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Fax. 0297-345099
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Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer
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EEn grotE kwalitEitsimpuls voor aalsmEEr

Concept ontwikkelvisie Hornmeer ligt ter inzage: meer ruimte voor 
sport, groen, recreatie, (sociale) woningbouw en onderwijs (kleiner).

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl 
en volgende week advertentie in deze krant.

informatie/inloopavond maandag 27 oktober 
20.00 tot 21.30 uur gemeentehuis.

Geldig van donderdag 16 t/m zondag 19 oktober 2014.

www.deen.nl

Doyenne 
du Comice 
handperen
kilo

0.75
kilo

Omgevingsraad schiphOl zOekt bewOners 
Op 1 januari 2015 start de Omgevingsraad schiphol. 
voor de participatie van bewoners is de Omgevingsraad schiphol 
op zoek naar omwonenden van schiphol die willen meepraten 
over de ontwikkeling van schiphol en de leefomgeving. 

De Omgevingsraad Schiphol is vanaf 1 januari 2015 het podium waar 
alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van 
Schiphol en omgeving bij elkaar komen. In de Omgevingsraad Schiphol 
zijn regionale en lokale overheden, bewoners en luchtvaartpartijen 
vertegenwoordigd. De Omgevingsraad Schiphol is de opvolger van de 
Tafel van Alders Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven 
Schiphol (CROS). 

Wethouder Schipholzaken, Tom Verlaan: ‘Het is voor Aalsmeer van groot 
belang dat er een goede bewonersvertegenwoordiging gekozen wordt. 
Ik roep ook alle bewoners op om een bewonersorganisatie te 
ondersteunen of zelf een bewonersorganisatie op te richten. 
De meeste wijkoverleggen hebben zich al laten registreren. 
Ook Stichting Geus (Geen Uitbreiding Schiphol) heeft dit gedaan. 
Wij ondersteunen deze initiatieven van harte.’

Mocht u het ook van belang vinden om uw stem te laten horen kunt u, 
uw steunbetuiging mailen aan uw wijkoverleg of stichting GEUS. 
Dat kan nog tot 31 oktober a.s.

Hieronder de mailadressen van wijkoverleggen en Geus:
Wijkoverleg Stommeer : wrstommeer@gmail.com 
Buurtvereniging Ons Aller Belang : klaasjoren@seringen.nl 
(Uiterweg)
Wijkoverleg Oost : wbAalsmeerOost@gmail.com
Wijkoverleg De Dorper : wijkraaddedorper@hotmail.com
Dorpsraad Kudelstaart : dorpsraadkudelstaart@hotmail.com 
Wijkoverleg Hornmeer : wijkraadhornmeer@hotmail.com
Stichting Geus : info@geus-aalsmeer.nl 

Meer informatie kunt u ook vinden op de website 
www.omgevingsraadschiphol.nl. Via die website kunt u 
ook uw geregistreerde bewonersorganisatie steunen. 

Weekmarkt aalsmeer 
vanaf 21 oktober op praamplein

Gratis poffertjes om de verhuizinG te vieren!
Bij een aankoop op de de nieuwe weekmarkt op 21 oktober op het Praamplein. 

U kunt naast de markt gratis parkeren met blauwe schijf.

Dag C1000, hallo Jumbo!
Aalsmeer - Het was woensdag-
ochtend om half negen al een druk-
te van belang voor de supermarkt 
in de Ophelialaan. De deuren van 
de nieuwe Jumbo werden om even 

bo Koster.” Vervolgens onthulden 
Pa en Ma Koster, als tastbare her-
innering aan hun zoon, een prach-
tig portret bij de ingang van de su-
permarkt. Iedereen was geëmotio-
neerd. De dochter van Jurgen, Da-
nisha, zong een liedje en hierna 
nam Colette Cloosterman de mi-
crofoon over. Zij benadrukt dat het 
een echt familiebedrijf moet en zal 
blijven. Eentje waar hard gewerkt 
wordt, de verwachtingen van de 
klant wordt overtroffen, waar goede 
service wordt geleverd, tegen altijd 
verrassend lage prijzen. “We maken 
er de mooiste Jumbo van Nederland 
van, waar mensen zich goed voelen. 
En met dit team kunnen we dat gro-
te verschil maken. Ik voel de dyna-
miek en energie. Samen maken we 
er een succes van, zodat we vooruit 
kunnen kijken naar een mooie toe-
komst. Kees Jan zou trots zijn!” 
 
Bloemen en taartje 
Na de bemoedigende woorden 
werd het personeel verzocht om 
naar buiten te gaan om alle klanten 
welkom te heten. Iedereen ging fa-
natiek aan de slag en dat moest ook 
wel, want de supermarkt stroomde 
vol met nieuwsgierige bezoekers. 
De eerste driehonderd klanten heb-
ben een bloemetje uitgereikt gekre-
gen, uiteraard in de kleur geel. Pe-
tra Koster verwelkomde de mensen 
met een dubbel gevoel, bij het por-
tret van haar man Kees Jan. Jum-
bo Koster is een feit. Wat de klanten 
vooral op zal vallen is de prachtige 
versafdeling met tonnen en visnet-
ten. Zolang de voorraad strekt zal er 
tot en met zondag een lekker appel-
taartje worden overhandigd bij be-
steding vanaf vijfentwintig euro aan 
boodschappen. De openingstijden 
zijn van maandag tot en met za-
terdag van acht uur ’s morgens tot 
tien uur ’s avonds en op zondag van 
vier tot acht uur. Aalsmeer kan trots 
zijn op de nieuwe supermarkt. Hal-
lo Jumbo! 
Door Miranda Gommans

Geen gekibbel, beslissingen genomen en geen nachtwerk

College en Raad zetten 
eerste stap naar herstel
Aalsmeer - Geen felicitaties en 
geen flessen wijn van de burge-
meester afgelopen donderdag 9 
oktober tijdens de extra vergade-
ring van de Raad. Niemand van de 
fracties of van het college was bin-
nen de week van vergaderen jarig 
geweest. Toch stond burgemees-
ter Jobke Vonk op, een opmerke-
lijke en eigenlijk wel broodnodige 
start van de extra Raad. De eerste 
burger begon met een verklaring, 
niet als voorzitter van de raad, maar 
als burgemeester van Aalsmeer. En 
natuurlijk ging het over de politie-
ke perikelen. De partijen gunnen el-
kaar nagenoeg het licht in de ogen 
niet meer en kibbelen continu. On-
acceptabel, kondigde burgemees-
ter Vonk vorige week al aan. Zij riep, 
net als overigens VVD fractievoor-
zitter Robert van Rijn, de raadsle-
den om verandering met weer res-
pect, ruimte en reflectie voor elkaars 
standpunten. De Raad van 2 okto-

ber was wel het dieptepunt. De op-
positie en de coalitie stonden lijn-
recht tegenover elkaar. De woor-
denwisseling was heftig en het leek 
bijna dat het niet bij woorden alleen 
zou blijven. 

Goede omgangsvormen
“De politieke verhoudingen in 
Aalsmeer zijn niet goed, zijn zelfs 
slecht te noemen. Deze gang van 
zaken kan niet voortduren. Dat 
heb ik en de vijf fractievoorzitters 
woensdagavond gezamenlijk tij-
dens een bijeenkomst geconclu-
deerd. Ook de collegeleden delen 
deze mening. Op deze bijeenkomst 
hebben we een start gemaakt met 
het politieke herstelproces. Als eer-
ste stap zullen we ons gezamenlijk 
inzetten voor een goed verloop van 
de vergaderingen, te beginnen met 
vanavond. Daar horen goede om-
gangsvormen en respect voor el-
kaar bij. Vervolgens zullen wij op 23 

oktober bij elkaar komen om ver-
der te werken aan het herstelpro-
ces. Dat doen we onder leiding van 
een extern begeleider die door ons 
gezamenlijk zal worden gekozen. In 
een later stadium zullen ook de ge-
hele raad en het college worden be-
trokken bij het herstel”, aldus bur-
gemeester Vonk in haar verklaring. 
In de middag voor de extra Raad 
is een brief gestuurd naar de eer-
ste burger door een groep veront-
ruste bewoners. Dezelfde middag 
heeft de burgemeester nog met een 
aantal van hen gesproken. “De brief 
raakte me. Juist voor deze mensen 
moeten we ons inzetten. Het bestu-
ren van de gemeente, doen we im-
mers voor onze inwoners. Dat is ons 
aller verantwoordelijkheid. Wij zijn 
het verplicht aan onze bewoners om 
Aalsmeer en Kudelstaart weer ver-
antwoord en fatsoenlijk te bestu-
ren”, besloot Vonk. 
Vervolg elders in deze krant.

voor negen uur geopend. De ingang 
is verplaatst naar het einde van de 
hoek, de uitgang is aan de Spoor-
laan om de hoek gecreëerd. Voor het 
officiële moment werden alle mede-
werkers toegesproken in de win-
kel. Wat vooral opviel was het veel-
vuldig noemen van de in februari 
overleden eigenaar Kees Jan Koster. 
Jurgen Zaal, zijn zwager en opvol-
ger, vertelt dat Kees Jan enorm trots 
moet zijn geweest op wat er bereikt 
is. “Kees Jan was bij de beginbe-
sprekingen met Jumbo en dit zou, 
na Centra en C1000, voor hem de 
spreekwoordelijke kers op de taart 
zijn. Dat weet ik zeker. Wij gaan 
er dan ook alles aan doen om de 
naam Koster ook hier weer eer aan 
te doen. De naam blijft ook Jum-
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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 voic-
email inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste 
of gevonden dieren, spoedgevalllen en gevonden 
honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

COLOFON

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

BURGELIJKEBURGELIJKEstand
HUWELIJKEN
A.N. Kuiper en P.C.J. Moolhuijsen

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. 

INFORMATIEF

Bingomiddag 
in De Reede

Rijsenhout - Op zaterdag 18 ok-
tober organiseert Zorgzaam Rij-
senhout weer een leuke bingomid-
dag in dorpshuis de Reede aan de 
Schouwstraat. Het bestuur heeft 
weer een aantal mooie planten en 
ook bloemen gekregen van de kwe-
kers en daarnaast mooie prijzen in-
gekocht. Alle volwassenen van Rij-
senhout zijn hartelijk welkom. De 
zaal gaat open om 13.00 uur en om 
13.30 uur gaan de bingoballen rol-
len. Verder informatie bij Monica 
Wies via 0297-348745.

Koffie-ochtend in 
het Lichtbaken

Rijsenhout - Dinsdag 21 oktober zijn 
belangstellenden weer hartelijk wel-
kom in het Lichtbaken voor de maan-
delijkse koffie-ochtend. De geza-
menlijke kerken bieden deze gezelli-
ge morgen aan. De koffie staat van-
af 10.00 uur klaar. Kerkelijk gebon-
den of niet, iedereen is hartelijk wel-
kom. Rond half twaalf gaat eenieder 
weer naar huis. Adres is Aalsmeer-
derweg 751a. Verdere informatie bij 
Klaas Kersloot via 0297-323774 of bij 
Gré Tuinstra via 0297- 331545.

In Memoriam Bert Vreeken
Van Aalsmeerse potscherven 
tot kenner van glas en zilver

Aalsmeer - Vorige week woens-
dag werd er afscheid genomen van 
voormalig plaatsgenoot Bert Vree-
ken (1949-2014). Het grootste deel 
van zijn leven woonde en werkte 
Bert in Amsterdam, maar zijn wor-
tels lagen in Aalsmeer. De laatste 
jaren was hij hier wekelijks om zijn 
ouders te bezoeken. In februari en 
augustus van dit jaar verzorgde hij, 
samen met zijn broer en schoon-
zuster, de uitvaart van zijn vader en 
moeder. Niet vermoedend, dat zijn 
eigen uitvaart al zo dichtbij zou lig-
gen. Bert was kunsthistoricus en 
vanaf 1992 werkzaam als conserva-
tor kunstnijverheid en beeldhouw-
kunst bij het Amsterdam Museum 
(voormalig Amsterdams Historisch 
Museum). Hij hield zich in het bij-
zonder bezig met Museum Willet-
Holthuysen, het ‘filiaal’ van dit mu-
seum, aan de Herengracht. Voor-
dien werkte hij in het Gemeentemu-
seum Den Haag en Museum Boij-
mans Van Beuningen in Rotter-
dam. Tijdens zijn jeugdjaren op de 
Uiterweg was het al duidelijk dat 
hij graag onderzoek deed naar het 
verleden. In een Nieuwe Meerbode 
uit die tijd stond een artikel met als 
kop: “Bert en Piet Vreeken baggeren 
naar het verleden”. Samen met zijn 
neef groef Bert namelijk van alles en 
nog wat op uit de bagger die op de 
akkers werd gestort, zoals potscher-
ven, oude pijpenkoppen en aardbei-
enpotjes. Deze vondsten werden 
vervolgens door hen op de schuur-
zolder tentoongesteld. Een andere 
(Aalsmeerse) voorbode van zijn la-
tere carrière als kunsthistoricus is 
te vinden in een krantenknipsel uit 
1970. Als student van de Rietveld-
academie was hij een van de initi-
atiefnemers van de allereerste ten-
toonstelling van beeldende kunst 
in de kelders van het Raadhuis van 
Aalsmeer. Een tentoonstelling van 
het werk van een groepje plaatse-
lijke kunstenaars waar hij deel van 
uitmaakte. Er wordt gemeld, dat 
“na het eerste bezoek van de kun-
stenaars aan de burgemeester (dhr 
Brouwer) er een paar keer kortslui-
ting geweest was tussen ‘overheid’ 
en kunstenaars. En de burgemees-
ter was zo eerlijk om te bekennen, 
dat zijn “bestuurlijke stoppen bijna 
waren doorgeslagen”. Bert had zijn 
hart speciaal verpand aan Museum 
Willet-Holthuysen. Hij heeft bijzon-

der veel voor dit museum betekend. 
Vanwege zijn pensionering dit jaar 
was als verrassing in Museum Wil-
let-Holthuysen een kleine expositie 
ingericht met als titel ’t Beste van 
Bert. In een reeks vitrines wordt een 
selectie van bijna honderd objecten 
getoond die onder verantwoorde-
lijkheid van Bert in de periode 1994-
2014 voor het museum, en dus voor 
de stad Amsterdam, zijn verworven. 
Deze presentatie is nog te zien tot 
begin 2015. Bert stelde in de loop 
van zijn werkzame leven niet alleen 
veel tentoonstellingen samen, er zijn 
ook verschillende publicaties van 
zijn hand verschenen. 
Zeer recent verscheen in de reeks 
collectieboekjes van het Amsterdam 
Museum Vergeet mij niet. Cartes 
de visite. Dit boekje gaat over een 
klein type portretfoto, grofweg date-
rend uit de periode 1860-1880. En 
postuum zal er nog een publieks-
versie van zijn proefschrift ‘Bij wijze 
van museum’ uitkomen. Bert Vree-
ken was een uiterst aimabel per-
soon. Zeer geliefd en gewaardeerd 
door zijn familie, vele vrienden en 
collega’s. Op de dag van zijn uit-
vaart reed de rouwwagen, voordat 
deze richting Nieuwe Ooster koers-
te, vanuit Aalsmeer naar de binnen-
stad van Amsterdam. Daar werd op 
de Herengracht even stil gehouden 
voor het Museum Willet-Holthuy-
sen, als laatste eerbetoon. 

Bert Vreeken informeel

Creativiteit 
in Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 22 ok-
tober zijn er creatieve activitei-
ten in Oost-Inn. ’s Morgens is er 
van 9.30 tot 11.30 uur gelegen-
heid om elkaar te ontmoeten on-
der het genot van een kopje kof-
fie of thee. Er kan ook meegedaan 
worden met het quilten of met een 
ander handwerk. Gezellig samen 

Uitvaart bij 
de OVAK

Aalsmeer - Donderdagmiddag 23 
oktober geeft de heer van der Laar-
se van uitvaartorganisatie Dunweg 
uit Hoofddorp een uitleg hoe en wat 
er bij een overlijden allemaal gere-
geld moet worden. De heer van der 
Laarse kan dit allemaal heel goed en 
duidelijk uitleggen. De heer van der 
Laarse is bereid zowel mondelinge 
als schriftelijke vragen te beantwoor-
den. De middag wordt gehouden in 
buurthuis Hornmeer in de Roerdom-
plaan 3 en begint om 14.00 uur.

Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in Engels. 
Spreker Jan-Gerard Dekkers. Ba-
byoppas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. J. Schelhaas uit 
Zwolle en 16.30u. Rjsenhout zingt. 
Ds. K. van As uit Zaandam.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. 
Zondag 10.30u. eucharistieviering 
met L. Seeboldt mmv Karmelkoor. 
Om 14u. Poolse dienst met Krzysz-
tof 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. C.J. van Stralen, Al-
phen a/d Rijn. Tevens tienerdienst.
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. eucharistieviering met L. Aarts.

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteun-
punt Seringenhorst, Parklaan 27.
Dinsdag 28 oktober om 20u. met 
Peter Slagter. Thema: De brief van 
Paulus aan de Efeziërs.

Begra Bijbelstudie
Elke maandag bijbelstudie-avond in 
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98, 
20u. Op 20 oktober met dr. Willem 
Ouweneel.

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 drs. Jan 
Martijn Abrahamse. Tevens crèche 
en peuterdienst. Donderdag 23 ok-
tober Leerhuis in Open Hofkerk, in-
gang Sportlaan, 20u.

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

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Zondag diensten om 10u. en 16.30u. 
met ds. W.C. van Slooten.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag 10u. dienst met br. Leo 
Bakker. Collecte voor Ouderen-
werk. Opvang 0-4 jaar via oppas@
dgaalsmeer.nl. 

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. van 
Popering. Tevens Heilige Boontjes.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds. 
K. Kant uit Katwijk. Organist: W. 
Spaargaren.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds G.J. 
van Asselt uit Nijverdal. Organist: 
Cees Oskam. Om 17u. Bijbeldiscus-
siedient met ds. C.G. Graafland. Or-
ganist: Maarten Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 
19 oktober

de techniek van quilten beoefenen 
en natuurlijk bijpraten. ’s Avonds 
wordt van 19.30 tot 21.30 uur een 
creatieve avond gehouden. Deze 
avond kunnen belangstellenden 
meedoen met het maken van een 
ballonschaal van bladeren gevuld 
met herfstchocolade. Iedereen is 
welkom bij deze activiteiten. Voor 
inlichtingen: 0297-325636, 0297-
345413 of kijk op de website oos-
terkerk-aalsmeer.nl. De Oost-Inn 
komt bijeen in de Mikado aan de 
Catharina Amalialaan 66. 

EHBO start nieuwe cursus
Aalsmeer - De meeste ongevallen ge-
beuren in en om het huis. Het kan ieder-
een overkomen, niet alleen bij de buren. 
Ook buitenshuis gaat er wel eens wat 
mis, bijvoorbeeld op het werk, de speel-
plaats, tijdens het sporten. Weet u wat 
u moet doen in zo’n situatie? Op dins-
dag 21 oktober start een nieuwe cursus 
EHBO. De cursus bestaat uit 8 avon-
den en een examenavond. De cursis-
ten worden wegwijs gemaakt in het 
herkennen van letsels na een ongeval, 
maar ook de kenmerken van lichame-
lijke aandoeningen, bijvoorbeeld hartfa-
len, beroerte, suikerziekte, worden ge-
leerd en wat is dan de eerste hulp. Ver-

der krijgen de deelnemers een gedegen 
opleiding inclusief reanimatie en het 
bedienen van een Automatische Exter-
ne Defibrillator (AED). Er wordt gewerkt 
met een LOTUS (landelijke organisa-
tie tot uitbeelding van slachtoffers). De 
cursus wordt in december afgesloten 
met een examen. Het is dus mogelijk 
voor de kerst het EHBO-diploma te be-
halen. Ook start de afdeling Aalsmeer 
in het voorjaar weer met een apar-
te cursus reanimatie/AED. Belangstel-
ling gewekt? Ga dan naar de website  
www.ehboaalsmeer.nl en download het 
inschrijfformulier of neem contact op 
met Gerie Veelenturf via 06-49227905.

Geslaagde spelletjesmiddag voor 
ouderen van Tafeltje Dekje
Aalsmeer - Zaterdag 11 oktober 
kwamen circa 30 ouderen bij elkaar, 
die gewoonlijk eten krijgen via Ta-
feltje Dekje. Het doel van deze ac-
tiviteit was om deze mensen bij el-
kaar te brengen en een leuke mid-
dag te organiseren, met een geza-
menlijke lekkere lunch. Dit geheel 
werd georganiseerd door de vrijwil-
ligers van het Jongeren Rode Kruis, 
afdeling Aalsmeer en Uithoorn en 
het Rode Kruis van Aalsmeer. 
Gelukkig kon deze middag worden 
georganiseerd in het gebouw van 
het bedrijf Waterdrinker. Een erg 
mooi gebouw, wat zeer werd ge-
waardeerd door de gasten. Bij aan-
komst werden de gasten ontvangen 
met een kopje koffie of thee en een 
koekje. Hierna konden zij ook nog 
genieten van een lekker drankje. De 
stemming zat er bij binnenkomst al 
goed in en nadat alle gasten even 
met elkaar hadden bijgepraat be-
gon het entertainment-program-
ma. Eerst werd er voor de gasten 
een quiz georganiseerd. Deze was 
van hoog niveau, maar ondanks de-
ze moeilijkheidsgraad wist de win-
naar toch dertien van de vijftien vra-
gen goed te beantwoorden. Het was 
zo gezellig, dat de tijd vloog. Na de 
quiz, een advocaatje met slagroom 
en een smakelijk saucijzenbrood-
je, was het tijd voor de lunch. Deze 
bestond maar liefst uit drie gangen, 
te beginnen met soep. Vervolgens 
konden de gasten kiezen verschil-
lende stampotten met een gehakt-
bal of een stukje worst en natuur-

lijk echte oer-Hollandse jus. Dit viel 
zeer in de smaak, zodat er zelfs bij 
sommigen nog een tweede portie in 
ging. Om de lunch helemaal goed af 
te ronden was er ook nog een lekker 
toetje. Na de lunch werd de middag 
afgesloten met een spelletje bingo. 
Hierbij waren voor alle gasten mooie 
prijzen te winnen, welke door ieder-
een zeer werden gewaardeerd. Na 
afloop van de bingo was het helaas 
al weer tijd om af te ronden, maar 
gelukkig had iedereen zeer geno-
ten van de middag met al het lek-
kere eten, de leuke quiz en de bin-
go. Al met al was het dus voor ie-
dereen een zeer geslaagde dag. Het 
Jongeren Rode Kruis zoekt nog jon-
geren die zich vrijwillig willen inzet-
ten bij deze en andere activiteiten. 
De groep helpt mensen die leven in 
een sociaal isolement, zoals mensen 
met een beperking of ouderen. Wil 
je meer informatie over wat het Jon-
geren Rode Kruis doet? Mail naar 
jongerenrodekruis@hotmail.nl, kijk 
op www.facebook.com/Jongeren-
RodeKruis of volg @jjrodekruis op 
Twitter.

Stan van den Berg 

Vermist.
- Ketelhuis: Cypers grijs gester. Poes, roepnaam Flow, zeer aanhalig.
- Rijsenhout, Leimuiderdijk: Cypers grijze gecastreerde kater. 
 Heet Gijs.
- Beethovenlaan/Hornmeerpark: Zwart-wit gecastreerde kater. 
 Is 5 jaar oud en hij heet Ray.

Gevonden:
- Hoofdweg: Lapjespoes.
- Ophelialaan: Parkiet.
- Freesialaan: Zwart-witte kat.

Clubavond F&V Aalsmeer:
Muziekfilm en videoclip
Aalsmeer - Op maandag 20 oktober 
houdt Film- en Videoclub Aalsmeer 
haar tweewekelijkse clubavond. Het 
programma van de F&VA deze avond 
is gericht op het maken van een mu-
ziekfilm of een videoclip. Voorbeelden 
van eerder gemaakte videoclips, werk-
wijze en aanpak om deze te maken 
zullen vertoond en besproken worden. 
Na de pauze zullen de voorbereidin-
gen voor de werkavond van 3 novem-
ber met de leden doorgenomen wor-
den. Muziek, liedjes en tekst beluis-
teren en ideeën opdoen voor eventu-
eel te maken filmopnamen. De F&VA 
is overigens nog steeds opzoek naar 
nieuwe leden. Mensen, die geïnte-
resseerd zijn in het filmen met een vi-

deocamera, zijn van harte welkom. De 
clubavonden van de F&VA worden om 
de veertien dagen gehouden op de 
maandagavond in gebouw ‘t Anker 
aan de Oosteinderweg 273a en begin-
nen om 20.00 uur. Informatie over de 
F&VA via 023-5284564 of kijk op de 
website: www.videoclubaalsmeer.nl.
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Muziek/theater
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, To-
tal Seclusion en The Timers live in 
N201, Zwarteweg v/a 20.30u.
* Thema-feest met dj’s in feesterij de 
Bok, Dreef 5 van 22 tot 05u.
Zaterdag 18 oktober:
* Snow editie Crazy Pianos in Crown 
Theater, Van Cleeffkade v/a 20u.
* Classic Hits party in The Beach, 
Oosteinderweg 247a v/a 21u.
* KCA Jazz met Bluebash in Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Boktoberfest in feesterij de Bok, 
Dreef v/a 22u.
* Painsplashparty in N201, Zwarte-
weg v/a 22u.
Zondag 19 oktober:
* Marijn Brouwers bij Bob en Gon 
met liedjes van Charles Aznavour in 
The Club, Crown Studio’s v/a 15u.
* Blues en rock van De Wet in The 
Shack, Oude Meer v/a 16u.
Zaterdag 25 oktober:
* Cabaretduo Niet Schieten met 
‘Vrouwen willen maar 1 ding’ in 
Crown Theater v/a 20u.
Zondag 26 oktober:
* The Blues Bones live in The Shack, 
Schipholdijk, Oude Meer v/a 16u.
* Westeinder Live met band Jamen-
to en dj Bert in Westeinder Pavil-
joen, Kudelstaartseweg v/a 16u.

Films
T/m 23 oktober:
* Alle dagen diverse films voor al-
le leeftijden in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade met nieuw Bloedlink en 
Dorsvloer vol confetti. Nieuw voor 
jeugd: Club van Sinterklaas en het 
pratende paard, Maya eerste vlucht, 
Dummie de Mummie en Pim & Pom.

Exposities
16 tot en met 18 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.
16 tot en met 19 oktober:
* Vogelshow in Wellant College, Lin-
naeuslaan 2. Vrijdag open 10 tot 
19.30u., zaterdag 10 tot 20u., zon-
dag 10 tot 15u. Donderdag 16 okto-
ber 20u. opening.
Zaterdag 18 oktober:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u. 
* Historische Tuin open. Zaterdag 
13.30 tot 16.30u. Ingang Praamplein. 
18 en 19 oktober:
* 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 16 oktober:
* Workshop Mad Sciene voor jeugd 
in bibliotheek, Marktstraat van 10.30 
tot 11.30u.
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
* 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.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Kienavond Vogelvereniging in Wel-
lant College, Linnaeuslaan 2 v/a 20u.
* Klaverjassen en hartenjagen bij FC 
Aalsmeer in kantine Beethovenlaan 
120 v/a 20.15u.
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.
* Postzegelruilbeurs met expositie in 
Parochiehuis, Gerberastraat, 9.30u.
* Veiling op Historische Tuin met 
groenten en fruit om 15u. Ingang 
Praamplein. Laatste dag open. 
* Bazaar in het Kloosterhof, Clema-
tisstraat van 13 tot 17u.
Maandag 20 oktober:
* Bijeenkomst F&VA over muziek bij 
films en clips in ‘t Anker, Oostein-
derweg 273 v/a 20u.
* Lezing Viva Aquaria over vissen uit 
Zuid- en Midden-Amerika in buurt-
huis Roerdomplaan v/a 20u.
Dinsdag 21 oktober:
* Koffieochtend in het Lichtbaken, 
Aalsmeerderweg,Rijsenhout, 10u.
* Koffie-ochtend in Open Hofkerk, 
ingang Sportlaan 86 v/a 10u.
* Bingomiddag in dorpshuis De 
Reede, Rijsenhout v/a 13.30u.
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 20u.
Woensdag 22 oktober:
* Inloop bij Oost-Inn in de Mika-
do, Catharina Amalialaan 66 v/a 
9.30u. Van 19.30 tot 21.30u. Creatie-
ve avond.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
Donderdag 23 oktober:
* Uitvaart centraal bij OVAK in 
buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 14u.
* Sjoelcompetitie in het Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 20u.
* Speelavond buurtvereniging DES 
in De Reede, Rijsenhout v/a 19.30u.
Vrijdag 24 oktober:
* Dartcompetitie bij Poel’s Eye in 
Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijven 
tot 20u.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 16 oktober:
* Wereldvoedseldag met speciaal 
menu bij 6 restaurants Aalsmeer.
Maandag 20 oktober:
* Bijeenkomst Cybercrime voor on-
dernemers in Crown Studio’s, Van 
Cleeffkade van 19.30 tot 22u.
* Ledenvergadering CDA in Dorps-
huis Kudelstaart. Aanvang: 20u.
Dinsdag 21 oktober:
* Lezing ‘Onbehagen in Nederland’ 
bij Zin-Inn in Doopsgezinde Ge-
meente, Zijdstraat 55 v/a 20u.
Maandag 27 oktober:
* Informatieavond gemeente over 
ontwikkelingsvisie Hornmeer in ge-
meentehuis v/a 20u.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

NIEUW:

AANBIEDING:

Kindergitaar
‘Valencia’ 3/4
(ook in 1/2 + 4/4)    €69,-

Blokfl uit ‘Nuvo’
(vrolijke kleuren) €9,95

Kindergitaar
TIP:

Keyboard ‘Medeli’ 
M30  €179,-

Akoestische
versterker ‘Stagg’
         40 AAR     €173,-

(ook in 1/2 + 4/4)    €69,-
KOOPJE:

Nieuw: Thriller ‘Bloedlink’ 
in Crown Cinema
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
16 oktober, is voor de eerste maal 
de nieuwe thriller ‘Bloedlink’ te zien 
in Crown Cinema. Om 21.15 uur 
kan plaatsgenomen worden voor 
88 minuten pure spanning. De jon-
ge, knappe Rico (Marwan Kenza-
ri) en de norse Victor (Tygo Ger-
nandt) hebben als ex-gedetineer-
den een waterdicht plan uitgewerkt 
voor de ontvoering van de 25-jari-
ge Laura Temming (Sarah Chro-
nis). Met deze kidnapping willen ze 
de slag van hun leven slaan. Als zij 
Laura op klaarlichte dag in een be-
stelbus meesleuren en vasthouden 
in een flat, starten niet veel later de 
onderhandelingen over het losgeld 
met Laura’s rijke vader. Gaandeweg 
verschuift de onderlinge machtsver-
houding tussen Laura en haar kid-
nappers Rico en Victor in hoog tem-
po. Wie is nu eigenlijk de dader en 
wie het slachtoffer? Vrijdag even-
eens te zien om 21.15 uur, zon-
dag om 18.45 uur en woensdag om 
20.00 uur. Donderdag, vrijdag en za-

terdag presenteert Crown Cinema 
om 20.00 uur al wat langer draai-
ende films, maar zeker alsnog gaan 
kijken, het zijn aanraders. Respec-
tievelijk ‘Lucia de B’, ‘Hartenstraat’ 
en ‘De 100 jarige die uit het raam 
klom’. Op zondag gaat om 20.45 
uur het licht uit voor de nieuwe film 
‘Dorsvloer vol Confetti’. Dorsvloer 
vol Confetti vertelt het verhaal van 
de jonge Katelijne (Hendrikje Nieu-
werf) die opgroeit in een boerenge-
zin in Zeeland. Uitverkoren zijn, dat 
is het belangrijkste levensdoel in 
het strenggelovige milieu van Kate-
lijne. Maar voor haar zijn lezen en 
verhalen nog veel belangrijker. Zet 
ze daarmee haar ‘genadetijd’ op het 
spel? De film is gebaseerd op de 
gelijknamige bestseller van Franca 
Treur. Ook dinsdag vanaf 20.00 uur. 
Kijk voor meer informatie en filmtij-
den op www.crowncinema.nl. Kaar-
ten reserveren kan via 0297-753700 
en info@crowncinema.nl en zijn te 
koop aan de kassa van de bioscoop 
aan de Van Cleeffkade 15. 

