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Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

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 lees verder advertentie in deze krant.

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

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

06-53 27 89 97
rob@vanlulingbouw.nl
www.vanlulingbouw.nl

www.deen.nl

Geldig van donderdag 23 t/m zondag 26 oktober 2014.

Sushi set Ichiban deluxe 
bak 363 gram
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feestdagenlekkernijen.nl
A.s. zaterdag- op zondag-
nacht wordt de klok weer  

1 uurtje verzet

Zijdstraat 90 Aalsmeer
Tel. 0297 32 42 13 

www.sparnaaij-juweliers.nl

Geen krant?
0251-674433

Het college van Aalsmeer, van links naar rechts: Wethouders Gertjan van der Hoeven en Ad Verburg, burgemeester 
Jobke Vonk-Vedder en de wethouders Jop Kluis en Ton Verlaan.

Ambitieus college wil investeren in 
leefbaarheid en lokale economie
Aalsmeer - Afgelopen maandag 20 
oktober hebben burgemeester en 
wethouders het collegeprogramma 
en de programmabegroting voor de 
komende vier jaar gepresenteerd. 
Het college wil investeren in leef-
baarheid en versterking van de lo-
kale economie, maar heeft in haar 
‘fi nanciële potje’ ook een buffer ge-
creëerd voor het enorme pakket aan 
nieuwe zorgtaken dat zij er per 1 ja-
nuari bij krijgt. Voor een sluitende 
begroting voor 2015 wordt een be-
drag van 200.000 euro ter dekking 
uit de algemene reserve gehaald. 
Burgemeester Jobke Vonk-Ved-
der benadrukte in deze dat de ge-
meente hiermee wel op goed weer-
standsvermogen blijft. “Een minne-
tje volgend jaar, maar daarna weer 
positief”, vulde wethouder Ad Ver-
burg aan. Want voor zover nu be-
keken kan worden, zijn de begrotin-
gen voor 2016 tot 2018 positief. Het 
nieuwe zorgpakket vergt overigens 
een behoorlijke ‘hap’ uit de begro-
ting. “Bijna de helft van de gemeen-
tebegroting”, zegt Ad Verburg. De 
overdracht van de zorgtaken door 
het Rijk betekent een forse uitbrei-
ding van het takenpakket van de 
gemeente en wordt gezien als een 
grote uitdaging. Er zal een groter 
beroep op mensen zelf gedaan wor-
den, uitgangspunt is dat (kwetsba-
re) bewoners niet in de kou komen 
te staan. Uiteraard hebben de be-
stuurders ook ambities. Eén daarvan 
is de leefbaarheid in Aalsmeer ver-
der verbeteren. De lijn van vernieu-
wing in openbare voorzieningen 
wordt voortgezet en voortvarend 
wordt ingezet in de renovatie van de 
buitenruimte ofwel het achterstallig 

onderhoud aan groen, bruggen en 
wegen aanpakken. Het hoge voor-
zieningenniveau in Aalsmeer wil het 
college behouden en de lijn van ver-
nieuwing voortzetten door de (ver-
dere) aanleg van het nieuwe voet-
balcomplex, realisatie van de fusie-
school voor De Hoeksteen en de 
Wegwijzer, de bouw van een vierde 
sporthal en de herinrichting van het 
Hornmeerpark.

Promotie evenementen
En de ambities gaan verder: Voor 
het project de Tuinen van Aalsmeer 
wil de gemeente een nieuwe weg in 
slaan met een bouwprogramma met 
woningen voor jongeren en star-
ters. Om Green Park en de econo-
mische positie van Aalsmeer een 
extra impuls te geven, wordt alles 
in het werk gezet om de kracht en 
unieke kwaliteiten van Aalsmeer be-
ter te promoten. En promotiemate-
rialen zijn zeker de vele evenemen-
ten die de gemeente rijk is. “Eve-
nementen spelen een belangrijke 
rol in de Aalsmeerse samenleving. 
Voor organisatoren van evenemen-
ten zijn de nieuwe eisen soms inge-
wikkeld. Daarom gaat de gemeente 
organisatoren ondersteunen bij het 
aanvragen van vergunningen, onder 
meer met een digitale aanvraagmo-
dule”, aldus geschreven in het colle-
geprogramma. Burgemeester Vonk 
benadrukt de belangrijkheid van 
evenementen in Aalsmeer. “We wil-
len ze graag behouden en willen dat 
vrijwilligers het fi jn blijven vinden ze 
te organiseren.” 

Taalhuis en zwerfafval
Andere ambities zijn het opzetten 

van een ‘Taalhuis’ in de bibliotheek 
om laaggeletterdheid aan te pakken, 
het Oude Raadhuis (zelfstandig) be-
houden voor beeldende kunst en 
andere cultuuruitingen, uitbreiding 
van het strand bij het Surfeiland 
(meer recreatie en toerisme), aan-
stellen van een ‘varende boswach-
ter’ voor toezicht en beheertaken 
op de Westeinderplassen, uitdragen 
dat Aalsmeer een zelfstandige ge-
meente is met een eigen identiteit, 
verder werken aan het buurtgevoel, 
invoeren van een Aalsmeerpas, ei-
gen plekken voor jongeren realise-
ren in Oost en in het Dorp, een kin-
derburgemeester benoemen en een 
jongerenlintje invoeren, opstellen 
van een visie voor het winkelgebied 
Centrum inclusief het Raadhuisplein 
en het Drie Kolommenplein, tegen-
gaan van verpaupering op oude-
re bedrijventerrein, herontwikkelen 
Fort Kudelstaart, acties opzetten om 
met scholen en inwoners zwerfafval 
op te ruimen, betere scheiding van 
afval belonen, scherper toezicht op 
woonfraude en illegaal wonen, on-
derzoek naar verdieping van het vi-
aduct over de Hornweg en de vinger 
gaat aan de pols wat betreft Schip-
hol, want Aalsmeer wil een goede 
buur blijven, maar daar hangt wel 
een prijskaartje met wensen en ei-
sen aan. Het college tot slot: “Wij 
zijn een team met veel ambitie dat 
nauw met elkaar samenwerkt. Wij 
willen samen met inwoners, bedrij-
ven, instellingen en de gemeente-
raad een vruchtbare periode tege-
moet gaan en met u allen samen-
werken aan een ondernemend, 
zorgzaam en leefbaar Aalsmeer.” 
Door Jacqueline Kristelijn

Wie zijn deze ‘oudjes’?
Portretten van voorouders 
tijdens Verzamelbeurs
Aalsmeer - Zaterdag 25 oktober 
vindt van 13.00 tot 16.00 uur de Ver-
zamelbeurs Amstelland plaats in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. De toegang is gratis. 
Spaart u munten, jokers, ballpoints, 
winkelwagenmuntjes, oude bank-
biljetten, postzegels of andere spul-
letjes? Diversen stands verkopen 
deze verzamelobjecten. Op de beurs 
kunnen ook onderling postzegels 
geruild worden. En er is deze dag 
een bijzondere presentatie. Voor-
zitter Ferwerda van de vereniging is 
in bezit gekomen van acht prachti-

ge olieverfschilderijen. De schilde-
rijen zijn in de oorlogsjaren gemaakt 
door W. Piet van bewoners in oude-
renhuis Rustoord (nu zorgcentrum 
Aelsmeer). In de jaren 2012 tot 2013 
heeft hij deze van kleur voorzien. 
Voorzitter Ferwerda wil graag weten 
wie deze mensen zijn. Ze zijn rond 
1860 tot 1880 geboren. Herkent u 
uw overgrootvader of overgroot-
moeder? De voorzitter staat het be-
treffende portret vrijwillig aan u af. 
Dus kom kijken en tip vrienden en 
kennissen, zodat dit mysterie opge-
lost kan worden!

Aalsmeer - Om twaalf uur van 
maandag 20 op dinsdag 21 oktober 
heeft een aanrijding met zwaar let-
sel plaatsgevonden op de kruising 
Legmeerdijk met de N201. Een be-
stuurder van een blauwe VW Golf 
reed over de Legmeerdijk richting 
Amstelveen. Volgens getuigen reed 
de man behoorlijk hard. Op de krui-
sing heeft de blauwe VW zich ge-
boord in de fl ank van een witte 
Golf, die over de N201 vanuit Uit-
hoorn aan kwam rijden en recht-
door richting Aalsmeer de Legmeer-

dijk overstak. De bijrijdster kwam 
klem te zitten en is ernstig gewond 
geraakt. De brandweer heeft assi-
stentie verleend, ook de traumahe-
li is ter plaatse geweest. De vrouw is 
met spoed naar het VU-ziekenhuis 
vervoerd. De bestuurder, een 23 ja-
rige Uithoornaar, liep licht letsel op. 
Hem is een bloedtest afgenomen in 
verband met mogelijk drugsgebruik. 
Hij bleek geen alcohol te hebben 
gedronken. Naar de exacte oorzaak 
wordt een onderzoek gedaan.
Foto: AS Media

Aanhouding voor 
huisvredebreuk
Aalsmeer - Op woensdag 15 ok-
tober rond half twaalf in de avond 
kreeg de politie een melding dat 
was gezien dat drie personen een 
leegstaande woning aan de Jac. 
Takkade binnen gegaan waren. 
Agenten troffen drie mannen aan 
van 23, 29 en 18 jaar zonder vas-
te woon- of verblijfplaats. De drie 
zijn aangehouden wegens huisvre-
debreuk en vernieling. Een van hen 
had drugs bij zich en papieren, die 
in Nieuwveen uit een auto zijn ge-
stolen. Ook is een notebook aan-
getroffen, waarnaar gekeken gaat 
worden of deze ook van diefstal af-
komstig is. De mannen verklaarden 
op zoek te zijn naar een slaapver-
blijf.

Laptops, blikjes 
en shag weg
Kudelstaart - In de nacht van dins-
dag 14 op woensdag 15 oktober 
heeft een insluiping plaatsgevon-
den in een woning in de Bisschop 
Koenraadstraat. Via de achterdeur 
zijn de dieven het huis ingegaan. 
Gestolen zijn twee laptops, een pak-
je shag en twee blikjes frisdrank.

Ernstig letsel na aanrijding

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

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

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

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

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

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

brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 
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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
OVERLIJDEN
C.G. Wegbrands

HUWELIJKSAANGIFTE
A. Baksteen en A.S. Hoogeveen
M.H.J. Honig en L.A. Bakker 

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

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. 
Vrijdag Zorgcentrum Aelsmeer 
10u. euch.viering met L. Seeboldt. 
Zaterdag Kloosterhof 17u. woord-
communieviering met M. van Zoe-
len. Zondag 10.30u. Jongerenvie-
ring mmv Progesion. Om 14u. Pool-
se dienst met Krzysztof in Karmel-
kerk. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Zondag 16u. 
dienst met pastor Jacob Spaans. Or-
ganist: Bart Klijnsmit.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met ds. G. v/d Meeberg uit 
Zwanenburg.

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. woord-communieviering met 
A. Blonk.

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 27 oktober met evang. 
Frank 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 dhr. Rob 
Kool. Tevens crèche en peuter-
dienst. Donderdag 23 oktober 
Leerhuis in Open Hofkerk, ingang 
Sportlaan, 20u.

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

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Zondag diensten om 10u. en 16.30u. 
met ds. M. Hogenbirk.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag 10u. dienst met ds. Lies-
bet Geijlvoet. Collecte voor Neder-
lands Bijbel Genootschap. 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. gezinsdienst met ds. 
Littooy uit Uithoorn.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met dhr. A. 
van Heusden uit Driebergen. Orga-
nist: H. van Noord.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds 
R.M.A. de Jonge uit Katwijk. Orga-
nist: Jan Terlouw. 

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

Zondag 
26 oktober

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

Vermist:
- Ketelhuis: Cyperse grijze poes, roepnaam Flow, zeer aanhalig
- Rijsenhout, Leimuiderdijk: Cyperse grijze gecastreerde kater. Heet Gijs.
- Beethovenlaan/Hornmeerpark: Zwart-wit gecastreerde kater. Is 5 jaar 

oud en hij heet Ray.
- Aalsmeerderweg: Cyperse grijze kat.

Waarvoor kom 
jij je bed uit?

Aalsmeer - Laat mij maar lek-
ker liggen. Voor iedereen herken-
baar: soms heb je geen zin om je 
bed uit te komen of heb je behoefte 
aan een dagje niets doen. Niets mis 
mee toch? En waar kom je dan wel 
je bed voor uit, wanneer kom jij in 
actie? Daar gaat het over in de jong 
en oud dienst van zondag 26 okto-
ber om 10.00 uur in de Open Hof 
Kerk. Dominee Elsbeth Littooij is de 
voorganger in deze dienst en To the 
Point uit Alphen aan de Rijn zorgt 
voor de muzikale begeleiding.
Alle kinderen, jongeren en volwas-
senen zijn van harte welkom deze 
dienst bij te komen wonen. De kerk 
is te vinden aan de Ophelialaan 247.

Oud Papier 
in Rijsenhout

Rijsenhout - Zaterdag 25 oktober 
zullen de leden van Drumfanfare 
Melomanie en Handboogvereniging 

Ontmoeting in 
Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 29 okto-
ber is er van 9.30 tot 11.30 uur ge-
legenheid om elkaar te ontmoe-
ten onder het genot van een kop-
je koffie of thee. Even gezellig met 
elkaar bijpraten. Iedereen is harte-
lijk welkom in de Oost-Inn in de Mi-
kado aan de Catharina Amalialaan 
66. Voor inlichtingen: 0297-325636, 
0297-345413 of kijk op de website 
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Baasje kwijt?!
Kudelstaart - Waar is het baas-
je van deze zwart-witte kat? Het 
dier heeft groene ogen, witte 
borst en poten. 
Het dier loopt rond in de Mada-
me Curiestraat. Wie het dier her-
kent, wordt verzocht contact op 
te nemen met de Dierenbescher-
ming afdeling Noord-Holland 
Zuid via 0297-343618.