Muziek, cabaret, musical en shows
Uit in het Crown Theater
Aalsmeer - Het seizoen is gestart 
in het Crown Theater en de komen-
de maanden wordt getrakteerd op 
allerlei mooie shows, leuke cabaret-
avonden, gevarieerde muzikale ont-
moetingen, een musical en kinder-
voorstellingen. Aanstaande zater-
dag 18 oktober presenteren de Cra-
zy Pianos de ‘Snow editie’ van hun 
avond vol muziek vanaf 20.00 uur. 
En zondag 19 oktober zingt Marijn 
Brouwers ‘Charles Aznavour in het 
Nederlands’ vanaf 15.00 uur. Vol-
gende week zaterdag 26 oktober 
kan genoten worden van de heren 
van Niet Schieten met ‘Vrouwen wil-
len maar 1 ding’ vanaf 20.00 uur. 
Zondag 26 oktober presenteert het 
Crown Theater driemaal ‘Arthur de 
Musical’ om 11.30, 15.00 en 18.30 
uur. De maand november begint 

op zaterdag de 1ste met het komi-
sche ‘De Huisvrouwen Monologen’ 
vanaf 20.00 uur en zondag 2 no-
vember gaan de spots in The Club 
aan voor zangeres Fay Lovsky van-
af 15.00 uur. Op zaterdag 8 novem-
ber om 14.00 uur komt de kinder-
voorstelling ‘Pluk van de Petteflet’ 
naar Aalsmeer en zondag 9 novem-
ber neemt Ivo Niehe zijn bezoekers 
mee naar ‘Die avond in Parijs’ van-
af 15.00 uur. Kijk voor het volledige 
programma op www.crowntheate-
raalsmeer.nl. 

Kaarten zijn te reserveren via See 
Tickets: 0900-1353 en via info@
crowntheateraalsmeer.nl en te koop 
op de avond of middag (indien nog 
voorradig) aan de zaal van het thea-
ter aan de Van Cleeffkade 15.

Rotterdamse blues van De 
Wet zondag in The Shack
Oude Meer - Geïnspireerd door 
vuige blues, oude Motown en jaren 
zeventig gitaarhelden is de band De 
Wet en aanstaande zondag 19 ok-
tober is het podium van The Shack 
voor deze geweldige band! De Wet 
heeft zich al in de kijker gespeeld 
bij producers die nauw samenwer-
ken met onder andere Kane en De 
Staat. Deze samenwerking heeft 
een EP voortgebracht. De Wet is 
een rauw Rotterdams blues roots 
rock Trio,, ontstaan in de zomer van 
2011. De missie van deze band is 
simpel: veel spelen en echt muziek 
maken. Geen elektronische produc-
tie, gewoon je instrument beheersen 
en zweten. Drie gozers met een live 
act waar de energie en vriendschap 
van af spat. Inprikken en rocken met 
die handel! De Wet is een band die 
gaat over spelen, over muziek ma-
ken. Edmond Bravenboer speel-
de niet voor niets in de halve finale 
van Radio2’s beste gitarist van Ne-
derland. Kenners noemen zijn gi-
taar spel ‘indrukwekkend genoeg 
om zich aan te sluiten bij Neerlands 
beste gitaristen’. Samen met Roger 
Groen en Mel Hage vormt hij deze 
fantastische simpele eerlijke band. 

Geen gedoe, maar knallen. Weder-
om een moddervette aanrader én 
reden om The Shack aan te doen! 
The Shack is aanstaande zondag 19 
oktober open vanaf 15.00 uur en De 
Wet begint om 16.00 uur. De entree 
is 5 euro per persoon. Voor alle info: 
www.the-shack.info. Adres is Schip-
holdijk 253b in Oude Meer.  

Selfie multibrugfeest en boktoberfest

Weekend feest in de Bok
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 16 oktober, begint het weekend 
vroeg in de Boek met een specta-
culair multibrugfeest. Dit feest, be-
doelt voor alle brugklassers in de 
regio, heeft als thema Selfie. Tijdens 
de avond komt DJ Mitchel draai-
en en de feestvreugde gaat meer 
dan verdubbeld worden met een 
robotact en een spectaculaire sur-
prise act. De Bok verwacht rond de 
300 brugklassers. Dus, als je nog 
geen kaartje hebt gereserveerd of 
hebt afgehaald in het café dan is 
het aan te raden om vroeg te ko-
men! Het café is deze avond overi-
gens ook gewoon geopend voor de 
reguliere gasten, via de ingang aan 
de zijkant kan je lekker in het ca-
fé vertoeven en zal Thomas je tot in 
de puntjes verzorgen. Aankomend 
weekend staat in het thema van Ok-
toberfest, vrijdag en zaterdag lek-
ker met z’n allen aan de pullen. Met 
de nodige Schlagermuziek de sexy 
dirndles en hippe Lederhösen wordt 
weer uitgegaan van een mooi week-
endje. Zaterdag wordt het zelf nog 
iets specialer, vanaf 19.00 uur staan 
de banken en de nodige Schlager-
hits en uiteraard de beroemde Duit-

se worsten klaar tijdens het grote 
Aelsmeerse Boktoberfest. De kaar-
ten gaan als warme broodjes en zijn 
verkrijgbaar aan de bar voor 25 eu-
ro per stuk. Na 22.30 uur is de Bok 
weer gewoon geopend voor het pu-
bliek. De week daarop is het weer 
tijd voor de kinderdisco en Local 
Heroes, drie DJ’s Back2Back en met 
diverse housebeats wordt het weer 
een nacht om nooit meer te verge-
ten. Einde van de maand is het weer 
Halloween en uiteraard gaat de Bok 
dat groots aanpakken. Met als the-
ma ‘Haunted Hospital’ gaat er weer 
een spectaculair griezelweekend 
van gemaakt worden. Uiteraard snel 
meer hier over. De maand november 
gaat de Bok ook een druk bezette 
agenda tegemoet, met op de eerste 
en laatste donderdag van de maand 
live muziek onder leiding van drum-
mer en zanger Leo Lauffer. Zet de-
ze maar alvast in je agenda. Voor 
de rest van de maand schieten ook 
weer diverse thema’s voorbij, zoals 
het huispakkenfeest, het trotsfeest, 
foute avond en natuurlijk het snor-
renfeest. Kortom, ook november vier 
je in de Bok. Er is weer genoeg te 
beleven in de feesterij aan de Dreef.

Open podium voor muzikanten
3 Bands vrijdag in N201
Aalsmeer - Het is eventjes stil ge-
weest op het N201 podium, maar 
de komende tijd zijn er om de week 
heel veel nieuwe en leuke bands te 
zien en te horen. Tijdens ‘De Vrij-
dagshow’ worden bij elke editie 
bands uit de regio uitgenodigd voor 
een optreden waarbij genre of er-
varing niet van belang is; waar het 
om gaat is dat N201 zoveel mogelijk 
speel- en repeteerruimte wil bieden 
voor alle muzikanten uit Aalsmeer 
en omstreken.
Vrijdag 17 oktober drie bands op 
het podium: het Aalsmeerse Total 
Seclusion met een herkenbaar re-
pertoire van rock/grunge en punk-
rockcovers aangevuld met eigen 
werk. De tweede bands is Along the 

watchtower met veel invloeden uit 
de klassieke bluesrock tijd in een 
authentiek maar ook eigentijds jas-
je. En de derde band is The Timers 
uit Rijnwoude. De viermansformatie 
brengt rock uit de jaren vijftig tot nu. 
Inspiratiebron vormen onder andere 
The Doors en Jimi Hendrix.
Wil je ook een keer optreden of 
ken je nog leuke bands uit de re-
gio? Mail even naar info@n201.
nl en nogmaals: het maakt niet uit 
hoeveel ervaring je hebt, of je kort 
of lang wilt spelen of welk genre je 
speelt, iedereen is welkom!
De zaal is vrijdag open vanaf 20.30 
uur en de entree is gratis. 
Meer info over het N201 program-
ma is te vinden op www.n201.nl

KCA Jazzconcert zaterdag
Blue Bash! live in Bacchus
Aalsmeer - Vet swingend was de 
historische plaat ‘Blue Bash!’ van 
hammondorganist Jimmy Smith met 
gitarist Kenny Burrell uit 1963. Wolf 
Martini heeft niet voor niets zijn 
kwartet ernaar genoemd. De trou-
we bezoekers van KCA Jazz in Bac-
chus kennen Wolf Martini als bege-
leider van Deborah Carter en Kate-
lijne van Otterloo. Daarnaast is hij 
ook de vaste begeleider van Denise 
Jannah. Door al dat begeleiden blijft 
zijn eigen werk onderbelicht. Geluk-
kig komt hij nu met zijn eigen kwar-
tet naar Bacchus, aanstaande zater-
dagavond 18 oktober, met drie door 
de wol geverfde topmusici: Coen 
Molenaar op hammond en rhodes, 
Mark Zandveld op bas en Sebasti-
aan Cornelissen op drums.
Aan Wolf Martini werd gevraagd: 

‘Heb je weleens met je gitaar ge-
slapen?’ Zijn antwoord was: ‘Teder 
blies ik mijn adem in haar hals. Met 
mijn vochtige vingertoppen beroer-
de ik voorzichtig haar taille en ver-
volgens haar hele body. Vol verlan-
gen trok ik haar dichter tegen me 
aan. Voelde zij wat ik ook voelde? Ik 
moest het haar vragen. Ik steunde 
op mijn elleboog en keek haar op de 
headstock. Wat ik toen zag. Damn! 
Ze was niet eens een echte Gib-
son, hoe kom ik hier weg?!’ Need 
we say more? Het jazzconcert zater-
dagavond begint om 21.30 uur, zaal 
open vanaf 21.00 uur. Toegang: Uw 
gift. Cultureel café Bacchus is ge-
huisvest in de Gerberastraat 5. In-
lichtingen bij Pierre Tuning via 0297-
360355 en Reinoud Staps via 0297-
325304.

Zaterdag Classic Hits Party
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 18 oktober is het weer de der-
de zaterdagavond van de maand, 
dus is het weer feest in The Beach 
Aalsmeer. Deze zaterdag is er de 
‘Classic Hits Party’, georganiseerd 
door Reloaded Dance Events. Het 
wordt een geheel nieuwe (dans)er-
varing met de beste danshits van-

af de jaren tachtig tot aan nu, ge-
combineerd met een geweldige 
lichtshow, videoclips en visuals. De 
muziek wordt gemixt door de Dut-
ch Dance Detective. Vanaf 21.00 uur 
is iedereen van harte welkom. The 
‘Classic Hits Party’ vindt zaterdag 
plaats in The Beach aan de Oostein-
derweg 247a, toegang is gratis!

Première Happy 
in Rijsenhout
Rijsenhout - Vrijdag 17 oktober is 
dan eindelijk de première van de 
libdub Happy#InRijsenhout ge-
maakt door de inwoners van Rij-
senhout, ondernemers en anderen. 
Een uitbundige cast van meer dan 
80 dansende kinderen, jongeren en 
volwassenen en een aantal promi-
nente Haarlemmermeerders zul-

len om 16.00 uur glamoureus ont-
vangen worden in de Anna’s Hoe-
ve aan de Aalsmeerderweg 755. Al-
le Rijsenhouters en geïnteresseerde 
worden van harte uitgenodigd voor 
deze première en de deelnemers 
aan de film in het bijzonder! De film 
wordt driemaal vertoond, om 16.30, 
om 17.30 en om 18.30 uur. Het Hap-
py feest duurt tot 19.00 uur. Tussen-
door kan genoten worden van diver-
se activiteiten, livemuziek, hapjes en 
drankjes (voor eigen rekening). .

Marijn Brouwers exclusief 
bij Bob & Gon zondag
Aalsmeer - Ook zin om eens even 
lekker alle scores van de dag te ver-
geten en je lekker onder te dompe-
len in heerlijk in het gehoor liggen-
de muziek en zang? Kom dan zon-
dag 19 oktober naar het The Club 
in het Crown Theater, want bij Bob 
& Gon treedt vanaf 15.00 uur ex-
clusief Marijn Brouwers op! Mooie 
stem, goede performance en veel 
zeggende teksten. Bob & Gon gaan 
het komende seizoen hun gasten 
weer verrassen op programma’s die 
klinken als een klok. Marijn Brou-
wers zet als eerste de toon die men 

de komende maanden in dit intieme 
theater kan verwachten. Brouwers is 
zanger, acteur, theatermaker en mu-
sical artiest. Bekend van Beste me-
neer Halsema, Zorro en Bon anni-
versaire. Bij Bob & Gon neemt hij de 
bezoekers mee op reis naar Char-
les Aznavour, maar dan in het Ne-
derlands. Tja het wordt er zondag-
middag 19 oktober vast één om in 
te lijsten! Kaarten bestellen kan bij 
Espago in de Ophelialaan 105, dan 
kunt u meteen Gon feliciteren. Es-
pago bestaat namelijk 20 jaar.
Janna van Zon

Paintsplash party in N201
Aalsmeer - Niet tevreden met je ei-
gen kleurtje of gewoon zin in een 
gek feest? Zaterdag 18 oktober is 
er in N201 een paintsplash party 
voor iedereen vanaf 15 jaar. Het is 
een echte rage geworden getuige 
het succes bij bijvoorbeeld de Co-
lour run en de grote neonsplash-
feesten in de Rai en HMH. Spuiten 
met neonkleurige verf tijdens een 
feestje is ook weer eens iets anders; 
het is wild, gek en het ziet er tof uit 
onder blacklight! De verf (het is ei-
genlijk geen echte verf) is na afloop 
moeiteloos te verwijderen uit je kle-
ding en je haar, daar hoef je je niet 

druk om te maken. Natuurlijk is het 
ook gewoon een feest waar flink ge-
danst kan worden op alle hete hits 
van nu! Het feest begint zaterdag 
om 22.00 uur en de entree is 5 eu-
ro. Er zijn via facebook diverse mo-
gelijkheden om gastenlijstplekken 
te winnen, ga daar vooral even kij-
ken. Eén van de manieren om gra-
tis binnen te komen is als je nuchter 
aan de deur verschijnt: op vrijwillige 
basis kun je een blaastest doen en 
als je niets gedronken hebt, kom je 
gratis binnen! Meer informatie over 
het programma van N201 is te vin-
den op www.n201.nl 





Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Elzenlaantje 14 (Z-2014/058772), het slopen van een 

schoorsteen;
- Legmeerdijk 313 (Z-2014/057891), het verwijderen van as-

besthoudende materialen t.b.v. tochtsluis t.h.v. groothan-
delcentrum Cultra;

- Locatellihof 7 (Z-2014/059158), het verwijderen van as-
besthoudende materialen.

Verleende omgeVingsVergunningen, 
reguliere procedure *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Aalsmeerderweg 201 (Z-2014/053113), het kappen van een 

boom (verzonden 8 oktober 2014);
- Cyclamenstraat 45 (Z-2014/048478), het plaatsen van een 

dakopbouw (verzonden 9 oktober 2014);
- Hortensialaan 39 (Z-2014/047076), het uitbreiden van een 

woonhuis (verzonden 14 oktober 2014);
- Karekietstraat 37 (Z-2014/046059), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde, (verzonden 13 oktober 2014); 
- Thailandlaan 6 (Z-2014/047640), het realiseren van een 

nieuwe brug (verzonden 9 oktober 2014).

ingetrokken aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Haya van Somerenstraat 35 (Z-2014/034777), het melden 

van brandveilig gebruik t.b.v. KDV Snoopy (verzonden 8 ok-
tober 2014).

geaccepteerde melding(en)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Legmeerdijk 313 (Z-2014/057891), het verwijderen van as-

besthoudende materialen t.b.v. tochtsluit t.h.v. groothan-
delcentrum Cultra (verzonden 14 oktober 2014);

- Locatellihof 7 (Z-2014/059158), het verwijderen van as-
besthoudende materialen (verzonden 14 oktober 2014);

- Marsstraat 1 (Z-2014/053463), het melden van brandveilig 
gebruik (verzonden 9 oktober 2014);

- Mijnsherenweg 20 (Z-2014/040602), melding activiteiten-
besluit voor verplaatsen ketelhuis t.b.v. het kweken van 
cactussen en andere plantensoorten (verzonden 13 oktober 
2014). 

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen 
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

kennisgeVing oVereenkomst tot kostenVerhaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken 
ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening en 
artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat 
met betrekking tot het kadastrale perceel gemeente Aalsmeer, 
sectie B, nummer 7667 (geheel), ter grootte van 2.130 m2, 
een overeenkomst tot kostenverhaal tot stand is gekomen. Het 
perceel is gelegen aan de Hornweg 316A te Aalsmeer. De ge-
meente is, onder in de overeenkomst genoemde voorwaarden, 
bereid om ten behoeve van de realisatie van het bouwplan voor 
het betrokken perceel de bestemming in het bestemmingsplan 
“Landelijk Gebied Oost” te wijzigen van ‘agrarisch-tuinbouw’ 
in ‘wonen – lintbebouwing’. Hierdoor is het mogelijk een vrij-
staande woning te ontwikkelen en realiseren. Een zakelijke be-
schrijving van de overeenkomst ligt vanaf heden gedurende zes 
weken ter inzage bij de publieksbalie in het Raadhuis, Raad-
huisplein 1, te Aalsmeer.

commissie ruimtelijke kwaliteit 
(Voorheen welstandscommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert 
op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis 
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Am-
stelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een 
vooroverleg.

Verordeningen en reglementen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij bij besluit 
van 8 oktober 2014:
1. de Nadere regels voor subsidiering bodemisolatie bestaan-

de bouw voor particulieren gemeente Aalsmeer 2014-2016 
en de daarbij behorende bijlagen hebben vastgesteld;

2. het subsidieplafond voor deze Nadere regels hebben vast-
gesteld op e 7.300,-.

De Nadere regels en de daarbij behorende bijlagen treden in 
werking met ingang van 16 oktober 2014 en eindigen op 1 
december 2016.

omschrijving
Aalsmeer heeft met de regiogemeenten Amstelveen, Uithoorn, 
en Ouder-Amstel een subsidieaanvraag ingediend voor ener-
giebesparende maatregelen voor de periode 2013-2016. Op 10 
januari 2013 heeft de Provincie Noord-Holland de gemeente 
Aalsmeer op basis daarvan een subsidie verleend. Vervolgens 
zijn op grond van de Algemene Subsidie Verordening Aalsmeer 
2012 Nadere regels voor subsidiering duurzame energiemaatre-
gelen bestaande bouw voor particulieren gemeente Aalsmeer 
2013-2016 uitgewerkt, deze zijn op 27 juni 2013 vastgesteld. 
Op grond van de Nadere regels kan subsidie worden aange-
vraagd op basis van offerte. Na verlening van de subsidie wordt 
vervolgens de energiebesparende maatregel uitgevoerd. Na uit-
voeren van de maatregel volgt door middel van een vaststel-
lingsformulier en eindfactuur een definitieve vaststelling van 
de subsidie en uitbetaling daarvan. Gebleken is dat er veel 
behoefte bestaat aan bodemisolatie waarvoor in de bestaande 
regeling geen subsidie beschikbaar is. Het is onwenselijk dat 
er bij ontbreken van subsidie helemaal van isolatie wordt afge-
zien. Daarom is besloten aanvullend op de bestaande regeling 
onder voorwaarden ook subsidie te verlenen voor het aanbren-
gen van bodemisolatie.

titel
Vaststelling van de Nadere regels voor subsidiering bodemiso-
latie bestaande bouw voor particulieren gemeente Aalsmeer 
2014-2016 en vaststelling van het subsidieplafond voor deze 
Nadere regels op e 7.300,-. 

officiële mededelingen
16 oktober 2014

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.

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 novem-
ber 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 
contact opnemen met de afdeling Beleid: tel. 0297-387575. In 
het sportcafé van 28 oktober wordt met de besturen van Aals-
meerse sportverenigingen over de nota gesproken.

omgeVingsVergunning (Vergunning ingetrokken)

- Aalsmeerderweg 239 (bouwen van een bedrijfsverzamelge-
bouw met 7 bedrijfsunits) (Z-2013/029021)

ontwerp omgeVingsVergunning in afwijking Van 
het bestemmingsplan “uiterweg-plasoeVers 2005 
e.o.”, uiterweg 266 achter

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht bekend, dat zij voornemens zijn met 
toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 30 van die wet 
omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten bouw 
en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening op het 
adres Uiterweg 266 achter ten behoeve van de bouw van een 
botenhuis bij een woonark en het gebruik voor tuin van de 
betreffende gronden. De ontwerp-omgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken ligt met ingang van vrijdag 17 oktober 
2014 t/m donderdag 27 november 2014 ter inzage. 

ligging en doelstelling
Het perceel waarop de omgevingsvergunning in afwijking van 
het bestemmingsplan betrekking heeft, is gelegen in de Boven-
landen aan de ringvaartzijde van de Uiterweg. In het verleden 
was het perceel vrijwel volledig bebouwd met kassen. De hier 
voorheen gevestigde kwekerij heeft haar bedrijfsactiviteiten 
gestaakt en de gronden verkocht. De nieuwe eigenaar wenst 
het terrein her in te richten met groen en water en in gebruik 
te nemen als tuin bij de woning in het lint en de ligplaats voor 
de woonark voor permanente bewoning achter op het perceel. 
Van toepassing op de projectlocatie is het bestemmingsplan 
“Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.” en de bestemming “Agrari-
sche Doeleinden”. Het project is in strijd met de gebruiksvoor-
schriften als opgenomen in artikel 11 van het bestemmings-
plan. Het project kan worden gerealiseerd met toepassing van 
de buitenplanse afwijking ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o 
Wabo, mits voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. 

inzien ontwerp omgevingsvergunning 
De ontwerp-omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende 
stukken, waaronder de ruimtelijke onderbouwing, met ingang 
van 17 oktober 2014 t/m 27 november 2014 voor een ieder 
ter inzage:
- In digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB09xL-
OW01

- Via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuur-
visies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- In papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30-
20.00 uur.

- De balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Am-
stelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale 
balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 8.30–
15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 
uur).

indienen zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een 
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mon-
delinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor 
kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeentelijke 
website door op de hiervoor genoemde webpagina de optie 
‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht aan 
Burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aals-
meer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbeschikking 
“Uiterweg 266 achter”. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met het 
algemene tel. 0297-387575.

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn 
ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de 
balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren 
op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar 
info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In 
een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaar-
schrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Emmastraat 33 (Z-2014/057904), het maken van een door-

braak tussen keuken en woonkamer;
- Herenweg 29A (Z-2014/058720), het legaliseren van een 

erfafscheiding;
- Herenweg tegenover nr. 37 (Z-2014/058054), het plaatsen 

van een erfafscheiding (hek) en schuilhut;
- Hornmeer,Kudelstaart, Stommeerkwartier, Centrum, Oost, 

Nodale toegangswegen (Z-2014/058257), het tijdelijk 
plaatsen van 3 verrijdbare tekstkarren op diverse locaties;

- Marktstraat 18,18A,20 (Z-2014/059168), het vervangen 
van deurkozijnen aan de voorgevel, vergroten woonhuis en 
splitsen huisnummers;

- Ophelialaan 89 en 91 (Z-2014/057886), het wijzigen van 
een bestemmingsplan t.b.v. huisvesting van arbeidsmigran-
ten.

ter informatie
De Nadere regels voor subsidiering bodemisolatie bestaande 
bouw voor particulieren gemeente Aalsmeer 2014-2016 en het 
subsidieplafond voor deze Nadere regels zijn van 16 oktober 
t/m 31 maart 2015 in te zien:
- op de gemeentelijke website 
 http://www.aalsmeer.nl/Actueel/Officiële_mededelingen
- http://aalsmeer.regelingenbank.nl/
- bij de balie van het gemeentehuis in Aalsmeer

eVenementen

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender 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 van 
de verordening speelautomaten 2013 de volgende exploitatie-
vergunning is verleend:
- Merkur Casino Aalsmeer B.V., Van Cleeffkade 15, Aalsmeer 

(Z-2014/030344) verleend 6 oktober 2014.

wet op de kansspelautomaten

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 30b 
Wet op de kansspelen is verleend:
- Merkur Casino Aalsmeer B.V., Van Cleeffkade 15, Aalsmeer 

(Z-2014/030344), verleend 6 oktober 2014.

ter inzage

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

t/m 06-11-14 Het raadsbesluit tot (ongewijzigde) vaststel-
ling en het vastgestelde bestemmingsplan “N-
196 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, der-
de en vierde lid, van de Wet geluidhinder, over 
de ten hoogste toelaatbare waarde van de ge-
luidsbelasting voor de gevels van woningen ge-
legen aan de weg “Aalsmeerderweg” te Aals-
meer, gemeente 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 
omgevingsvergunning 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.)

t/m 27-11-14 Ontwerp omgevingsvergunning met de bijbe-
horende stukken in afwijking van het bestem-
mingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, 
Uiterweg 266 achter (i.v.m. de bouw van een 
botenhuis bij een woonark en het gebruik voor 
tuin van de betreffende gronden)

t/m 27-11-14 Kennisgeving overeenkomst tot kostenverhaal 
(met betrekking tot het kadastrale perceel ge-
meente Aalsmeer, sectie B, nummer 7667 (ge-
heel), ter grootte van 2.130 m2. Perceel is ge-
legen aan de Hornweg 316A te Aalsmeer).

t/m 31-03-15 De Nadere regels voor subsidiering bodemisola-
tie bestaande bouw voor particulieren gemeen-
te Aalsmeer 2014-2016 (met bijlagen) en het 
subsidieplafond voor deze Nadere regels.

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.