Orgelconcert in Dorpskerk 

Mantelzorg Steunpunt 
wordt Mantelzorg & Meer

Aalsmeer - Op vrijdag 24 oktober 
wordt in de Dorpskerk in de Kanaal-
straat een sprankelend orgelconcert 
gegeven door de jonge orgelvirtu-
oos Hugo van der Meij. Hij zal dan 
tevens zijn nieuwe cd presenteren. 
Hugo van der Meij werd geboren 
in Katwijk op 30 maart 1992. Al op 
zeer jonge leeftijd zat hij veel achter 
de piano en zijn ouders verbaasden 
zich dat hij er al liedjes kon uithalen. 

Na een jaar algemene muzikale vor-
ming begonnen de pianolessen op 
de plaatselijke muziekschool. Hij 
was toen zeven jaar. Vijf jaar heeft 
hij pianoles gehad, waarvan de 
laatste twee jaar privéles van Pe-
ter Bontje. Ondertussen was hij op 
het Koninklijk Conservatorium in 

Den Haag uitgenodigd om te ko-
men voorspelen, er werd een abso-
luut gehoor geconstateerd. Hij was 
zestien toen hij orgelles ging nemen 
bij Sjaak van Duijn op het orgel van 
de Oude kerk in Katwijk. Vooral im-
proviseren bleek een sterke kant te 
zijn. Verschillende keren heeft Hu-
go meegewerkt aan een concert 
van Andre Knevel en Liselotte Ro-
kyta. Hugo is organist in de Christe-
lijk Gereformeerde kerken te Rijns-
burg en Scheveningen en in Her-
vormde kerk te Katwijk. Ook bege-
leidt hij een aantal koren en is hij 
dirigent van een viertal koren. Het 
concert begint om 20.00 uur. Kaar-
ten zijn vanaf een half uur voor aan-
vang in de kerk verkrijgbaar. Verde-
re informatie: www.zingenenzo.com. 

Aalsmeer - Mantelzorg & Meer is 
de nieuwe naam voor een vertrouwd 
adres voor iedereen die met man-
telzorg te maken heeft. Een nieuwe 
naam, omdat zij meer doen dan de 
oude naam deed vermoeden. Meer 
voor mantelzorgers, meer voor vrij-
willigers, meer voor werkgevers en 
meer voor organisaties. De huidige 
ontwikkelingen rondom mantelzorg 
vragen om een organisatie met erva-
ring waar deze partijen terecht kun-
nen. Neem de groeiende rol van de 
mantelzorger en de grotere vraag 
naar gespecialiseerde vrijwilligers. 
Daarnaast de rol van werkgevers bij 
herkenning van mantelzorg en de 
benodigde kennis bij organisaties 
die met mantelzorgers in contact ko-
men. Harmke van de Fliert, de mana-
ger van Mantelzorg & Meer, licht het 
een en ander graag kort toe: “Man-
telzorgers vinden bij ons praktische 
en emotionele ondersteuning, tijd 
voor zichzelf door inzet van een vrij-

williger, cursussen, gespreksgroe-
pen, mantelzorg- en ontmoetingsca-
fés. Vrijwilligers kunnen zich via ons 
inzetten als zorgvrijwilliger, thuis-
coach, maatje voor een kind, zor-
gambassadeur, netwerkcoach of 
buddy. Dat is nog niet alles”, vervolgt 
Van de Fliert enthousiast: “Werkge-
vers helpen wij om mantelzorg te 
herkennen en mantelzorgvriendelijk 
personeelsbeleid te realiseren. En wij 
ondersteunen de mantelzorgende 
werknemer. Daarnaast kunnen orga-
nisaties de deskundigheid van hun 
medewerkers vergroten door onze 
praktijkgerichte trainingen over fa-
miliezorg, mantelzorg en dementie.” 
Het volledige aanbod is te vinden 
op www.mantelzorgenmeer.nl. Vra-
gen? Mail naar info@mantelzorgen-
meer.nl of bel 020-3335353. Mantel-
zorg & Meer werkt in de gemeen-
ten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlem-
mermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en 
stadsdeel Amsterdam-Zuid. 

Opbrengst 13.142,- voor 
KWF Kankerbestrijding
Aalsmeer - De collecte voor KWF 
Kankerbestrijding in Aalsmeer heeft 
13.142 euro opgebracht. Wie de col-
lectant heeft gemist kan alsnog een 
gift overmaken. Met het geld dat 
de collectanten hebben opgehaald 
blijft KWF Kankerbestrijding zich in-
zetten voor minder kanker, meer ge-
nezing en een betere kwaliteit van 
leven. 
Dat doet zij echter niet alleen, maar 
samen met patiënten, onderzoe-
kers, artsen, donateurs en vrijwil-
ligers. Door de vergrijzing van de 
bevolking en omdat kanker eer-
der ontdekt wordt, zal het aantal 
kankerpatiënten de komende ja-
ren sterk toenemen. De strijd tegen 
kanker is dan ook nog niet gestre-
den. Ondanks de goede resultaten 
is nog een lange weg te gaan, want 
helaas overlijden er nog jaarlijks 
42.000 mensen aan kanker. Weten-
schappelijk onderzoek blijft daar-
bij nog steeds heel hard nodig. De 
KWF-afdeling Aalsmeer dankt daar-
om iedereen voor zijn of haar bijdra-
ge aan deze collecte. 

Winterfair en collectanten
Heeft u de collectant gemist en 

wilt u alsnog een gift overma-
ken? Maak uw gift over op Rabo-
bank 333.777.999, IBAN: NL23RA-
BO0333777999. BIC code: RABON-
L2U, t.n.v. KWF Kankerbestrijding te 
Amsterdam. 

U kunt ook langs komen op 23 no-
vember tijdens de Winter Fair in 
The Crown Studio’s, want ook daar 
is KWF te vinden met een stand en 
kunnen donaties gegeven worden. 

Wilt u meer weten over KWF 
Aalsmeer of wilt u helpen als collec-
tant of wijkhoofd? Mail dan gerust 
met kwfweijer@kabelfoon.net.

Sam’s kledinginzamelingsactie 
in Aalsmeer en Rijsenhout
Aalsmeer - Op zaterdag 1 novem-
ber vindt de jaarlijkse kledinginza-
meling van Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood plaats. Gebruikte 
kleding, schoeisel en huishoudtex-
tiel kunnen in gesloten plastic zak-
ken ingeleverd worden bij de Open 
Hofkerk in de Ophelialaan 247 tus-
sen 9.00 en 12.00 uur en in Rijsen-
hout bij Dorpshuis De Reede, in-
gang Werf van 9.00 tot 11.00 uur. 
De opbrengst is bestemd voor Cor-
daid Mensen in Nood. Er wordt dit-
maal aandacht gevraagd voor een 
Droogte Management Project in Ke-
nia.
In 2011 is er grote droogte en hon-
gersnood geweest in de hoorn van 

Afrika. Cordaid heeft bijgedragen in 
de noodhulp. Er zijn waterbassins 
aangelegd en waterputten gesla-
gen. Daarnaast zijn er verschillen-
de projecten opgezet om de lokale 
bevolking weerbaarder te maken te-
gen aanhoudende droogte. In 2013 
is er veel onrust in het land geweest, 
zodat Cordaid tijdelijk het land heeft 
moeten verlaten. Dit jaar echter zijn 
nieuwe landbouwactiviteiten ver-
der ontwikkeld, zodat er een betere 
oogst en gezondere veestapel is en 
dat betekent een beter welzijn voor 
mens en dier. In december dit jaar 
wordt dit project afgerond. Meer in-
formatie is te vinden op www.sams-
kledingactie.nl.

Target weer het oud papier op ko-
men halen. De lopers hopen natuur-
lijk weer op medewerking van inwo-
ners. Gevraagd wordt het papier in 
tilbare dozen aan de rand van de 
weg te plaatsen. De opbrengst van 
het oud papier komt ten goede aan 
beide verenigingen. De volgende 
ophaalronde is 29 november.

Jongerendienst 
over onbegrip

Aalsmeer - Zondag 26 oktober be-
gint om 10.30 uur weer een jonge-
rendienst in RK Karmelkerk aan de 
Stommeerweg. Gastkoor is deze 
keer Progression uit Mijdrecht. De 
jongerendienst staat in het teken 
van onbegrip en lastige vragen.
Waarom wordt er in Oekraïne een 
passagiersvliegtuig uit de lucht ge-
schoten? Waarom wordt er gevoch-
ten in Syrië en is er zoveel armoe-
de en haat? Zoveel vragen, zoveel 
dingen die verkeerd zijn. En waar-
om? Mensen die geloven snappen 
soms niets van God. Waarom doet 
hij niets aan alle ellende? Waarom 
gaat het er zo oneerlijk aan toe in de 
wereld? Jong en oud wordt van har-
te uitgenodigd om stil te staan bij 
alles in het leven waar mensen met 
hun pet niet bij kunnen. 

Felicitaties met taart van wethouder Ad Verburg voor de nieuwe naam van het 
vertrouwde adres: Mantelzorg & Meer. 



Muziek/theater
Vrijdag 24 oktober:
* Kinderdisco 19 tot 21.30u en the-
ma-feest met dj’s in feesterij de Bok, 
Dreef 5 van 22 tot 05u.
* Orgelconcert Hugo van der Meij in 
Dorpskerk, Kanaalstraat v/a 20u.
Zaterdag 25 oktober:
* Cabaretduo Niet Schieten met 
‘Vrouwen willen maar 1 ding’ in 
Crown Theater v/a 20u.
* Concert Koninklijk Toonkunstkoor 
met Holland Symponie Orkest in De 
Bloemhof, Hornweg v/a 20u.
* Halloween feest in feesterij de 
Bok, Dreef v/a 22u.
* Halloween met Bloid, Selfmachine 
en My Inner Peace in N201, Zwarte-
weg, van 21 tot 03u.
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.
* Musical Arthur in Crown Theater 
Aalsmeer om 11.30, 15 en 18.30u.
Vrijdag 31 oktober:
* Bands Jungle Downtown, Blue 
Banners en Jack Plane live in N201, 
Zwarteweg v/a 20.30u.
Zaterdag 1 november:
* Benefietconcert voor kerktoren 
in Rijsenhout met Trumpets of the 
Lord en Con Amore in Lichtbaken, 
Aalsmeerderweg v/a 20u.
* Nepal benefiet met Hucksters, 
United Music en Coolcastband in 
N201, Zwarteweg v/a 20u.
* Cabaret Huisvrouwenmonologen 
in Crown Theater v/a 20u.
* Bacchus da Musica met Koeks & 
Dave in Bacchus, Gerberastraat. 21u
Zondag 2 november:
* Reno’s Rumble live in The Shack, 
Schipholdijk, Oude Meer v/a 16u.
* Zangeres Fay Lovsky bij Bob en 
Gon in Crown Theater v/a 15u.

Films
T/m 30 oktober:
* Alle dagen diverse films voor al-
le leeftijden in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade met Bloedlink en Dors-
vloer vol confetti. Dinsdag: Boy-
hood. Voor jeugd: Club van Sinter-
klaas en het pratende paard, Maya 
eerste vlucht, Dummie de Mummie 
en Pim & Pom.
Zaterdag 25 oktober:
* Filmavond in cultureel café Bac-
chus, Gerberastraat. Start 21u.

Exposities
Vanaf 23 oktober:
* Nieuwe expositie in Oude Raad-
huis, Dorpsstraat met werken van 
Menno Bauer, Juul Bögemann en 
Jaap Beets. Open: donderdag t/m 
zondag 14-17u. Zaterdag 25 oktober 
16u. opening door Hans de Vries.
23 tot en met 25 oktober:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 ie-
dere woensdag tot en met zaterdag 
open van 12 tot 17u. Schilderijen en 
sculpturen van Didi v/d Velde.
Zaterdag 25 oktober:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u. 
25 en 26 oktober:
* Watertoren open voor bezoek. Za-
terdag en zondag van 13 tot 17u.
* 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 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 23 oktober:
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
* 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:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zaterdag 25 oktober:
* Verzamelaarsbeurs met portret-
ten bewoners Rustoord in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan, 13-16u.
Zondag 26 oktober:
* Vogelbeurs in Wellantcollege, Lin-
naeuslaan 2 van 10 tot 13.30u.
Maandag 27 oktober:
* Kaartavond BV Allen Weerbaar in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 28 oktober:
* Koffie-ochtend in Open Hofkerk, 
ingang Sportlaan 86 v/a 10u.
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 20u.
Woensdag 29 oktober:
* Inloop bij Oost-Inn in de Mikado, 
Catharina Amalialaan 66 v/a 9.30u. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
* Kienavond bij café Sportzicht in 
Sportlaan v/a 20u.
Zaterdag 1 november:
* Inzameling voor Sam’s kledingac-
tie, 9-12u. bij Open Hofkerk, Ophe-
lialaan en 9-11u. bij De Reede, in-
gang Werf in Rijsenhout.
* Kraakmarathon in café Sportzicht, 
Sportlaan van 13 tot 01u.
* Aanschuiftafel met Willeke Frima 
in Huiskamermuseum v/a 16u.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Zaterdag 25 oktober:
* Afscheid Henk en Ton van dansca-
fé de Praam, Zijdstraat v/a 14u.
* Op de T bij AB in Huiskamermu-
seum, Van Cleeffkade 12a, 15-17u.
Maandag 27 oktober:
* Informatieavond gemeente over 
ontwikkelingsvisie Hornmeer in ge-
meentehuis v/a 20u.
* Spreekuur huurdersvereniging Ei-
gen Haard in Dorpshuis Kudelstaart 
van 19.30 tot 20.30u.
Donderdag 30 oktober:
* Raadsvergadering in gemeente-
huis, Raadhuisplein v/a 20u.

AGENDAWeer gevarieerd filmprogramma
‘Boyhood’ in Crown Cinema
Aalsmeer - Op dinsdag 28 oktober 
presenteert Crown Cinema de bij-
zondere film ‘Boyhood’. Regisseur 
Richard Linklater volgde 12 jaar 
lang dezelfde acteurs en schetst 
met deze 163 minuten durende film 
een prachtig, herkenbaar en hart-
verwarmend portret over opgroeien, 
het vormen van een eigen identiteit, 
het familieleven en het genadelo-
ze verstrijken van de tijd. Een uniek 
project dat zijn weerga in de filmge-
schiedenis niet kent. ‘Boyhood’ be-
gint om 19.30 uur. De bioscoop aan 
de Van Cleeffkade biedt komende 
weekend en volgende week weer 
een gevarieerd filmaanbod met 
voor kinderen en jeugd ‘Dummie de 
Mummie’ op donderdag om 18.45 
uur en vrijdag om 16.30 uur, ‘Flits en 

het Magische Huis’ op vrijdag om 
16.00 uur en zaterdag en zondag 
om 14.00 uur, ‘Pim en Pom de Film’ 
op zaterdag en zondag om 12.00 uur 
en ‘Heksen bestaan niet’ op zater-
dag en zondag om 16.00 uur. Uiter-
aard wordt ook weer aan volwasse-
nen gedacht. Ga genieten van ‘Toen 
was geluk heel gewoon’ op donder-
dag en zondag om 20.00 uur, ‘Dors-
vloer vol confetti’ op donderdag om 
20.45 uur en vrijdag van ‘Pijnstillers’, 
‘Lucia de B’ en ‘Bloedlink’ om 18.45, 
20.00 en 20.45 uur. 
Kijk voor meer informatie over de 
films op www.crowncinema.nl. 
Kaarten reserveren kan via 0297-
753700 en via info@crowncinema.nl 
en zijn te koop aan de zaal van de 
bios in Crown Studio’s.

Kaartverkoop start maandag
Revue terug in Dorpshuis
Kudelstaart - De Revue is terug bij 
toneelvereniging Kudelstaart. Terug 
van nooit weggeweest. Dat zou je 
kunnen zeggen van het fenomeen 
revue in Nederland. In het Dorps-
huis brengt Toneelvereniging Ku-
delstaart dit najaar de revue ‘Ik ga 
op reis en neem mee’ op de plan-
ken. Zelf geschreven teksten, liedjes 
en dansen, zoals het hoort en vol-
gens de beste traditie van de nu 61 
jarige vereniging. 
Architecten van de avondvullende 
voorstelling zijn Peter van der Schil-
den en Tineke van Kleef. Met hun 

creativiteit en de inzet van leden 
en vrijwilligers leggen zij momen-
teel de laatste hand aan wat een 
succesvolle reeks voorstellingen 
moet gaan worden. De voorstel-
ling draait om mensen die ergens 
heen gaan, in allerlei vormen. Op 
14 november gaat de revue in pre-
mière. De andere speeldata zijn 15, 
28 en 29 november. De vrije kaart-
verkoop start aanstaande maan-
dag 27 oktober bij Gall & Gall in Ku-
delstaart en bakkerij Vooges in de 
Zijdstraat. Meer informatie via www.
toneelverenigingkudelstaart.n.l

Zaterdag opening nieuwe expositie
3 Verwante kunstenaars 
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Op zaterdag 25 oktober 
zal Hans de Vries, oud voorzitter van 
de kunstenaarsvereniging de Boter-
hal in Hoorn, de nieuwe tentoonstel-
ling van drie kunstenaars openen in 
het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat. De drie exposanten vormen 
een samenspel van aanvullingen 
en contrast. Van Menno Bauer zijn 
schilderijen en zeefdrukken te zien. 
Menno  is vijf keer genomineerd 
voor de publieksprijs in Nederland. 
Hij presenteert grote werken met 
een indringend karakter, kleurrijk 
en robuust. Juul Bögemann expo-
seert sieraden en tekeningen, ge-
voelens verbeeld in vorm. Sieraden 
die licht en van draagbaar materi-

aal zijn, mooi verstild werk. Het drie-
tal wordt gecompleteerd door Jaap 
Beets met tekeningen en objecten. 
Jaap toont uiterst subtiel werk dat 
bestaat uit lijnen en tekens. De kun-
stenaar spreekt van ‘muziekstukken 
van de ziel’. Prachtige tegenstellin-
gen die met elkaar een uitdagende 
tentoonstelling vormen. KCA nodigt 
belangstellenden van harte uit om 
de opening zaterdag bij de komen 
wonen om 16.00 uur. Tot en met 7 
december kan de tentoonstelling 
bezocht worden. Het Oude Raad-
huis in het Centrum is iedere don-
derdag tot en met zondag van 14.00 
tot 17.00 uur geopend. De toegang 
is gratis. 

Belgische topband zondagmiddag
The BluesBones in Shack
Oude Meer - The Shack presen-
teert op zondagmiddag 26 oktober, 
met heel veel trots: The BluesBones 
uit België! Niet zomaar een blues-
band, deze band is uitgegroeid tot 
één van de beste bands uit de la-
ge landen en inmiddels groot in de 
hele Benelux. Een genot om live te 
aanschouwen. Hun albums verko-
pen als zoete broodjes en hun op-
tredens zijn overal uitverkocht. De 
frontlijn beschikt over drie zwa-
re troeven: Nico De Cock is niet al-
leen een begenadigd zanger, be-
giftigd met een heerlijke stem van 
grofkorrelig schuurpapier, hij straalt 
op podium ook persoonlijkheid uit 
en komt sympathiek over. Het ge-
mak waarmee hij zijn vocale par-
tijen ten gehore brengt is van grote 
klasse. Dan heb je gitaristen, maar 
The BluesBones hebben routinier 
Andy Aerts en de pas 19-jarige Stef 
Paglia. Twee compleet verschillen-

de gitaristen die daardoor juist een 
waardevolle aanvulling voor elkaar 
zijn. Wat de jonge Stef presteert is 
uiterst zelden gezien. Door kenners 
wordt het gitaarspel van deze jonge 
virtuoos vaak ‘bangmakend goed’ 
genoemd. De zo belangrijke solide 
basis van deze band, die altijd zorgt 
voor een meer dan fantastische rit-
me sectie, bestaat uit Ronald Burs-
sens op bas en Dominique Chris-
tens op drums. Kortom, een optre-
den van The BluesBones staat als 
een huis! Een broeierig optreden 
van straight rocksongs, boogies en 
shuffles, en een hoog entertainment 
gehalte! Een absolute aanrader!
The BluesBones beginnen zondag-
middag 26 oktober rond 16.00 uur 
te spelen. The Shack is open van-
af 15.00 uur. De entree is 7.50 euro.
Voor alle info en openingsdagen/tij-
den: www.the-shack.info. Adres is 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Prijs voor beste outfit
N201: Zaterdag Halloween!
Aalsmeer - De dagen worden kor-
ter en de blaadjes vallen van de 
bomen af, het is weer tijd voor het 
meest ultieme cultfeest van het jaar 
in de N201: Halloween, aanstaan-
de zaterdag 25 oktober. Ook dit jaar 
natuurlijk weer een onvergetelijke 
avond vol met bizar decor en har-
de bands. Absoluut niet te versma-
den voor alle liefhebbers van een 
extreem feestje want er staan drie 
heftige bands op het podium, name-
lijk Selfmachine, Bloid en My Inner 
Peace. Hierna zal het illustere dj-
duo Wallie en Kokkie met een keur 
aan vette plaatjes de bezoekers tot 
in de kleine uurtjes meenemen de 

nacht in. Je kunt natuurlijk in je zon-
dagse pak komen, maar dan val je 
wel uit de toon en kom je bovendien 
niet in aanmerking voor de prijs van 
de beste outfit! Meer info hier over 
is op facebook te volgen. De deuren 
openen zaterdag om 21.30 uur en 
het feest in de N201 aan de Zwar-
teweg duurt tot 3.00 uur. Toegang 
is 6,66 euro en slechts 5 euro als je 
verkleed komt. 
Zoals het thema reeds doet vermoe-
den is dit feest niet geschikt voor te-
re kinderzieltjes, de minimumleeftijd 
is 16 jaar. Er is geen voorverkoop, 
dus zorg dat je op tijd voor de deur 
staat! 

Aanschuiftafel 
met Willeke
Aalsmeer - Zaterdag 1 november 
komt om 16.00 uur Willeke Frima 
naar de aanschuiftafel in het Huis-

kamermuseum. Aan de hand van 
haar schilderijen vertelt zij over haar 
werk. Willeke gaat in januari 2015 
exposeren in het gemeentehuis. Nu 
alvast een voorproefje! Het adres is 
Van Cleeffkade 12a, zie ook de web-
site: www.huiskamermuseum.nl 

Wereldster en multi-instrumentaliste

Feest met Fay Lovsky bij 
Bob en Gon in Crown
Aalsmeer - Het wordt weer feest 
bij Bob en Gon met wereldster Fay 
Lovsky! Zondag 2 november wordt 
een dag waarop liefhebbers van 
het theater zich enorm kunnen ver-
heugen. Bij Bob en Gon staat dit 
keer Fay Lovsky, een wereldster 
van formaat, op het podium. Hier-
mee wordt een wens van alle vrij-
willigers vervuld. Want Fay staat bij 
allemaal hoog op het verlanglijst-
je. Iedereen heeft wel een favo-
riet nummer, zoals Appelation Con-
trolee of Christmas was a Friend of 
Mine en de Mexicaanse hond. Het 
is geweldig wat deze artieste al-
lemaal op het toneel doet. Zij be-
speelt zo veel instrumenten dat de-
ze niet meer op twee handen te tel-
len zijn (onder andere ook een zin-
gende zaag) En met al die verschil-
lende geluiden wordt het één groot 
luisterfeest. Fay Lovsky wordt deze 
keer bijgestaan door Laurens Joen-
sen, een charismatische liedjeszan-

ger en eveneens een multi-instru-
mentalist. De voorstelling begint om 
15.00 uur. De deuren gaan om 14.45 
uur open en alle bezoekers worden 
met open armen door gastheer Bob 
en gastvrouw Gon ontvangen. Dit 
seizoen worden bij iedere voorstel-
ling de wanden van het Theater ver-
sierd met telkens weer andere schil-
derijen. Deze keer is het kleurige 
werk van Michaël Glanz te bekijken. 
Kaarten zijn te bestellen bij Espa-
go in de Ophelialaan 105, denk ook 
eens na over een abonnement! Voor 
het komende seizoen ontvangen 
Bob en Gon op zondag 7 december 
Astrid Seriese en Erwin van Ligten, 
zondag 11 januari Nieuwjaarsborrel 
met Marcel Kaptijn en Friends, zon-
dag 8 februari op veler verzoek Al-
derliefste, zondag 1 maart Santiago, 
Leonie Jansen en Eric Vaarzon Mo-
rel en tot slot zondag 29 maart Joris 
Linsen en Caramba. Meer informa-
tie: www.crowntheateraalsmeer.nl.

‘Vrouwen willen 
maar 1 ding!’
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 25 oktober kan genoten wor-
den van de heren van Niet Schieten 
met ‘Vrouwen willen maar 1 ding’ 
vanaf 20.00 uur. Zondag 26 oktober 
presenteert het Crown Theater drie-

maal ‘Arthur de Musical’ om 11.30, 
15.00 en 18.30 uur. De maand no-
vember begint op zaterdag de 1ste 
met het komische ‘De Huisvrou-
wen Monologen’ vanaf 20.00 uur en 
zondag 2 november gaan de spots 
in The Club aan voor zangeres Fay 
Lovsky vanaf 15.00 uur. Op zaterdag 
8 november om 14.00 uur komt de 
kindervoorstelling ‘Pluk van de Pet-
teflet’ naar Aalsmeer en zondag 9 
november neemt Ivo Niehe zijn be-
zoekers mee naar ‘Die avond in Pa-
rijs’ vanaf 15.00 uur. Kijk voor het 
volledige programma en het reser-
veren van tickets op www.crown-
theateraalsmeer.nl. 

Aalsmeer - Op 4 oktober is het Jazz seizoen in Bacchus geopend door de 
Duitse pianist Wolfgang Maiwald en afgelopen zaterdag 18 oktober is, op-
nieuw door vele bezoekers, genoten van Blue Bash met Wolf Martini. Aan-
staande zaterdag 25 oktober trakteert Bacchus op een filmavond. Welke dit is, 
kan bekeken worden op de website. De aanvang is in ieder geval 21.00 uur en 
de toegang bedraagt 3,50 euro. En alvast in de agenda noteren: Op zaterdag 1 
november komen Koeks en Dave optreden tijdens Bacchus de Musica. Songs 
of Desire brengt het duo ten gehore. Het grote verlangen begint om 21.30 uur. 
Het culturele café in de Gerberastraat is hiervoor geopend vanaf 21.00 uur.

Zaterdag film in Bacchus
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TIP:

AANBIEDING:

Akoestische gitaar
‘Fina’ 
(massief bovenblad)        €259,-

Zangmicrofoon
‘Stageline’   €32,-

Akoestische gitaar
NIEUW:

Banjo ‘Richwood’ 
(5-snarig)         €175,-

‘Music Safe Pro’
oordopjes
(met opbergdoosje)      €23,50

(massief bovenblad)        €259,-
KOOPJE:







Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij 
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Re-
ageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Vlasakkerlaan 4, 6, 8, 10, 12, 14 (Z-2014/059981), het 

bouwen van 6 waterwoningen.

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:

Van rechtswege verleend:
- Snoekbaarsstraat 148 (Z-2014/059099), het plaatsen van 

een dakkapel aan de achterzijde (verzonden 17 oktober 
2014).

Verlenging beslistermijn aanVraag 
omgeVingsVergunning, reguliere procedure

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Oosteinderweg 136 (Z-2014/052911), het plaatsen van 

een dakopbouw aan de achterzijde van de woning (ont-
vangen 9 september 2014).

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.

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.

ter inzage

t/m 01-11-14 De sportnota en de conceptevaluatie op het 
gemeentehuis van Aalsmeer en in het raad-
huis 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 geluidsbelasting voor de gevels van wonin-
gen gelegen aan de weg “Aalsmeerderweg” te 
Aalsmeer, 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.

officiële mededelingen
23 oktober 2014

raad Van aalsmeer

Oproep voor het bijwonen van de bijeenkomst van de Raad 
van Aalsmeer op donderdag 30 oktober 2014, in de raadzaal 
van het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint 
om 20.00 uur met de oordeelsvormende raad en wordt na een 
onderbreking gevolgd door de besluitvormende Raadsverga-
dering.