Voor meer informatie:
www.aalsmeer.nl
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Concert Koninklijk Toonkunstkoor 
Aalsmeer belooft schoonheid
Aalsmeer - Zaterdag 25 oktober geeft 
het Koninklijke Toonkunstkoor een con-
cert. Zij voert het Messa di Gloria van 
Giacomo Puccini uit en het Requiem 
van John Rutter. Wie alvast tevoren op 
internet speurt om te ontdekken wie 
John Rutter is, leest dat de componist 
op 24 september1945 in Londen is ge-
boren. Hij organist en koordirigent is en 
hoofdzakelijk composities schrijft voor 
koorwerken. Het Requiem - een com-
positie uit 1985 - dat door de dirigent 
Nico Philipp Hovius voor deze avond is 
ingestudeerd, is een fantastische keuze. 
Het gaat om een werkelijk schitterend 
stuk. De zeven delen van het werk vor-
men een meditatieve spanningsboog 
op de thema’s leven en dood. Een veel 
bekender werk, het Messa di Gloria, 
van de Italiaan Giacomo Puccini (1858-
1924) is ook al zo’n pareltje. De geko-
zen solisten hebben zo een staat van 
dienst dat het niet anders kan dan dat 
dit een oor strelende avond wordt. So-
listen: Henriette Feith studeerde aan het 
Sweelinck Coservatorium bij Cora Can-
ne Meijer. Zij is vooral solistisch actief in 
oratoria barok-en kamermuziek. De so-
praan zingt regelmatig in het Amster-
dams Baroque Choir, bracht in 2012 een 
CD uit en zong bij de inhuldiging van 
Koning Willem Alexander in de Nieu-
we Kerk van Amsterdam. Arco Mande-
maker (tenor) studeerde hoofdvak zang 
aan het Rotterdams Conservatorium bij 

onder andere Maarten Koningsberger. 
Mandemaker ontwikkelde zich tot een 
veelzijdig zanger met een repertoire dat 
alle stijlperioden omvat. Matthijs Mes-
dag (bariton) is afgestudeerd aan het 
Sweelinck Conservatorium bij Margreet 
Honig. Hij reisde de wereld over zong 
reeds alle Bach werken en vele canta-
tes, en schuwt de opera niet. Donald 
Bentvelzen (bas-bariton) ontdekte het 
zingen tijdens zijn studie Engelse taal- 
en letterkunde, toen hij lid werd van het 
Leiden English Choir. Na het behalen 
van zijn doctoraal ging hij studeren aan 
het Sweelinck Conservatorium Amster-
dam. Inmiddels is hij een veel gevraagd 
solist bij oratoriumuitvoeringen. Het be-
geleidingsorkest is het Holland Symfo-
nie Orkest, gespecialiseerd in het bege-
leiden van koren en zangsolisten. “Wij 
hopen dat u geniet van de Messa di 
Gloria en het Requiem”, staat er te lezen 
in de inleiding van het programma dat 
goede informatie verstrekt over com-
ponisten en uitvoerenden. Daar hoe-
ven koorleden en dirigent Nico Philipp 
Hovius zich geen zorgen om te maken. 
Het wordt voor de liefhebbers een heer-
lijke muzikale avond die de mens ener-
gie geeft! Het concert is te beluisteren in 
de Bloemhof aan de Hornweg 187, aan-
vang 20.15 uur. Voor meer informatie 
www.toonkunstkooraalsmeer.nl 

Janna van Zon

Hilarisch: ‘Vrouwen willen maar 1 ding’

Cabaret duo Niet Schieten 
in Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 25 oktober zal 
het een doldwaze avond worden in 
het Crown Theater Aalsmeer. Cabaret 
duo Niet Schieten! staat op de plan-
ken met de voorstelling genaamd 
‘Vrouwen willen maar 1 ding’. Op de 
vraag wat voor soort voorstelling het 
publiek kan verwachten, antwoordt 
Maarten Hennis (één van de twee ca-
baretiers) het volgende: “Volledig hila-
risch dekt wel de lading. Het gaat over 
twee mannen, wij dus, die op zoek 
gaan naar antwoorden, hoe vrouwen 
in elkaar steken en wat ze nu eigenlijk 
willen. Het is echt een verhaal met een 
kop en een staart en een absoluut feel 
good einde. Dat mag je wel in het arti-
kel zetten. We eindigen met een hap-
py end. Ook zal er veel interactie met 

de zaal zijn. Mensen zullen het on-
dervinden als een grote ohja-erleb-
nis. We proberen diep in de vrouw te 
duiken en komen veel vrouwengehei-
men tegen. Vrouwen gaan als het wa-
re de molen door, maar komen er ove-
rigens heel goed van af hoor. De voor-
stelling is uiteraard ook zeer geschikt 
voor mannen. Het zal voor beiden een 
openbaring zijn.” De mannen van Niet 
Schieten! zijn begin jaren negentig al 
begonnen met cabaret. In 1994 won-
nen zij Camarette. Daarnaast spelen 
zij regelmatig gastrollen in verschil-
lende televisieseries en soaps en zijn 
ze bekend van diverse tv-commer-
cials. Hun vorige voorstelling heet-
te ‘Mannen zijn Zeikwijven’. Hierin 
werden mannen flink op de hak ge-

TheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertip!!!
nomen. Vanaf april vorig jaar zijn de 
vrouwen aan de beurt. Maarten: “De 
inspiratie op dit stuk komt min of 
meer van de reacties naar aanleiding 
van onze vorige show. Wij vragen na-
melijk graag na afloop aan het publiek 
hoe men het vond en op die reacties 
kunnen we weer voortborduren. Er 
komen vaak zeer enthousiaste reac-
ties uit de zaal. En of wij gelijk hebben 
moet u echt zelf komen beoordelen!” 

Theaterarrangementen 
Maarten en Arend zullen na de voor-
stelling nog mengen in het publiek in 
de lounge of bars van het theater. Ui-
teraard kunt u met ze op de foto, maar 
zoals hierboven omschreven, ze vin-
den reacties achteraf zeer belangrijk 
en interessant.  Voor ‘Vrouwen willen 
maar 1 ding’, biedt het Crown Thea-
ter samen met de restaurants in de 
Crown Studio’s, drie zeer voordelige 
theater arrangementen aan, te weten 
bij Eetze voor 41 euro en bij Down-
town Diner een twee- en een driegan-
gendiner voor respectievelijk 31 en 
39 euro, uiteraard inclusief een toe-
gangskaart die normaal 19 euro kost. 
Nu nog tegen sprintprijs van slechts 
16,50 euro, waarbij geldt op is op. 
Kijk op www.crowntheateraalsmeer.
nl voor informatie of reserveer tele-
fonisch via See Tickets 0900-1353 

Kaarten zijn ook een uur voor aan-
vang van iedere voorstelling te ver-
krijgen aan de kassa van het theater 
aan de Van Cleeffkade 15.  Op de laat-
ste vraag die gesteld wordt in het te-
lefonisch interview antwoordt de en-
thousiaste Maarten Hennis volmon-
dig “Ja en óf we er zin in hebben! We 
zijn erg benieuwd naar het Aalsmeer-
se publiek en zullen ze gegarandeerd 
een avondje lekker laten lachen. Dus 
graag tot ziens!” 

Door Miranda Gommans

Hucksters spelen voor Nepal 
Aalsmeer - Op 1 november gaan 
drie bands optreden in N201, waar-
bij de opbrengst van de avond be-
stemd is voor de in aanbouw zijn-
de school in Nepal. Het zal een fan-
tastisch feest worden met United 
by music, de Coolcastband en de 
Hucksters. Tevens zijn er nog en-
kele verrassingsacts. Joke en Yvon-
ne, organisatoren van dit benefiet-
feest, interviewen zanger/gitarist en 
oprichter van de Hucksters, Hans 
Millenaar: Jullie hebben al eerder je 
steentje bijgedragen aan dit Nepal 
project toch? “Inderdaad, dit wordt 
de derde keer. We hebben een keer 
eerder in N201 gestaan voor dit 
doel en een keer in De Oude Vei-
ling.” Waarom willen jullie weer 
meedoen? “We spelen in de eerste 
plaats voor ons plezier. Dat is altijd 
ons uitgangspunt geweest en dat 
zal ook zo blijven. Als we met dat 
plezier ook nog wat zinvols bij kun-
nen dragen aan een goed doel dan 
is dat mooi en doen we dat graag.” 
De band Hucksters bestaat inmid-
dels al een heel poosje? “Zeker. In 
2013 hebben we ons 20 jarige ju-
bileum gevierd. In de bezetting is 
door de jaren nogal wat veranderd; 
er hebben inmiddels heel wat mu-
zikanten in de band gezeten. Van 
akoestisch kroegbandje zijn we ge-
groeid naar een stevige rock band 
met gitaren en keyboards. Sinds een 
paar jaar zijn we weer een echte gi-
taarband. We hebben nu een heer-

lijke formatie al zeg ik het zelf, daar 
hoop ik nog heel wat jaren mee 
vooruit te kunnen.” Wat zijn jullie 
hoogtepunten als je terugkijkt op 
20 jaar Hucksters? “Daar zijn er veel 
van. Maar echte hoogtepunten zijn 
bijvoorbeeld: als eerste rock band 
op een bloemencorso wagen staan; 
als eerste band optreden op het wa-
ter bij de verlichte botenshow; als 
eerste de slotact op Plaspop zijn; en 
spelen in het voorprogramma van 
o.a. Golden Earring, De Dijk en Bløf 
was ook heel gaaf. 
Bij ons 20 jarig jubileum hebben 
we een mooie avond gehad met al-
le ex-Huckster leden op het podium, 
dat was zeker ook een hoogtepunt 
en we hopen er nog veel aan toe 
te kunnen voegen in de toekomst.” 
Je zoon maakt inmiddels ook deel 
uit van Hucksters? “Klopt. Met jon-
ge muzikanten in je band hou je de 
boel fris en energiek. En laat mijn 
zoon Remco nou net een goeie gita-
rist zijn geworden, die dezelfde mu-
zikale smaak heeft. Dan is die keu-
ze niet zo moeilijk. Hij kan ook prima 
overweg met de rest van de band. 
Dat was echt de voorwaarde, goeie 
muzikant zijn en goed in de groep 
liggen. Dat staat boven de zoon zijn 
van één van de bandleden. Bassist 
Ed van der Linden en ik zijn nog de 
enige oorspronkelijke leden uit het 
begin, de rest is door de jaren ver-
jongd.” Wat heeft jullie doen be-
sluiten om vooral covers te spelen? 

“Dat is voor ons heel simpel. Als co-
verband zijn er veel meer mogelijk-
heden om leuke optredens te doen. 
De herkenning van bekende songs 
is voor het doorsnee publiek ook 
leuker denken wij als het voorscho-
telen van eigen probeersels, wij zijn 
niet zo’n cultband. Bovendien is elke 
nieuwe song een uitdaging om zo 
goed mogelijk te spelen en verrijkt 
ons kunnen als muzikanten. Goede 
rock classics is de basis, maar we 
verversen continu ook ons reper-
toire met songs van jongere bands. 
Er wordt tenslotte nog steeds heel 
goede en verrassende muziek ge-
maakt, ook door nieuwe bandjes.” 
Wat zijn jullie toekomstplannen? 
“Mooie muziek blijven maken waar 
wij allemaal achter staan en blijven 

doorgaan met optredens. We repe-
teren elke week, de drijfveer is hob-
by, ontspanning, passie en vriend-
schap. Dat doet deze band al ruim 
20 jaar voortbestaan en daar zijn we 
nog lang niet klaar mee. Integen-
deel, soms lijkt het of we nog maar 
net zijn begonnen!”

Joke en Yvonne tot slot: “Ons mot-
to van deze avond is ‘muziek ver-
bindt’ en dat gaan de muzkanten 
van Hucksters, United by music en 
Coolcastband zeker uitstralen. Kom 
vooral allen kijken en luisteren op 1 
november in N201 aan de Zwarte-
weg.” Zaal open 20.00 uur, entree 10 
euro, bestemd voor Sapana school 
in Nepal. Info: www.nepalbenefiet.
webs.com of bel 06-23861976.

Veiling met Stiense bonen
Seizoensluiting zaterdag 
op de Historische Tuin 
Aalsmeer - Op zaterdag 18 oktober 
sluit de Historische Tuin voor indivi-

dueel bezoek. Natuurlijk wordt er om 
15.00 uur nog één keer geveild voor 

de bezoekers. Luus Hooijman is de-
ze keer de veilingmeester. Diver-
se items zullen voor de klok komen. 
Naast bloemen en planten wordt ook 
een volledig Stiense bonen pakket 
geveild. De opbrengst van de bonen-
oogst was heel goed dit jaar, dus de 
liefhebbers kunnen volop aankopen 
doen. Tevens zijn deze dag de laatste 
restanten appels en peren te koop. 
En, de dahlia’s en de chrysanten zijn 

nog steeds de moeite van het bekij-
ken waard. In het Historisch Centrum 
zijn verder nog de foto’s van Bloem-
rijk Aalsmeer te bewonderen, evenals 
de foto’s van de fotoclub Aalsmeer. 
Er gaat deze dag een start gemaakt 
worden met de verkoop van bomen 
en heesters. 
De meeste bomen kunnen momen-
teel nog niet geleverd worden, maar 
kunnen wel alvast besteld worden. 
Vrijwilligers zijn aanwezig om te hel-
pen en vragen te beantwoorden over 
problemen met planten of advies te 
geven over stekken en meer. De Tuin 
gaat om 13.30 uur open en de vei-
lingklok uit veiling Bloemenlust gaat 
om 15.00 uur draaien. Voor particulie-
ren is zaterdag dus de laatste dag dat 
de Historische Tuin bezocht kan wor-
den. Groepen kunnen komende pe-
riode nog wel de Tuin bezoeken met 
eventueel een veilingsessie. Volgend 
jaar 11 april gaat de Tuin weer open 
voor de bezoekers. De entree is via 
de brug bij het Praamplein. De en-
tree is 4 euro per persoon, 3.50 eu-
ro voor 65+ers en museumkaarthou-
ders en kinderen tot 12 jaar hebben 
gratis toegang. Voor meer informa-
tie: www.historischetuinaalsmeer.nl 
of bel 0297-322562.

Diverse acties Lionsclub Ophelia
Cheque voor KanjerKetting
Aalsmeer - Lionsclub Aalsmeer Op-
helia heeft een cheque van 14.000 
euro uitgereikt aan twee bestuursle-
den van de Vereniging Ouders, Kin-
deren en Kanker die de KanjerKet-
ting heeft ontwikkeld. Door kinde-
ren die strijden tegen kanker bij ie-
dere stap in hun ziekteproces te be-
lonen of te troosten met een specifie-
ke kraal, ontstaat een prachtige ket-
ting die steun en troost geeft. 
De Kanjerkralen maken letterlijk 
zichtbaar wat voor kinderen zo on-
grijpbaar is. Met de KanjerKetting in 
de hand vertellen kinderen hun ver-
haal. De kralen zijn kostbaar en een 
ketting kan helaas soms meters lang 
worden. De cheque is dan ook dank-
baar in ontvangst genomen.  Dit be-
drag is bijeengebracht door ver-

scheidene fondsenwervingsactivitei-
ten gedurende het afgelopen club-
jaar, zoals de traditionele wijnver-
koop rond de Kerst, het organiseren 
van de Kanjerdag, een dag vol kin-
deractiviteiten op de kinderboerderij,  
en het ondertussen ook traditioneel 
geworden Proefvaren. Voor de der-
de maal is deze succesvolle formule 
uitgevoerd, waarbij de gasten in hun 
sloep varen door het natuurgebied 
van de Westeinderplassen, waar zij 
kunnen genieten van culinaire hap-
jes en drankjes op zes locaties ver-
spreid over eilanden in het gebied en 
restaurants langs de plas.  Lionsclub 
Aalsmeer Ophelia en Vereniging Ou-
ders, Kinderen en Kanker bedanken 
allen die hebben bijgedragen om dit 
prachtige resultaat te behalen!

Afscheidsborrel met Ton en Henk 
Rob en Jerry nieuwe eigenaren 
van danscafé de Praam! 
Aalsmeer - Na het prachtige stijlvol-
le bruine danscafé ruim drie en twin-
tig jaren lang met al zijn gezelligheid, 
evenementen, feesten en partijen vol 
toewijding en passie te hebben ge-
rund, is de tijd dan nu daadwerkelijk 
voor Ton van der Horst en Henk Siet-
sema aangebroken om te gaan stop-
pen. Danscafé de Praam wordt name-
lijk per 1 november overgenomen door 
nieuwe eigenaren. Wie kent Dansca-
fé de Praam in het Centrum niet?! Het 
café is in de loop der jaren een begrip 
geworden in de directe en nabije om-
geving! In april van het jaar 1991 heb-
ben Ton en Henk de deuren geopend 
van het café. Samen met de gasten 
en de (oud)- medewerkers hebben 
zij prachtige belevenissen en ontzet-
tend veel goede herinneringen opge-
daan aan het sfeervolle danscafé in de 
Zijdstraat! Zaterdag 25 oktober vanaf 
14.00 uur willen de heren graag nog 
een maal op oergezellige Praamwijze 
met elkaar het glas heffen op zoveel 
fantastische jaren! Ton en Henk zou-
den het fijn vinden als een ieder hier-

bij aanwezig wil zijn! De afscheidsbor-
rel kent geen eindtijd. Voor wie Ton 
en Henk nog persoonlijk willen spre-
ken en de hand schudden, zij zijn in 
ieder geval van 14.00 tot 19.00 uur in 
het café aanwezig. De nieuwe eigena-
ren zijn Rob en Jerry van Nood en bei-
den hebben ruime ervaring in de hore-
ca. Zij hebben sinds drie jaar ook eet-
café de Schans in Vinkenveen overge-
nomen. Rob en Jerry blijven de naam 
danscafé de Praam voeren. Het in-
terieur zal enigszins worden veran-
derd. Het danscafé zal geopend zijn 
van donderdag tot en met zondag. Ie-
dere vrijdag en zaterdag zullen er be-
kende DJ’s vanuit ‘Feest van Joop’ en 
‘De Bubbels’ uit Amsterdam komen 
draaien. Tevens zullen veel livemuziek-
avonden worden georganiseerd. Vanaf 
het voorjaar gaan de heren ook star-
ten met een lunchkaart. Ton en Henk 
wensen Rob en Jerry heel veel succes 
met Danscafé de Praam! De heren zijn 
content dat het café in het Centrum 
kan worden behouden en opnieuw 
een goede bestemming krijgt! 

Vol Bacchus voor Jeffrey
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 11 
oktober trakteerde KCA op caba-
ret in cultureel café Bacchus. Jef-
frey Spalburg was uitgenodigd en 
met zijn voorstelling ‘Baas’ had hij 
de aanwezigen aan zijn lip han-
gen. Wie is er nog de baas in de-
ze tijd?, gaf herkenning en zeker 
ook veel lachmomenten. Jeffrey zei 
waar het op stond en dat kunnen 
Aalsmeerders over het algemeen 
goed waarderen. Het is inmiddels 

alweer de vierde voorstelling van 
deze nog jonge cabaretier. Het pu-
bliek in Bacchus zal het niet verba-
zen als over enkele jaren ‘veel meer 
geld’ betaald moet worden om een 
show van dit talent bij te kunnen 
wonen. Straks een vol Carré, nu in 
ieder geval terecht een uitverkocht 
Bacchus. Het publiek beloonde Jef-
frey met een luid applaus! 

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Laatste weekend Liesbeth
Aalsmeer -  Nog slechts enkele da-
gen kan in het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat de hommage-exposi-
tie aan kunstenares Liesbeth Eilders 
bekeken worden. Reeds veel bezoe-
kers hebben hun waardering en be-
wondering uitgesproken over het 
werk van deze Aalsmeerse. De ten-
toonstelling is samengesteld door 
de dochters van de overleden kun-
stenares. Nagenoeg alle werken zijn 
te koop en de opbrengst hiervan 
gaat naar verschillende goede doe-
len. Gratis binnen lopen kan van-
daag, Donderdag, tot en met zon-
dag 19 oktober, alle dagen tussen 
14.00 en 17.00 uur. Vanaf 23 okto-

ber presenteert KCA een nieuwe 
expositie rond de kunstenaars Men-
no Bauer, Julle Bogemann en Jaap 
Beets. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 
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Het goede (ontwikkelings)werk 
van OSA en van inwoners
Aalsmeer - Wethouder Ad Ver-
burg opende woensdag 9 oktober 
de voorlichtingsavond van de Stich-
ting OSA (Ontwikkelings Samenwer-
king Aalsmeer). Het was voor hem 
het vijfde achtervolgende jaar. Ver-
burg sprak, zoals hij zelf aangaf, van-
uit zijn hart. Zijn betrokkenheid met 
ontwikkelingssamenwerking wist hij 
goed duidelijk te maken. Hij was blij 
met een aantal nieuwe gezichten: 
“want ontwikkelingswerk gaat iede-
re Aalsmeerder aan.” OSA biedt ieder 
jaar, naar aanleiding van een thema, 
particulieren, kerken, scholen, vereni-
gingen, stichtingen de gelegenheid 
hun werk dat zij voor ontwikkelings-
landen doen te presenteren. Daar-
naast wordt een aantal financieel be-
kroonde projecten extra belicht. Het 
thema van dit jaar was Onderwijs. Op 
dit soort avonden worden Aalsmeer-
ders toch weer even met de neus op 
de feiten gedrukt. Want hoewel nie-
mand ontkent dat er inwoners zijn die 
het heel zwaar hebben, is de zorgwek-
kende toestand in landen zoals Mala-
wi, Cambodja, Filippijnen toch van een 

hele andere orde. Dat werd getoond 
aan de hand van filmbeelden en er-
varingen. Het is mooi dat het gehele 
college nog steeds achter de plannen 
en het werk van OSA staat door het 
verstrekken van subsidie. Eén euro 
per inwoner lijkt een druppel op een 
gloeiende plaat, maar OSA is inmid-
dels door al haar expertise in staat de 
subsidie zo te verdelen dat vele pro-
jecten hier profijt van hebben. De ver-
strekte subsidie is altijd een aanvulling 
op de zelf al bijeen verkregen gelden. 
Een mooi voorbeeld is het Team Tim-
merman. De leden staan op de brade-
rie, fietsen zich een slag in de rondte 
en dat allemaal om de Stichting kin-
deren van Timau uit Kenia te onder-
steunen. In 2013 namen zij drie wees-
jongens onder hun hoede die nu ho-
ger onderwijs kunnen volgen. Met de 
in Kenia wonende Aalsmeerse Sa-
bine van Eijk is er via nieuwsbrieven 
en mail veelvuldig contact. “Wij we-
ten exact wat er met de verzamelde 
10.564,70 euro is gebeurd.” Rozen-
kweker Henk van der Laarse, ook hij 
woont in Kenia, gaat regelmatig langs 

de school waarin 500 kinderen onder-
wijs genieten. Ook de Stichting Tsjer-
nina voor de kinderen van Tsjerno-
byl hield een mooie presentatie. Me-
vrouw Larissa Tsjernina vertelde zeer 
bevlogen hoe belangrijk de kunst-
scholen in Wit Rusland voor kinderen 
zijn. In plaats van op straat te zwer-
ven wordt hen nu kunstzinnig onder-
wijs geboden. Ongelooflijk wat de-
ze stichting allemaal bereikt voor kin-
deren die moeten leven in een gebied 
dat na de kernramp in 1986 voor dui-
zenden jaren besmet is. Tijdens de 
pauze konden de aanwezigen de te-
keningen zien die de leerlingen op de 
kunstscholen hebben gemaakt. Men 
was diep onder de indruk van de kwa-
liteit. De tentoonstelling is nog tot eind 
oktober in de burgerzaal van het ge-
meentehuis te bekijken! 

Leven verrijkt
Na de pauze presenteerde zich Edu-
kans, ‘Kans op onderwijs omdat on-
derwijs echt helpt’. De Stichting werkt 
onder andere in Malawi, één van de 
armste landen ter wereld. De getoon-
de beelden lieten mooie en blije kin-
deren en docenten zien. Ondanks dat 
de levensomstandigheden er abomi-
nabel zijn. 120 Leerlingen in een klas 
dat de titel klas eigenlijk niet verdient. 
Geweldig was het verhaal van de do-
cente uit Langeraar, die met collegae 
drie maanden lang (op eigen kosten) 
in Malawi verbleef. Het was niet een-
voudig, zo bleek, maar de samenwer-
king en bereikte resultaten maak-

ten het allemaal meer dan de moeite 
waard. “Het heeft mijn leven verrijkt.” 
Docent R. Pordon vertegenwoordig-
de het Wellant College Westplas. Het 
project Day for change waarin mi-
cro krediet wordt verstrekt aan voor-
al vrouwen (zij blijken het meest be-
trouwbaar wat betreft terug betalen) 
in ontwikkelingslanden wordt voor de 
derdejaars leerlingen aanschouwe-
lijk gemaakt. “Onze leerlingen wor-
den door ons project zich meer be-
wust wat er speelt. Zij leren dat het 
kleine beetje verschil echt helpt. Door 
een beleidsplan te maken en het geld 
zo te besteden dat er ook winst ge-
maakt kan worden. De leerlingen 
noemen deze lessen (economie) de 
leukste periode van het lesjaar.” Wie 
een rondgang maakte langs de ver-
schillende stands zag via beeldscher-
men hoe meisjes gered konden wor-
den uit de prostitutie, drankverslaaf-
den jongeren geholpen om weer op 
het rechte pad te komen. Hoe kansar-
me jongeren weer zin in het bestaan 
krijgen door schoolbanken te vervaar-
digen daarbij geholpen door een pro-
fessionele timmerman. Hoe eenvou-
dig sportmateriaal kinderen weer ge-
lukkig kan maken. De OSA avond 
maakte de aanwezigen nog meer be-
wust van het feit hoeveel mensen zich 
met veel liefde sterk maken voor ont-
wikkelingslanden. Dat daarbij ook de 
Nederlandse jeugd wordt betrokken 
is zeer verstandig. Eén van hen ver-
woordde het als volgt: “Wij moeten 
onze jeugd bewust maken wat ont-
wikkelingssamenwerking betekent. 
Want het is altijd de jeugd die het kind 
van de rekening is.” Voor meer infor-
matie: www.osa-aalsmeer.nl. Contact 
via info@osa-aalsmeer.nl of telefo-
nisch via 0297-321509.
Janna van Zon

‘Dit doe ik’: Vrijwilliger Nieta 
van Roads aan het woord
Aalsmeer - Vrijwilligers zijn goud 
waard en hard nodig in onze sa-
menleving. Zeker nu veel zorgta-
ken van het Rijk naar de gemeen-
te gaan. Er zijn veel vormen van vrij-
willigerswerk. In de rubriek ‘Dit doe 
ik’ wordt de komende periode iede-
re week iemand in het zonnetje ge-
zet. Misschien brengt het u wel op 
het idee om zelf iemand in uw om-
geving te helpen. Deze week is dat 
Nieta. Ze maakt tweewekelijks een 
uitstapje met haar maatje via het 
Maatjesproject van Roads. Nieta: 
“Ik had vrije tijd over. Ik wilde daar 
graag iets nuttigs mee doen en mijn 
steentje bijdragen aan de maat-

schappij. Daarom ben ik vrijwilliger 
geworden. Ik was specifiek op zoek 
naar één op één contact. Voor één 
persoon iets kunnen betekenen. Zo 
kwam ik terecht bij het Maatjespro-
ject. De doelgroep waar het Maat-
jesproject zich op richt, mensen met 
psychische problemen, spreekt mij 
erg aan. In mijn eigen omgeving zie 
ik dat deze mensen langzaam een-
zaam kunnen worden”, aldus Nie-
ta. “Vaak hebben mensen met psy-
chische problemen wel regelma-
tig contact met lotgenoten en hulp-
verleners, maar kan het contact met 
oude vrienden verwateren, doordat 
hun leven zich anders ontwikkelt. En 

het maken van nieuwe sociale con-
tacten verloopt ook stroef. Hierdoor 
belanden ze meer en meer in een 
sociaal isolement.” 

Nieta en haar maatje 
“Wat zo prettig is aan dit vrijwilli-
gerswerk, is dat je geen kennis van 
zaken nodig hebt. Mijn maatje heeft 
al genoeg professionele hulp om 
zich heen. Ik ben er juist voor het 
sociale contact. Bovendien krijg ik 
goede ondersteuning vanuit Roads. 
Als ik even wil overleggen, dan kan 
dat,” zegt Nieta. Iedere twee weken 
spreekt Nieta af met haar maatje. 
Meestal is dit ’s avonds of op zater-
dagen, omdat zijzelf fulltime werkt. 
Samen erop uit gaan lijkt heel een-
voudig, maar dat is het niet. Haar 
maatje heeft namelijk onder an-
dere straatvrees. Samen met Nie-
ta durft ze meer. Bijvoorbeeld naar 
het winkelcentrum om te winkelen 
of het bezoeken van landgoed Ol-
menhorst om in de tuin een appel-
taartje te eten. Beiden houden van 
tuinieren dus een bezoek aan het 
tuincentrum en het planten van de 
nieuwe plantjes is ook een favo-
riet. Heeft haar maatje een slechte 
dag, dan drinken ze thuis een kop-
je koffie en doen ze binnenshuis iets 
leuks, zoals samen koken en eten, 
een spelletje, of film kijken. Ieder 
maatjescontact wordt in principe 
aangegaan voor een jaar. Voor Nie-
ta en haar maatje zit het jaar er bij-
na op, maar Nieta blijft vrijwilliger. 
“Er staan nog zoveel mensen op de 

wachtlijst op zoek naar een maatje, 
dus ik word graag aan een nieuw 
maatje gekoppeld. Het vrijwilligers-
werk als maatje is mij heel goed be-
vallen. Samen erop uit gaan levert 
ook voor mij gezelligheid op”, aldus 
Nieta. 

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 flink 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 altijd 
de hulp die het best bij hen paste. 
Gemeenten gaan maatwerk leveren, 
organiseren de zorg dicht bij men-
sen, waar mogelijk zonder overlap 
en zoeken naar de juiste zorg uit-
gevoerd door deskundige organi-
saties. Gemeenten kijken ook naar 
wat mensen zelf kunnen of wat de 
mensen in de omgeving van dege-
nen die hulp nodig heeft, kunnen 
betekenen. Vaak is er meer moge-
lijk dan mensen denken. Vrijwilli-
gerswerk is leuk en u helpt een an-
der uit de brand. Kijk op de online 
marktplaats voor onderlinge hulp 
die vraag en aanbod van hulp en 
zorg samenbrengt: zorgvoorelkaar.
com/aalsmeer. Wilt u weten wat er 
in de zorg verandert? Kijk dan op 
www.aalsmeer.nl/zorgvoorelkaar. 
Bij nieuws- en achtergrondinforma-
tie staat onder publicaties een pagi-
na in de krant waar kort de veran-
deringen in de zorg op staan.