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

  raad (oordeelsvormend)

tojd agenda- onderwerp
 punt 

20.00 Ro-1. 1. Opening van de oordeelsvormende 
   Raad door de voorzitter, mevrouw 
   J. Vonk-Vedder
  2.  Vaststelling van de agenda 
  3.  Vaststelling van het resumé van 
   11 september 2014 en 2 oktober 2014
20.05 Ro-2 Startnotitie Helling 49
20.25 Ro-3 Wmo-nota 2015-2018 en 
  Wmo-verordening
21.05 Ro-4 Beleidsplan en verordening Jeugdhulp
21.45 Ro-5. Najaarsrapportage 2014
22.05 Ro-6 Programmabegroting 2015
23.05 Ro-7 Toetreding tot de Gemeenschappelijke 
  regeling gezamenlijke ombudsman 
  metropool Amsterdam
23.15 Ro-8 Vaststellen bestemmingsplan 
  Landelijk Gebied Oost
23.35  Vragenkwartier en sluiting 

  PAUZE / ONDERBREKING

  raad (besluitvormend)

tojd agenda- onderwerp
 punt 

23.55 Rb-1. 1.  Opening van de besluitvormende raad 
   door de voorzitter mevrouw 
   J. Vonk-Vedder 
  2.  Vaststelling van de agenda
  3.  Vaststelling van het resumé van 
   11 september 2014 en 2 oktober2014
  Rb-2 Duurzame structurele invulling griffie

  SLUITING

praat mee om Van aalsmeer een nog mooier 
sportdorp te maken

De gemeentelijke sportnota uit 2009 wordt geëvalueerd en 
geactualiseerd. De gemeente wil iedereen, zowel de georga-
niseerde- 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 reacties 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 tot en met 1 november in te 
zien op het gemeentehuis van Aalsmeer en in het raadhuis van 
Amstelveen. Tot en met 1 november 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 te-
lefonisch contact opnemen met de afdeling Beleid: tel. 0297-
387575. In het sportcafé van 28 oktober wordt met de bestu-
ren van Aalsmeerse sportverenigingen over de nota gesproken.

weekmarkt op praamplein

De weekmarkt staat vanaf 21 oktober op Praamplein. LET OP: 
beperkte parkeergelegenheid op Praamplein op dinsdag. Blau-
we parkeerzone, dus let op uw blauwe schijf..

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 

t/m 14-11-14 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. verlenen van een 
omgevingsvergunning voor Haya van Some-
renstraat 35 (Z-2014/034777), (brandveilig 
gebruik kinderdagverblijf)

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

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 bodemiso-
latie bestaande bouw voor particulieren ge-
meente Aalsmeer 2014-2016 (met bijlagen) 
en het subsidieplafond voor deze Nadere re-
gels.

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.

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.

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.

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.

Spreekuur voor 
huurders E.H.

Kudelstaart - De bewoners-
commissie Kudelstaart behar-
tigt de belangen van Eigen 
Haard huurders in Kudelstaart. 
Er is regelmatig overleg met 
medewerkers van de woning-
bouwvereniging over de kwa-
liteit en de voorzieningen in 
en rond de woningen en over 
de leefomgeving. Met betrek-
king tot de leefomgeving zijn le-
den van de commissie ook al-
tijd aanwezig bij het Dorpsover-
leg.Heeft u voortdurende klach-
ten omtrent uw woongenot of 
wilt u over een bepaalde situatie 
in gesprek?Op maandagavond 
27 oktober houdt de bewoners-
commissie Kudelstaart in het 
Dorpshuis van 19.30 tot 20.30 
uur een inloopspreekuur voor 
belangstellenden. Voor meer in-
formatie kan contact opgeno-
men worden met W. Been via 
06-24524562. Bezoek ook eens 
de website www.bewonerscom-
missiekudelstaart.nl

Tennistoernooi All Out met 
krachtmeting serveren
Aalsmeer - Op zaterdag 25 okto-
ber zullen de finales plaatsvinden 
van het Van Kouwen Roland Garros 
tennistoernooi. Dit is het laatste bui-
tentoernooi op het park van tennis-
vereniging All Out in de Sportlaan. 

In de voorgaande weken van ok-
tober zijn de voorrondes en het af-
valschema op gravel gespeeld met 
fantastisch weer. Er werd gespeeld 

in de categorieën heren, dames en 
gemengd dubbelspel op niveau 7, 8 
en 9. Er is genoten van spannende 
partijen en veel gezelligheid op en 
rond de tennisbanen! Komende za-
terdagavond zullen de finales bin-
nen in de tennishal gespeeld wor-
den. Tevens zal er een wedstrijd 
hard serveren onder alle deelne-
mers van het toernooi worden ge-
houden. Alle deelnemers van het 

Darten bij Poel’s Eye in het Dorpshuis

Guido wint zijn 1e finale
Kudelstaart - Twee weken gele-
den was de tweede speelavond van 
de dartclub Poel’s Eye. Zoals vorige 
week gemeld leverde de speelavond 
zeer verrassende winnaars op. Het 
hoogste niveau werd voor de af-
wisseling eens niet gewonnen door 
William Hunitetu of Wim Grapendaal 
(zij wonnen de laatste elf speel-

avonden ieder vijf keer), maar door 
‘nieuwkomer’ Patrick van Santen. Hij 
was weliswaar eens eerder geweest, 
maar was toen niet echt opgeval-
len. Nu viel hij dubbel op, want Pa-
trick had met een mooie 130 finish 
ook nog eens de hoogste uitgooi 
van de avond. Rick Fransen bereik-
te, ook min of meer verrassend, voor 

de tweede keer ooit de finale. John 
Guldemond had al eens het derde 
en vierde niveau gewonnen, op de 
tweede speelavond won hij knap 
het nog meer in aanzien staande 
tweede niveau. Tjitte Miedema was 
de verliezende finalist. De tweede 
speelavond bewees dat de finales 
bereiken van het derde en vierde 
niveau (de B Ronde) ook nog niet 
zo makkelijk was. Van het eredivisie 
team Bak BV bereikte enkel Danny 
Zorn de A Ronde. Tim van de Poel 
en Bak belandde in de derde ronde 
en troffen elkaar in de kwartfinale. 

Tim won deze slag, maar moest in 
de halve finale zijn meerdere erken-
nen in de verrassend sterk acteren-
de Guido Scholten. Guido stond zo-
doende voor het eerst ooit in een fi-
nale bij de Poel’s Eye, net als zijn te-
genstander Rakesh Gobind. Uitein-
delijk werd Guido de trotse winnaar. 
Joris Voorn strandde in deze ronde 
in de halve finale. Wel was hij eer-
der op de avond verantwoordelijk 
dat een andere Bak BV-er, Jeroen 
van den Helder, in het vierde niveau 
belandde. Jeroen bereikte vervol-
gens de finale, maar zijn tegenstan-

tennistoernooi zijn uitgenodigd om 
te komen laten meten hoe hard 
zij kunnen serveren. Van 19.30 tot 
22.00 uur kunnen alle deelnemers 
laten zien wat zij in huis hebben. De 
beste twee deelnemers winnen een 
entreekaart voor de Tennis Classics 
in november en moeten daar nog-
maals de krachtmeting door hard te 
serveren afleggen. Hierbij dingen zij 
mee naar de hoofdprijs; een ticket 
voor het KIA Australian Open ten-
nistoernooi! Het belooft dus een ge-
weldige avond te gaan worden met 
spannende tenniswedstrijden en 
een enorme krachtmeting onder de 
deelnemers.

der was zeker geen ‘makkie’. Gilbert 
van Eijk eindigde de afgelopen twee 
seizoenen niet voor niets in de Top 
Tien. Uiteindelijk was het dan toch 
Jeroen die de laatste finale wist te 
winnen. De volgende speelavond 
is morgen, vrijdag 24 oktober, in 
het Dorpshuis. Vier nieuwe ronden, 
vier nieuwe kansen. De inschrijving 
sluit om 20.00 uur, deelname kost 
vier euro en de minimum leeftijd is 
15 jaar. De Poel’s Eye heeft een zo-
genaamd open deuren beleid; lid-
maatschap of van te voren opgeven 
is niet nodig. 
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Marijn Brouwers verleidt publiek 
met prachtige teksten
Aalsmeer - Zondagmiddag 19 ok-
tober 14.00 uur: Op de van Cleeff-
kade lopen twee mannen wat om 
zich heen te kijken. De een gekleed 
in een blauw/groen geblokt over-
hemd en spijkerbroek. In zijn rech-
terhand houdt hij een kostuum, de 
ander trekt een rolkoffer achter zich 
aan. Zij blijken op zoek naar de ar-
tiesteningang en zijn Marijn Brou-
wers en pianist Marc Peter van Dijk 
die deze middag een optreden gaan 
verzorgen bij exclusief bij Bob & 
Gon in het Crown Theater. Wij pra-
ten wat op weg naar de ingang. Zij 
verheugen zich op de middag. Ge-
drieën lopen wij het theater binnen. 
“Woow zeg, wat een theater”, is de 
eerste reactie. Er wordt ingespeeld 
op de piano, wat over en weer ge-
praat met de geluidsmensen en ver-
volgens loopt het kleine theater vol. 
De theater schilderijen van Jan Fa-
ber kleuren de muren, flessen en 
glazen staan op de tafeltjes, alle 
lampjes branden, kortom weer een 
feestelijke sfeer. En dan staat daar 
opeens in de schijnwerpers Marijn 
Brouwers in zijn mooie kostuum en 
neemt al zingend zijn publiek mee 
naar Parijs. Zijn eigen geschreven 
teksten zijn wonderschoon. Met zijn 
teksten weet hij de aanwezigen te 
verleiden, het zijn woorden die je 
niet meer wilt vergeten om ze voor 

altijd met je mee te kunnen dragen. 
Bovendien verdient Marijn met zijn 
stem en performance minstens een 
hoofdrol in de ‘Passion’. De muzikale 
ondersteuning van pianist Marc Pe-
ter van Dijk is prachtig en wie even 
zijn ogen sluit denkt dat het Chet Ba-
ker is die de zanger met zijn trompet 
begeleid. Wat de jonge trompettist 
Theus Nobel liet horen, is van een 
bijzondere klasse. Wanneer de voor-
stelling is afgelopen: ‘Van mij had 
het best nog langer mogen duren, 
wat een heerlijke muziek’, de cd’s 
verkocht, komt Marijn weer tevoor-
schijn in zijn blauw/groen geblokte 
overhemd en spijkerbroek. Het kos-
tuum is weer ingepakt, de rolkof-
fer staat klaar voor vertrek. Met el-
kaar wordt er nog een glaasje aan 
de bar gedronken, ook Marijn, Marc 
Peter en Theus hebben naar eigen 
zeggen een mooie middag beleefd. 
Dan gaat ieder zijns weegs. Helaas 
komt aan alles een einde. Ook aan 
deze ouderwets gezellige middag 
bij Bob & Gon. Zondag 2 novem-
ber is er een herkansing, dan treedt 
Fay Lovsky op! Reserveer nu al vast 
uw kaarten bij Espago in de Opheli-
alaan 105. Bij gastvrouw Gon kunt u 
ook een abonnement bestellen. 

Foto: www.kicksfotos.nl.
Janna van Zon

Marijn, Marc Peter en Theus brachten heerlijke muziek bij Bob en Gon (rechts 
en links) afgelopen zondag. 

Mooie (klassieke) droom

Leuke Gasten op Ouderendag
Aalsmeer - Zondag 12 oktober was 
er weer voor de eerste keer van het 
seizoen een KCA klassiek concert 
te beluisteren in de Oude Katholie-
ke kerk aan de Oosteinderweg. Drie 
wereld beroemde Italiaanse musici, 
samen het Pianotrio Voces Intimae 
vormend, waren voor een week in 
Nederland en kozen voor Aalsmeer. 

Zou het door hun Italiaanse afkomst 
zijn dat Luigi De Filippi (viool), 
Sandro Meo (cello) en Ricardo Cec-
chetti (piano) de harten van de aan-
wezige muziekliefhebbers sneller 
deden doen kloppen? Je kunt we-
reldberoemd zijn in Aalsmeer, maar 
echt wereldberoemd is toch wel an-
dere koek. Voces Intimae heeft we-
reldwijd een klinkende naam. En te-
recht wat een prachtig spel laten 

zij horen. Natuurlijk hoeft Aalsmeer 
zich niet kleiner te maken dan het is, 
maar wanneer de wereldtop in het 
bloemendorp komt spelen dan mag 
je daar best trots op zijn. 

In het programma stond aangekon-
digd dat het pianotrio deze middag 
had gekozen voor het romantische 
repertoire en romantisch was het. 
De klank van de cello en viool zon-
gen zwoel door de ruimte. 
Hoe er werd gespeeld voelde als 
een mooie droom waaruit je niet 
meer wil ontwaken maar ach, wak-
ker worden is toch ook wel weer fijn! 
Het volgende concert is zondagmid-
dag 9 november. Dan treedt het trio 
Lataster op. 

Janna van Zon

Aalsmeer - Op zaterdag 22 novem-
ber organiseert de ouderencom-
missie Aalsmeer en Kudelstaart de 
jaarlijkse culturele dag in de bur-
gerzaal van het gemeentehuis. Het 
Aalsmeerse duo ‘Leuke Gasten’ ver-
leent medewerking en gaat de be-
zoekers ‘s middags vermaken en in 
de avond kan genoten worden van 
de Aalsmeerse koren Con Amore 
en Vivace. Het is voor het eerst dat 
het mannenkoor en het vrouwen-
koor tegelijk optreden. Na het op-
treden van de ‘Leuke Gasten’ wordt 
twee maal een ronde bingo gehou-
den met fantastische prijzen. Ook 

de broodmaaltijd zal niet ontbreken. 
De ouderenmiddag begint om 15.00 
uur, zaal open vanaf 14.30 uur, en 
de toegangsprijs is 12 euro per per-
soon. Kaarten zijn verkrijgbaar de 
zorgcentra Aelsmeer en Klooster-
hof, het Boekhuis in de Zijdstraat, 
Gall en Gall in winkelcentrum Ku-
delstaart, Annemieke’s Kramerie op 
de Machineweg, de Primera op het 
Poldermeesterplein en Ridder & Co 
in de Ophelialaan. Voor inlichtin-
gen: Ineke Hoogeveen-Jansen, tel. 
0297-328613 of 06-23209172. E-
mail: gein@planet.nl. Of bel Dirk van 
Leeuwen via 06-51094994.

Wie heeft toch de bloemen ‘geplukt’?

Raadsel rond verdwenen 
Veldboeket niet opgelost
Aalsmeer - Het is inmiddels bij-
na een maand geleden dat er twee 
bloemen zijn verdwenen uit het suc-
cesvolle project Het Veldboeket van 
De Kunstploeg. De Kunstploeg heeft 
alle foto’s en films die beschikbaar 
zijn bekeken of er op te zien valt wie 
de bloemen heeft ‘geplukt’. Helaas 
heeft dit geen resultaat opgeleverd.
Vast staat wel dat er een man is ge-
zien die kort na vier uur een van de 
verdwenen doekjes onder zijn jas 
heeft gestoken en er mee is weg-
gelopen. De getuige van dat mo-
ment heeft zich natuurlijk nooit ge-
realiseerd dat het hier misschien om 
‘iemand’ ging die de bloem nooit 
had mogen plukken. De makers 

van de bloemen die respectievelijk 
voor een moeder en een bloem voor 
een echtgenote schilderden hebben 
zich inmiddels bij dit verlies neerge-
legd. Zij hebben daarbij de hoop uit-
gesproken dat het hier wel om ech-
te kunstkenners moet gaan die de 
bloemen hebben geplukt en dat de-
gene die de bloem (en) heeft er ge-
lukkig mee is. De Kunstploeg heeft 
nog niet alle hoop opgegeven dat 
de doekjes alsnog boven water ko-
men, maar de realiteit gebiedt wel te 
stellen dat die kans heel klein is ge-
worden. Een smetje op een prach-
tig project dat tijdens de Kunstroute 
heel wat mensen heeft weten te ra-
ken en ontroeren.

Keramiek, beelden, schilderijen
Qua Kunst en Ambacht dit 
weekend op elf locaties
De Kwakel - Op zaterdag 25 en 
zondag 26 oktober openen elf loca-
ties in De Kwakel en directe omge-
ving de deuren van 12.00 tot 17.00 
uur voor alweer de veertiende edi-
tie van het kunstevenement Qua 
Kunst & Ambacht. Dit jaar is er veel 
te doen voor diegene die bijvoor-
beeld eens zelf wil ervaren hoe het 
is om een keramiek werkstuk te 
maken. Bij bloemsierkunst Chris-
ta Snoek geeft keramiste Marti-
na Dielen op beide dagen om 13.30 
uur een workshop keramiek. Op de-
zelfde locatie kan bij viltkunstena-
res Dorie van Dijk een kleinigheid-
je van vilt gemaakt worden. Bij ate-
lier De Inlijsteraar kunnen bezoe-
kers een passe-partout komen snij-
den en zal restauratiekundige Ger-
rit Hoogebeen uitleg geven over het 
restaureren van olieverfschilderijen.
Heel bijzonder zijn ook de tas-
sen van Petra Pel die te zien zijn bij 
Bruinsma Hydrokultuur Op dezelf-
de locatie kan kennis gemaakt wor-
den met Anton van Duin die een de-
monstratie geeft van het op inven-
tieve wijze verwerken van decora-
tieve materialen. Bij Nooitgedacht is 

het oude ambacht edelsmid te be-
wonderen. Innerart aan de Vuurlijn 
is ook dit jaar weer van de partij. 
Schilderijen, tekeningen, aquarellen 
zijn te vinden bij Reuring in Wonen. 
Nieuw dit jaar is de gezellige club 
amateur kunstenaars die dit jaar de 
nieuwe locatie bij Honk- en Softbal-
vereniging Thamen bevolken. Het 
Aalsmeers Schildersgenootschap is 
aanwezig bij Poldersport aan de Bo-
terdijk. Heel bijzonder zijn verder de 
beelden van brons, steen, gips, alu-
minium, cement en hout van Henk 
Kanters, te zien bij Stampei-Wonen. 
Supergezellig maakt Anneke Wijfjes 
het op haar locatie met haar hart-
jes van stof. Er is voor ieder wat wils 
en dat maakt dit evenement zo spe-
ciaal. 

Alle locaties zijn eenvoudig te vin-
den via de grote vlaggen langs de 
weg. Elke toegangsweg naar De 
Kwakel heeft wel een adres waar fly-
ers te bemachtigen zijn voor de rest 
van de route. Kortom reden genoeg 
om koers te zetten naar De Kwakel 
aanstaand weekend! Voor meer in-
formatie: www.kunstindekwakel.nl.

Benefiet: Koren voor de toren
Rijsenhout - Op zaterdag 1 novem-
ber vanaf is er een grandioos bene-
fietconcert in het Lichtbaken van de 
Ned. Geref. Kerk aan de Aalsmeer-
derweg 751 met medewerking 
van drie koren en organist. De op-
brengst is voor de bouw van de to-
ren bij de nieuwe kerk in het cen-
trum. Aan het concert verlenen ka-
merkoor Nos ta Canta, mannenkoor 
Con Amore, de Trumpets of the Lord 
en organist Thoman van dere Luit 

medewerking. Thomas, Con Amore 
en de Trumpets of the Lord bunde-
len aan het einde van de avond hun 
muzikale krachten en trakteren de 
bezoekers op een grande finale. Het 
beste is om vooraf kaartjes te be-
stellen. Het aantal plaatsen voor pu-
bliek is namelijk beperkt tot 130. Be-
stellen kan bij: Caroline Timmer via 
0297-500042, Cees Pols via 0297-
328152 of Gertjan van der Veen via 
0297-360844.

recensie
Luisterrijke Mozart avond
Aalsmeer - Donderdag 16 oktober 
nodigde pastoor Jacob Spaans in 
zijn Oud Katholieke Kerk een groot 
aantal muziekliefhebbers uit. De 
Mozart avond was mede mogelijk 
gemaakt door het Amstelveen Lo-
ge Mozaïek waardoor de vele Vrij-
metselaars en andere welkome gas-
ten konden genieten van een uitste-
kend spelend gezelschap. Het was 
de onlangs overleden Frans Brüg-
gen, dirigent van het Orkest van de 
achttiende Eeuw, die ooit tegen zijn 
orkestleden zei: “Om Mozart goed 
te kunnen spelen moet je je verdie-
pen in die tijd, in zijn leven, er heel 
veel over lezen want pas dan begrijp 
hoe je moet spelen.” 
Het lijkt er op alsof Frank van de 
Laar (piano), Karoly Lodoki (viool), 
Katya Woloshyn (altviool) en Joa-
chim Eijlander (violoncello) deze 
wijze raad tot zich hebben geno-
men. Er was een absolute hoofd-

rol voor de uit Roemenië afkomsti-
ge Lodoki. Hij was één geheel met 
het instrument en het leek alsof zijn 
viool Mozart zelf gekend had. Ook 
Eijlander wist uit zijn violoncello al-
les te halen om het mooi en vol te 
laten klinken. Woloshyn deed daar 
weinig voor onder. Wat betreft de pi-
anist Van de Laar, hij had geen ge-
makkelijk taak. Tenslotte was hij de-
gene die op een voor hem vreem-
de piano moest spelen. Maar wan-
neer je met een uurtje inspelen zo 
een fantastische ondersteuning 
bent voor de strijkers, dan ben je 
natuurlijk een hele goede musicus. 
Het was boeiend om te zien hoe hij 
iedere noot beheerste en precies op 
het juiste moment zijn tekens gaf 
aan de overige leden van dit voor 
deze avond speciaal samengestel-
de orkest. Kortom een fijne luister-
rijke avond! 
Janna van Zon

Huisvrouwmonologen: Herkenbaar 
Vrouwengemuts in Crown
Aalsmeer - Zaterdag 1 november 
staat er een grappige, herkenbare 
komedie op de planken uit de stal 
van Rick Engelkes in Crown Thea-
ter Aalsmeer. Een voorstelling ge-
baseerd op de verhalen van schrijf-
ster en columniste Sylvia Witte-
man. De hoofdrolspeelsters An-
ne-Mieke Ruyten (bekend gewor-
den van onder andere televisieserie 
Sam Sam), Sophie van Oers (voet-
balvrouwen) en Miryanna van Ree-
den (speelfilm Liever Verliefd) ma-
ken een verhaal met een kop en 
een staart en betrekken het pu-
bliek daarin zoveel mogelijk. Jolan-
da de Kruijf, vrijwilligster in het mar-
ketingteam van het Crown Theater 
is bij de première geweest in Am-
stelveen, omdat zij de promotie doet 
voor de voorstelling, en vertelt en-
thousiast haar bevindingen aan de-
ze krant: “Als decor is er gekozen 
voor stapels wasgoed, drie strijk-
planken en een waslijn, maar de da-
mes komen er in het begin eigenlijk 
vrij snel achter, via interactie met de 
zaal, dat de huisvrouw helemaal niet 
meer bestaat. Ze spelen een moe-
der met dochter en een nichtje die 
alle drie totaal verschillend in het le-
ven staan. Ze vinden dat het huis-
houden net als het leven is: als je 
het aan de ene kant eindelijk op or-
de hebt, is het aan de andere kant 
alweer een zooitje. Herkenbaarheid 
komt naar voren in de verschillen-
de commercials die door het publiek 
vrolijk aangevuld worden. Wie kent 
er niet de tune van de Omo recla-
me van vroeger? Precies! Het zijn in 
ieder geval drie hittepetitjes die de 
ene na de andere anekdotes voor-
bij laten komen. Om nu niet de in-
houd prijs te geven wil ik wel zeg-
gen dat het voornamelijk grappig 
en luchtig is met hier en daar pittige 
grappen. Ook werd ik ontroerd door 

een aantal liedjes die vertolkt wor-
den.” Voor wie de voorstelling vooral 
toegankelijk is, daarover zegt Jolan-
da: “Het is voor vriendinnengroepen 
heel erg leuk. Laten we zeggen van-
af de leeftijd dat mensen op zichzelf 
gaan wonen tot een jaar of zeven-
tig. Voor iets ouderen zal de herken-
ning ver te zoeken zijn, denk ik. Wat 
opviel is dat de aanwezige mannen 
in de zaal juist op sommige momen-
ten het hardst moesten lachen, dus 
neem ze gezellig mee.”
 
Theaterarrangementen 
Huisvrouwmonologen speelt op za-
terdag 1 november en begint om 
20:00 uur. Voorafgaand aan de 
voorstelling biedt het Crown The-
ater samen met de restaurants in 
de Crown Studio’s, drie zeer voor-
delige theater arrangementen aan, 
te weten bij Eetze voor 45 euro en 
bij Downtown Diner een twee- en 
een driegangendiner voor respec-
tievelijk 35 en 43 euro, uiteraard in-
clusief een toegangskaart die nor-
maal 23,50 euro kost. Nu nog te-
gen sprintprijs van slechts 19,50 eu-
ro per stuk 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. Jolanda 
de Kruijf tot slot: “Er zit geen pau-
ze in, maar na afloop kun je nog ge-
zellig een borrel drinken in één van 
de bars in het theater. Ik garandeer 
je een leuk ontspannen avondje uit 
met heerlijk over de top vrouwen-
gemuts. Aan het enthousiasme van 
de speelsters zal het niet liggen. Jij 
komt toch ook?” 
Foto: Roy Beusker
Door Miranda Gommans

TheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertip!!!

Joni goes Dutch een kadootje!
Aalsmeer - Zondag 26 oktober 
om 15.00 uur lanceert Kadoos haar 
langverwachte cd ‘Joni goed Dutch’. 
De band, bestaande uit Helma Per-
soon op zang, Rob Bijl op bas, Men-
no Boddé op gitaar, Ton Offerman 
op piano en Jos Könst op sopraan 
saxofoon, heeft veel geduld van de 
fans gevraagd, maar dat wordt nu 
ruimschoots beloond met een sterk 
eindresultaat. 
De presentatie is in boekwinkel 
Stevens in Hoofddorp centrum. De 
Amerikaanse zangeres Joni Mitchell 
is in de wereld van de singer song 
writers met haar veelzeggende tek-
sten een icoon. Ton Offerman is er 
in geslaagd deze teksten schitte-
rend in het Nederlands te vertalen. 
En met de wijze waarop Helma die 
teksten vertolkt, worden het gezon-
gen gedichten. Boosheid, onmacht, 
vreugde en liefde weet zij zo te be-
zingen dat je wordt meegezogen in 
het verhaal. Zij durft heel veel en dat 
maakt de cd tot iets bijzonders. Het 
is geen cd geworden die je in één 
keer vrijblijvend achter elkaar be-
luisterd. Eigenlijk is het veel meer 

een cd geworden waarbij je telkens 
één lied tot je moet nemen. Zoals je 
ook een gedichtenbundel leest. Je 
moet er echt voor gaan zitten om 
de tekst en de muziek goed tot je 
door te laten dringen. Mooi, hoe Ka-
doos, zelfs nadat de cd is uitgeko-
men, de luisteraar iets weet mee te 
geven van de zorgvuldigheid waar-
mee het gehele proces is verlopen 
en tot stand is gekomen. Het is mis-
schien wel heel kenmerkend voor 
de musici. Iets wat nauwelijks be-
noembaar is, sterk aanwezig te la-
ten zijn. Kadoos bestaat inmiddels 
30 jaar. De songs van Joni Mitchell 
hebben altijd een onderdeel van het 
programma uitgemaakt en uiteinde-
lijk is dan het ei gelegd. “Wij heb-
ben elkaar de ruimte gegeven om te 
doen waar wij niet goed in zijn. Na 
vijf jaar werken met muziek, teksten, 
instrumenten en opnameapparatuur 
hebben wij een collectie van liedjes 
samen gesteld die volgens ons een 
echte cd verdiende”, aldus het vijftal 
van Kadoos. 

Janna van Zon 

Fluitende vogels op beurs
Aalsmeer - De jaarlijkse grote 
tentoonstelling van de Vereniging 
van Vogelvrienden vond afgelopen 
weekend weer plaats. In het Wel-
lant College kon het publiek meer 
dan 300 vogeltjes horen fluiten en 
natuurlijk bewonderen. Onder an-
dere werden kaketoes, vinken, bas-
taard putters en verschillende kana-
ries tentoongesteld door de leden. 
Als extra trekpleister was een open 
volière gebouwd waar de vogels in 
een ruimte vlogen waar ook de be-
zoekers mochten lopen. Een unieke 
kennismaking en ervaring. De ten-
toonstelling is voor de 62e keer ge-
houden en werd extra opgeluisterd 
met een loterij en voor de jeugdige 
bezoekers een grabbelton. 