Soulshow: Geweldig dansfestijn!
Aalsmeer - Voor het derde ach-
tereenvolgende jaar was afgelo-
pen zaterdag 11 oktober de Soul-
show van Ferry Maat neergestreken 
in Aalsmeer. Gelijk al na de aankon-
diging dat dit evenement weer zou 
gaan plaatsvinden, begon de run op 
kaarten en in heel korte tijd moest 
‘nee’ verkocht worden. Zo’n 900 be-
zoekers hebben in de prachtige tot 
superdisco omgetoverde zaal met 
veel, heel veel discobollen en ver-
lichting (waarvan liefst 90% LED) 
in het Crown Theater genoten van 
en dansten op bekende soul-, dis-
co- en funkklanken onder aanvoe-
ring van dj Ferry Maat. Alle bezoe-
kers werden hartelijk welkom gehe-
ten door de Leuke Gasten, die zich 
uitgedost hadden als echte soulbro-
thers met grote pruiken en natuur-
lijk plateauzolen. 
De 67 jarige dj Ferry Maat was ook 
deze keer gecontracteerd door de 
organisatoren Kees Markman en 
Mike van der Laarse. Na gestart te 
zijn in de kantine van VVA werd de 
tweede editie in het grotere Bloem-
hof gehouden en eigenlijk blijkt ook 
de zaal in het Crown Theater alweer 
te klein, want de twee vrienden 
hadden nog zeker zo’n 300 kaar-
ten kunnen verkopen. Ferry Maat 
is bekend geworden met zijn Soul-
show bij Radio Noordzee en vertrok 
later naar Radio Veronica. Voor ve-
le dj’s is hij een groot voorbeeld en 
de eigen Aalsmeerse ‘Ferry‘, dj Kees 
Markman, mag ook graag de favo-
riete discotunes van deze soulman 
draaien. 
Herkenbaar waren Ferry Maat, 
Mike, Kees en rechterhand John 
overigens aan hun speciaal voor dit 
evenement vervaardigde witte col-
bertjes met afbeeldingen van platen 
en pick-ups en veel glitter.
Even voor middernacht werd de dis-
comuziek verruild voor een liveop-
treden van een tot op het laatste 
moment geheim gehouden zanger. 
Niemand minder dan George Mc-
Crae betrad het podium en bracht 
de aanwezigen in vervoering met 
onder andere zijn hits uit de jaren 

zeventig ‘Rock your Baby’ en ‘It’s 
Been So Long’. De meeste feestgan-
gers, allen vanaf veertig plus, kon-
den het lied nog grotendeels mee-
zingen en daar was deze inmiddels 
69 jarige Amerikaan, die overigens 
in Nederland woont, natuurlijk te-
recht trots op. In 1974 had George 
McCrae een nummer één hit met 
‘Rock your Baby’. In de zaal hingen 
posters van de Top40 en op één van 
deze stond de nummer één notering 
van McCrae. Deze poster heeft de 
zanger mee naar huis gekregen. 
De Soulshow begon met Kees Mark-
man achter de knoppen en eindigde 
met heerlijke tunes uit de jaren ze-
ventig tot nu door deze Aalsmeerse 
dj. Voor het extra discotintje droe-
gen de Omnia danseressen Marielle 
en Veronique zorg. Onvermoeibaar 
dansten zij op het podium met dis-
cobollen in de hand en enkele num-
mers naast George McCrae. 
Natuurlijk alle credits voor Mike en 
Kees, die de organisatie op zich ge-
nomen hebben, maar uiteraard had-
den zij een dergelijk groot feest niet 
kunnen opzetten zonder vrijwilli-
gers. Hulde ook aan hen, want ie-
dereen heeft keihard gewerkt om de 
‘kale’ zaal om te toveren tot de dis-
co-inferno waar alle bezoekers vol 
bewondering in rond keken, maar 
ook door na afloop weer alles op te 
ruimen. Niet alleen de apparatuur, 
de discobollen en de andere entou-
rage, maar ook de duizenden plas-
tic bekertjes. Ook dat vond niemand 
erg. Het was duidelijk, qua drank-
jes is goed gekocht en hier wordt 
de handbalvereniging heel blij van, 
want van ieder drankje is 50 euro-
cent bestemd voor FIQAS. Er kan 
wel gerekend worden op een mooie 
vulling van de clubkas! 
Tot slot voor iedereen die genoten 
heeft, alvast noteren: Volgend jaar, 
in 2015, is de Soulshow op 10 ok-
tober, de locatie is nog niet bekend. 
En de vijfde (jubileum)editie in 2016 
gaat plaatsvinden op 8 oktober. Ook 
hiervoor worden al voorbereidingen 
getroffen.
Door Jacqueline Kristelijn

1e Spirituele 
familiebeurs
De Kwakel - Nicole van Olderen (ei-
genaresse van Nicky’s Place in Haar-
lem) organiseert op zondag 26 oktober 
voor de eerste keer een spirituele fami-
liebeurs in centrum de Zonnewijzer in 
De Kwakel en is op zoek naar regionale 
mensen die zich op deze beurs willen 
presenteren. Heb je een eigen praktijk 
in de regio en ben je bezig met het wel 
en wee van de mens? Dan is Nicole op 
zoek naar jou! Een aantal voorbeelden: 
astrologe, hot Stone massage, irisco-
pist, magnetiseur, stoelmassage, me-
dium, tarotkaartenlegger, engelenhe-
ling, kindercoach, voedingsdeskundi-
ge. Zin en tijd om mee te doen? Neem 
dan contact op met Nicole via de mail 
nickysplace@gmail.com of telefonisch 
via 06-41041509.

John, Ferry Maat, Kees en Mike in discotenue. Onder de 69 jarige zanger Ge-
orge McCrae in actie. Foto’s: Frank Karssing.

Werving kiesmannen voor ORS
Aalsmeer - De tijd in de rondvraag 
afgelopen donderdag 9 oktober tij-
dens de Raad werd ingenomen door 
PACT. De fractie zei zich zorgen te 
maken om de passieve rol van de 
gemeente ten aanzien van het wer-
ven van inwoners om kiesmannen 
te kunnen aanwijzen voor de nieu-
we Omgevings Raad Schiphol. “Is 
het niet vreemd dat de gemeente 
niets aan promotie doet om men-
sen te werven voor de bewoners-
organisatie voor Schiphol? Kan het 
gebeuren dat Aalsmeer straks niet 
is vertegenwoordigd omdat er niet 
genoeg mensen meedoen met de 
bewonersorganisaties? Welke ac-
ties heeft de wethouder tot nu toe 
ondernomen en wat zijn de resul-
taten? Welke acties gaat de wet-
houder nog ondernemen?” De ant-
woorden van wethouder Tom Ver-
laan waren duidelijk. Het werven 
van kiesmannen loopt juist niet via 
de gemeente. De ORS heeft er voor 
gekozen om rechtstreeks inwoners 
te benaderen, die uiteindelijk de be-

langen gaan behartigen van alle be-
woners. Vanuit de gemeente is over-
leg geweest in alle wijkraden en dit 
heeft vooralsnog geleid tot mogelijk 
vijf, maar zeker vier kiesmannen. De 
personen, die Aalsmeer willen gaan 
vertegenwoordigen in de ORS, die-
nen honderd of meer handtekenin-
gen te verzamelen van mede-in-
woners. Uit de wijk Stommeer gaat 
Rob Lutgerhorst de inwoners verte-
genwoordigen en Dick de Geus van 
De Dorper gaat met hem mee. “We 
blijven het nadrukkelijk volgen”, al-
dus wethouder Tom Verlaan. “We 
zijn pas tevreden als we eind ok-
tober ook echt vier of vijf kiesman-
nen hebben.” Tot 1 november kan 
bepaald worden wie er in de ORS 
vanuit Aalsmeer ook ‘op de knop-
pen mag drukken’ om mee te mo-
gen praten over Schiphol. Volgens 
de wethouder doet Aalsmeer het 
wat werving betreft overigens goed. 
“Omliggende gemeentes zijn jaloers 
op wat wij tot nu toe bereikt heb-
ben.” 
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Westeinder Live in Westeinder Paviljoen
Pannebar terug in nieuw jasje 
Aalsmeer - Met de komst van nieu-
we eigenaren Stefan Levarht en De-
vin Hoogervorst in het Westeinder 
Paviljoen is een nieuw concept ge-
boren, namelijk Westeinder Live! 
Het idee is om elke twee weken op 
de zondagmiddag livemuziek te ver-
zorgen. Twee verschillende evene-
menten, te weten ‘Pannebar@West-
einder’ en ‘Sundays@Westeinder’, 
zullen elkaar afwisselen. René Ki-
puw, bekend van de band Jamento, 
zal zich voornamelijk gaan richten 
op de Pannebar@Westeinder. Deze 
feesten zullen voor veel Aalsmeer-
ders de sfeer van de Pannebar weer 
naar boven halen. Fleur de Pont, 
eventmanager van het Westeinder 
Paviljoen, zal de organisatie van de 
Sundays@Westeinder voor haar re-
kening nemen met daarin verschil-
lende DJ’s en artiesten, zodat elk 
genre aan bod komt. Westeinder 
Live draait vooral om ongedwongen 
gezelligheid en live muziek. Er is de 
mogelijkheid om te dansen, cock-
tails te bestellen, een klein hapje te 
doen of gewoon gezellig met elkaar 
bij te praten. Er is een wisselende 
menukaart met kleine gerechten 
die in ‘walking dinner style’ kunnen 
worden geserveerd. De kick-off van 
Westeinder Live is zondag 26 okto-
ber om 16.00 uur en er zal meteen 
groots uitgepakt worden met de po-
pulaire band Jamento en DJ Bert. 
Neem een kijkje op de vernieuwde 
website www.westeinderlive.nl voor 
alle informatie, de agenda en de link 
naar de Facebookpagina. Daarop is 
tevens te vinden wanneer ‘Fridays@
Westeinder’ van start gaat. Fleur 
vertelt: “Op elke Sundays@West-
einder zorgen wij voor een verras-
sende DJ of artiest. Het genre vari-
eert van Golden Oldies tot Oer-Ne-
derlandse hits en van Jazz tot Deep-

house. Denk bijvoorbeeld aan lokale 
artiesten, zoals Jan Leliveld en DJ’s 
als Kees Markman. Maar ook BN-
ers van vroeger zullen aan bod ko-
men, zoals Anita Dot van 2 Unlimi-
ted, Spargo en de Time Bandits. Hits 
uit de jaren zeventig tot negentig. 
Nostalgie van vroeger. Kleine ge-
rechten die je kunt bestellen zijn bij-
voorbeeld de klassieke carpaccio of 
ossenhaassaté, maar ook de West-
einder Burger en reuzengamba’s. 
Uiteraard zorgen wij voor de bitter-
ballen.” Ook heeft het Westeinder 
Paviljoen sinds kort een uitgebreide 
cocktailkaart met daarop natuurlijk 
Mojito’s en Capirinha’s, maar tevens 
hippe nieuwe cocktails als de Mar-
tini Pornstar en Hugo’s. Daarnaast 
serveert het opgefriste team uiter-
aard graag gewoon een koud biertje 
of een goed glas wijn. Zij nodigen 
je van harte uit om gezellig langs te 
komen en herinneringen op te halen 
van weleer. De entree is gratis. “We 
gaan terug naar de goede oude tijd! 
Dus tot zondag 26 oktober en zet 
meteen 9 en 23 november en 7 en 
21 december in je agenda. Kom op 
tijd, want vol is vol.” Omdat de over-
name officieel een feit is zal dat ge-
vierd worden met een borrel. Het 
Westeinder Paviljoen nodigt ieder-
een uit voor een borrel: “Jullie zijn 
van harte welkom aanstaande zon-
dag 19 oktober vanaf 15.00 uur. Re-
né Kipuw zorgt daarbij voor de mu-
ziek. Ook hier geldt: vol is vol. Van-
af 17.00 uur zullen de consumpties 
voor eigen rekening zijn.” En maak 
meteen kennis met de vernieuw-
de menukaart en blijf dineren. Re-
serveren is wel een aanrader! West-
einder Paviljoen is te vinden aan de 
Kudelstaartseweg 22. Telefoonnum-
mer: 0297-364985. 
Door Miranda Gommans

Praktische tips tijdens de 
Week van de veiligheid
Aalsmeer - In het kader van de 
Week van de veiligheid werd afge-
lopen woensdag 8 oktober een in-
formatieavond gehouden over veilig 
wonen in de brandweerkazerne aan 
de Zwarteweg. De brandweer en de 
politie vertelden aan de hand van 
praktische tips hoe inbrekers bui-
ten de deur gehouden kunnen wor-
den en hoe een brand in huis voor-
komen kan worden. Er waren stands 
ingericht met informatie en de ge-
meente presenteerde een interes-
sante actie: Tot en met 18 oktober 
krijgen inwoners vijftig procent kor-
ting op hang- en sluitwerk dat vol-
doet aan het Politie Keurmerk Veilig 
Wonen. Zie voor verdere informatie 
de website van de gemeente.

Cybercrime bijeenkomst
Aanstaande maandag 20 oktober 

wordt een cybercrime bijeenkomst 
gehouden voor ondernemers in de 
Crown Studio’s aan de Van Cleeff-
kade. Tijdens de bijeenkomst laat 
een hacker zien hoe eenvoudig het 
is om in computers in te breken. 
Bankrekeningen en bedrijfsgehei-
men zijn zo gekraakt. Vanzelfspre-
kend worden deze avond tips gege-
ven over het beschermen van com-
puters tegen cyberaanvallen. Wel-
ke risico’s loopt u en wat kunt u zelf 
doen om de digitale veiligheid goed 
te regelen? Wordt uw eigen cyber-
dog en ga langs. De bijeenkomst is 
gratis toegankelijk en is van 19.30 
tot 22.00 uur. Aanmelden is wel een 
vereiste en dit kan via secretariaat@
rpcaa.nl. Uitleg tijdens de informa-
tieavond in de brandweerkazerne. 

Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

‘Gratis Poffertjes om verhuizing te vieren’

Weekmarkt Aalsmeer vanaf 
dinsdag op Praamplein
Aalsmeer - De weekmarkt verhuist 
per volgende week dinsdag 21 okto-
ber naar het Praamplein. De markt-
ondernemers zijn blij met de ver-
plaatsing naar het plein achter de 
Zijdstraat. Bob den Hollander van 
de marktcommissie: “We zitten op 
Praamplein dichter bij de winkels. Je 
merkt toch dat klanten dingen wil-
len combineren. Even naar de win-
kels in het Centrum en nog even 
naar de markt om kaas, nootjes en 
snoep te kopen bijvoorbeeld.“ De 
marktondernemers hebben een leu-
ke actie. Iedereen die iets koopt bij 
een kraam op 21 oktober krijgt gra-
tis poffertjes! En koopt u bij meer-
dere kramen dan heeft u recht op 
meerdere porties. Per kraam krijgt u 
een bon die u bij de poffertjeskraam 
kunt inleveren. 
De markt is belangrijk voor 

Aalsmeer. De verplaatsing van de 
markt is goed voor de midden-
stand en economie: 2/3 van de be-
zoekers combineert marktbezoek 
met winkelbezoek. Deze ontwik-
keling versterkt het winkelgebied 
van Aalsmeer Centrum en biedt de 
markt nieuwe kansen door de kor-
te afstand ten opzichte van de su-
permarkten. De markt heeft naast 
een belangrijk economische func-
tie ook een sociaal aspect: men-
sen ontmoeten elkaar, sociale cohe-
sie, het verhoogt de levendigheid en 
geeft meer dynamiek in Aalsmeer. 
Door verplaatsing verbetert het toe-
komstperspectief en de levensvat-
baarheid van de markt. De inwoners 
van gemeente kunnen door de ver-
plaatsing hun inkopen blijven doen 
op een afwisselende, drukke en ge-
zellige markt. 

De markt op het Praamplein wordt ingericht in de drie parkeervakken het 
dichtst in de buurt van de Albert Heijn en de Etos. Iets meer dan een derde 
deel blijft open en hier kan geparkeerd worden.

Bob den Hollander en andere marktondernemers met de posters Verhuist u 
mee? Met daarop de leuke actie gratis poffertjes op 21 oktober!

Hoekwater 3e bij regionale 
Duurzaam MKB Award!
Aalsmeer - Woensdag 8 oktober 
vond het regionale Duurzaam MKB 
Event plaats, een gezamenlijk initia-
tief van de gemeenten Amstelveen, 
Aalsmeer, Diemen, Ouder-Am-
stel en Uithoorn. Dit event is speci-
aal voor MKB ondernemers met als 
thema dit jaar ‘Samen op weg naar 
een duurzame regio’. Hoogtepunt is 
de uitreiking van de Duurzaam MKB 
Award. De winnaar dit jaar is gewor-
den Taxi Electric! Respect was er ook 
voor P. Hoekwater B.V. uit Aalsmeer, 
die door intensief gebruik van social 
media, zich niet alleen onderscheidt 
in de branche van elektrotechnische 
installatiebedrijven, maar ook de 

meeste publieksstemmen heeft ver-
worven. Directeur Frans Sparnaaij 
kreeg de derde prijs uitgereikt. On-
der de aanwezigen was veel kennis 
en ervaring. Remco Glashouwer van 
het Dienstencentrum en Henri Pot-
ze van Waterdrinker vertelden hoe 
zij zelf duurzaam ondernemen. Het 
Dienstencentrum adviseert ande-
ren, maar geeft ook zelf het goede 
voorbeeld door duurzaam in te ko-
pen en met aandacht voor de ont-
wikkeling van personeel. Waterdrin-
ker uit Aalsmeer is hard op weg met 
de ‘Meest Duurzame Plant’ en ziet 
kansen om kennis uit te wisselen 
met andere bedrijfstakken.

College B&W maakt subsidie 
mogelijk voor bodemisolatie
Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders heeft 8 okto-
ber besloten om subsidie voor bode-
misolatie mogelijk te maken voor par-
ticulieren die hun bestaande woning 
willen isoleren. De vorig jaar vastge-
stelde subsidieregeling, die met gel-
den van de Provincie Noord-Holland 
is opgezet, subsidieert alleen vloeriso-
latie en geen bodemisolatie. Dit van-
uit de gedachte dat de bodem geen 
onderdeel van een huis is en de vloer 
wel. Bovendien is uit vloerisolatie een 
hoger rendement te halen. Maar daar 
waar vloerisolatie niet mogelijk is, is 
bodemisolatie dat wel. Wethouder Jop 
Kluis: “Om de mensen waarvoor vloe-
risolatie geen optie is toch tegemoet 
te komen heeft de gemeente besloten 
hier een gemeentelijke subsidie voor 
te geven. 
Op deze manier kunnen er ook bij de-
ze woningen aanzienlijke besparingen 
worden gehaald. Ons streven is om 
in 2040 energie neutraal te zijn. De-
ze subsidie helpt onze inwoners daar-
bij.” Om voor subsidie in aanmerking 
te komen is een aantal voorwaarden 
opgesteld. Zo moet de minimale iso-
latiewaarde gehaald worden en vol-
staat alleen het aanbrengen van los 
isolatiemateriaal op de kruipruimte 
dus niet. Er is een beperkt budget en 
op=op. U moet subsidie aanvragen en 

toegekend krijgen voordat de uitvoe-
ring van maatregelen start. Wilt u we-
ten of u in aanmerking komt voor sub-
sidie of denkt u na over het isoleren 
van uw huis of over andere duurzame 
verbouwingen aan uw woning? Dan 
kunt u contact opnemen met Stich-
ting Sienergie. Dit is een particulie-
re stichting zonder winstoogmerk die 
volstrekt onafhankelijk opereert. De 
energieadviseurs van Sienergie infor-
meren en adviseren woningeigenaren, 
huurders en ondernemers in opdracht 
van de gemeente Aalsmeer over mo-
gelijkheden, om het energieverbruik 
én de energiekosten te verlagen en 
het wooncomfort te verhogen. Ook 
helpen zij bij het aanvragen van ener-
giesubsidie of een duurzaamheidsle-
ning en wijzen de weg naar betrouw-
bare marktpartijen. Meer informatie 
over verduurzamen van uw woning 
is vinden op de website: HYPERLINK 
“http://www.sienergie.nl” www.si-
energie.nl of kom naar het energielo-
ket op woensdagmiddag van 15.00 tot 
18.00 uur in Het Boekhuis in de Zijd-
straat 12. Meer informatie over sub-
sidies energiebesparende maatrege-
len, bodemisolatie en het aanvraag-
formulier is te vinden op de website 
van de gemeente: www.aalsmeer.nl/
duurzaam. Hier ook informatie over de 
duurzaamheidslening.

Wethouder Jop Kluis bezoekt bodemisolatie project in Geerland.

Op 27 oktober informatieavond 
Concept ontwikkelvisie Hornmeer 
kwaliteitsimpuls voor Aalsmeer 
Aalsmeer - Dinsdag 14 oktober 
heeft het college van burgemees-
ter en wethouders de concept-ont-
wikkelvisie Hornmeer vrijgegeven 
voor inspraak. Wethouder Gertjan 
van der Hoeven: “De ontwikkelvisie 
geeft in de Hornmeer meer ruimte 
aan sport, groen, recreatie, (socia-
le) woningbouw en onderwijs. Een 
kwaliteitsimpuls voor de Hornmeer, 
waarvan straks alle Aalsmeerders 
kunnen profiteren.” De fusie van 
de voetbalverenigingen RKAV, VVA 
en JAU én van de basisscholen de 
Hoeksteen en de Wegwijzer werken 
als een katalysator van nieuwe ont-
wikkelingen in de wijk Hornmeer. 
FC Aalsmeer gaat voetballen op 
een nieuw voetbalcomplex op het 
terrein van RKAV. De fusieschool 
komt op het vrijkomende terrein van 
VVA en er komt een nieuwe sport-
hal bij zwembad De Waterlelie. Een 
deel van het Hornmeerpark wordt 
gebruikt voor het nieuwe voetbal-
complex van FC Aalsmeer. Om dat 
te compenseren wordt voor gesteld 
om een deel van het VVA-terrein in 
te richten voor groen en recreatie. 
Ook wordt het bestaande park in-
grijpend gerenoveerd. Op de vrijko-
mende locaties van de scholen ko-
men nieuwe kansen voor herontwik-
keling. In de plannen wordt voorge-
steld om het karakteristieke gebouw 
van de Hoeksteen te behouden en 
op termijn geschikt te maken voor 
bijvoorbeeld jongerenhuisvesting. 
In de Meervalstraat/Roerdomplaan 
wordt gedacht aan het toevoegen 
van (sociale) woningbouw en zorg-
woningen voor senioren. Ook is het 
de bedoeling dat flink wordt geïn-

vesteerd in lange wandelverbin-
dingsroutes. De wandelpaden in de 
Hornmeer worden niet alleen met 
elkaar verbonden, maar ook met de 
wandelroutes langs de oever van de 
Westeinderplassen.

Mening geven
De besluiten over het nieuwe voet-
balcomplex, de fusieschool en 
sporthal zijn al eerder genomen 
en maken daarom geen onderdeel 
uit van de ontwikkelvisie. De ont-
wikkelvisie gaat over woningbouw 
Meervalstraat/Roerdomplaan, wan-
delverbindingsroutes, renovatie 
en herinrichting Hornmeerpark en 
de inrichting van het vrijkomende 
VVA-terrein. De Ontwikkelvisie is te 
downloaden via www. Aalsmeer.nl 
en in gedrukte vorm af te halen op 
het gemeentehuis. 

Inloopavond
Op maandagavond 27 oktober 
wordt een inloopinformatieavond 
georganiseerd in het gemeentehuis, 
aanvang 20.00 uur. Nadere informa-
tie over deze avond volgt. 
Van 17 oktober tot 14 november ligt 
de concept-ontwikkelvisie ter in-
zage. Reacties kunnen gestuurd 
worden aan de gemeenteraad van 
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer o.v.v ontwikkelvisie Horn-
meer. Een email sturen kan ook:  in-
fo@aalsmeer.nl
Na de inspraakperiode worden de 
reacties verwerkt en begin 2015 
wordt de concept ontwikkelvisie 
met alle inspraakreacties ter vast-
stelling voorgelegd aan de gemeen-
teraad.

Meer maatregelen nodig?
Weer botsing met viaduct
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 14 
oktober rond één uur in de middag 
heeft opnieuw een vrachtwagen 
zich klem gereden onder het (te) la-
ge viaduct van de Hornweg. Volgens 
omwonenden kwam de bestuurder 
met hoge snelheid op de versmal-
ling aanrijden. Waarschijnlijk is deze 
automobilist ook niet op de hoog-
te geweest van de lage doorgang. 
Nu er werkzaamheden zijn aan de 
Legmeerdijk wordt door menig be-
zoeker gezocht naar andere wegen 
om de gemeente te doorkruizen. 
Volgens sommige inwoners had de 
bestuurder beter op de bebording 
moeten letten bij het viaduct, an-
deren vinden dat er toch echt nog 
meer maatregelingen getroffen zou-
den moeten worden om nog meer 
botsingen, met gelukkig tot nu toe 
alleen nog letsel, te voorkomen. Be-
woonster Bianca van de Hornweg 

heeft eerste hulp verleend aan de 
bestuurder die met zijn hoofd te-
gen het voorruit van de vrachtwa-
gen is geklapt. “Ik heb de ambulan-
ce gebeld en de bestuurder is mee-
genomen in de ambulance met nek-
klachten en een bult op zijn hoofd. 
Nu is het wachten op de eerste do-
de”, aldus de bewoonster, die hier 
zeer voor vreest. Hopelijk gaat de 
gemeente samen met de provincie 
toch nog eens kijken of er meer ge-
daan kan worden om (onbekende) 
automobilisten op deze lage door-
gang op de Hornweg te attenderen. 
Het mooiste zou natuurlijk verlaging 
van de weg zijn, zodat ook bestel-
busjes en in iedere geval de wagens 
van de brandweer hier ‘normaal’ on-
der door kunnen rijden. Vanwege de 
aanrijding is de Hornweg enkele 
uren afgesloten geweest voor door-
gang autoverkeer.

Mozartconcert 
in Kath. kerk
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
16 oktober, om 20.00 uur speelt het 
Quartet ‘Sine Nomine’ een sonate 
en twee pianokwartetten van Wolf-
gang Amadeus Mozart. Het Quar-
tet bestaat uit internationaal zeer ge-
renommeerde musici: Frank van de 
Laar op piano, Karoly Lokodi op viool, 
Katye Woloskyn op altviool en Joa-
chim Eijlander op cello. Het concert 
wordt gegeven in de Oud-katholieke 
kerk aan Oosteinderweg 392. De toe-
gang is vrij er is slechts een collec-

te bij de uitgang. Het concert wordt 
aangeboden door Vrijmetselaarslo-
ge Mozaïek. De moderne de vrijmet-
selarij is een levensbeschouwelijke 
stroming die streeft naar verdieping 
van zelfkennis en werkt aan zelfont-
plooiing. De vrijmetselarij biedt man-
nen van deze tijd een methode om 
te komen tot persoonlijke zingeving. 
Loge Mozaïek organiseert op zondag 
19 oktober een open dag. Het loge-
gebouw is vrij toegankelijk en bezoe-
kers krijgen een beeld van wat vrij-
metselarij inhoudt. De open dag be-
gint om 14.00 uur. Aanmelden bij 
voorlichter@logemozaiek.nl is ge-
wenst. Kijk voor meer informatie op 
www.logemozaiek.nl.
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Drie voorlichtingsavonden 
Zwanger en Gezond
Aalsmeer - Verloskundigen, (bek-
ken)fysiotherapeuten en diëtis-
ten organiseren samen een nieu-
we serie voorlichtingsavonden voor 
zwangere dames en hun partners. 
Na een periode van intensieve sa-
menwerking tussen de verloskun-
digen, fysiotherapeuten en diëtisten 
staat het programma vast en kan 
er met de avonden begonnen wor-
den. De praktijken zijn van mening 
de zwangere dames en hun part-
ners een zeer interessante voorlich-
tingscyclus te kunnen bieden waar-
bij verschillende aspecten die ko-
men kijken bij zwangerschap aan 
bod komen. Natuurlijk is er tijdens 
de avonden ook ruimte om vragen 
te stellen. 

Doel van de bijeenkomsten is goed 
voorbereid te zijn op de periode 
voor, tijdens en na de bevalling en 
het voorkomen van klachten door 
vroege voorlichting over verande-
ringen in het lichaam van een zwan-
gere vrouw, gezonde voeding in de 
zwangerschap, de bevalling en ge-
zond herstel na de bevalling. De eer-
ste avond is bedoeld voor vrouwen 
tussen week 8 en 24 van de zwan-
gerschap. De onderwerpen zijn: 
preventie en behandeling van bek-
kenklachten en feiten en fabels over 
voeding tijdens de zwangerschap. 
De tweede avond heeft als onder-
werp de bevalling en is voor zwan-
geren tussen week 26 en 38 van de  

zwangerschap. De derde avond be-
vat onderwerpen die betrekking 
hebben op week 2 tot 14 na de be-
valling: preventie en behandelings-
mogelijkheden van bekken(bodem)
klachten, gezonde voeding tijdens 
de borstvoedingsperiode en op 
een gezonde manier weer op ge-
wicht komen. Bij alle avonden zijn 
de partners uiteraard ook van harte 
welkom. Deze avonden worden kos-
teloos aangeboden. Op de websi-
tes van de organiserende praktijken 
zijn de datums te vinden. Inschrij-
ven kan alléén voor de gehele cy-
clus, tijdens het telefonisch spreek-
uur van de verloskundige op 0297-
344160 of bij je verloskundige tij-
dens het spreekuur. Ook zwangere 
dames die bij de gynaecoloog onder 
controle zijn, zijn welkom op deze 
avonden. De eerste avond over het 
begin van de zwangerschap is op 
21 oktober vanaf 19.30 uur en wordt 
georganiseerd in het gezondheids-
centrum in Aalsmeer-Oost op het 
Poldermeesterplein 16-18. De avon-
den zullen afwisselend in Aalsmeer 
en Kudelstaart georganiseerd wor-
den. Deelnemende praktijken  zijn 
de verloskundigen van Verloskundi-
genpraktijk Aalsmeer e.o., de (bek-
ken)fysiotherapeuten van Parame-
disch Adviescentrum Aalsmeer, Fy-
sio & Fitness Kudelstaart/Aalsmeer, 
diëtisten van ‘Voeding Dieet en Be-
wegen’ en de Voedietist. Allen ho-
pen op een grote opkomst.