Zondag weer vogelbeurs 
Wie de grote show afgelopen week-

end gemist heeft, krijgt aanstaande 
zondag 26 oktober een herkansing, 
weliswaar in een kleinere vorm, 
want deze dag wordt een grote vo-
gelbeurs gehouden. Zowel leden 
van de Vogelvereniging als handela-
ren presenteren een uitgebreid as-
sortiment aan vogels en benodigd-
heden. Deze vogelbeurs vindt even-
eens plaats in het Wellantcollege in 
de Linnaeuslaan 2 en is open van 
10.00 tot 13.30 uur. Iedere vogellief-
hebber is welkom om vogels te ko-
pen, te verkopen, te ruilen of rond te 
kijken en vragen te stellen over vo-
gels, voedsel en huisvesting. De en-
tree bedraagt 1 euro en met het en-
treebewijs maken bezoekers kans 
op een leuke attentie. Voor inlichtin-
gen: 06-10666878.

Foto: www.kicksfotos.nl. 



WAT ER OOK GEBEURT BIJ HET AALSMEERS 
COLLECTIEF BENT U ALTIJD WELKOM!

Logische volgorde
Mochten er onjuistheden in dit betoog 
zitten, willen wij ons daarvoor onze excuses 
aanbieden. Het moment van schrijven 
namelijk zeer ongelukkig uitgekozen. Uiterlijk 
15 oktober mochten wij technische vragen 
indienen inzake de programmabegroting. 28 
oktober beantwoordt het College die vragen. 
Voor 20 oktober moest dit betoog ingeleverd 
zijn.

Bezuinigingen in de zorg versus 
kosten van de bijstand
Het Aalsmeers Collectief (HAC) maakt zich 
heel ernstig zorgen over de zorg. We zijn blij 
dat tot 31 december 2015 in principe alles 
hetzelfde blijft. De banen in de zorg gaat ons 
aan het hart. Uit deze begroting maken wij 
op dat de kosten voor de bijstand ruim 30% 
is gestegen. Iemand in de bijstand ontvangt 
maximaal �1182,47 per maand qua uitkering. 
In 2014 stond er voor deze post �802.000,-. 
Dat betekend dat er zo’n 56 gezinnen zijn die 
in Aalsmeer leven van een bijstandsuitkering. 
Toevallig is dat ook bekend is dat er zo’n 
50 gezinnen leven van de voedselbank. Als 
de gemeente Aalsmeer gaat bezuinigen op 
werkgelegenheid binnen de zorg komen 
deze mensen uiteindelijk via de WW in de 
bijstand wat weer voor rekening komt voor 
de gemeente. Naast het verminderen van 
kwalitatieve zorg moet de gemeente dan 
betalen zonder er iets voor terug te krijgen. 
Dat vinden wij niet zo verstandig.

Sociale huurwoningen
Het is tijd voor nieuwe politiek. De oude garde 
heeft decennia toegekeken. Toegekeken hoe 
omliggende gemeenten leegstroomden in onze 
gemeente en de Haarlemmermeer. Toegekeken 
dat er vooral dure woningen zijn gebouwd. 
Toegekeken dat omliggende gemeenten wel 
maatregelen namen voor eigen burgers, zelfs 
de Haarlemmermeer, maar zelf niets regelde. 
Wij wensen dat zo snel mogelijk kinderen 
vanaf het moment dat zij woonachtig zijn in 
Aalsmeer ingeschreven kunnen worden voor 
een sociale huurwoning. Daarmee krijgen zij 
een fl inke voorsprong op burgers van andere 
gemeenten. Met als gevolg dat zij meer kans 
maken op een woning in hun thuisgemeente. 
Elders staan zij namelijk achter in de rij. 
Ruim 41% van de sociale huurwoningen wordt 
toegekend aan burgers van andere gemeenten. 
Een wachtrij van 19,87 jaren is onacceptabel.

Harde cijfers over Aalsmeer: 
Tijd voor nieuwe politiek
Het wordt een betoog vol cijfers. Troost u 
wij mochten een stuk van 143 pagina’s vol 
met cijfers lezen. Maar deze cijfers gaan ons 
wel aan het hart. Ruim 53% van de inwoners 
is ontevreden over de groenvoorzieningen. 
Ruim 71% van de Aalsmeerders vindt dat het 
gemeente weinig doet om burgers bij het 
bestuur te betrekken. Maar 54% is bekend 
met de gemeentelijke website. Ruim 59% van 
de Aalsmeerders heeft geen vertrouwen in de 
gemeenteraad. Wij vermoeden het al, vandaar 
het ontstaan van HAC, maar zwart op wit doet 
ons alsnog schrikken. De gemeente besteed 
per jaar �725.000 aan communicatie dat is net 
aan 1,16% van de totale begroting. 

Wij wensen dat de gemeente haar 
communicatie gaat aanvullen. Wij zijn dan ook 
blij met de komst van de omgevingsalertapp, 
niet iedereen ontvangt namelijk de Nieuwe 
Meerbode in Aalsmeer. Graag zouden wij zien 
dat de gemeente meer gebruik maakt van de 
digitale mogelijkheden. Dit zodat er sneller en 
meer gecommuniceerd gaat worden. Dat moet 
het vertrouwen in de politiek herstellen en 
verbeteren.

Vanaf 19 maart hebben wij onmiddellijk 
gezorgd voor ons spreekuur. Als u iets 
op uw hart heeft waarvan u vindt dat de 
gemeente(raad) naar zou moeten luisteren, 
wees welkom, kom onder het genot van een 
kopje koffi e of thee bij HAC. Want het is 
immers uw belang wat wij dienen.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN OP PROGRAMMABEGROTING

AALSMEERSE BELANGEN: 
IDENTITEIT INITIATIEF EN INSPIRATIE

Waar de drie P’s voor staan met betrekking 
tot duurzaamheid weten we inmiddels. En 
voor alles wat vandaag een beetje hip is 
plakken we een letter i. Wij beschouwen de 
begroting vanuit onze eigen 3 i’s. Waar komt 
de identiteit van Aalsmeer tot uitdrukking? 
Wie neemt het initiatief? Wat is de bron van 
inspiratie? De begroting is simpelweg te 
verdelen in twee delen; het sociale en het 
fysieke domein. De zachte en de harde sector. 

Aan het eerste domein, de mens in Aalsmeer, 
wordt 40% van het geld besteed in 2015. Aan 
de nieuwe taken die de gemeente krijgt in 
2015 op het gebied van zorg, werk en jeugd. 
Aan de al bestaande taken op het gebied van 
onderwijs en ontplooiing. De wijze waarop 
de plannen voor uitvoering in Aalsmeer 
klaar liggen zijn gestoeld op de Aalsmeerse 
identiteit. Een dorp waar de gemeenschapszin 
groot is, waar we ons betrokken voelen bij 
elkaar en bereid zijn de handen uit de mouwen 
te steken. Een mooie basis die ook hard nodig 
is om het met elkaar voor elkaar te krijgen. 
Het initiatief dient dan ook door iedereen te 
worden genomen. Daarbij is communicatie 
van het allergrootste belang. Vertel en vraag, 
luister en hoor wat er in doorklinkt. De vraag 
om een jongerenplatform dient te worden 
beantwoord op een zo kort mogelijke termijn. 
De ontmoetingsplaatsen voor jongeren 
dienen er te komen. Inspiratie halen we uit 
de ontmoeting. We zijn mensen en kunnen 
ons ontwikkelen. De gemeente is hier de 
voorwaarde scheppende partij. Ruimte geven 
om ontmoetingen mogelijk te maken. In de 
wijken, bij de sport, de verenigingen en zeker 
niet op de laatste plaats op het culturele vlak. 
Ontplooiing in een zo breed mogelijk spectrum 
draagt bij aan deze ontwikkeling. Wanneer 
we duurzame verbindingen aan willen gaan 
met effect in alle leeftijdsgroepen, kunnen 
we de Aalsmeerse identiteit in stand houden. 
Initiatieven ondersteunen en elkaar inspireren.

De harde sector, het fysieke domein, is heel 
Aalsmeer en Kudelstaart van Oosteinderpoel 
tot en met de Westeinderplassen. Daar waar 
wij allen leven. De publieke ruimte en het 
water. De ontwikkelingen op het gebied van 
recreatie, maar ook van tuinbouw en wonen. 
Waar de Aalsmeerse identiteit deels bestaat uit 
de cultuur-historische waardevolle gebouwen, 
landschappen en de linten. Wonen in een 
dorpse omgeving, waar een slag te maken is 
om de uit nood geboren illegale bewoning om 
te zetten in veilige woonvormen. Waar 30% 
aan sociale huurwoningen, de alternatieve 
woonvormen en jongerenhuisvesting snel 
ons initiatief verdienen. Het dorp waar je 
veilig bent op straat, lopend of op de fi ets 
naar school. Waar de auto minder het voor 
de hand liggende vervoersmiddel is, door 
Aalsmeer bereikbaar te houden met het 
openbaar vervoer. Waar ruimte moet zijn 
voor de initiatieven voor andere bronnen van 
inkomsten voor bedrijven. De Westeinder en 
haar natuur als inspiratiebron voor nieuwe 
ideeën. Een oase van rust en ruimte te midden 
van de hectiek van de Randstad en Schiphol. 
Waar we de risico’s in de grote projecten 
beheersbaar moeten houden. Een gezonde 
begroting met een buffer voor onvoorziene 
zorgkosten. Wij werken vanuit de 3 i’s aan een 
leefbaar, ondernemend en zorgzaam Aalsmeer. 

VVD: 
WERK AAN DE WINKEL 

Lage lokale woonlasten, voldoende adequate 
zorg, ruimte voor lokaal ondernemerschap, 
een goede communicatie, aandacht voor de 
gevolgen van Schiphol en lokale betrokkenheid 
en aanspreekbaarheid ziet de VVD als 
uitdagingen voor Aalsmeer voor 2015. Voor 
een toekomstbestendig Aalsmeer is er volgens 
de VVD nog voldoende werk aan de winkel.

Lokale woonlasten (OZB) niet omhoog, 
maar omlaag
Aalsmeer is de duurste gemeente in de regio 
en staat op de nationale ranglijst van lokale 
woonlasten zelfs op plaats 378 van de 403 
gemeenten. Het huidige college doet er niets 
aan om de lokale woonlasten in Aalsmeer te 
verlagen. Het is voor de VVD onbespreekbaar 
dat de OZB onnodig hoog wordt gehouden, 
de lokale woonlasten voor inwoners moeten 
worden verlaagd. Het is toch niet aan de 
inwoners te verkopen dat we bijna de duurste 
gemeente van Nederland zijn, terwijl het 
positieve resultaat van 2014 en de begroting 
voor 2015 wel mogelijkheden biedt om de 
OZB te verlagen. Zelfs ondanks alle foutjes en 
misrekeningen van het college, welke keurig 
zijn weggewerkt.

Zorgen moet je doen, niet maken
Per 1 januari 2015 worden de zorgtaken 
naar de gemeenten overgedragen en zal de 
verantwoordelijkheid bij gemeenten komen 
te liggen. De VVD ziet kansen in de lokale 
aanpak van inwoners die zorg nodig hebben: 
Wat lokaal kan, vooral doen. De VVD was 
initiatiefnemer om via een klankbordgroep dit 
proces met het college te begeleiden en heeft 
vertrouwen in de invoering. De fi nanciën lijken 
de zorgvraag goed te kunnen opvangen. Van 
belang is het om de kennis en ervaring met 
huidige zorgpartners, lokaal en regionaal, te 
koesteren. Dit bleek ook uit het door de VVD 
geïnitieerde overleg met de gemeenteraad.

Geef lokaal ondernemerschap de ruimte
Het goed stimuleren van lokaal 
ondernemerschap is belangrijk en draagt bij 
aan continuering van lokale bedrijvigheid 
in de voor Aalsmeer belangrijke sectoren. 
Bovendien geeft het ruimte voor 
werkgelegenheid. Dit is nodig daar sinds 
enkele jaren ook in Aalsmeer de werkloosheid 
is toegenomen. Deze lokale werkloosheid dient 
aangepakt te worden. Geef ondernemers en 
lokale initiatieven de ruimte. De kracht van 
Aalsmeer wordt nog niet voldoende verzilverd 
als het om economische kansen gaat.

In gesprek met burgers
De tevredenheid van inwoners over de 
communicatie met het gemeentebestuur is 
matig, terwijl dit essentieel is en dus goed zou 
moeten zijn. Er bestaat bij (groepen) inwoners 
sterke ontevredenheid over de omgang en 
communicatie vanuit de gemeente. De VVD 
vindt dat dit beter kan en ook absoluut beter 
moet. De VVD heeft dit recent nadrukkelijk 
benoemd en daarvoor ook diverse moties 
ingediend. De aangenomen moties roepen 
het college op meer in gesprek te gaan met 
inwoners en ook echt naar hen te luisteren.

Schiphol
Nabij Schiphol wonen betekent voor de VVD 
het zoeken naar een goede balans tussen 
economie en leefbaarheid. Schiphol is één 
van de mainports in de regio waar Aalsmeer 
van profi teert en tegelijkertijd hinder van 
ondervindt. Hier dient volgens de VVD snel wat 
aan gedaan te worden, desnoods in voldoende 
compensatie voor inwoners van Aalsmeer. De 
VVD hoopt dat de gemeenteraad eensgezind 
blijft op het Schipholdossier en dat er naast 
geluidsoverlast ook aandacht komt voor de 
mogelijke gezondheidsaspecten.

Lokaal betrokken en aanspreekbaar
De VVD blijft lokaal sterk betrokken, zichtbaar 
en aanspreekbaar. De oproep van inwoners 
dat de gemeente met meer respect voor elkaar 
(zowel het college als de raad) bestuurd 
moet worden heeft de volledige steun van 
de VVD, de VVD riep daartoe al eerder op. De 
coalitie van CDA en AB heeft met 12 van de 
23 zetels een uiterst wankele basis. De VVD 
zal als oppositiepartij, samen met PACT en 
HAC, de komende raadsperiode met respect 
voor iedereen inhoudelijk “scherp aan de wind 
blijven zeilen”. Het belang voor Aalsmeer en 
Kudelstaart staat daarbij voorop.