Kinderogen en het zien
Regio - Weten wij eigenlijk wel 
wat onze kinderen zien? En hoe 
komt het zien tot stand? Misschien 
dat u het in grote lijnen wel weet, 
maar hoe het nou precies zit, we-
ten we niet allemaal. In het eerste 
levensjaar ontwikkelt het kind: ver-
schil tussen licht en donker, contou-
ren en patronen te herkennen maar 
ook kleuren te onderscheiden. Pas 
op zes tot zevenjarige leeftijd is het 
gezichtsvermogen ontwikkeld tot op 
een niveau dat met volwassen is te 
vergelijken. Deze eerste zeven jaar 
zijn dan ook van groot belang voor 
de ontwikkeling van het oog. Als er 
in deze jaren enige twijfel is over het 
zicht van uw kind. Is het aan te ra-
den om de ogen te laten controle-
ren. Veel al zie je dat er oogklachten 
ontstaan na de eerste 7 jaar. Kinde-
ren kunnen onbewust zichzelf een 
trucje aanleren, zodat deze klach-
ten verminderen of zelfs verdwijnen. 
Door deze trucjes kunnen er weer 
andere klachten ontstaan. Voor-
beeld van deze trucjes zijn: het ge-
zicht kantelen waardoor er nek en/
of schouderklachten kunnen ont-
staan. Of knijpt u kind veel met 
zijn of haar ogen en heeft deze ook 
hoofdpijnklachten? Ook kunnen er 
problemen zijn met de samenwer-

king van de ogen. Als de samen-
werking niet optimaal is kunnen er 
op klachten ontstaan, zoals moeite 
met lezen, onrustig beeld met lezen 
of dieptezien klachten. Deze diepte-
zien klachten kunnen bijvoorbeeld 
na voren komen tijdens balsporten. 
Of grijpt u kind vaak mis? Loopt het 
veel tegen meubels op? Of struikelt 
uw kind regelmatig? Deze dingen 
hangen natuurlijk ook samen met 
hand-oog coördinatie en uw kinds 
motoriek. 

Veel oogklachten ontstaan pas na 
langere tijd van inspanning. Op 
schooldagen zullen er over het alge-
meen meer klachten zijn dan in het 
weekend. Ook helpt ontspanning en 
spelen in de buitenlucht in het ver-
minderen van de klachten. Lange 
tijd op korte afstand bezig zijn, zo-
als gamen en computeren, zal eer-
der klachten veroorzaken.
Sijbrants & van Olst doet uitgebreid 
onderzoek naar zowel het gezichts-
vermogen en de samenwerking van 
de ogen. Vele klachten kunnen op-
gelost of verminderd worden door 
een bril of contactlenzen. Sijbrants 
& van Olst bekijkt elke klacht afzon-
derlijk en geeft een deskundig ad-
vies.

Avondje uit met Borrel Aalsmeer 
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
vond editie 23 van de netwerkbijeen-
komst Borrel Aalsmeer plaats bij  res-
taurant Welkom Thuis aan de Westein-
derplassen. Organisator Ingrid Claa-
sen gaf comédienne Odette van der 
Molen een podium als de Amsterdam-
se Shirley Betty die voor het eerst ging 
netwerken en de etiquettes van het 
netwerken nog ‘eigen’ moest maken. 
Zij sloot af met een speciaal geschre-
ven lied voor Borrel Aalsmeer. Foto-
grafe Hilde Halvorsen maakte de fo-
to’s gedurende de avond, exposeerde 
beeldend kunstenares Liesbeth van 
Welbergen vier kunstwerken en was 
De Bruijn Videoproducties  aanwezig 
met een stand. Veel netwerkers maak-
ten gebruik van de mogelijkheid om te 
pitchen wat op het einde van de avond 
in extra inkomsten omgezet kon wor-
den. Er werden weer goede gesprek-
ken gevoerd, opdrachten vergeven en 
veel relaties gingen met veel inspira-
tie weer naar huis. Netwerken werkt 
en Borrel Aalsmeer geeft ook middels 
het verloten van prijzen onder de be-
zoekers diverse ondernemers een po-
dium waarbij zij kort wat mogen ver-
tellen over hun product of dienst en 
de gewonnen prijs mochten overhan-
digen. Dit keer werden er twee reani-

matietrainingen voor 2 personen, een 
FairTrade kerstpakket en een softs-
helll jack met borduring vergeven. Er 
waren 9 oktober ook weer veel nieu-
we relaties op de netwerkborrel aan-
wezig. De olievlek breidt zich uit, de 
netwerkers worden elkaar ambassa-
deurs en kunnen elkaar gaan aanbe-
velen wanneer zij regelmatig of elke 
maand de netwerkbijeenkomst bezoe-
ken in Aalsmeer. Om 20.00 uur stond 
er weer een lange tafel klaar en kon-
den de netwerkers voor maar 10 eu-
ro een dagschotel bestellen en werden 
ook op deze wijze goede gesprekken 
gevoerd. Op 13 november en 11 de-
cember vinden de volgende netwerk-
bijeenkomsten plaats. Donderdag 13 
november  wordt het 2-jarig bestaan 
van Borrel Aalsmeer gevierd en is het 
mogelijk om tegen een sterk geredu-
ceerd tarief een Netwerk workshop te 
volgen voorafgaand aan de netwerk-
bijeenkomst om 14.00 uur en zal radio 
icoon Tom Blomberg om 18.15 uur een 
popquiz presenteren. Kortom, ’Net-
werken met een Knipoog’ elke keer 
weer anders waarbij het ‘avondje uit 
gevoel’ centraal staat. Voor meer infor-
matie: www.borrelaalsmeer.nl 

Foto: Hilde Halvorsen Fotografie
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Jarige Espago viert feest!
Aalsmeer - In oktober bestaat Es-
pago, de bijzondere cadeauwinkel 
in de Ophelialaan, 20 jaar. “Onge-
lofelijk, de tijd is voorbij gevlogen. 
En ik vind het nog iedere dag een 
feestje om in de winkel te staan”, 
zijn de woorden van eigenares-
se Gonny de Koter. Toen zij er op 
haar 49e voor koos om ondernemer 
te worden, had ze niet durven dro-
men dat ze zoveel jaar zoveel plezier 
aan het runnen van haar cadeau-
winkel zou beleven. Het assorti-
ment is in de jaren zeker veranderd. 
Waar ooit een collectie tassen geen 
succes werd, zijn deze vandaag de 
dag niet meer weg te denken. Na-
tuurlijk is het glaswerk, de klok-
ken en het scala aan kaarsen nooit 
weggeweest. De sierraden collec-
tie van Melano is wel nieuw sinds 

een paar jaar. En dat weet inmid-
dels bijna heel Aalsmeer. De voor-
zichtige start een paar jaar geleden 
werd zo warm onthaald dat Espa-
go nu nagenoeg de gehele collec-
tie verkoopt.  Op 22 oktober staat 
de Melano avond ook in het teken 
van het 20 jarig bestaan. Een fees-
telijk avond waar iedereen van harte 
welkom is. Vanzelfsprekend is ook 
de etalage op bijzondere wijze inge-
richt. Unieke kunststukken van The 
Wunderkammer, enorme ringen van 
staal voorzien met bijzondere zettin-
gen, sieren speciaal in oktober de 
etalage. Een grote strik op de gevel 
is de knipoog naar de nog altijd sier-
lijk verpakte cadeautjes. “Er nog 20  
jaar bij is natuurlijk niet reëel, maar 
ik ga zeker nog even niet op mijn 
lauweren rusten”, benadrukt Gonny.

Kika Prijzen Marathon
Inwoners verrast met fiets 
en beautyarrangement
Aalsmeer - Een grote verras-
sing voor mevrouw Van de Stroom 
uit Aalsmeer. Zij heeft een elektri-
sche fiets gewonnen in de KiKa Prij-
zen Marathon van de Vriendenlote-
rij. Deze dagprijs is één van de prij-
zen die deze maand worden uitge-
reikt tijdens de KiKa Prijzen Mara-
thon, de grootste actie ooit voor kin-
deren met kanker. Mevrouw Van de 
Stroom ontving haar prijs uit han-
den van KiKa-ambassadeur Bas 
Muijs. “Ik zag Irene Moors vertel-
len over de strijd tegen kinderkan-
ker en dat vind ik een goed doel”, 
vertelt mevrouw Van de Stroom. Ze 
is erg blij met haar prijs: “Deze elek-
trische fiets kan ik goed gebruiken, 
want ik heb COPD en dan ben je op 
een gewone fiets snel uit gefietst.”  
Een grote verrassing ook voor me-
vrouw Schalkwijk uit Aalsmeer. Zij 
heeft een beautyarrangement ter 
waarde van 500 euro in de KiKa Prij-
zen Marathon van de Vriendenlote-
rij gewonnen. Mevrouw Schalkwijk 

ontving haar prijs uit handen van 
Vriendenloterij-ambassadeur Lucil-
le Werner. Mevrouw Schalkwijk: “Ik 
vind KiKa een goed doel. Voor kin-
deren met kanker moet wat gedaan 
worden en daar moet gewoon meer 
geld voor komen.” 
De Vriendenloterij en KiKa hebben 
de handen ineen geslagen voor de 
grootste inzamelingsactie ooit voor 
kinderen met kanker; de KiKa Prij-
zen Marathon. Deelnemers aan de 
KiKa Prijzen Marathon maken kans 
op fantastische prijzen en steunen 
direct KiKa met de helft van hun lot-
prijs. Dit geld wordt geïnvesteerd in 
het research instituut van het groot-
ste kinderkankercentrum van Euro-
pa; het Prinses Máxima Centrum in 
Utrecht. De komst van dit centrum 
brengt het voornaamste doel dich-
terbij: de genezingskans van kin-
deren met kanker laten stijgen van 
75% naar 95% in 2025. De Prijzen 
Marathon duurt tot en met 25 ok-
tober. 

Open dagen bij Schouten Plafonds
Leven zonder geluidsoverlast
Regio - - Schouten Spanplafond 
verbetert de akoestiek in elke ruim-
te. Last van een hinderlijke galm in 
kantoor of woning? Schouten Span-
plafonds heeft de oplossing. Mo-
derne interieurs zijn vaak uitge-
voerd met harde materialen. Har-
de vloeren en wanden, geen gor-
dijnen, etc. Deze interieurs hebben 
dan ook vaak last van zeer hinder-
lijke galm. De kern van de oplos-
sing van Schouten ligt in de unieke 
combinatie van een geluiddempend, 
naadloos, akoestisch spanplafond. 
Het akoestische spanplafond van 
Schouten is een micro geperforeerd 
spanplafond. Door het toepassen 
van een akoestisch spanplafond is 
het mogelijk om op een eenvoudi-
ge wijze de akoestiek in elke ruimte 

enorm te verbeteren. Hierbij houdt 
de klant de voordelen van een super 
strak spanplafond. Kom naar de pla-
fondshow op zaterdag 18 en zon-
dag 19 oktober van 10.00 tot 16.00 
uur. Plafondvakbedrijf Schouten is 
te vinden aan de Dorpsstraat 82 in 
Nibbixwoud. Telefoon: 0229-571391. 

Nieuwe presentator ‘Aalsmeer by Night’

Hovenier en docente te 
gast bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Ook de komende week 
zijn er weer vele interessante pro-
gramma te beluisteren via de lo-
kale omroep Radio Aalsmeer. Op 
maandagavond zijn wekelijks twee 
Aalsmeerders of Kudelstaarters te 
gast in ‘Door de Mangel’ en ‘De Top 
10 van…’. Deze week, op maandag 
20 oktober, wordt hovenier en coach 
bij voetbalvereniging RKDES, Mi-
chiel Pos, gemangeld en mag do-
cente wiskunde en handbalvoorzit-
ter bij RKDES, Debbie van Grieken, 
haar favoriete tien laten horen. In 
‘Aalsmeer Politiek’ mogen wekelijks 
Aalsmeerse politici de lokale poli-
tieke week doornemen op zaterdag 
vanaf 12.00 uur. Bij het programma 
‘Aalsmeer by Night’ vindt donderdag 
een overdracht van de wacht plaats. 
Soulshow in Vrijdagavondcafé
Ron sprak afgelopen zaterdagavond 
na afloop van Ferry Maat in Aalsmeer 
met de bekende DJ van weleer die 
onder andere de Soulshow en de 
Tros Top 50 presenteerde. Uiteraard 
kwam ook de vraag voorbij hoe Fer-
ry zelf de avond heeft ervaren? Je 
hoort het aanstaande vrijdagavond 
17 oktober tussen 21.00 en 23.00 
uur in Vrijdagavondcafé op Radio 
Aalsmeer. Ook deze week weer de 
maandelijkse rubriek van Marc Eve-
leens van Culiworks en hij laat de 
luisteraar weten wat je allemaal kunt 
doen met een pompoen. Verder na-
tuurlijk de UIT-Agenda en de Twit-
terhit. Deze week zijn de makers op-
zoek naar een hit van de Nederland-
se groep De Dijk. Geef jouw favo-
riete hit van De Dijk door via Twit-
ter: @Vrij_avondcafé of via de Fa-
cebookpagina van Vrijdagavondcafé 
en maak kans op twee tickets voor 
een film naar keuze in Crown Cine-
ma Aalsmeer. 

Vragen stellen aan alle gasten kan 
door te bellen naar 325858 of mail 
naar studio@radioaalsmeer.nl. 

Nieuwe presentator 
Vanavond, donderdag 16 oktober, 
vanaf 22.00 uur is er weer een uit-
zending van ‘Aalsmeer by Night’ te 
beluisteren op Radio Aalsmeer. Het 
wordt een bijzondere uitzending. Ri-
nus van Itterzon en Sandra Droogh 
presenteren ‘Aalsmeer by Night’ al 
sinds januari 2011. De afgelopen ja-
ren hebben zij vele gasten live in de 
studio gehad en hebben zij een vaste 
schare luisteraars op weten te bou-
wen. Helaas hebben zij te kennen 
gegeven het programma niet lan-
ger te kunnen combineren met hun 
drukke werkzaamheden. Donderdag 
16 oktober wordt dan ook hun laat-
ste uitzending. Echter, het program-
ma verdwijnt niet van de zender! 
Donderdag zal in het live-program-
ma de nieuwe presentator geïntro-
duceerd worden. Verder veel ruim-
te voor verzoeknummers en goe-
de muziek. Luisteren dus: donder-
dag tussen 22.00 en middernacht 
naar ‘Aalsmeer by Night’ op Radio 
Aalsmeer. Radio Aalsmeer zoekt nog 
steeds mensen die willen mee hel-
pen aan de programma’s van de ra-
dio-omroep. Niet alleen presentato-
ren, maar ook redactieleden en re-
porters/verslaggevers zijn van harte 
welkom. Vindt u het leuk om verslag 
te doen van activiteiten in Aalsmeer, 
of van uw eigen vereniging of orga-
nisatie? Kom dan het enthousias-
te team van Radio Aalsmeer verster-
ken! Stuur een mail naar: info@ra-
dioaalsmeer.nl. Geen ervaring? Geen 
probleem, want de omroep kan zor-
gen voor een (interne) opleiding. Ra-
dio Aalsmeer is te beluisteren op 
105.9 FM en de kabel op 99.0 FM, 
maar ook via de livestream op inter-
net:  www.radioaalsmeer.nl. Een ge-
miste uitzending is terug te luisteren 
via de website van de lokale omroep. 
Het bezoekadres van de studio is 
Van Cleefkade 15 in de Crown Busi-
ness Studio’s.

Ergernis Schiphol Parkings
Aalsmeer - Tijdens de Raad afgelopen 
donderdag 9 oktober werden tijdens 
het voorstel van het college om groen 
licht te geven voor de bouw van een in-
pandige woning in het bedrijf van Met 
& Co in Green Park vragen gesteld door 
Bram Heijstek van HAC over het Schip-
hol parkeren. 
Geruime tijd hebben rond het be-
drijf aan de Ecuadorweg auto’s gepar-
keerd gestaan van verschillende Schip-
hol Parking bedrijven. Onder ande-
re tot grote ergernis van de bewoners 
van de Machineweg, vanwege het uit-
zicht, maar meer omdat ook zij de du-
pe van dit ‘wild parkeren’ werden om-
dat ook auto‘s voor hun deuren gestald 
werden. De vraag viel buiten het onder-

werp, zoals onder andere Dick Kuin van 
AB benadrukte en hierover bijval kreeg 
van wethouder Gertjan van der Hoeven. 
Toch wilde de wethouder ingaan op de 
vraag. “Over het her en der parkeren in 
de berm is veel te doen geweest. Het 
college heeft aan de bel getrokken en 
dit opgelost. Schiphol parkeren is niet 
meer toegestaan op die plek.” Overi-
gens is het ‘wild parkeren’ in de ge-
meente nog dagelijkse koek. Onder an-
dere in de Linnaeuslaan zijn parkeer-
bedrijven actief. De wethouder gaf aan 
dat een project ‘uitgerold’ gaat wor-
den om dit probleem in Aalsmeer aan 
te pakken! Heel benieuwd of het de ge-
meente gaat lukken om de auto’s van 
de ‘buren’ ook echt te weren.
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Uiterweg Culinair blijvertje?!
Aalsmeer - Gewoon je buren be-
ter leren kennen, dat kan toch het 
beste door met elkaar te eten! Dat 
bedachten de ‘Uiterweggers’ Ral-
ph Reinders, Dorien Pronk en Frans 
Huijbregts. Zij namen het voortouw 
en nodigden een aantal gasten bij 
hun thuis uit om samen aan de keu-

kentafel een heerlijke avond te be-
leven. En dat werd het! En mooi hui-
selijk tafereel met de honden en 
de poezen in een komische bijrol. 
“Het is de opzet deze avonden iede-
re tweede zaterdag van de maand 
te herhalen. Er hebben zich al men-
sen aangemeld die de volgen-

de ‘Uiterweg Culinair’ gaan verzor-
gen. De avond zullen telkens anders 
zijn, maar houden als opzet nieuwe 
mensen op ongedwongen wijze te 
ontmoeten en elkaar beter te leren 
kennen. De groepen moeten daar-
om ook niet te groot zijn zo’n tien 
tot twaalf mensen is mooi, dan kom 

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, aanschuiven voor een 
maaltijd of een goed gesprek hebben, dan bent u (beiden) van harte 
welkom. Lees hier wat u deze week weer aangeboden krijgt in de ver-
schillende locaties. Er is elke dag wel iets te beleven. 

Wijkpunt Voor Elkaer 
Het wijkpunt Voor Elkaer bevindt zich aan de Nobelhof 1 te Kudelstaart 
en is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en 
zondags 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. Kos-
ten: 8,50 euro per persoon, graag op tijd reserveren bij de gastvrouw zelf 
of per telefoon: 0297- 820979.
Maandag 20 oktober van 9.30 tot 11.30 uur bent u van harte wel-
kom voor koffi e-met-een-goed-gesprek. Ervaren gespreksleider is Jo-
han Jonker, die voor de ANBO al meerdere malen dit soort bijeenkom-
sten heeft georganiseerd. Er zijn geen kosten aan verbonden, u betaalt 
alleen voor de koffi e of de thee.

Zorgcentrum Aelsmeer
Elke dag zijn ouderen van harte welkom in Zorgcentrum Aelsmeer aan 
het Molenpad. 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.
Woensdag 22 oktober om 19.30 uur is er een optreden van het koor 
‘Vrienden van het levenslied’. Donderdag 23 oktober om 13.45 uur is er 
spelmiddag, u kunt meedoen met klaverjassen of rummikub.

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 21 oktober is er van 10.00 tot 12.00 uur ‘Zo 
doe je dat’ met dit keer sjoelen en ’s middag van 14.30 tot 15.30 uur is er 
de Musica zangmiddag met bekende Nederlandse liedjes. Donderdag 
23 oktober is er van 10.00 tot 12.00 uur Totaal vitaal met tennis en van 
14.30 tot 15.30 uur staat ganzenborden met geheugen vragen op het 
menu van Breinzaken. Kom eens langs en doe mee. U vindt het inloop-
centrum in gebouw Irene aan de Kanaalstraat 1.

en omgeving

Advertentie

Nieuws Zorgcentrum Aelsmeer 
en Thuiszorg Aalsmeer

je ook aan praten toe. Het leukste 
is wanneer mensen hun persoonlij-
ke gerechten in eigen keuken ma-
ken”, vertelt Frans die zich sinds 
kort ‘buurter’ mag noemen. “Wij zijn 
vanaf twaalf uur vanmiddag al heer-
lijk aan het kokkerellen. Mijn moe-
der was zo lief om de appelmoes 
te maken, ach die is zo lekker!”, 
straalt Dorine geboren en getogen 
Aalsmeerse. Partner Ralph, een im-
porter uit Limburg, maakte zoervleis 
(zuur vlees) een typisch streekge-
recht en Frans schotelde de gasten 
een heerlijk voorgerechtje van Hol-
landse garnaaltjes op een bedje van 
venkelmousse voor. Een van de ge-
nodigden vertelde over de meege-
nomen wijnen. Het werd voor een 
ieder een virtuele reis naar een zon-
nig Italië en er werd verteld over 
het boeiende maar ook treurige le-
ven van de schilder Ferdinand Erf-
mann. Aan de hand van een aan-
tal schilderijen, tekeningen en fo-
to’s werden verschillende periodes 
uit zijn leven besproken. Het lever-
de genoeg stof op voor een interes-
sant gesprek. De formule klopt als 
een bus: Samen lekker eten, drin-
ken en luisteren levert gegaran-
deerd een mooie avond op! Als het 
aan deze ‘buurters’ ligt, worden er 
door heel Aalsmeer dit soort avon-
den georganiseerd. “Het is dé ba-
sis voor een prettige samenleving”, 
is hun mening.

Janna van Zon
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Bouw 30 appartementen voor 
starters in Dorpshaven-Zuid
Aalsmeer - Projectontwikkelaar Tim-
paan uit Rijsenhout heeft onlangs be-
sloten te starten met de uitvoering van 
zeven nieuwbouwprojecten in de ge-
meenten Aalsmeer, Alkmaar, Lisse, 
Haarlemmermeer, Nijkerk, Bodegra-
ven-Reeuwijk en Utrecht. De verkoop 
van de projecten verloopt zo voor-
spoedig dat het startsein kan wor-
den gegeven voor de bouw van des-
betreffende projecten. Jaap Zwart, al-
gemeen directeur van Timpaan, is ver-

heugd over de voortgang op de pro-
jecten: “Het is goed om te zien dat, 
na de afgelopen moeilijke jaren in 
de sector, het herstel van de woning-
markt ook doorzet in de nieuwbouw-
projecten.” Op 23 oktober start Slok-
ker Bouw met 30 startersappartemen-
ten in het project Dorpshaven-Zuid in 
Aalsmeer. Alle woningen zijn reeds 
verkocht. In een latere fase van het 
project wordt nog een vergelijkbaar 
appartementengebouw ontwikkeld.

Dit weekend in Wellant College
Meer dan 300 vogels en open 
volière tijdens Vogelshow 
Aalsmeer - Vereniging van Vogel-
vrienden voor Aalsmeer en Om-
streken is organiseert elk jaar een 

grote vogeltentoonstelling. Dit jaar 
voor de 62e keer van vrijdag 17 tot 
en met zondag 19 oktober. Voor de 

tentoonstelling worden door lief-
hebbers allerlei soorten vogels ge-
bracht en allen worden beoordeeld 
door erkende keurmeesters, aan-
gesloten bij de Nederlandse Bond 
voor Vogelliefhebbers. 

Voor elke vogel wordt een keur-
briefje ingevuld met de toegeken-
de keurpunten en wie het hoogst 
eindigt is kampioen. Ook de jeugd 
is aanwezig op deze tentoonstel-
ling en wel met een eigen afdeling. 
De tentoonstelling word offi cieel 
geopend door de heer Ed Kriek, 
voorzitter van winkeliersvereniging 
Meer Aalsmeer, op donderavond 
16 oktober om 20.00 uur. Belang-
stellenden zijn welkom om hierbij 
aanwezig te zijn. 

De tentoonstelling is in het Wel-
lantcollege MBO in de Linnaeus-
laan 2 en is verder geopend op vrij-
dag 17 oktober van 10.00 tot 19.30 
uur, zaterdag 18 oktober van 10.00 
tot 20.00 uur en zondag 19 oktober, 
de laatste dag, geopend van 10.00 
tot 15.00 uur. Tevens is er op vrij-
dagavond 17 oktober vanaf 20.00 
uur een grootse kienavond en op 
zondag 19 oktober draait van-
af 15.00 uur het rad van avontuur 
waar vele mooie prijzen mee te 

winnen zijn. Buiten de vogelshow 
om is er voldoende ruimte voor een 
kopje koffi e of een drankje te nutti-
gen en mee te doen met de tombo-
la of loterij, voor de kleintjes staat 
de grabbelton klaar. In totaal zijn 
er 318 vogels ingezonden waar-
onder 21vogels van de jeugd, be-
staande uit kanaries, tropen en 
kromsnavels. 

Vooral de vele aparte soorten vo-
gels zijn op deze vogelshow te 
zien, zoals de kakatoes, kleine Cu-
bavink, bastaard putter en bij de 
kanaries de speciale houdings-
rassen die tentoongesteld worden 
in speciale kooien. De vereniging 
van Vogelvrienden is trots dit uit-
gebreide sortiment aan vogels te 
kunnen tentoonstellen. 

Als extra trekpleister is er een open 
volière gebouwd waar de vogels in 
een ruimte vliegen waar ook de 
bezoekers lopen, zonder afschei-
ding tussen vogels en bezoekers, 
een uniek gebeuren. Ruimschoots 
de moeite waard om een kijkje te 
gaan nemen. 
De toegang is geheel gratis. Voor 
informatie kan contact opgenomen 
worden met secretaris G. Goeijen-
bier via 06-10666878.

Snertrit met Solexvrienden
Kudelstaart - Snert eten en mu-
seumbezoek? Dan zaterdag mee-
doen met de Kudelstaartse snertrit! 
De Solexvrienden De Kwakel en Ku-
delstaart sluiten zaterdag 18 oktober 
het toerseizoen af met een snertrit. 
De rit is in drie kortere etappes op-
geknipt. Eerste doel is een mooie 
lunchlocatie in Kamerik. Na de lunch 
leidt de rit naar het museum ‘Van Al-
les en Nog wat’ in Nieuwkoop. Daar 
wordt een prachtige rondleiding ver-

zorgd. En dan volgt de laatste etappe 
naar Kudelstaart. 
De dag wordt besloten met een 
snertbuffet. Iedereen met een histo-
rische fi ets met hulpmotor kan mee-
rijden in deze ‘open rit’. Om half tien 
staat de koffi e klaar bij Joop en Ria 
van Leeuwen aan de Kudelstaartse-
weg 165. Hier is vervolgens om half 
elf de start van de rit. Voor informatie 
is Frans bereikbaar op nummer 06-
22808708. 

Veel animo voor 65+ inloop
Aalsmeer - Afgelopen 12 oktober 
werd door de Doopsgezinde Ge-
meente weer een gezellige inloop 
voor alle senioren vanaf 65 jaar ge-
houden, die de zondagmiddag zo 
lang vinden duren. Er worden aller-
lei activiteiten rond een thema ge-
houden. Altijd is er een mooi ver-
haal en is er tijd voor ontmoeting en 
allerlei spelletjes. Sinds deze inloop 
in het leven is geroepen, komen ge-
staag steeds meer ouderen een 
kijkje nemen. Ook zondag mochten 
weer zo’n dertig ouderen welkom 

geheten worden. Vooral de spelle-
tjes zijn in trek, maar gezellig met 
elkaar koffi e of thee drinken, wordt 
ook zeer op prijs gesteld. Iedere 
tweede zondag van de maand staat 
de deur van de Doopsgezinde Ge-
meente in de Zijdstraat open voor 
iedereen vanaf 65 jaar. Loop ook 
eens binnen. De vrijwillige bijdra-
ge is slechts 2 euro. Meer informa-
tie op www.dgaalsmeer.nl of neem 
contact op met ouderenpastor Ellen 
van Houten via 06-14144344. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Nieuwe botenkraan voor 
Aalsmeer Maritiem
Aalsmeer - Aalsmeer Maritiem 
jachthaven en Winterstalling gelegen 
aan de Oosteinderweg 125a heeft in 
de afgelopen week een nieuwe bo-
tenkraan in gebruik genomen. De 
jachthavenhaven beschikt, naast de 
ligplaatsen al dan niet met recrea-
tie mogelijkheid, over ongeveer 2400 
vierkante meter overdekte botenstal-
ling waarbij boten tot 8 ton kunnen 
overwinteren. Het deskundige team 
van Aalsmeer Maritiem is nu, door 
de grotere capaciteit van de kraan, 
nog beter in staat om boten zorg-
vuldig uit het water te hijsen. Uiter-
aard krijgt het onderwaterschip een 
schoonmaakbeurt onder hoge druk 
waarna de boot klaar is voor een 
veilige overwintering. Desgewenst 
neemt Aalsmeer Maritiem u alle zorg 
uit handen met servicebeurt, conser-
vering van de motor, schoonmaken 
poetsen of het aanbrengen van an-
tifouling, scheeptimmerwerk, zeilma-

kerij, kortom volledige service. Zoekt 
u nog een betrouwbaar adres waar u 
boot veilig kan overwinteren? Er zijn 
nog enkele plaatsen vrij. 

Aalsmeer - Hij is er weer, de 
Aalsmeer Kalender, uitgegeven 
door Bruna Aalsmeer. 
De vierde editie is weer een goed 
verzorgde uitgave geworden met 
kenmerkende foto’s uit Aalsmeer 
en Kudelstaart, gemaakt door Com-

bifoto de Boer. Een mooie kalender 
voor thuis of om cadeau te geven 
aan familie of vrienden in binnen- 
en buitenland. 
De kalender is vanaf vandaag te 
koop bij Bruna in de Zijdstraat voor 
de prijs van 9.95 euro.

Amerika bij 
Viva Aquaria

Aalsmeer - Op maandag 20 ok-
tober verzorgt Ron van Uvenhoven 
een lezing met de titel ‘Doe mij maar 
een Amerika speciaal’ bij aquarium-
vereniging Viva Aquaria. Een lezing 
over aquaria met vissen en plan-
ten uit Zuid- en Midden-Amerika. 
Naast biotoop opnames worden di-
verse aquaria behandeld. Discus, 

Maanvissen en Cichliden zijn enke-
le soorten die te zien zullen zijn. Een 
gevarieerde en speciale lezing met 
foto’s en fi lmbeelden van zowel de 
natuurlijke omgeving als het verblijf 
van deze vissoorten in aquaria. 

De avond wordt gehouden in buurt-
huis Hormeer aan de Roerdomplaan 
3 en begint om 20.00 uur. De toe-
gang is gratis. Iedereen is van har-
te welkom. Meer weten over Viva 
Aquaria? Neem dan contact op met 
de heer C. Keim via 0297-343854.

4e Aalsmeer kalender Bruna

Grote postzegel(ruil)beurs 
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 18 
oktober gaan de deuren van Het 
Parochiehuis om 09.30 uur open 
voor alle verzamelaars en ruilers 
voor een grote postzegelbeurs. 
De entree is gratis. Er zijn diverse 
handelaren aanwezig om de eigen 
verzameling compleet te maken 
of uit te breiden. Misschien heb-
ben zij die ene zegel die nog ge-
mist wordt. 

Heerlijk snuffelen in de ruim 110 
nieuwe stockboeken met daar-
in 1000-den zegels voor slechts 5 
eurocent per stuk is ook moge-
lijk. Deze stockboeken zijn te vin-
den op de verenigingstafel. Neem 
gerust de eigen stockboeken met 
dubbele zegels mee om te kunnen 
ruilen. Van de vele ruiltafels wordt 
veelal dankbaar gebruik gemaakt. 
De heer van Meurs zal deze zater-
dag een gedeelte van zijn verza-
meling over ‘ballonnen en lucht-
schepen’ tentoonstellen. Echt de 

moeite waard om even te kijken 
naar deze zegels. Verder kan een 
kijkje genomen worden in de ka-
vels die in de veiling oktober niet 
zijn verkocht en die dan alsnog te 
koop worden aangeboden op de 
ruilbeurs. 

Met diverse topstukken en mooie 
zegels. Uiteraard is er ook weer 
een verloting met vele prachte prij-
zen. Tijdens de ruilbeurs is het mo-
gelijk om lid te worden van de ver-
eniging voor slechts 10 euro tot 1 
januari. Er zijn jaarlijks 9 veilingen 
en diverse lezingen. Bij Het Paro-
chiehuis in de Gerberastraat 6 is 
volop parkeergelegenheid. Kom 
gewoon even gezellig langs. 

Voor alle activiteiten en informa-
tie zie de website www.postze-
gelverenigingaalsmeer.nl of neem 
contact op met Cor van Meurs 
via 0297-343885 of met Gerboud 
Zwetsloot via 0297-345231.





 
18   Nieuwe Meerbode • 16 oktober 2014

Donkere Dagen Offensief Politie 
Voorkom inbraak woning, 
altijd de deur op slot!
Aalsmeer - De politie surveilleert de 
komende maanden extra in buurten 
en wijken om inbraak en diefstal uit 
woningen tegen te gaan en daders 
op te sporen. Dit in het kader van het 
Donkere Dagen Offensief. Er is ech-
ter ook veel dat inwoners zelf kun-
nen doen om de kans op diefstal uit 
woningen zo klein mogelijk te ma-
ken. Draai bijvoorbeeld altijd de deur 
op slot als u (even) het huis verlaat. 
Nog enkele tips om inbrekers bui-
ten de deur te houden: Zorg voor 
goed hang- en sluitwerk. Zorg voor 
voldoende buitenverlichting aan de 
voor- en achterzijde. Gebruik verlich-
ting met een schemerschakelaar of 
een bewegingsmelder. Zorg bij afwe-

zigheid voor een bewoonde indruk; 
gebruik een tijdschakelaar voor uw 
verlichting. Plak geen afwezigheids-
briefje op uw deur en vermeld niet 
op internet dat u afwezig bent. Sleu-
tels buiten verstoppen is niet handig. 
Deurmat en bloempot zijn geen ‘ge-
heime plaatsen’. Hang geen adresla-
bel aan uw sleutel(bos). Berg waar-
devolle papieren, geld en sieraden 
goed op in een (bank)kluisje. Regi-
streer uw waardevolle eigendom-
men, leg ze digitaal vast. Ziet u een 
verdachte situatie, vertrouwt u het 
niet? Bel dan direct alarmnummer 
112. Geen spoed, wel politie? Bel dan 
0900-8844 of ga langs bij het politie-
bureau aan de Dreef.

Ook Stokkeland en Oosteinde
Aanleg 1e natuurspeelplek 
bij Kamerlingh Onnesweg 
Aalsmeer - Deze week wordt een 
start gemaakt met de aanleg van de 
eerste natuurspeelplek bij de Ka-
merlingh Onnesweg in Kudelstaart. 

Na intensief overleg met de buurt 
wordt deze bestaande populaire 
speelplek omgevormd tot een na-
tuurspeelplek. 

Een voorbeeld van een natuurspeeltuin.

Lezing bij Doopsgezinde Gemeente
Onbehagen in Nederland
Aalsmeer - Dinsdag 21 oktober 
spreekt Peter Achterberg bij de Zin-
Inn van de Doopsgezinde Gemeen-
te. De lezing is genaamd ‘Onbeha-
gen in Nederland’. Sinds een flink de-
cennium zijn ‘nieuw rechtse’ partijen 
(als de LPF, TON of PVV ) niet meer 
weg te denken uit het Nederlandse 
politieke landschap. Onderzoek naar 
de vraag waarom Nederlanders op 
dit soort partijen stemmen stelt dik-
wijls dat ‘onvrede’, ‘onderbuik gevoel’ 
of ‘onbehagen’ onder het electoraat 
ten grondslag ligt aan het succes van 
dergelijke nieuw rechtse partijen. In 
deze lezing worden de achtergron-

den van dit onbehagen geschetst. 
Waarom komt het onbehagen nu juist 
naar de voorgrond? Wat is de relatie 
met religieuze verandering? Heeft het 
onbehagen alleen betrekking op wat 
mensen denken over etnische min-
derheden, of rijkt het verder dan dat? 
En, wat zijn de bredere gevolgen van 
dit onbehagen voor interpersoonlijke 
en politieke communicatie? De lezing 
bij de Doopsgezinde Gemeente in de 
Zijdstraat 55 begint om 20.00 uur, in-
loop met koffie en thee vanaf 19.30. 
uur. De toegang is gratis. Meer infor-
matie via: zininn@dgaalsmeer.nl of 
bel 0297-326527.

Daarna volgt op korte termijn de 
aanleg van de natuurspeelplek op 
het Stokkeland. Ten slotte zal er ook 
nog een natuurspeeltuin worden 
aangelegd in Oosteinde. Bij de aan-
leg van deze speelplek in de Bern-
hardstraat wordt rekening gehou-
den met de uitdrukkelijke wens van 
buurtbewoners dat de populaire 
crossbaan behouden blijft. Wethou-
der Gertjan van der Hoeven: “Spe-
len is bewegen, ontmoeten, ontdek-
ken en grenzen verleggen. Buiten-
spelen is ook belangrijk in de strijd 

Financiële impuls provincie voor restauratie mogelijk

Fort Kudelstaart te koop!
Aalsmeer - De provincie heeft drie 
miljoen euro in de komende twee 
jaar beschikbaar voor de restaura-
tie van minimaal twee forten die on-
derdeel zijn van de Stelling van Am-
sterdam. Het doel dat de provincie 
hierbij heeft is, naast restauratie en 
duurzaam behoud van de forten, de 
forten toegankelijk te maken voor 
recreatie en toerisme en het creë-
ren van werkgelegenheid. Gedepu-
teerde Geldhof: 
“De provincie pakt deze taak op 
vanuit haar rol als siteholder van 
het Unesco Werelderfgoed Stelling 
van Amsterdam. Ik hoop dat we zo 
de historische forten een nieuwe 
economische functie kunnen ge-
ven.” De zeggenschap over de for-
ten ligt door eigendom of langduri-
ge erfpachtcontracten bij een groot 
aantal partijen, waaronder gemeen-
ten, Staatsbosbeheer, Recreatie-
schappen en natuurmonumenten. 
Het gebruik is vastgelegd in de be-
stemmingsplannen bij gemeenten. 
Om nieuwe initiatieven voor het ge-
bruik van forten mogelijk te maken 
is samenwerking en afstemming 
tussen verschillende partijen nodig. 
Gezamenlijk met een aantal eige-
naren van forten die deel uitmaken 
van de Stelling van Amsterdam is 
een selectie gemaakt van forten die 
goede mogelijkheden bieden om 
een nieuwe economische benut-
ting te krijgen. Deze forten zijn op 
8 oktober tijdens een mini-confe-
rentie op het Kunstfort in Vijfhuizen 
gepresenteerd. Het betreft de for-

ten bij Spijkerboor, bij Edam, bij de 
Liebrug, en fort bij Kudelstaart. De 
provincie hoopt zo een eerste aan-
zet te geven om tot de ontwikkeling 
van minimaal twee forten te komen, 
die met co-financiering van de pro-
vincie kunnen worden gerestau-
reerd en een nieuwe functie kun-
nen krijgen. De provincie Noord-
Holland wil met deze werkwijze be-
reiken dat er versnelling ontstaat in 
het proces van economische benut-
ting van forten.

Voorzieningen opschroeven
“Fort Kudelstaart heeft een prach-
tige ligging aan de Westeinder-
plassen. Het fungeert momenteel 
als jachthaven, maar de gemeen-
te streeft er naar het niveau van 
de voorzieningen op te schroeven 
door toevoeging van horeca en wa-
tersport faciliteiten”, aldus de pro-
vincie over het culturele erfgoed 
in de gemeente Aalsmeer. “In de 
toekomst kunnen hier zeilwedstrij-
den en zeillessen worden georgani-
seerd en vormt het fort een belang-
rijk onderdeel van het ‘waterfront’ 
van Aalsmeer. 

Parkeren
Het fort is goed bereikbaar, maar 
het parkeren vormt een nog op te 
lossen opgave. De Westeinderplas-
sen vormt het grootste aaneenge-
sloten zeilwater van Nederland (na 
het IJsselmeer) en is sterk in op-
komst als wedstrijdlocatie voor on-
der andere de regenboogklasse 

Jubileumpenning en ‘eigen’ 
brug voor Nico Borgman
Aalsmeer - Het moet afgelopen za-
terdag voor Nico Borgman zijn ‘fi-
nest hour’ zijn geweest. Een over-
volle tribune in de veilingzaal van 
de Historische Tuin, PvdA-voorzit-
ter Hans Spekman die kwam om de 
onderscheiding uit te reiken voor 65 
jaar lidmaatschap en niet te verge-
ten, het weerzien met vele beken-
den, waaronder voormalig raads-
lid Jaap Coerse. De laatste kwam 
samen met zijn echtgenote speci-
aal uit het hoge Noorden gereden 
(zij wonen in Buitenpost). En zo wa-
ren er vele bekenden die Borgman 
op dit jubileumfeest de hand kwa-
men schudden. Om half drie open-
de voorzitter Joop Kok het jubileum-
feest en na een heldere speech van 
Coerse, die uiteraard terug keek op 
de mooie jaren met Borgman, sprak 
Elly Offerman namens de partij. Zij 
had mede met de andere bestuurs-
leden een belangrijk aandeel gehad 
in de organisatie en de voorberei-
dingen voor deze middag. De jonge 
politica Marieke van Duijn gaf daar-
na de aftrap voor de komende ver-
kiezingen van de Provinciale Staten. 
Een hoogtepunt werd die middag de 
vertoning van film die Han Carpay 
(teksten en interviews) en Ton Of-
ferman (cineast) over het feestvar-
ken hadden gemaakt. Het veelzijdi-
ge leven van Borgman kwam aan de 
orde in boeiende vraaggesprekken 
met hemzelf en met onder andere 
oud-burgemeester Joost Hoffschol-
te, Jan van Veen, Ed Duinkerken en 
anderen. Hans Spekman hield hier-
na een heldere, vlammende toe-
spraak en zowel ‘links als rechts’ (zo 
ver dit nog als zodanig kan worden 

betiteld) moest toegeven: die Spek-
man is een geboren spreker. Aan een 
ontroerde Borgman werd daarna on-
der veel applaus de jubileumpen-
ning uitgereikt. En dan waren er veel 
bloemen, waaronder een groot boe-
ket van 65 rode rozen, en een gees-
tige speech uitgereikt door zus Afke. 
Ook het weer liet zich aan het einde 
van die middag van zijn beste zijde 
zien, want er was nog een finale ver-
rassing. De brug tussen Praamplein 
en Historische Tuin draagt sinds za-
terdag de naam Nico Borgman-
brug. Een terechte ‘onderscheiding’, 
want naast activiteiten in de poli-
tiek heeft Borgman, als één van de 
initiatiefnemers van de Historische 
Tuin, zich ingezet voor dit stuk his-
torie over de Aalsmeerse Tuinbouw. 
Dat hij zich hier nog steeds bij be-
trokken voelt, blijkt wel uit het feit 
dat Borgman actief is in Stichting de 
Bovenlanden waar hij zich inzet voor 
het Aalsmeerse natuurgebied en het 
Aalsmeers cultureel erfgoed van de 
seringenteelt. Om vijf uur kwam een 
einde aan een hartverwarmende bij-
eenkomst, die velen nog lang in het 
geheugen zal blijven.

Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Vervolg van voorpagina: “Gebeuren mooie dingen”

College en Raad zetten 
eerste stap naar herstel
Aalsmeer - Natuurlijk zat een groot 
deel van de verontruste bewoners 
op de publieke tribune en ze heb-
ben eindelijk weer eens een verga-
dering meegemaakt waar respect 
voor elkaars standpunten was en, 
ook heel belangrijk, weer eens be-
slissingen zijn genomen, inclusief 
het aannemen van een motie met 
raadsbrede erkenning. Burgemees-
ter Vonk was ook tevreden, zo liet zij 
meerdere malen horen. “Er gebeu-
ren mooie dingen vanavond” en “Er 
wordt gelachen, er worden compli-
menten gegeven. Het gaat goed.” 
De credits in deze zijn vooral voor 
Dirk van der Zwaag van de VVD. Hij 
daagde bij het onderwerp Zuider-
kerk, waar zorgwoningen voor ou-
deren gerealiseerd gaan worden, 
projectontwikkelaars uit om op kor-
te termijn te komen met een plan 
voor de bouw van woningen voor 
starters en jongeren. Ronald Fran-
sen van PACT kondigde hierop aan 
op korte termijn met een plan te ko-
men voor jongerenbouw en wet-
houder Jop Kluis deelde dit ook me-
de, namens het college. Van der 
Zwaag zei een taart te geven aan 
degene die als eerste met een plan 

komt. “We gaan ons best doen, we 
hebben zin in taart”, luidde het ant-
woord van Kluis. 

Dorpshaven en Vrouwentroost
Het was ook Van der Zwaag die 
een complimentje gaf aan wethou-
der Gertjan van der Hoeven door te 
zeggen dat de portefeuillehouder 
groeit in zijn rol als verbinder tus-
sen de gemeente, ontwikkelaars en 
betrokken bewoners. Zo raadde Van 
der Hoeven aan om de startnotitie 
voor bouw van appartementen aan 
de Helling (op de plek van de bo-
tenloodsen van Van Dam) nog even 
door te schuiven naar de volgende 
Raad. Dit omdat er nog enkele knel-
punten zijn wat betreft de hoogte 
van de panden, het dempen van 2 
meter van de sloot en het verdwij-
nen van het stukje openbaar groen 
aan de Ringvaart. “Het geeft ons de 
mogelijkheid om in overleg te gaan 
met de projectontwikkelaars. We ko-
men met een goed en gedegen ad-
vies.“ En ook wat betreft de projec-
ten Vrouwentroost deed wethouder 
Gertjan een gebaar naar de oppo-
sitie. Hij zegde toe dat de gemeente 
samen met de projectontwikkelaars 

en bewoners om de tafel gaat om 
tot elkaar te komen. “Het is niet ge-
bruikelijk, maar gezien de geschie-
denis, de woelige periode en emo-
ties van de bewoners ga ik dit met 
plezier oppakken. We gaan voortva-
rend aan de slag.“ En, nog iets goed 
maken in deze. De uitdrukking tij-
dens de vorige vergadering ‘Van 
Vrouwentroosteloos naar vrouwen-
trots’ was niet van Rik Rolleman van 
PACT, maar ook van nieuwkomer 
Van der Zwaag van de VVD. 

Zuiderkerk en klachtenregeling
De motie met raadsbrede erkenning 
ging ook over samenwerken, in dit 
geval over samenwerken rond de 
planontwikkeling voor de Zuider-
kerk. De projectontwikkelaar mag 
aan de slag om een plan te maken 
voor de bouw van zorgwoningen 
voor ouderen met behoud van de 
kerk als centrale middenruimte. De 
gemeente gaat op zoek naar extra 
parkeerplaatsen voor de bewoners 
van de Cyclamenstraat en de toe-
komstige Zuiderkerk-bewoners en 
de toezegging is gedaan dat er ge-
keken wordt naar speelruimte voor 
de kinderen hier. Slechts vijf minu-

ten had de fracties nodig om groen 
licht te geven aan Met & Co voor de 
bouw van een bedrijfswoning in het 
pand in Greenpark en ‘slechts’ twin-
tig minuten om de regeling klaag-
schriften Aalsmeer vast te stellen. 
Wel met de extra notitie dat de in 
te stellen klachtenadviescommissie 
niet alleen door het college, maar 
ook door de raad benoemd gaat 
worden. 
Blijven volgen
Door naar de volgende raad is de 
regeling gezamenlijke ombudsman 
metropool Amsterdam. De fracties 
waren niet overtuigd om ‘zomaar’ 
de nationale ombudsman los te la-
ten en te kiezen voor een regionaal 
persoon. Volgens portefeuillehou-
der Vonk werden de inwoners van 
Aalsmeer hier veel wijzer van, om-
dat de regionale ombudsman weet 
wat er specifiek speelt in de regio en 
onder andere inloopspreekuur gaat 
houden. Het serviceniveau wordt 
dus verhoogd. Het ontbrak PACT en 
de VVD aan een overtuigende moti-
vatie. Vonk beloofde in de volgende 
raad te komen met een uitgebrei-
der memo met informatie en waar-
in de verschillen aangegeven gaan 
worden. Om half twaalf was de ver-
gadering ten einde. Een opgelucht 
college en een tevreden raad. Ook 
goedkeuring over het verloop van-
af de publieke tribune. Maar, er is 
nog twijfel. De verontruste bewo-
ners hebben laten weten de situa-
tie te zullen blijven volgen en als het 
(weer) nodig is, stappen te zullen 
ondernemen. 

Door Jacqueline Kristelijn

(zeilcategorie). Rondom de plassen 
is een groot aantal jachthavens in 
bedrijf die plaats bieden aan veel 
plezierjachten. Het fort is één van 
die locaties. Naast ligplaatsen ver-
huur gebeurt er op het fort momen-
teel echter niets. De gemeente ziet 
grote kansen voor een herontwik-
keling van het fort door een ambi-
tieuze partij die bereid is te inves-
teren. 

Ongeveer 2 miljoen
Het Fort heeft een forse restau-
ratieve opgave. Er is becijferd dat 
er ongeveer 2 miljoen moet wor-
den geïnvesteerd om het Fort he-

lemaal op te knappen. Er zijn mo-
gelijkheden om de restauratie gefa-
seerd aan te pakken. Een financiële 
bijdrage van de provincie voor uit-
voering van restauratiewerkzaam-
heden is mogelijk. Bijbouwen be-
hoort tot de mogelijkheden, voor-
al aan de achterkant van het fort. 
Mogelijke functies: Jachthaven, ho-
reca, retail, short stay, zeilschool, 
zeilwedstrijden, kantoor, etc. Door 
de omvang van het fort en de mo-
gelijkheid van bijbouwen kunnen 
hier veel functies worden onderge-
bracht. De gemeente zoekt (samen 
met het RVB) naar een exploitant of 
koper die het gehele Fort kan en wil 
exploiteren. Daartoe zal een selec-
tieproces worden opgestart begin 
2015. Het fort is dus te koop! Maar 
er wordt wel gevraagd een forse in-
vestering te doen in het geheel en 
worden er tevens eisen gesteld aan 
de wijze van exploitatie.”

tegen het toenemende overgewicht 
bij kinderen. Buitenspelen kan ge-
lukkig nog op veel plekken in de 
gemeente.”De gemeente is bezig 
met het up to date maken van al-
le speelplekken in Aalsmeer. Dit be-
tekent dat sommige speelplekken 
nieuwe toestellen krijgen en dat en-
kele speelplekken worden aange-
past aan de huidige leeftijdscatego-
rie van de kinderen die in de buurt 
wonen. Daarnaast zullen er speel-
plekken weggehaald worden, om-
dat na uitgebreid onderzoek en 
overleg is gebleken dat er niet veel 
kinderen meer in de buurt wonen. 
Vernieuwend in dit plan is de aanleg 
van de drie nieuwe natuurspeeltui-
nen. Natuurlijk spelen is een nieu-
we vorm van spelen in Aalsmeer. De 
aanleg van deze speelplaatsen is 
onderdeel van het Uitvoeringsplan 
Spelen dat de komende jaren wordt 
uitgevoerd. Kijk voor meer informa-
tie op de website van de gemeente: 
www.aalsmeer.nl. 

Brandje in 
vrachtwagen

Kudelstaart - Op dinsdag 14 oktober om 
kwart voor negen in de ochtend is de hulp van 
de brandweer gevraagd voor een brand in een 
vrachtwagen in de Einsteinstraat. De afvaltruc 
van de Meerlanden had vlam gevat. Waar-
schijnlijk is kortsluiting de oorzaak. De brand 
viel overigens mee, de brandweerlieden kon-
den snel de slangen weer oprollen. Er is nie-
mand gewond geraakt.
Foto: Yvonne van Doorn
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kinder- en jeugdkrant

Kudelstaart - Het was Kinderboe-
kenweek en het thema was Feest. 
Groep 4 van basisschool de Graan-
korrel had als thema Pannenkoe-
kenfeest. In de klas werden uitno-
digingen gemaakt voor opa’s en 
oma’s. De kinderen mochten deze 
opsturen en hun grootouders uit-
nodigen voor een heus pannen-
koekenfeest. Afgelopen donderdag 
was het dan eindelijk zover en heb-
ben de kinderen pannenkoeken ge-
bakken voor hun opa’s en oma’s. Ze 

mochten zelf het beslag mixen, de 
boter en het beslag in de pan doen 
en de pannenkoeken omdraaien. Dit 
was voor veel kinderen een eerste 
keer en een hele leuke ervaring. Na-
dat alle kinderen hun pannenkoe-
ken hadden gebakken, mochten de 
kinderen ze met hun opa’s en oma’s 
lekker opeten. Zowel de kinderen 
als grootouders vonden dit heel ge-
zellig en vooral erg lekker. Het was 
een ontzettend geslaagde afsluiting 
van de Kinderboekenweek!

Groep 4 de Graankorrel 
viert pannenkoekenfeest

Fietscontrole op Zevensprong
Rijsenhout - Op woensdag 8 ok-
tober hield de verkeerscommissie 
van de Zevensprong geholpen door 
vrijwilligers van de Meerwinkel een 
fietscontrole voor de hoogste drie 
groepen. Ondersteund door een 
programma van de ANWB, waarbij 
veilige fietsverlichting voor de leer-
lingen centraal staat. Van de ANWB 
heeft de school een toolkit ontvan-
gen met een fiets veiligheidpakket 
waarin allerhande gereedschappen 
en materialen zitten om kleine repa-
raties aan fietsen direct uit te voe-
ren. Indien de gehele fiets goedge-
keurd was, kregen de leerlingen een 
sticker en een reflecterende smilie. 
De fietsen werden buiten het voor 
en achterlicht ook gekeurd op goed 
werkende remmen, stuur, zadel, 
banden, reflectie, trappers en een 
goed werkende bel. Dankzij de hulp 
van de heren van de Meerwinkel 
konden kleine reparaties direct uit-
gevoerd worden. Voor fietsverlich-

ting waar niets meer aan gemaakt 
kon worden, zat in de toolkit batte-
rij verlichting wat op de fiets beves-
tigd kon worden. Gelukkig is maar 
weinig batterij verlichting gebruikt. 
De leerlingen van de Zevensprong 
gaan veilig de winter in!

Dressuurwedstrijd Funny Horse
Aalsmeer - Op zondag 12 okto-
ber werd de eerste onderlinge dres-
suurwedstrijd gehouden bij manege 
Funny Horse. Het was prachtig weer 
en iedereen had zijn of haar pony 
mooi gepoetst en gevlochten. Twee 
juryleden beoordeelden de 45 com-
binaties die meededen over 6 klas-
sen.

Vaardigheid: 1. Nienke Ramselaar 
met Duco, 2. Kiki Abrahamy met 
Simone, 3. Madison Schoorl met 
Snuitje en 4. Nina Dzioba met Duco. 

FH-B: Liscia Zwerver met Duco, 2. 
Danique Schuiling met Snuitje, 3. 
Sydney van den Bout met Okki en 4. 
Vera Nijenhuis met Lady. Klasse B: 
1. Kelsey Rumping met Roos. Klasse 
L1: 1. Veronique Bruining met Roc-
ky, 2. Rosebelle Dragt met Dave en 
3. Kim Schindeler met Tyrone. Klas-
se L2: 1. Famke Ammerlaan met Se-
dan. Klasse M1/M2: 1. Joelle van 
Steijn met Blingbling. De volgende 
wedstrijd is op zondag 2 november. 
Kijk voor meer informatie op www.
funnyhorse.nl.

Joey Nap kampioen BMX
Aalsmeer - Het was een lang sei-
zoen voor Joey Nap uit Aalsmeer. Hij 
rijdt zowel nationale en internatio-
nale wedstrijden met onder andere 
een EK in Denemarken en WK in ei-
gen land, de drie nationscup in Bel-
gië, de nationale topcompetitie en 
ook de afdeling West laat hij niet aan 
zich voor bij gaan. Als Joey aan het 
starthek staat, wil hij maar één ding 
en dat is het maximale er uit halen. 
En dat is hem dan weer mooi gelukt. 

Leuke kindershows in Crown
Raadsels en tekeningen in 
Junior Theater magazine 
Aalsmeer - Het Crown Theater 
heeft zoveel leuke kindershows dit 
seizoen in het theater, dat er spe-
ciaal voor de kinderen en de jeugd 
het Crown Junior Magazine in el-
kaar is gezet. In het magazine aller-
lei informatie over de voorstellingen, 
de (feest)mogelijkheden in het the-
ater aan de Van Cleeffkade en ‘doe-
dingen’. De kinderen kunnen prijzen 
winnen door raadsels op te lossen 
en grappige tekeningen te maken. 
Het Junior Magazine ligt in de foy-
er van het theater en onder andere 
bij kinderopvang Solidoe en Boek-

huis Aalsmeer. 
Het komende theaterseizoen kun jij 
onder andere Bumba, Woezel & Pip 
en brandweerman Sam zien optre-
den en ‘live’ ontmoeten in Crown 
Theater Aalsmeer. Maar ook Pluk 
van de Petteflet en Minoes. Of wat 
dacht je van de musicals Sneeuw-
witje, Junglebook en Arthur. Of 
meezingen en dansen met Dirk 
Scheele? 
Kijk voor meer informatie op www.
crowntheateraalsmeer.nl of ga het 
‘eigen’ Junior Magazine ophalen in 
het theater in het Centrum.

Open ochtend 
Graankorrel
Kudelstaart - Op woensdag 22 
oktober zijn belangstellenden van 
harte welkom op basisschool De 
Graankorrel in de Schweitzerstraat 
136. 
Deze ochtend wil de school laten 
zien dat het een fijne en goede plek 
is voor kinderen om te leren.
Tussen 9.00 en 11.45 uur wordt elke 
bezoeker ontvangen en rondgeleid 
door ouders van school. Bent u op 
zoek naar een school voor uw kind? 
Loop gerust vrijblijvend binnen!

Familie- en kinderfilms
‘De Club van Sinterklaas’ 
nu in Crown Cinema
Aalsmeer - Nog deze herfstva-
kantie en in het weekend presen-
teert Crown Cinema weer een groot 
aantal en nieuwe familiefilms. Van-
daag, donderdag, kan in het pluche 
plaatsgenomen voor ‘De Club van 
Sinterklaas en het pratende paard’. 
De pieten van De Club van Sinter-
klaas kijken vreemd op als Ameri-
go, het paard van Sinterklaas, plot-
seling kan praten. 
 Nog voor ze kunnen ontdekken 
hoe dit kan, steelt slechterik Jef 
Vandenare het paard in de hoop 
er een talentenjacht mee te win-
nen. Zonder Amerigo kan het Sin-
terklaasfeest niet doorgaan! Zal het 
de pieten met behulp van Stijn luk-
ken om het paard op tijd terug te 
vinden om zo het Sinterklaasfeest 
te redden? Ga er maar eens lekker 
voor zitten op donderdag, vrijdag, 
zondag of woensdag om 12.30 uur. 
In de kleine zaal trakteert Crown 
Cinema op de leuke animatiefilm 
‘Pim en Pom de Film’. De twee kat-
ten Pim en Pom zijn elkaars bes-
te vrienden en wonen samen bij 
hun baasje de Vrouw. Als de nicht-
jes Treesje en Sjaantje op bezoek 

komen, nemen ze de poezen mee 
naar het park voor een picknick. Zij 
willen dolgraag de katten zelf hou-
den en bedenken daarvoor stie-
kem een plan. Als Pim en Pom we-
ten te ontsnappen aan de nicht-
jes, verdwalen ze en moeten samen 
op straat overleven. Daar ontmoe-
ten ze een straatkattenbende die 
hun vriendschap op de proef stelt. 
Gaat het Pim en Pom lukken om sa-
men te blijven en hun baasje terug 
te vinden? Zeventig minuten genie-
ten op donderdag, vrijdag, zaterdag 
en zondag vanaf 11.30 uur. Aanra-
ders ook om met de familie de re-
gen even te vergeten: ‘Dummie de 
Mummie’, ‘Pijnstillers’, ‘1D: Where 
we Are’ met One Director (alleen 
vandaag, donderdag, om 18.45 
uur), ‘Maya Eerste Vlucht’ en in de 
kleine zaal ‘Heksen bestaan niet’ 
en ‘Flits en Het Magische Huis’. Kijk 
voor meer informatie over de films 
en tijden op www.crowncinema.nl. 
Kaarten reserveren kan via 0297-
753700 en info@crowncinema.nl. 
Tickets zijn ook te koop aan de zaal 
bij de bioscoop aan de Van Cleef-
kade 15.