SPEERPUNTEN CDA BIJ DE 
PROGRAMMABEGROTING 2015

Afgelopen voorjaar is een nieuw college van 
Burgemeester en Wethouders voor Aalsmeer 
aangetreden, met daarin CDA en AB als 
politieke partijen. Met een ambitieus en 
realistisch coalitieakkoord hebben beide 
partijen een duidelijke visie voor de komende 
vier jaar neergelegd. Als CDA zijn wij blij met 
de vele punten uit ons verkiezingsprogramma, 
die wij het komende jaar al in praktijk kunnen 
brengen.

Jongerenlintje en Kinderburgemeester
Jeugd en jongeren: Het CDA is van mening 
dat het overgrote deel van onze jongeren 
het uitstekend doet. Toch is de beeldvorming 
rondom jongeren vaak negatief. Wij zijn 
blij dat het college de CDA-plannen voor 
het invoeren van de kinderburgemeester, 
het jongerenlintje en de oprichting van een 
jeugdplatform door gaat zetten.

Zorgzaam voor alle generaties: jong en oud
De gemeente krijgt er door de decentralisaties 
in het sociaal domein een omvangrijk 
takenpakket bij op de terreinen zorg, werk en 
jeugd. 
Wij vinden het belangrijk dat mensen die zorg 
nodig hebben altijd eerst zelf de gelegenheid 
krijgen een plan op te stellen. Het CDA is dan 
ook blij dat het college extra geld uittrekt 
voor de inkoop van Eigen Kracht conferenties. 
Dat maakt dan ook dat wij ons goed vinden 
in de extra aandacht die de komende jaren 
naar mantelzorgers uit zal gaan. Als CDA 
vinden wij dat we zuinig om moeten gaan 
met onze mantelzorgers. Mantelzorg is geen 
‘voorliggende voorziening’ en wat het CDA 
betreft wachten we niet tot de mantelzorger 
uitvalt, maar zorgen we ervoor dat hij of 
zij overeind blijft. Het CDA blijft hierbij 
in het bijzonder aandacht vragen voor de 
zogenaamde jonge mantelzorgers. 
Ook goed en betaalbaar wonen voor oud 
én jong staat hoog op de agenda. Het 
CDA is verheugd dat in navolging van 
Poldermeesterplein en Mijnsheerlyckheid 
nu ook op het terrein van de Zuiderkerk 
en mogelijk straks ook in de Hornmeer 
seniorenwoningen gebouwd gaan worden voor 
ouderen die niet meer in een zorgcentrum 
kunnen worden opgenomen.
Ondanks de wijzigingen in de Huisvestingswet 
wenst het CDA vast te houden aan de regel dat 
50% van de vrijkomende sociale huurwoningen 
wordt toegewezen aan inwoners/jongeren 
van Aalsmeer/Kudelstaart. Het CDA roept het 
College op te zoeken naar creatieve wegen om 
dit te realiseren.

Duurzaamheid en economie gaan samen
Het CDA wil dat de gemeente Aalsmeer 
eindelijk weer de uitstraling krijgt die bij 
een ‘bloemendorp’ hoort. De komende jaren 
moeten er grote stappen gezet worden in de 
verbetering van het kwaliteitsniveau van de 
openbare ruimte. Aalsmeer en Kudelstaart 
zien er wat het CDA betreft over vier jaar 
aantrekkelijker uit dan nu het geval is: 
schoner, groener, veiliger en fraaier.
De gemeente Aalsmeer heeft met de 
Westeinderplassen goud in handen. Het CDA 
wil dat er de komende jaren meer ingezet 
gaat worden op het vlak van verblijfsrecreatie 
zoals bed & breakfast. Sanitaire voorzieningen 
bij de passantenhaven op het Praamplein en 
camperplaatsen bij het Fort Kudelstaart blijven 
belangrijke wensen voor het CDA.
Wat betreft Schiphol gaat het CDA uit van een 
goede balans tussen lasten en lusten, waarbij 
het college van Aalsmeer een pro-actieve rol 
speelt.

Aalsmeer: sportgemeente
Het CDA is blij met de ontwikkelingen op het 
gebied van sport. De komst van de nieuwe 
voetbalclub FC Aalsmeer en de nieuwe sporthal 
in de Hornmeer juichen wij toe. 
Wel ziet het CDA graag dat voetbalclub RKDES 
op korte termijn ook over nieuw kunstgras kan 
beschikken.

Duurzame fi nanciën
Zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie 
en gematigde lokale lasten zijn de 
fi nanciële uitgangspunten van het CDA. Met 
tevredenheid ziet het CDA dat haar motie 
om de OZB voor woningen dit jaar niet te 
verhogen is overgenomen. Gelet op de al 
hoge OZB tarieven in Aalsmeer is het CDA 
van mening dat er de komende jaren geen 
ruimte is om de OZB voor woningen verder te 
verhogen met de prijsindex.

AALSMEER ONBESTUURBAAR 
GEWORDEN?

De vraag die inwoners, organisaties en 
ook PACT zich op dit moment stellen is of 
Aalsmeer nog wel bestuurbaar is, gezien de 
verhoudingen in de raad, de verhouding tussen 
raad en college en tussen raad en voorzitter 
van de raad. Voor PACT en voor mij is deze 
vraag met een simpel “ja” te beantwoorden. 

Analyse
Wat is er nu eigenlijk aan de hand? Pierre 
Tuning verwoordde het onlangs zeer scherp 
en helder in zijn column “Pennestreek” als 
volgt: “Met één stem meerderheid (12 van 
de 23 raadszetels) heb je de macht. Na de 
verkiezingen zag je het gebeuren, het ging 
alleen in schijn over de programma’s”. Die 
analyse zit aardig dicht bij de beleving van 
PACT. Voeg daarbij het inmiddels kraken 
en piepen van de coalitie en de kramp die 
daardoor ontstaat, de komst van een nieuwe 
partij en de rommelige vergaderorde en het 
beeld is compleet. 

Oplossing
De beste oplossing is opnieuw gaan 
onderhandelen en een coalitie vormen die 
een breed draagvlak heeft. We moeten nog 
3,5 jaar. Een brede coalitie, dat was wat 
alle!! partijen direct na de verkiezingen in 
koor riepen. Als dat niet haalbaar is, door de 
verhouding 12/11, dan moet de raad hoe dan 
ook terug naar de inhoud van het raadswerk. 
Wat is de (belangrijkste) inhoud dan volgens 
PACT?

Zorg
De gemeente Aalsmeer staat, net als alle 
gemeenten, voor de belangrijke opgave om 
de zorg lokaal te regelen. De voorstellen 
die de gemeenteraad tot nu toe van het 
college heeft ontvangen, blinken uit in 
kopieerbekwaamheid. Een eenvoudige test 
laat zien dat de overgrote meerderheid van 
de Nederlandse gemeenten dezelfde oplossing 
kiest. “kopiëren-plakken”. Waar blijft de eigen 
visie van Aalsmeer? Heeft Aalsmeer daar geen 
recht op? PACT heeft die visie: Kleinschalig, 
indicatiestelling terug naar de eerstelijnszorg, 
wijkverpleging terug en vooral: inzetten op 
preventie, voorkomen van noodzaak tot zorg.

Wonen
Op het gebied van wonen had de raad dit 
voorjaar de kans om daadwerkelijk stappen 
te zetten. Bouwen voor diegene die het 
nodig hebben. 30% sociale woningen. Omdat 
het nodig is. Niet alleen als het fi nancieel 
haalbaar is maar als principiële keus. Waar 
meerdere partijen dit in hun programma 
hadden staan, staat nu alleen de oppositie 
hier nog voor. PACT zal met concrete plannen 
op dit punt blijven komen. 

Participatie
Het huidige college maakt zich totaal 
niet druk over participatie (meepraten en 
meebeslissen door inwoners en organisaties). 
Gelukkig heeft de voltallige raad onlangs (op 
initiatief van PACT) het college een fl inke tik 
op de vingers gegeven. Burgerparticipatie is in 
de ogen van PACT van groot belang gebaseerd 
op de formule “effect=kwaliteit x acceptatie”. 
Participatie is er om de kwaliteit van plannen 
te verbeteren en om de acceptatie, door 
meepraten en luisteren, te verhogen. 
Iedereen blij.

Wat is er nodig?
PACT wil voor Aalsmeer kwalitatief goede 
voorstellen en scherpe oppositie, op inhoud. 
De raad moet terug naar haar kerntaken: 
controleren van B&W, beleid bepalen en 
volksvertegenwoordiger zijn. 
Daarnaast moet de vergaderorde worden 
aangepast. Terug naar vroeger met behoud van 
Ronde Tafelgesprek is zo gek nog niet?

AALSMEERSE BELANGEN 

Op 30 oktober wordt de programmabegroting 2015 in de oordeelsvormende raadsvergadering behandeld. 
Hieronder leest u de algemene beschouwingen van de fracties op de programmabegroting.
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‘Dit doe ik’: Vrijwilliger Nancy 
van Rijn aan het woord
Aalsmeer - Vrijwilligers zijn goud 
waard en hard nodig in onze sa-
menleving. Zeker nu veel zorgtaken 
van het Rijk naar de gemeente gaan. 
Er zijn veel vormen van vrijwilligers-
werk. In de rubriek ‘Dit doe ik’ wordt 
iedere week iemand in het zonne-
tje. Deze week de laatste. Misschien 
brengt het u wel op het idee om zelf 
iemand in uw omgeving te helpen. 
Aan het woord Nancy van Rijn: “Ik 
doe vrijwilligerswerk bij Home-Start. 
Dat is een organisatie die hulp bij 
opvoeden biedt. Het gaat om gezin-
nen met een kind, jonger dan 7 jaar, 
die het tijdelijk wat moeilijk hebben. 
En zoals alle ouders weten: alle kin-
deren hebben wel eens een moeilij-
ke periode. 
Het beste is dan om er op tijd bij te 
zijn, op tijd te begrijpen wat er aan 
schort. De ouders vragen om wat 
ondersteuning en ik help ze een 
handje. Het belangrijkste wat ik doe 
is een luisterend oor bieden. Het is 
vooral van belang dat je zelf erva-
ring heb met opvoeden. Je moet er 
gevoel voor hebben, Je krijgt er na-
tuurlijk een cursus voor, maar het 
gaat toch vooral om intuïtie. Ik ver-
tel over mijn eigen ervaringen. Bij 
ons in het gezin waren er ook wat 
probleempjes, dan moet je toch 
even nadenken over de juiste aan-

pak. Toen ik een keer een adverten-
tie zag van Home-Start wist ik met-
een dat ik daar wel bij wilde werken. 
Het is echt dankbaar werk want je 
merkt dat die gesprekjes nut heb-
ben. Je verreikt jezelf en het gezin. 
Het gezin waar ik nu veel bij ben, is 
al veel zelfverzekerder. Goed luiste-
ren, erover praten, dat helpt. Als ou-
ders er behoefte aan hebben vertel 
ik waar ze hun volgende stap kun-
nen maken. En als het helemaal niet 
gaat wordt dit besproken met de co-
ordinator van Home-Start. Je bent 
en blijft een vrijwilliger die alleen 
ondersteuning biedt aan het gezin. 

Ik ben geen hulpverlener. Ik ver-
tel ook hoe belangrijk het is om een 
netwerk op te bouwen, want dan 
sta je er niet alleen voor. Als je fa-
milie te ver weg woont, kunnen bu-
ren helpen en nog beter: ouders van 
de kinderen in de klas. Bij het ge-
zin waar ik kom heb ik daarom een 
aantal keer op de andere kinderen 
gepast. Daardoor kon de moeder 
helpen op school en zo andere ou-
ders ontmoeten. Het mooie van dit 
werk is eigenlijk ook dat het zo laag-
drempelig is. Doordat ze meer zelf-
vertrouwen krijgen, pakken de ou-
ders moeilijke situaties vanzelf beter 
aan. Het belangrijkste van Home-

Start is dat de ouders de regie in 
handen houden, ik ben er voor het 
steuntje in de rug. Ik vind het ook 
heel belangrijk om gezinnen te la-
ten zien hoe leuk en krachtig ze zelf 
zijn. Het ene gezin leeft natuurlijk 
wat geïsoleerder dan het andere. 
Je hebt families die alles met elkaar 
bespreken, maar soms kan dat niet 
en dan komt Home-Start van pas. Ik 
vind echt dat veel meer mensen dit 
zouden moeten doen… dat heb ik 
ook op school aangekaart. We gaan 
er binnenkort een affiche voor op-
hangen.” 

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 mogelijk 
dan mensen denken. Wilt u ook vrij-
williger worden? Vrijwilligerswerk is 
leuk en geeft veel voldoening. Vind 
vrijwilligerswerk dat bij u past via 
www.zorgvoorelkaar.com/aalsmeer. 
Ook als u op zoek bent naar on-
derlinge hulp, kunt op deze onli-
ne marktplaats terecht. Wilt u we-
ten wat er in de zorg verandert? Kijk 
dan op www.aalsmeer.nl/zorgvoor-
elkaar. Bij nieuws- en achtergrond-
informatie staat onder publicaties 
een pagina in de krant waar kort de 
veranderingen in de zorg op staan.

Livebands welkom in N201
Aalsmeer - Het seizoen is ook be-
gonnen in de N201. Op vrijdag wor-
den bands de gelegenheid gegeven 
om op te treden in het centrum aan 
de Zwarteweg. Het spits werd afge-
lopen vrijdag 17 oktober afgebeten 
door drie bands. Voor het Aalsmeer-
se viertal van Total Seclusion gin-
gen als eerste de spots aan. Hier-
na werden de punkrockcovers ver-
ruild voor rock uit de jaren vijftig van 
The Timers en de avond werd be-
sloten met bluesrock van Along the 
Watchtower. Om de week kan tij-
dens de ‘Vrijdagshow’ genoten wor-
den bands uit de regio. Bands die 
ook een keer willen optreden, kun-
nen een mail sturen naar info@
n201.nl. Het maakt overigens niet 
uit hoeveel ervaring de band heeft, 
of er lang of kort gespeeld gaat/kan 
worden en welk genre ten geho-

re gebracht gaat worden. De N201 
biedt overigens ook de mogelijkheid 
om te repeteren voor bands en ar-
tiesten. Met financiële medewer-
king van het Coöperatiefonds van 
de Rabobank is de bovenverdie-
ping verbouwd en omgetoverd tot 
prachtige geïsoleerde ruimten. Ook 
muziekdocenten hebben inmiddels 
hun weg naar de N201 gevonden. Er 
kunnen echter nog meer huurders 
bij. Kijk voor alle mogelijkheden op 
www.n201.nl of stap eens binnen en 
vraag naar Sander Jongkind. 