De Jozefschool op werkweek
Aalsmeer - Jaren kijken ze ernaar 
uit. In groep 7 mag je op werkweek. 
De week voor de vakantie was het 
dan eindelijk zover. Ze, de 54 leer-
lingen van groep 7, mochten naar 
Apeldoorn. Op maandag stapte ie-
dereen, bepakt en bezakt, de bus 
in, op naar het Woldhuis van Veld-
werk Nederland. Het werd een in-
tensieve week, waarin de kinde-
ren druk bezig waren in de natuur; 
ze gingen bomen kappen (met gro-
te handschoenen, grote helmen en 
grote zagen). Met een grondboor 
keken ze welke grondsoorten je te-

genkomt als je daar gaat boren. Bo-
dem- en slootdiertjes werden ge-
vangen en goed bekeken. Aan het 
einde van de week koos ieder kind 
een eigen onderwerp om daar nog 
meer over te weten te komen. In een 
groepje werkten ze het onderwerp 
uit en daarna werd het aan elkaar 
gepresenteerd met een tentoonstel-
ling. Op vrijdag kwam iedereen, moe 
maar voldaan, weer veilig bij school 
aan. Tijd voor vakantie, even lek-
ker bijtanken. De huidige groepen 
6 staan nu al te trappelen! Nog een 
jaartje wachten…

Pompoenenspeurtocht 
voor kinderen in Centrum
Aalsmeer - De winkeliers in het 
Centrum organiseren op zater-
dag 18 oktober voor alweer de vijf-
de maal een pompoenenspeur-
tocht voor kinderen. Een leuke acti-
viteit om de herfstvakantie mee af te 
sluiten. Vorig jaar deden meer dan 
150 kinderen mee. In de Zijdstraat 
staat zaterdag 18 tussen 13.00 en 
15.00 uur een speciale Halloween-
kraam waar de kinderen een deel-
nemerskaartje kunnen ophalen. 
Met behulp van het plattegrond-
je op de kaart kunnen de pompoe-
nen in de etalages van verschillen-
de winkels gevonden worden. Al-
le pompoenen gevonden? Dan de 
kaart weer inleveren bij de kraam. 
Verkleed komen mag, maar hoeft 
niet! Maar wie verkleed komt, mag 
vanaf 13.00 uur gratis op de fo-
to bij Foto Kruyt op het Raadhuis-

plein. En tijdens de wandeling kan 
iedereen bij Slagerij Ron Steen in 
de Zijdstraat eigen gemaakte pom-
poenensoep komen proeven! Er zijn 
een heleboel leuke prijzen te win-
nen die beschikbaar worden gesteld 
door de winkeliers in Aalsmeer Cen-
trum. Win je de hoofdprijs dan mag 
je met vier personen naar de Efte-
ling. Daarnaast stelt het Crown The-
ater een kaartje beschikbaar voor 
de voorstelling van Jungle Book en 
de voorstelling van Pluk van de Pet-
teflet in het Crown Theater. Uit de 
goede inzendingen worden meteen 
na afloop van de speurtocht de win-
naars getrokken. Daarna worden de 
winnaars gebeld want de prijsuitrei-
king is aan het einde van de mid-
dag! Voor meer informatie: www.
aalsmeercentrum.nl.
Foto: Dick Timmerman.

Jens Bosse, Merlijn en Annabel Kolk zijn helemaal klaar voor de pompoenen-
speurtocht zaterdag. Misschien nemen ze hun eigen kunstwerken wel mee!

Herfstvakantietips voor kids
Watertoren
Aalsmeer - Vandaag, donder-
dag 16 oktober, is de watertoren 
extra geopend voor de kinderen, 
die herfstvakantie hebben. Tussen 
14.00 en 17.00 uur kan de waterto-
ren van binnen bewonderd worden 
en kunnen zij uiteraard naar boven 
klimmen en vanaf 50 meter hoogte 
Aalsmeer en verre omgeving bekij-
ken: Kinderen, die op de basisscho-
len zitten, dienen wel een begelei-
der mee te nemen (mag ook een be-
geleider zijn voor meerdere kinde-
ren). Deze begeleider mag dit keer 
gratis mee naar boven. Voor de kin-
deren geldt het normale tarief van 
slechts 1 euro. 

Combi Fun
Voor alle kinderen uit groep 3 tot en 
met 8 organiseren de Binding, Cul-
tuurpunt Aalsmeer, Sportservice 
Haarlemmermeer en The Beach op 
vrijdag 17 oktober gezamenlijk het 
evenement Combi Fun van 13.30 tot 
16.30 uur in The Beach aan de Oos-
teinderweg 247a. Op sportgebied 
kun deelgenomen worden aan het 
Start to Beach programma met al-
lerlei (sport)spelletjes. Verder staat 
er nog iets leuks op het programma 
en is er ook nog ruimte om heerlijk 
in het zand te spelen. De kosten voor 
deze geweldige middag zijn 5 euro 
per kind bij voorinschrijving, aan de 
deur (indien nog mogelijk) 6 euro per 

kind. Er kunnen maximaal 150 kinde-
ren deelnemen. Voor meer informatie 
en aanmelding: www.debinding.nl.

Speurtocht
Het Crash Luchtoorlog- en Verzets-
museum ’40-’45 heeft oktober uit-
geroepen tot Kindermaand. Kinde-
ren tot 12 jaar hebben deze maand 
gratis toegang tot het museum. In 
het museum worden verhalen ver-
teld over vliegtuigen en de beman-
ningen die in de Tweede Wereldoor-
log in Nederland zijn neergestort. 
Ook wordt verteld over het verzet 
in Haarlemmermeer en daarbuiten. 
Deze verhalen zijn verwerkt in de 
speurtocht die kinderen in het mu-
seum kunnen doen. Het museum 
is iedere zaterdag open van 11.00 
tot 16.00 uur en is gevestigd in fort 
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 
460 in Aalsmeerderbrug.

Activiteiten
En natuurlijk is de speeltuin van kin-
derboerderij Boerenvreugd in de 
Hornmeer geopend en vinden alle 
dieren het heel gezellig als er kinde-
ren op bezoek komen. Een balletje 
slaan kan op de naastgelegen mid-
getgolfbaan (Beethovenlaan). En 
voor een verfrissing in de herfstva-
kantie draagt zwembad De Waterle-
lie aan de Dreef zorg. Er is extra vrij-
zwemmen met allerlei extra activi-
teiten en spelletjes.

Voor het tweede jaar op rij wist Joey 
het kampioenschap van de afdeling 
west op zijn naam te schrijven. De 
competitie bestaat uit 8 wedstrijden 
verdeeld over de provincies Noord- 
en Zuid-Holland en Utrecht. Afgelo-
pen zondag 12 oktober was de laat-
ste wedstrijddag van deze competi-
tie in Oud-Beijerland met daarna de 
prijsuitreiking. Joey mocht weer op 
de nummer 1 plaats gaan staan en 
mag weer een jaar de titel kampioen 
BMX afdeling West 2014 dragen. Nieuwe groepen Oradi/Omnia

Zit jij ook al op volleybal?
Aalsmeer - Het gaat goed met 
de jeugd van Oradi/Omnia. Iede-
re week traint een groep kinderen 
enthousiast onder leiding van pro-
fessionele leiding. Oradi heeft op dit 
moment 2 CMV (Cool Moves Vol-
leybal) teams, die maandelijks een 
wedstrijd spelen op verschillende 
niveaus. Deze kinderen trainen op 
dinsdag (7 t/m 9 jaar) of donderdag 
(10 t/m 12 jaar) van 16.15 tot 17.30 
in de Proosdijhal Kudelstaart. Oradi/
Omnia wil ook starten met trainin-
gen op de woensdag in de Bloem-
hof in Aalsmeer. Deze trainingen 

vinden bij voldoende animo plaats 
van 14.00 tot 15.15 uur (7 t/m 9 jaar) 
of van 15.15 tot 16.30 uur. (10 t/m 12 
jaar). Hiervoor is de vereniging op 
zoek naar jeugd vanaf 7 jaar. Kan jij 
al gooien en vangen? Dan kan leren 
volleyballen jouw volgende stap zijn!  
Ouder dan 12 jaar? Ook dan kan je 
komen volleyballen. 
Oradi beschikt over 3 jeugdteams, 
waar jongens en meisjes meer dan 
welkom zijn. Meer weten? Kijk dan 
op de website www.svomnia.nl of 
stuur een mail naar oradi.volleybal@
gmail.com

Doe mee aan kerstmusical 
‘De Laatste Kerstboom’
Aalsmeer - Hou je van zingen, to-
neelspelen, dansen, kortom optre-
den? Dan moet je dit even lezen. De 
Doopsgezinde gemeente Aalsmeer 
geeft iedereen gelegenheid om mee 
te doen met een kerstmusical. Door 
samen aan een musical-project te 
werken, wordt een samenbindend 
gevoel gekweekt en werkt de groep 
met elkaar toe naar Kerstmis, dat 
kerkelijke en maatschappelijke be-
tekenis heeft. De kerstmusical ‘De 
Laatste Kerstboom’ speelt zich af 
op een dorpsplein, waar een kerst-
boomverkoper zijn laatste kerstbo-
men verkoopt, naast de opgebouw-
de sfeervolle kerststal. Een vrolijk en 
grappig verhaal met levende kerst-
bomen, vreemde types en verras-
sende wendingen, waarin de ver-
schillende betekenissen van Kerst-
mis naar voren komen. Een tiental 
liedjes zorgt ervoor dat de spetters 
er van af vliegen of iedereen ver-
tederd wordt. Na de herfstvakan-
tie beginnen de oefenmiddagen 
met een groep kinderen die graag 
zingt en toneelspeelt. Er wordt ken-
nis met elkaar  gemaakt en de deel-
nemers horen de liedjes en lezen in 
het script. Daarna begint het pro-
ces van het verdelen van de rol-
len. Er wordt voor gezorgd dat ie-
dereen een leuk aandeel in de voor-
stelling krijgt.  De repetities zijn op 

zaterdagen (te beginnen op 25 ok-
tober)  van 14.00 tot 15.30 uur en 
maandagen van 15.30 tot 17.00 uur 
in de Doopsgezinde kerk in de Zijd-
straat 55.  Er zal een  uitvoering ge-
geven worden op 14 december om 
19.30 uur. Onderzocht kan worden 
of er mogelijkheden zijn om voor 
de kinderen uit de klassen van de 
deelnemers een voorstelling te ge-
ven op maandag- of vrijdagmiddag. 
Vind je het leuk om mee te doen met 
de musical en zit je in groep 6, 7 of 
8? Stuur dan een mailtje naar west-
hill@dgaalsmeer.nl  (t.a.v. Jan Broe-
re), waarna je welkom bent op de 
repetities. 
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Zaterdag 18 oktober: 
F.C. Aalsmeer
HBC 3 - F.C.Aalsmeer 3 14.30 u
Swift 9 - F.C.Aalsmeer 4 12.00 u
F.C.Aalsmeer 5 - F.C.A’damsebos 5 14.30 u
F.C.Aalsmeer 6 – WV-HEDW 22 14.30 u
Real Sranang Vet.4 - F.C.Aalsmeer.Vet.1 12.00 u

Vrouwen
F.C.Aalsmeer VR.1 – Z.O.B. VR.1 14.30 u

Junioren
F.C.Aalsmeer A2 – Wijk aan Zee A1 12.30 u
F.C.Aalsmeer B1 – RCH B1 12.30 u
Vlug en Vaardig B1 - F.C.Aalsmeer B3 12.30 u
DIOS C3 - F.C.Aalsmeer C3 14.45 u
F.C.Aalsmeer C4 – DSOV C4 12.30 u
DRC C1 - F.C.Aalsmeer C5 12.30 u

Pupillen
Pancratius D3 - F.C.Aalsmeer D1 11.30 u
F.C.Aalsmeer D2 – Nw.Sloten D2 11.30 u
F.C.Aalsmeer D6 – Ouderkerk D8 11.30 u
F.C.Aalsmeer E2 – Pancratius E5 10.30 u
F.C.Aalsmeer E4 – Argon E4 10.30 u
DSS E5 - F.C.Aalsmeer E5 10.45 u
Hillegom E7 - F.C.Aalsmeer E6 10.00 u
OlympiaHaarl. E4 - F.C.Aalsmeer E7 10.00 u
Roda’23 E13 - F.C.Aalsmeer E8 9.00 u
F.C.Aalsmeer E10 – VVC E9 10.30 u
F.C.Aalsmeer F1 – Hoofddorp F1  9.00 u
Pancratius F2 - F.C.Aalsmeer F2 10.15 u
KDO F3 - F.C.Aalsmeer F5 10.15 u
Hertha F3 - F.C.Aalsmeer F6G 9.00 u
F.C.Aalsmeer F7G – Legm.vogels F10  9.00 u
F.C.Aalsmeer F9 – Legmvogels F7  9.00 u

Meisjes
Tos Actief MA.1 - F.C.Aalsmeer MA.1 14.30 u
F.C.Aalsmeer MC.1 – Roda’23 MC.1 11.30 u
Legm.vogels MC.1 - F.C.Aalsmeer MC.2 11.00 u
AS’80 MD.1 - F.C.Aalsmeer MD.1 13.30 u
F.C.AalsmeerME.1–BuitenveldertME.4  9.00 u 
F.C.Aalsmeer ME.2 – DSOV ME.1  9.00 u

RKDES
RKDES D1 – Zeeburgia D2 11.00 u
VVC D7 - RKDES D3 9.30 u
RKDES E1 – CSW E1 11.00 u
RKDES E3 – United/DAVO E1 11.00 u
RKDES E4 – Hoofddorp E9 11.00 u
Legm.vogels F1 - RKDES F1 11.00 u
RKDES F2 – Kon.HFC F4 9.30 u
RKDES F3 – KDO F1 11.00 u

RKDES F4 – Roda’23 F9 9.30 u
Pancratius F9 - RKDES F5 9.00 u
HBC F8 - RKDES F6 11.15 u
RKDES F7 – Swift F2 9.30 u
Amstelveen F8 - RKDES F8 10.30 u
RKDES F9 – IJmuiden F4 9.30 u

Meisjes
Nw.Sloten MC.1 - RKDES MC.1 12.30 u
Legm.vogels ME.1 - RKDES ME.1 9.00 u

SCW
SCW 3 – VH/Velserbroek 2 14.30 u
Hillegom 4 - SCW 4 14.45 u
SCW 5 – Amstelveen 5 14.30 u
Sp.Martinus Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u
Diemen Vet.1 - SCW Vet.2 14.30 u

Junioren
Hillegom B2 - SCW B1 13.00 u
SCW C1 – Hoofddorp C10 10.30 u
Zandvoort C4 - SCW C2 14.30 u

Pupillen
SCW D1 - Hoofddorp D7 9.30 u
SCW E1 – Kon.HFC E6 9.30 u
VVC E4 - SCW E3 9.30 u
Roda’23 E15 - SCW E5 11.00 u
RKDES F7 - SCW F2 9.30 u

Vrouwen
SCW VR.1 – De Meer VR.4 12.30 u

Meisjes
Kon.HFC MC.3 - SCW MC.1 12.30 u

Zondag 19 oktober:
F.C.AALSMEER.
BSM 2 - F.C.Aalsmeer 3 11.30 u
Schoten 5 - F.C.Aalsmeer 4 10.30 u
F.C.Aalsmeer 5 – Sp.Martinus 5 14.00 u
Nautilus 5 - F.C.Aalsmeer 6 14.00 u

RKDES
RKDES 2 – SDO 2 11.00 u
RKDES 5 – UNO 2 12.00 u
RKDES 6 – UNO 5 12.00 u

Junioren
AFC A2 - RKDES A1 15.15 u
RKDES B2 – Roda’23 B4 12.00 u
RKDES C1 – Swift C3 10.00 u
Roda’23 C7 - RKDES C2 10.00 u

Wedstrijden Veldvoetbal

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Patrick van Santen wint!
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was de tweede speelavond van de 
dartclub Poel’s Eye. De speelavond 
leverde zeer verrassende winnaars 
op. Dat de A Winnaarronde (het 
hoogste niveau) een andere win-
naar dan William Hunitetu of Wim 
Grapendaal opleverde was al een 
verrassing op zich, want van de laat-
ste elf speelavonden wonnen Willi-
am en Wim gezamenlijk, keurig ver-
deeld onder elkaar, tien keer (Joost 
Breedijk was tussendoor ‘de an-
dere’ winnaar). Niet alleen dat feit, 
maar ook de naam van de winnaar 
van de tweede speelavond was ver-
rassend. Patrick van Santen was 
wel eens eerder geweest, maar was 
toen niet echt opgevallen. Nu was 
hij bijzonder goed op dreef. Via oud 
speelavond winnaars Tjitte Miede-
ma, Erik Jan Geelkerken en Harold 
Hostmann bereikte hij knap de fina-
le. Zijn tegenstander was ook al ver-
rassend. Rick Fransen bereikte voor 
de tweede keer ooit de finale op het 
hoogste niveau. Dat was toen tegen 
‘die andere winnaar’ (Joost). Rick 
verdiende de finale plaats echter ten 
volle, want in de halve finale won hij 
knap van favoriet William Hunitetu. 
In de finale kwam Rick echter jam-
merlijk tekort, waardoor Patrick van 
Santen de gloednieuwe winnaar 
werd. Om het feest helemaal com-
pleet te maken had Patrick met een 
mooie 130 finish ook nog eens de 
hoogste uitgooi van de avond. Het 
was voor Patrick echter niet de he-
le avond rozengeur en maneschijn 

geweest. Hij verloor eerder op de 
avond in de poule van John Gul-
demond. John werd mede hierdoor 
met drie overwinningen soeverein 
eerste in de poule. In de tussenron-
de verloor John echter verrassend 
van Ans Engel. Hierdoor kwam hij 
terecht op het tweede niveau, de A 
Verliezerronde. John bereikte ver-
volgens de halve finale, en moest 
hierin tegen zijn dartsmaat, buur-
man en vriend Martin Bax. Martin 
was goed op dreef, maar John wist 
nipt aan de goede kant van de sco-
re te blijven. In de finale was Tjitte 
zijn tegenstander, die dus door Pa-
trick op het tweede niveau was be-
land. Tjitte wist zich vervolgens uit-
stekend te herstellen, vooral de 
overwinning op Danny Zorn sprong 
in het oog. 
De finale werd uiteindelijk knap ge-
wonnen door John. Het was zijn 
derde gewonnen finale ooit. De vo-
rige finales waren echter op het der-
de en vierde niveau. Wat de finales 
op het derde en vierde niveau op 
de tweede speelavond, is volgende 
week te lezen in dit medium, of al-
vast op de website HYPERLINK “ht-
tp://www.poelseye.nl” www.poel-
seye.nl. De volgende speelavond is 
volgende week vrijdag 24 oktober. 
De inschrijving sluit om 20.00 uur, 
deelname kost vier euro en de mi-
nimum leeftijd is 15 jaar. De Poel’s 
Eye heeft een open deuren beleid, 
lidmaatschap of van te voren opge-
ven is niet nodig, u bent van harte 
welkom.

Winnaar Patrick van Santen (links) naast Rick Fransen.

Handbal
Heren Aalsmeer naar KV Sasja
Aalsmeer - Na een week zonder 
wedstrijd gaat voor de mannen van 
FIQAS Aalsmeer komende zaterdag 
18 oktober de BeNe League weer 
verder. 
Afgelopen weekend waren ze vrij 
omdat tegenstander Bevo een Eu-
ropacupwedstrijd speelde. Nu staat 
een uitwedstrijd bij het Belgische 
KV Sasja op het programma. 
De Belgisch/Nederlandse competi-
tie is tot nu toe ongelooflijk span-
nend: de ploegen zijn aan elkaar ge-
waagd en wekelijks worden mooie 
gevechten geleverd. Tot nu toe be-
haalde FIQAS Aalsmeer drie pun-
ten: er werd gelijk gespeeld bij Vo-
lendam, een keer (nipt) verloren bij 
Bocholt en de laatste keer thuis ge-
wonnen van het sterke Hasselt. Te-
genstander KV Sasja staat welis-
waar onderaan in de League, maar 
heeft slechts één punt minder dan 
de Aalsmeerders. Dat zegt wel iets 
over de krachtsverschillen. De wed-
strijd van aanstaande zaterdag in 
sporthal Sorghvliet in het noord Bel-
gische Hoboken, begint om 20.15 
uur. 

Op stage met Oranje
Op maandag 20 en dinsdag 21 ok-
tober komen de Oranje handballers 
onder leiding van bondscoach Joop 
Fiege bij elkaar voor een korte trai-
ningsstage. Ook FIQAS Aalsmeer 
spelers Remco van Dam en Samir 
Benghanem zijn hiervoor geselec-
teerd. Er zal worden getraind in het 

Competitie gestart voor 
zwemmers van Oceanus
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
zwom de wedstrijdploeg van Ocea-
nus in Leiden het eerste deel van 
de competitie. Een gevarieerd pro-
gramma stond op de agenda. Na 
het inzwemmen mochten er twee 
estafette teams starten en daar-
na begonnen de persoonlijke num-
mers. Loïs Bosman en Artemis Ka-
lemis startten in het eerste pro-
grammanummer. Loïs behaalde een 
klein persoonlijk record. Arjan Bel-
laart ging van start op de 400 me-
ter vrije slag. De race verliep prima 
maar in de laatste 100 meter kon hij 
het net niet volbrengen en eindigde 
1 seconde boven z’n tijd. Arjan was 
hiermee zeer tevreden. Ook Myrthe 
van Vierzen en Loïs Bosman hadden 
de 400 meter vrije slag op het pro-
gramma staan. Myrthe had van te-
voren helemaal bedacht hoe ze het 
wilde doen en dat leverde haar een 
persoonlijk record op van 9 secon-
de. Loïs had het zwaar tijdens de-
ze race en finishte iets boven haar 
tijd. Sam Eveleens, Beau van Dom-
melen en Lianne Bouwmeester wis-
ten hun tijden behoorlijk aan te 
scherpen op de 200 meter vrije slag. 
Anouk van Noord zwom een mooie 
race, maar verbeterde net niet haar 
tijd. Vervolgens waren de heren aan 
de beurt voor de 100 meter school-
slag, Tijn de Boer, Ruben van Vier-
zen, Roan van Bakel en Sebastian 
van der Born. De mannen gingen 
allemaal goed van start. Tijn en Ro-
an zwommen een mooie persoonlij-
ke records. Ruben en Sebastian de-
den het ook prima, maar maakten 
helaas een technische fout waar-
door ze gediskwalificeerd werden. 
Later in de wedstrijd moesten Ro-
an, Sebastian en Ruben de 200 me-
ter vrije slag zwemmen. Alle drie za-
ten ze goed in deze race en ver-
beterden hun tijden. De 100 meter 

vlinderslag stond hierna op het pro-
gramma voor Britt van der Linden, 
Amber Bellaart, Emma van Zanten 
en Anouk Hilgers. Na de race kwa-
men de dames richting de coach, 
Paul Zirkzee, en het enige dat Em-
ma er nog uit kon brengen was dat 
ze de 100 meter vlinderslag nooit (!) 
meer ging zwemmen en dat terwijl 
ze toch een persoonlijk record had 
gezwommen net als Amber. Rick 
Moens startte op de 200 rugslag en 
op de 100 vlinderslag. Beide afstan-
den boekte hij behoorlijke voortuit-
gang. Amber Bellaart stond als re-
serve op de lijst voor de 200 me-
ter rugslag. Ze was super blij dat er 
één zwemster was afgemeld waar-
door zij kon starten en ze greep haar 
kans door maar liefst 6 seconde van 
haar tijd af te zwemmen. Femme Bol 
en Amber Celie zwommen enorm 
goede tijden op de 100 meter wis-
selslag. Amber zwom 1.19,62 secon-
de en staat daarmee in de Neder-
landse ranglijst op de vijfde plaats! 
Jochem van Zanten en Liam Bree-
baart zwommen de 50 meter vrije 
slag en beiden wisten hun tijd aan 
te scherpen. De wedstrijd sloot af 
met een estafette waarin de kan-
jers Michael van Amstel, Jos Ver-
geer, Dennis Reijnders en Vincenth 
Moolhuijsen van start mochten. De 
heren zorgden voor een spektakel. 
De andere zwemmers van Ocea-
nus stonden aan de kant de ploeg 
aan te moedigen en schreeuwden 
de deelnemers door de race heen! 
Michael leek wel te vliegen bij z’n 
startduik, Jos gooide alles wat hij 
had eruit, Dennis ging tot het gaatje 
en Vincenth zorgde er als slotzwem-
mer voor dat het een nek aan nek 
race werd met de tegenstander. Vol-
gende week wordt het eerste deel 
van het Lange Afstands Circuit ge-
zwommen in Zaandam.

Programma 
ZABO ronde 3

Aalsmeer - De derde speelronde 
van de ZABO competitie vindt aan-
staande zaterdag 18 oktober plaats 
in sporthal de Bloemhof aan de 
Hornweg. Het zaalvoetbalprogram-
ma begint om 18.35 uur met LEMO 
tegen Holex. Om 19.20 uur Amsec 
Beveiliging tegen Polonia Aalsmeer. 
Om 20.05 uur Sportcafé de Midi’s 
tegen La Furia Roja. Om 20.50 uur 
Piller Sport tegen Café Sportzicht en 
om 21.35 uur tenslotte EZ Flower te-
gen Heemhorst Watersport. De toe-
gang is gratis. Meer info op: www.
zaboaalsmeer.nl.

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 17 
oktober is er weer gewoon kaar-
ten bij buurtvereniging Hornmeer in 
het buurthuis aan de Roerdomplaan 
3. Iedereen is van harte welkom. 
Neem gerust uw buurman/vrouw 
mee. De koffie en thee staan klaar. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur. Het koppelkaarten op 
10 oktober is gewonnen door Frits 
de Jong en Henk Been met 5584 
punten, op twee Miep Bloemen en 
Krijna Verhoef met 5413 punten en 
op drie zijn Chris van Wijhe en Arie 
Priem geëindigd met 5064 punten. 
De poedelprijs was voor het koppel 
Dirk Tromp en Rijk van Egdom met 
3560 punten.

Strontrace passeert Aalsmeer
Aalsmeer - Onderweg van Workum 
naar Warmond passeren de deelne-
mers aan de jaarlijkse strontrace via 
de Ringvaart Aalsmeer. De traditi-
onele zeilende vrachtschepen mo-
gen alleen op handkracht of onder 

zeil worden voortbewogen. Dat is bij 
de Aalsmeederbrug een opgave, ja-
gend (met lijnen over de wal trek-
kend) of ‘bomend’ passeert ‘de Ver-
andering’ (1902) het zorgcentrum 
om even later bij een lichte knik in 
de Ringvaart al weer snel onder vol 
zeil ervan door te gaan, achter ‘De 
Vriendschap’ (1910) aan, die dan 
als eerste in de zogenaamde zwa-
re klasse al voorbij de Blauwe Beu-
gel vaart. Oorspronkelijk voeren de 
schippers met koeienstront, inmid-
dels tijdens de race vervangen door 
zakjes gedroogde kunstmest.
In Warmond wordt deze lading ge-
lost en varen de schippers in de 
lichte en zware klassen om het 
snelst over Haarlem of terug over 
Aalsmeer naar Workum.
Meer informatie op: www.strontra-
ceworkum.nl

Theo van Mierlo

Speelavond DES
Rijsenhout - Op donderdag 23 ok-
tober organiseert buurtvereniging 
DES weer een speelavond voor lief-
hebbers. Klaverjassen en domineren 
staan op het programma. Er wordt 
gekaart in dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat vanaf 19.30 uur. 
Nieuwe liefhebbers van klaverjas-
sen en domineren zijn welkom. Voor 
meer informatie kan gebeld wor-
den naar 0297-321903. Het klaver-
jassen op 25 september is gewon-
nen door Ton Koolhaas met 5313 
punten, gevolgd door Trien Bloe-
mer met 5209 punten en Tom Bro-
zius met 5093 punten. Het beste ge-
speeld bij het domineren heeft Pau-
lien Beets met 8 schrappen, op de 
voet gevolgd door C. de Jong met 
negen schrappen.

Klaverjassen bij 
FC Aalsmeer

Aalsmeer - Op vrijdag 17 okto-
ber is er weer een kaartavond bij 
FC Aalsmeer. Er wordt gekaart in 
de kantine van FC Aalsmeer aan 
de Beethovenlaan 120 vanaf 20.15 
uur. Iedereen die van koppelklaver-
jassen en hartenjagen houdt is van 
harte welkom. De uitslag van de 2de 
speelronde klaverjassen en harten-
jagen van afgelopen 3 oktober. Het 
koppelklaverjassen tijdens de vorige 
speelavond is gewonnen door Jack 
en Peter met 5817 punten, gevolgd 
door Karel en Hans met 5523 pun-
ten en Geert en Wim met 5152 pun-
ten. De poedelprijs is uitgereikt aan 
Robert en Tom met 3997 punten. De 
beste hartenjager was Han met 176 
punten, op twee Marijke met 186 
punten en op drie is Klaas geëin-
digd met 206 punten. 

Voetbal Zondag
Verdiende overwinning voor 
F.C. Aalsmeer op Spaarnwoude
Aalsmeer - Het fraaie herfstweer had 
afgelopen zondag veel bezoekers ge-
lokt om op sportpark Hornmeer de 
wedstrijd FC Aalsmeer-Spaarnwoude 
bij te wonen. Zij kregen een vrij saaie 
eerste helft te zien waarin beide ploe-
gen vrijwel geen kansen creëerden, 
zodat zo doorgaand een bloedeloze 
0-0 eindstand de meest logische zou 
zijn. De tweede helft echter een her-
boren F.C.Aalsmeer, dat alle remmen 
los gooide en vol voor de drie punten 
ging. Dit leverde uiteindelijk een ver-
diende 2-0 overwinning op. De eerste 
helft kende weinig hoogtepunten. Het 
spel golfde op en neer met over het 
algemeen Spaarnwoude de gevaar-
lijkste ploeg. Zij waren dan ook het 
dichtst bij de openingstreffer. Op slag 
van rust maakte Robert van Leeuwen 
een overtreding op 25 meter van het 
doel. De toegekende vrije trap werd 
door de Spaarnwoude captain Ricar-
do Herder steenhard buiten bereik 
van Stephan van Halm op de lat geke-
geld. F.C.Aalsmeer stelde hier weinig 
tegenover, behoudens in de 7e minuut 
een schot van Pim Binkhorst dat een 
gemakkelijke prooi werd voor doel-
man Patrick Kort en in de 25e minuut 
een te slappe inzet van in een kansrij-
ke positie staande Joeri v/d Schraaff. 
De tweede helft een onherkenbaar 

Drentse Zwartemeer, waarna er op 
dinsdagavond om 19.30 uur een oe-
fenwedstrijd wordt gespeeld tegen 
het Duitse OHV Aurich. Na de trai-
ningsstage wordt de selectie be-
kend gemaakt voor de EK kwalifi-
catiewedstrijden tegen Kroatië en 
Noorwegen op respectievelijk 30 
oktober en 2 november.

Aalsmeer 2 bekert door
De mannen van FIQAS Aalsmeer 
2 zijn doorgedrongen tot de eer-
ste ronde van het NHV bekertoer-
nooi. In de voorronde werd don-
derdag het tweede team van Kras-
Volendam verslagen. Bij rust leid-
den de Volendammers nog met 18-
14, toch was het uiteindelijk FIQAS 
Aalsmeer dat won: 29-35. De vol-
gende ronde wordt gespeeld in de 
periode van 11 tot 13 november. 
Binnenkort is de loting. 

Dames naar Borhave
Aanstaande zondag 19 okto-
ber spelen de dames van FIQAS 
Aalsmeer opnieuw een uitwedstrijd. 
Tegenstander is dit keer het sterke 
Borhave. Deze ploeg staat al we-
ken bovenaan en behaalde afge-
lopen weekend de eerste periode-
titel in de Eerste Divisie. Het zal dus 
een hele klus worden voor het jon-
ge team van Herman Schaap. FI-
QAS Aalsmeer staat met zes punten 
op de zesde plaats. De wedstrijd, in 
sporthal ’t Wooldrik in Borne, begint 
om 14.00 uur. 

FCA. Waarschijnlijk door een pep-
talk van trainer Erwin Monnich, speel-
de de ploeg met veel meer overtui-
ging fel op de aanval. De Spaarnwou-
de verdediging had dan ook doorlo-
pend moeite om de Aalsmeerders van 
het scoren af te houden. Dit lukt tot 
in de 57e minuut. Spits Patrick Ab-
ma speelde zich in de 16 goed vrij en 
ging op de keeper af. Deze wist met 
de grootste moeite zijn inzet te keren. 
Barry Springintveld ving de afvallen-
de bal op en schoot onhoudbaar voor 
Patrick Kort raak, 1-0. FC Aalsmeer 
trok zich hierna niet terug in de loop-
graven en gingen op jacht naar een 
tweede, beslissende, treffer. In de 
73e minuut was het bijna raak. Doel-
man Patrick Kort kon ternauwernood 
een inzet van Barry Springintveld ke-
ren. Uit de daardoor ontstane hoek-
schop zette Patrick Abma hoog voor, 
de bal werd door Remco de Jong voor 
de voeten van dezelfde Patrick Abma 
gekopt. Deze aarzelde niet en schoot 
steenhard met de buitenkant van zijn 
schoen op doel. Als een streep ver-
dween de blak vlak onder de lat on-
houdbaar voor Patrick Kort in de win-
kelhaak van het doel, een juweeltje. 
Spaarnwoude probeerde de bakens 
te verzetten. Verder dan een gevaarlijk 
schot dat net over ging en een kopbal 
in blessuretijd, dat door Van Halm on-
schadelijk werd gemaakt, kwamen zij 
niet. Door deze fraaie 2-0 overwinning 
blijft FC Aalsmeer in het spoor van de 
koplopers.
Wim Nederstigt

Judo, streetdance en twirlen 
met Jeugdsportpas Aalsmeer
Aalsmeer - Sportservice Haar-
lemmermeer organiseert al ja-
ren de Jeugdsportpas Aalsmeer. 
Via strookjes uitgedeeld in de klas 
(en via de website) konden kin-
deren zich inschrijven om kennis 
te maken met diverse sporten uit 
Aalsmeer en omstreken. Vanaf dit 
schooljaar is het alleen nog moge-
lijk om in te schrijven via de websi-
te. Kinderen kunnen zich ook al ja-
ren via de website inschrijven, maar 
de inschrijfstrookjes via de scholen 
werkten altijd erg goed.  Dit vraagt 
echter veel tijd voor scholen en voor 
Sportservice Haarlemmermeer. Om 
die tijd beter te benutten is vanaf dit 
schooljaar in overleg met de scho-
len besloten om de Jeugdsportpas 
Aalsmeer te promoten via de digi-
tale nieuwsbrief van de school. Op 
deze manier krijgen de ouders al-
le informatie via een kanaal en kan 
direct doorgelinkt worden naar de 
website om in te schrijven. De spor-
ten van het eerste blok zijn onder 
andere judo, streetdance, twirlen, 
hip hop, musical teenz en dans cho-
reo. Verder kunnen kinderen trai-
nen voor het schoolhandbaltoer-

nooi bij RKDES via de Jeugdsport-
pas. Nieuwe sporten dit schooljaar 
zijn Waterscouting bij De Radboud-
groep in Amstelveen en meiden 
voetbal bij FC Aalsmeer. Inschrijven 
kan via de website: www.sportser-
vicehaarlemmermeer.nl/aalsmeer. 
Kinderen kunnen tot en met 23 ok-
tober inschrijven voor de eerste pe-
riode die een week later bij de ver-
eniging begint.  De Jeugdsport-
pas is een sportstimuleringsproject 
om kinderen van het basisschool te 
helpen bij het maken van de juiste 
sportkeuze. Kinderen uit de groepen 
3 tot en met 8 (en soms ook groep 
1 en 2) kunnen zich inschrijven voor 
vier kennismakingslessen voor ver-
schillende sporten bij lokale vereni-
gingen. 
Op deze manier maken ze kennis 
met de sport en proeven de sfeer 
binnen de vereniging. Kosten zijn 
5 euro per sport (voor de vier les-
sen) per kind. Voor informatie kan 
contact opgenomen worden met 
Tom Schutte van Sportservice Haar-
lemmermeer via 023-5575937 of via 
tschutte@sportservicehaarlemmer-
meer.nl. 



Sjoelavond in 
Middelpunt

Aalsmeer - De volgende sjoe-
lavond van Oostend is op donder-
dag 23 oktober vanaf 20.00 uur in 
het Middelpunt in de Wilhelmina-
straat. De sjoelclub uit Rijsenhout 
komt gezellig mee sjoelen. 

De deuren gaan 19.30 uur open 
voor inschrijving en koffie of thee. 
Kom op tijd, zodat exact om 20.00 
uur aangevangen kan worden. Gro-
te winnaar van de sjoelavond op 9 
oktober was Leo Faassen met een 
gemiddelde van 121,1. Ook prijzen 
deze avond voor Lineke van Bra-
kel met 115,9 punten, Jopie de Vries 
met 110,6 punten, Wim v/d Merbel 
met 106,0 punnten en Rita van Zel-
deren met 100 punten.

Hardlopen voor de Toren
Rijsenhout - De inwoners van Rij-
senhout in beweging krijgen, letter-
lijk en figuurlijk. Hardlopen en zo 
een steentje bijdragen voor het dorp. 
Dat is het doel van de actie Hardlo-
pen voor de Toren. Voor iedereen is 
het mogelijk om hieraan deel te ne-
men. Jong en oud, gevorderd en be-
ginner. Rijsenhout slaat de handen 
ineen en probeert met verschillen-
de ludieke acties voldoende geld 
in te zamelen voor de kerktoren op 
het plein. In mei 2013 heeft een gro-
te brand gewoed in de kerk en de-
ze kerk moet helemaal opnieuw ge-
bouwd worden en waarom dan niet 
meteen met een mooie toren? Een 
toren voor de kerk, maar ook voor 
het dorp Rijsenhout! Op zaterdag 25 
oktober kan vanaf het schelpenpad 
bij het Konnetlaantje deelgenomen 
worden aan een 5 km of 7 kilometer 
loop. Voor de jeugd tot 12 jaar is er 
een speciale jeugdsponsorloop van 
1 kilometer. Op het sponsorformu-
lier kunnen de sponsoren een be-
drag per 100 meter doneren of kie-
zen voor een vast bedrag. Tijdens 
en na afloop van het evenement is 
het clubhuis van De Blauwe Beugel 

toegankelijk voor omkleden en con-
sumpties.

Hardlooptraining
Om goed van start te gaan kunnen 
deelnemers zich aanmelden voor 
een hardlooptraining van 5 lessen. 
De training bestaat uit loopscho-
ling en gerichte training voor de 5 
of 7 kilometer. Deze trainingen vin-
den plaats op donderdagavond van 
20.00 tot 21.00 uur. 

Verzamelen en afsluiten bij het club-
huis van SCW. Kosten zijn 10 euro 
voor de trainingsreeks. Dit bedrag 
wordt bij de eerste training afge-
rekend. Bij deelname aan de hard-
looptraining betaalt u slechts 5 eu-
ro in plaats van 10 euro inschrijfgeld 
voor Hardlopen voor de Toren. In-
schrijven kan via www.sportservice-
haarlemmermeer.nl klik op de high-
light ‘Activiteitenkalender’. Op deze 
kalender zijn alle activiteiten zicht-
baar die Sportservice Haarlemmer-
meer organiseert. Wees er zo snel 
mogelijk bij! Bekijk alle acties voor 
de toren in Rijsenhout. www.spa-
renvoordetoren.nl 

Jaap wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Op donder-
dag 9 oktober is Jaap Spaargaren 
op de eerste plaats geëindigd met 
5023 punten, gevolgd door Jaap 
Balk met 5022 punten en op drie 
Geertje Koopstra met 5009 punten. 

Bij het jokeren was Bets Teunen de 
beste met 22 punten, Cobie van der 
Meer eindigde als tweede met 185 
punten. Ook belangstelling voor de-
ze gezellige middag? Kom langs 
of bel voor meer informatie naar 
mevrouw R. Pothuizen, tel. 0297-
340776.

Baanloop Atletiekvereniging
Aalsmeer - Op woensdag 8 okto-
ber werd de maandelijkse recreatie-
ve 3 en 5 kilometer baanloop gehou-
den bij atletiek vereniging Aalsmeer. 
Liefst 47 deelnemers mochten ver-
welkomt worden. 

De uitslagen bij de dames (5 kilo-
meter)waren als volgt: Erica Belan-
di 21:01, Sonja van Zeelt 22:34, Els 
Raap 23:08, Jolanda Blom 23:10, 
Anja Fijn, 23:10, Mirjam Colijn 23:42, 
Jolanda Lucassen 23:50, Sharon 
Nieuwstadt 29:06, Laura van Dul-
ken 30:13 en Laura van Wingerden 
in 30:25 minuut. De heren scoorden 
de volgende tijden op de 5 kilome-
ter: Michael Woerden 17:33, Frans 
Woerden 18:46, Fred Scholte 19:36, 
Peter de Weijer 19:41, Raymond 
Witteveen 19:50, Michel Vollebregt 
19:51, Michel Ganzevles 20:12, Rob 

Dirkzwager 20:46, Toon Ligtenberg 
20:53, Hans Ligtenberg 21:14, John 
Celie 21:18, Gerard Albers 21:34, 
Martin van Wieringen 21:35, Hen-
ny Buijing 21:39, Mathijs van der 
Pol 22:13, Hidde Bruin 23:21, Fred 
den Hartog 23:26, Peter van Wouwe 
23:42, Peter Buis 23:43, Jan Bruine 
de Bruin 23:51, Arnold van Veldho-
ven 23:53, Ron Wijnands 24:17, Piet 
Rietdijk 24:41, Steven Schroor 25:06, 
Anton Schuurman 25:13, Jan de 
Jong 26:00, Klaas Bruin 26:21, Wim 
Rozendaal 28:03, Piet de Boer 30:08, 
Cock van der Pol 30:45 en Henk 
Lansbergen in 31:14 minuut. Bij de 
3 kilometer werden de volgende uit-
slagen genoteerd: Ad Sluijter 10:17, 
Peter Velthuis 14:43, Fabian van 
Dijk 15:18, Zoe Wijnands 15:35, Ja-
ra Scholte 16:36 en Esther de Rijk in 
20:49 minuut. 

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
22 oktober vanaf 14.00 uur in het 
Parochiehuis in de Gerberastraat. 

Het klaverjassen op 8 oktober is 
gewonnen door Wim Reuling met 
5734 punten, gevolgd door Engeltje 
Jongkind met 5390, Dirk Tromp met 
5135 en Gré Bruine de Bruin met 
5122 punten.

Valse start dammers K&G
De Kwakel - De eerste bondswed-
strijd van dit seizoen is jammer-
lijk voor Kunst & Genoegen verlo-
ren gegaan tegen Haarlem. Om half 
acht werden afgelopen maandag-
avond in ’t Fort De Kwakel de klok-
ken aangezet. Als teken van de start 
van de eerste wedstrijd in de hoofd-
klasse van Noord-Holland. Verle-
den seizoen wist K&G zich goed 
te handhaven in deze sterke klas-
se, met een hoogste plaats ooit, de 
vierde plaats. Ver voor Haarlem, zo-
dat de verwachtingen hoog gespan-
nen waren. 
Al snel kwam er een kink in de kabel 
toen Piet van der Poel twee schijven 
achter kwam. Kampioen Wim Kees-
sen had echter een goede stand, bij 
Adrie Voorn en Rene de Jong kon 
de partij nog alle kanten uit. Hal-
verwege de avond kwam Wim een 
schijf achter en kopman Adrie een 
schijf voor, maar de tegenstanders 
hadden voldoende compensatie. Zo 
vocht Wim zich naar een fraaie re-
mise en moest Adrie zich teleurge-
steld bij remise neerleggen, 2-2. Piet 
kon ondanks zijn felle verzet de par-

tij niet meer redden, 2-4. Alle ogen 
werden vervolgens gericht op Rene, 
hij damt niet zoveel meer maar als 
hij er is, is hij vaak als laatste nog 
aan het knokken. Rene ging voor de 
winst, de stand ging er steeds beter, 
maar ook steeds ingewikkelder, uit-
zien. Op het eind kwam Rene voor 
een moeilijke slagkeus te staan, zo-
als hij nu sloeg zat er niet meer als 
remise in, eindstand 3-5 voor Haar-
lem. Maar als Rene anders had ge-
slagen dan had hij goede winstkan-
sen gehad, de analytici buigen zich 
nog over dit raadsel (Zie stand op 
de foto). Deze week kunnen, moe-
ten, de Kwakelse dammers zich re-
vancheren tegen Almere. De ande-
re dammers van K&G streden om de 
beker, door een zege op Leo Hoo-
gervorst greep Henk Springintveld 
de leiding. In de onderlinge com-
petitie is Piet Terlouw op dreef, nog 
ongeslagen gaat hij op weg naar de 
titel. Maar de weg is nog lang, de 
competitie is net begonnen, dam-
liefhebbers kunnen nog altijd aan-
schuiven. Inlichtingen Adrie Voorn, 
0297-568472.

Sander wint 
dartcompetitie

Aalsmeer - Het was een gezellige 
dinsdagavond in het Middelpunt. 
Om 20.00 uur begon de competitie 
darten. Er was al vanaf 19.30 uur in-
gegooid ter opwarming. Sander ter 
Schure had zich ook voorbereid en 
zag zijn inzet beloond met de eer-
ste plaats. 
Tweede is Guido Scholten gewor-
den en op de derde plaats eindig-
de René Rademaker. In de verlie-
zersronde werd Kees de Lange eer-
ste, tweede Ted van Galen en op 
drie Daan Herben. De dartcompeti-
tie is iedere dinsdagavond in ’t Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat 55. 
Dartliefhebbers zijn welkom.

Herfstkienen bij 
Vogelvereniging
Aalsmeer - Vogelvereniging 
Aalsmeer organiseert op vrijdag 
17 oktober een herfst kienavond, 
waar vele mooie prijzen mee te 
winnen zijn. 
In totaal worden er vijf rondes 
gekiend en elke kienronde wordt 
besloten met een grote jackpot 
prijs. Tussendoor is er een grote 
loterij waarmee ook leuke prijzen 
zijn te winnen, waaronder een 

Basketbal Aalsmeer
Nipt verlies voor heren 3 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 11 
oktober vertrok Heren 3 met slechts 
6 man sterk (vakantie, werk en bles-
sures) naar het altijd lastige BV Enk-
huizen alwaar een moeilijke wed-
strijd werd verwacht. 

Er werd gekozen voor een 3-2 ver-
dediging die zo goed werkte dat de 
vijandelijke aanvallen goed werden 
geneutraliseerd. Er werd lekker ge-
scoord en hoogtepunt van de avond 

was een spetterende denderdunk 
van Jürgen Eekhoff  op slag van rust. 
Ruststand 20-29 voor Aalsmeer. De 
tweede helft werd op dezelfde wij-
ze gestart waarbij Eekhoff weer met 
listige passjes strooide. Door de ver-
wachtte foutenlast van Aalsmeer 
kroop Enkhuizen dichterbij en met 
nog één minuut te spelen en 2 spe-
lers met 5 fouten op de bank moest 
Aalsmeer toch nog nipt het onder-
spit delven. Eindstand 42-40.

Voetbalwedstrijd tegen Woudenberg
FC Aalsmeer (zat) wil winnen, 
maar eindigt gelijk! 
Aalsmeer - Wie zijn blik over de 
wedstrijd FC Aalsmeer zaterdag en 
Woudenberg laat glijden, zegt mis-
schien dat 1-1 een reële afspiege-
ling van de wedstrijd was. Maar als 
je na 88 minuten nog een 1-0 voor-
sprong hebt, dan is de late 1-1 een 
domper. Op basis van inzet en kan-
sen had de FC het al eerder moe-
ten beslissen. Behoudens de eer-
ste 18 minuten, toen Woudenberg 
(een ploeg die al 5 jaar met dezelfde 
formatie speelt) met goed aanval-
lend spel zich kans op kans creëer-
de. Ray Smidt had er zin in en voor-
kwam in deze periode enkele doel-
punten. FC Aalsmeer, met een te-
ruggetrokken Peter Neuvel achter 
spits Calvin Koster, veroverde toen 
het middenveld en veelal over links 
(Salih Yildiz) trok men de wedstrijd 
naar zich toe. Wat resulteerde in een 
1-0 voorsprong van Stefan van der 
Dussen in de 23e minuut. Dit was 
ook de ruststand. De tweede helft 
bracht nog meer spanning bij de 
ongeveer 155 toeschouwers. Wou-
denberg wilde per se de drie punten 
meenemen om kansen te maken op 
de eerste periodetitel. Maar de FC 
knokte voor wat het waard was en 
kreeg de meeste kans om de voor-
sprong te vergroten. Woudenberg 
was alleen gevaarlijk bij de vele cor-

ners die het kreeg. Achterin hield 
men stand tot de 88e minuut toen 
Rick Staal de bal vanaf links in de 
uiterste rechterhoek plaatste. On-
houdbaar voor Ray Smidt, 1-1. En 
hield FC Aalsmeer er toch een naar 
gevoel aan over. FC Aalsmeer start-
te dit keer met Wesley van Schaik 
in de basis. Hij liet zijn trainer Cor 
van Garderen zien dat hij het ver-
trouwen verdiende, zoals de hele 
ploeg liet zien dat de tijd van ‘lum-
melen’ voorbij is. Hier stond een 
ploeg die weer wil winnen en tot de 
laatste minuut bleef knokken. Wou-
denberg kreeg al in de eerste mi-
nuut een grote kans, maar Tom de 
Greef schoot rakelings naast. Een 
minuut later was het de bepalen-
de middenvelder Joey Hendriks die 
vrij voor Ray Smidt kwam, maar zijn 
schot ging over. De FC kwam voor 
het eerst in de 6e minuut bij doel-
man Daan Schennink, maar Salih 
Yildiz richtte te hoog. Een foutje van 
Burak Sitil in de 18e minuut werd 
ternauwernood door Bart de Jong 
voor het doel weggehaald. Naar-
mate de wedstrijd vorderde speel-
de de FC zich in de wedstrijd. Sa-
lih Yildiz speelde zich in de 23e mi-
nuut vrij. Zijn pass op Calvin Koster 
kwam goed aan. Die bediende Ste-
fan van der Dussen en met een be-

keken schot in de rechter beneden-
hoek was ook keeper Daan Schen-
nink kansloos, 1-0. 

Tot aan der rust bleef deze stand op 
het scorebord staan. FC Aalsmeer 
begon goed aan de tweede helft. 
In de 48e minuut werd Peter Neu-
vel gehaakt in goede schotpositie in 
de 16 meter. In plaats van een pe-
nalty wuifde scheidsrechter L.O. van 
Dokkum deze kans weg. Hij zou dat 
ook een keer doen aan de andere 
kant. Een vrije kopkans van Calvin 
Koster uit een goed genomen vrije 
trap van Floris Dokkum ging net 
naast. Het spel golfde op en neer en 
de supporters genoten in de tweede 
helft niet alleen van het mooie weer, 
maar ook van het getoonde spel. De 
corners van Woudenberg leverden 
veel gevaar op, maar geen doelpun-
ten. De FC kreeg nog grote kans in 
de 87e minuut. Uit een voorzet van 
Calvin Koster kopte Floris Dokkum 
vallend net over. Toen Thomas Har-
te de bal in de 88e minuut half tou-
cheerde was het Joey Hendriks die 
de bal verlengde op Rick Staal. Hij 
maakte met een bekeken schuiver 
1-1. De grootste kans op de winst 
kreeg Salih Yildiz in de 92e minuut. 
Hij joeg de bal hard over de krui-
sing en zo bleef de stand 1-1. Ko-
mende week is er een vrij weekend. 
FC Aalsmeer speelt zaterdag 25 ok-
tober uit tegen U.V.V. locatie Sport-
park De Paperclip aan de Parkzicht-
laan 201 in Utrecht. Aanvang wed-
strijd 15.00 uur. 

Jack van Muijden

Thamen houdt duikmarathon 
Aalsmeer - Voor de eerste keer in 
het bijna 40 jarig bestaan van Duik-
team Thamen is er een Duikmara-
thon georganiseerd. Normaal ge-
sproken zijn twee duiken op een 
dag in Nederland wel het maximum. 
Behalve het duiken zelf zijn er al-
lerhande bijkomende zaken die de 
mogelijkheden beperken, zoals ver-
voer, eten en flessen vullen, maar 

ook conditie en kou spelen een rol. 
Het begon vroeg op deze zondag 12 
oktober, om 8.00 uur was het verza-
melen op de verzamelplaats. In een 
mooie colonne van negen auto’s re-
den de leden naar de eerste duik-
stek, de Spiegelplas bij Nederhorst 
den Berg. Zeer helder water daar 
en op dit vroege tijdstip nog rustig. 
Na de duik was het er al heel wat 

drukker. Na de koffie op naar duik-
stel 2 de Vinkeveense Plassen. Na 
deze tweede duik was het tijd voor 
de lunch om vervolgens koers te 
zetten naar duikstek drie, Haarlem-
mermeersebos. Ook hier gingen alle 
duikers nog lekker gemiddeld een 
45 minuten te water. Het zicht was 
hier minder dan op de vorige twee 
duikstekken. 

Rond half vier was het tot slot tijd 
om naar de laatste duikstek te gaan, 
de Zegerplas in Alphen aan de Rijn. 
Een aantal duikers heeft last van de 
kou of van vermoeidheid, maar er 
zijn toch nog vijf dappere duikers 
die voor de vierde keer hun (natte) 
pak aantrekken om de eindstreep 
van deze marathonduik te berei-
ken. Alle duikers hebben het Duik-
team Thamen marathon certificaat 
uitgereikt gekregen, ook degene 
die helaas de eindstreep niet had-
den bereikt. Gezien het succes van 
deze dag zal de duikmarathon vol-
gend jaar zeker weer op de agenda 
komen te staan. Duikteam Thamen 
is een actieve vereniging die naast 
het wekelijks duiken ook nog diver-
se andere activiteiten en opleidin-
gen organiseert. Kijk voor meer in-
formatie of foto’s op www.thamen-
diving.nl.

Voetbal zondag
RKDES sleept er in de tweede 
helft toch gelijkspel uit
Kudelstaart – In de derde klas-
se C wacht RKDES nog steeds op 
haar eerste overwinning. Ook in 
Amsterdam tegen het Amsterdam-
se Blauw- Wit werd er met 2-2 ge-
lijk gespeeld. Beide teams kennen 
een teleurstellende seizoen start. 
Blauw Wit won slechts een keer en 
RKDES speelde eenmaal gelijk en 
wacht nog op de beslissing over de 
vorige week gestaakte wedstrijd. 
Blauw Wit startte met een nieuwe 
trainer Dennis Kroon. Vorige week 
was zijn debuut hoopvol, want ter-
nauwernood verloor Blauw Wit met 
een 2-1 tegen koploper Roda ’23. 
Blauw Wit startte dus met het no-
dige zelfvertrouwen tegen hekken-
sluiter RKDES. Maar de Kudelstaar-
ters verrasten in de openingsperio-
de, met fris voetbal werd Blauw Wit 
terug gedrongen en dat resulteerde 
in de 11e minuut in een grote kans 
van Daryl Haime. Zijn schot beland-
de op de paal. In de 12e minuut te-
gen alle verhoudingen in, kwam 
Blauw Wit op een voorsprong. RK-
DES doelman Jeremaih Veldman 
kreeg de bal op zijn hand en werk-
te de bal achter de doellijn. Een on-

gelukkige actie, RKDES op een 1-0 
achterstand. Even was het team van 
trainer Koos Abrahamy aangesla-
gen, maar al snel zochten de Ku-
delstaarters de aanval. In de 31e mi-
nuut was er weer pech voor RKDES, 
Richard de Vries gleed uit op het 
middenveld en verspeelde de bal. 
De bal kwam bij Blauw Wit aanvaller 
Hassan Outelli terecht en in een op 
een duel was hij verdediger Ivo Len-
tjes de baas en beheerst scoorde 
hij 2-0. In de slotfase waren beide 
teams niet bij machten om nog iets 
te doen aan de stand. Voor RKDES 
een teleurstellende 2-0 achterstand. 
De tweede helft zochten de gas-
ten meer en meer de aanval. Het 
veldoverwicht van RKDES bracht 
een aantal kansen. Zo was Edwin 
van Maris een aantal keren ge-
vaarlijk. Helaas resulteerde dit niet 
in doelpunten. Een prachtige aan-
val, ook nu opgezet door Van Ma-
ris op rechts , bracht Sven Boelsma 
in scoringskans. De verdediger had 
net iets te veel tijd nodig om de bal 
onder controle te krijgen, zijn inzet 
ging rakelings naast. In de 55e mi-
nuut de verdiende aansluitingstref-

fer, een afgeslagen corner bracht de 
bal bij Lennart Kok, hij haalde ver-
woestend uit en Blauw Wit doelman 
Alican Daldan was kansloos, 2-1. In 
de 67e minuut kreeg Blauw Wit haar 
eerste kans, de bal ging voorlangs. 
In de 74e minuut kreeg een Blauw 
Wit speler zijn tweede gele kaart en 
kon vertrekken. RKDES begon aan 
een offensief, Roy Endhoven zet-
te goed door in het 16-metergebied 
en werd onderuit gehaald. De goed 
leidende scheidsrechter Zilverberg 
kon niets anders doen dan de bal 
op de stip te leggen. Ivo Lentjes 
schoot de bal feilloos in de rechter 
hoek, 2-2.

In de slotfase probeerde RK-
DES nog een derde treffer te ma-
ken. Maar een paar kleine kansjes 
brachten niet de broodnodige en 
verdiende overwinning. Trainer Koos 
Abrahamy was natuurlijk ‘teleurge-
steld’. Een overwinning was dichtbij, 
maar het ontbreekt de Kudelstaar-
ters nog aan het nodige geluk. Hij 
vond wel dat zijn team “een goede 
wedstrijd had gespeeld, maar twee 
ongelukkige momenten in de eer-
ste helft waren achteraf wel bepa-
lend geweest voor het gelijke spel.” 
Komend weekend heeft RKDES vrij, 
zondag 26 oktober wacht de uit-
wedstrijd in en tegen Schoten van-
af 14.00 uur.

Ad Verburg

fraaie hoofdprijs. Breng vrien-
den en kennissen mee naar deze 
gezellige Herfst kienavond, waar 
voor groot en klein iets te bele-
ven valt. Op tijd aanwezig zijn is 
een aanrader, vooraf kan geno-
ten worden van de prachtige vo-
gelshow die de Vogelvereniging 
ingericht heeft met vele soorten 
vogels als kanaries, tropen en 
kromsnavels. 

De herfstkien is in het Wellant-
college in de Linnaeuslaan 2 en 
de aanvangstijd is 20.00 uur. Voor 
inlichtingen: 06-10666878.

Programma 
handbal

Zaterdag 18 oktober, zaal
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes C1 – 
 Fortissimo (Jeugddivisie)
11.10 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens C1 –
 Hellas (Jeugddivisie)

Zaterdag 18 oktober, veld
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer E1 – ETC

Zondag 19 oktober, zaal
13.00 uur: FIQAS Aalsmeer, heren A1 – 
 HARO (Jeugddivisie)
14.25 uur: FIQAS Aalsmeer, dames A1 –
 Quintus (Jeugddivisie)

Alle thuiswedstrijden van handbal-
vereniging FIQAS Aalsmeer wor-
den gespeeld in en bij sporthal De 
Bloemhof aan de Hornweg 187. Pu-
bliek is altijd welkom.
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