Op vrijdag 31 oktober is het podium 
van de ’Vrijdagshow’ voor de bands 
Jungle Downtown, Blue Banners en 
Jack Plane. De N201 aan de Zwar-
teweg gaat open om 20.30 uur en de 
toegang is gratis. 
Foto: Jacqueline Kristelijn

Kaartje leggen bij F.C. Aalsmeer

Snuffelen op de zegelbeurs

Aalsmeer - Om de twee weken 
staat kaarten op het programma bij 
F.C. Aalsmeer in de kantine aan de 
Beethovenlaan 120. Afgelopen vrij-
dag 17 oktober kwamen de liefheb-
bers van klaverjassen en hartenja-
gen weer bijeen voor dit gezellige 
en ontspannen avondje uit. Het le-
verde een volle kantine op, maar wie 

ook graag aan wil schuiven is wel-
kom. Goede klaverjassers schijnen 
Jack, Peter, Karel en Hans te zijn en 
wie gaat hartenjagen treft in Han en 
Marijke zware dobbers. De eerstvol-
gende kaartavond is vrijdag 31 ok-
tober vanaf 20.15 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Aalsmeer - Eens per maand or-
ganiseert de Postzegelvereniging 
een grootste ruil- en verzamelaars-
beurs in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat. Leden mogen zegels 
te koop aanbieden, evenals hande-
laren uitgenodigd worden om hun 
waar aan de man of vrouw te bren-
gen. De beurs wordt opgeluisterd 
met een tentoonstelling, dit keer 

‘ballonnen en luchtschepen’ op ze-
gels, veelal een veiling en altijd een 
verloting. Ondanks de zonnige za-
terdag wisten toch vele verzame-
laars de weg naar de beurs te vin-
den en werd dankbaar gebruik ge-
maakt om in de (stock)boeken te 
snuffelen, op zoek naar de nog mis-
sende zegels! 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Waar grote mensen kind kunnen zijn

Opening uniek ‘Happy Meal’ 
museum aan Legmeerdijk
Aalsmeer - Vanaf zaterdag 25 ok-
tober aanstaande is Aalsmeer een 
museum rijker. Een uniek museum, 
namelijk het ‘Happy Meal’ museum. 
Ouders met kinderen die weleens 
bij de McDonalds komen, zullen 
ongetwijfeld weten wat een ‘Hap-
py Meal’ is. Een happy meal is een 
kindermenu van de McDonalds dat 
gegeven wordt in een doosje met 

een speeltje erin, ook wel premi-
ums genoemd. Maandelijks komen 
er nieuwe premiums uit, wat strate-
gisch een slimme zet is van de Mc-
Donalds. Kinderen willen namelijk 
graag de speeltjes verzamelen en 
een serie compleet krijgen. 

Inzicht in tijdsbeeld
Sally Cullimore is sinds 1985 een fa-

natieke verzamelaar van deze pre-
miums. Het begon allemaal, 32 jaar 
geleden, toen haar zoontje met de 
McDonalds speeltjes speelde en liet 
rondslingeren. Ze maakte een plank 
om ze netjes neer te zetten. “Ik vond 
de speeltjes zo leuk en mooi ge-
maakt dat ik ze bleef kopen. Mijn 
kinderen speelden er allang niet 
meer mee, maar ik bleef ze verza-
melen. En zo is mijn collectie uitge-
groeid tot een unieke verzameling 
van premiums uit de hele wereld. 
Ik heb exemplaren uit de Verenig-
de Staten, Nieuw Zeeland, China 
en uit heel Europa”, vertelt Sally vol 
enthousiasme. “Het leuke van mijn 
collectie is, dat je een inzicht krijgt 
in het tijdsbeeld. Vanaf 1985 tot nu 
zie je de ontwikkeling en verande-
ring in thema’s en rages. Het begon 
met de afbeelding van de clown Ro-
nald McDonald. Tegenwoordig wil 
McDonalds vooral uitstralen dat zij 
educatie en bewust leven hoog in 
het vaandel hebben staan. Dat zie 
je terug in de speeltjes. De laatste 
speeltjes zijn een handsinaasap-
pelpers en een krom bordje waar 
een banaan in past met bijpassend 
vorkje. McDonalds denkt daar heel 
goed over na”, vertelt Sally vol over-
tuiging. 

Niet saai
In haar museum staan zo’n 50 vitri-
nes vol met deze premiums van de 
McDonalds. “En dit is nog maar een 
derde van mijn collectie”, vertelt Sal-
ly. “Het leuke is dat ik de collectie af 
en toe kan wijzigen een aanvullen 

met andere items.” Toen Disney 100 
jaar bestond, kwam McDonalds met 
alle 100 Disney figuurtjes uit. Sally 
heeft ze natuurlijk allemaal. 

Maar naast alle speeltjes, die zijn te 
bewonderen in de vitrines, heeft het 
museum ook de happy meal doos-
jes, de diverse petjes en uniformen 
van het personeel en vele andere 
items die met McDonalds te maken 
hebben. “Dit is geen saai museum”, 
wil Sally benadrukken. “Als kinde-
ren en volwassenen komen, maak 
ik er iets interactiefs van. Kinderen 
kunnen hier een quiz doen en een 
speurtocht. Ook is er de mogelijk-
heid om speeltjes te ruilen. We wil-
len vooral een ontmoetingsplaats 
zijn voor verzamelaars en ouders 
die hier gewoon even lekker zitten 
en een kopje koffie drinken en kun-
nen genieten van al die speeltjes. 
Een plek waar grote mensen weer 
kind kunnen zijn”, lacht Sally volluit. 
Sally zit vol ideeën en wensen over 
activiteiten die ze nog wil opzet-
ten voor kinderen en volwassenen. 
Van kinderfeestjes tot voorlichting 
aan ouders over veiligheid in en 
om het huis tot een ‘Happy-meal-
Kerst-Fair’. Het museum is geopend 
van vrijdag tot en met zondag vanaf 
11.00 uur en kost slechts 2,50 euro 
entree en daar krijg je ook nog een 
kop koffie en limonade bij. Kijk voor 
meer informatie: www.happymeal-
museum.nl. Het museum is te vin-
den aan de Legmeerdijk 269. 

Door Tonja Roodenburg

Jongste en oudste gast ooit op

College neemt politieke week 
door op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Wekelijks zendt de lo-
kale omroep van Aalsmeer 24 uur 
per dag uit op 105.9 FM (ether) en 
99.0 FM (kabel). Ook de komende 
week zijn er weer vele interessante 
programma te beluisteren via Ra-
dio Aalsmeer. In het ‘Vrijdagavond-
café’ onder andere aandacht voor 
de Ladies Night en de sprookjes-
revue ‘Lang en Gelukkig’ van de 
Rijzenspelers. Deborah is er weer 

met haar maandelijkse rubriek over 
hetgeen haar opviel op de socia-
le media, ook weer aandacht voor 
Ron’s Top 40 Hitarchief, de Twit-
terhit en Caroline verzorgt de UIT-
Agenda. En natuurlijk tussendoor 
de lekkerste hits uit jaren tachtig 
tot nu van 21.00 uur tot 23.00 uur. 
In ‘Aalsmeer Politiek’ mogen weke-
lijks Aalsmeerse politici de lokale 
politieke week doornemen op za-

terdag om 12.00 uur, deze week is 
het College aan de beurt. Komen-
de maandagavond 27 oktober zijn 
er weer twee Aalsmeerders of Ku-
delstaarters te gast in ‘Door de 
Mangel’ en ‘De Top 10 van…’. De-
ze week nemen de oudste en jong-
ste gast in de historie van deze pro-
gramma’s plaats achter de micro-
foon. Zo wordt de 83-jarige hove-
nier Jaap Spaargaren, beter be-
kend als Zwarte Jaap, gemangeld 
en komt de jongste gast Jan Spar-
naaij zijn favoriete nummers la-
ten horen. Tijdens de uitzendingen 
kunnen vragen gesteld worden aan 
de gasten via het telefoonnummer 
0297-325858, via e-mail: studio@
radioaalsmeer.nl of via Twitter. Op 
zaterdag tussen 13.00 en 14.00 uur 
wordt het programma herhaald.

Meewerken?
Radio Aalsmeer zoekt nog steeds 
mensen die willen mee helpen aan 
de programma’s van de radio-om-
roep. Niet alleen presentatoren, 
maar ook redactieleden en repor-
ters/verslaggevers zijn van har-
te welkom. Vindt u het leuk om 
verslag te doen van activiteiten in 
Aalsmeer, of van uw eigen vereni-
ging of organisatie? 

Kom dan het enthousiaste team van 
Radio Aalsmeer versterken! Stuur 
een mail naar: info@radioaalsmeer.
nl. Geen ervaring? Geen probleem, 
want de omroep kan zorgen voor 
een (interne) opleiding. Het bezoe-
kadres van de studio is: Van Cleeff-
kade 15 in de Crown Business Stu-
dio’s.

Nog tot en met eind oktober

Tekeningen Russische 
kinderen in gemeentehuis 
Aalsmeer - Nog tot 31 oktober 
op iedere werkdag van 9.30 tot 
16.30 uur zijn in het gemeente-
huis tekeningen en schilderijen te 
zien van kinderen van de kinder-
kunstscholen uit (Wit) Rusland. 

De kinderen gaan naar de kunst-
scholen naast hun gewone on-
derwijs om te voorkomen dat ze 
op straat zwerven. Na de kern-
ramp in 1986 is de gezond-
heid van deze kinderen niet al te 
best. De kunstwerken zijn echter 
prachtig, kleurrijk en soms feeë-
riek van uitstraling. Sommige kin-
deren gaan dan ook later naar de 

kunstacademie. Alle werken zijn 
ook te koop. Ga nog even kij-
ken als het kan. De opbrengst is 
voor apparatuur voor een zieken-
huis in Mogilev in Wit-Rusland. 
Groepen zijn welkom van 14.00 
tot 16.30 uur en kunnen zich aan-
melden bij OSA e-mail: info@
osa-aalsmeer.nl of telefonisch 
via 0297-321509. De Stichting 
Ontwikkelings-Samenwerking in 
Aalsmeer organiseert deze ten-
toonstelling om de gezondheid 
van de mensen in Wit-Rusland te 
ondersteunen. Meer informatie is 
te vinden op de website van OSA: 
www.osa-aalsmeer.nl.

Jodelen met Musica in OTT
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
heeft zanggroep Musica de cliënten 
van Ons Tweede Thuis aan de Hor-
tensialaan een gezellige ochtend 
gebracht. Het repertoire bestond 
uit Oostenrijkse liederen waarbij de 
aanwezigen lekker mee mochten 
jodelen. Ook met het Nederlands 
meezingrepertoire kon men gezellig 

meezingen en meedeinen. Er wer-
den volop foto’s gemaakt van het 
koor, dat zich in folkloristische kledij 
presenteerde. Eén cliënt was zo een 
fan dat hij van iedereen een handte-
kening wilde. Een andere gast heeft 
ook een lied, tussen het koor, mee 
mogen zingen. Een onvergetelijk 
ochtend voor iedereen.





www.lijfengezondheid.nl

Eet je 
warm!
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Spaarzegelactie en nieuw: Drie 
verkooppunten Crown Theater 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag is 
de samenwerking tussen winkel-
centrum Nieuw Oosteinde en het 
Crown Theater van start gegaan 
met een nieuwe spaarzegelactie. Tot 
eind december kunnen klanten van 
de winkels in dit winkelcentrum ze-
gels sparen voor een gratis theater-
kaart in het hele seizoen. Bij beste-
ding van een bepaald bedrag ont-
vangt men een spaarzegel. 
Het bedrag verschilt per winkel. 
Met negen spaarzegels heeft u al 
een volle spaarzegelkaart en dit le-
vert een gratis theaterkaart op. U 
moet de andere er dan wel bij ko-
pen. Kijk op de website voor alle 

voorwaarden. Daarnaast heeft het 
Crown Theater nu ook drie nieuwe 
verkooppunten in het dorp. U kunt 
daar direct kaarten kopen voor alle 
voorstellingen. Uit onderzoek is ge-
bleken, dat niet iedereen het even 
prettig vindt om telefonisch of onli-
ne toegangskaarten te kopen. Van-
daar dat nu de extra verkooppun-
ten zijn geregeld. De drie verkoop-
punten zijn: Primera in Nieuw Oost-
einde, Espago in de Ophelialaan en 
Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat. 
Met de spaarzegelactie en de ver-
kooppunten werkt het Crown The-
ater weer aan een goede band met 
alle inwoners.

Primera eigenaar René Jansen met Peter van Eick van het Crown Theater.

College bezoekt Celieplant en 
Bouquetnet op Green Park
Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders bezoekt re-
gelmatig bedrijven en organisaties 
om te weten wat bedrijven en or-
ganisaties belangrijk vinden en wat 
er leeft. Op 10 oktober bezochten 
ze de bedrijven Celieplant en Bou-
quetnet van John Celie. Deze bedrij-
ven zitten in één duurzaam gebouw 
aan de Japanlaan op businesspark 
Green Park. 
De nieuwbouw was net voor de zo-
mer af en het bedrijf draait op de 
nieuwe locatie al op volle toeren. 
Wethouder Economische Zaken Ad 
Verburg: “Heel belangrijk dat zo’n 
toonaangevend en sterk groeiend 
bedrijf zich op Green Park Aalsmeer 
gevestigd heeft. Dit is goed voor de 
economie en de werkgelegenheid 
met zo’n 200 banen. Ook goed om 
te horen dat Green Park Aalsmeer 
voor hem de enige juiste keuze is 
om zijn bedrijf te vestigen. Voorde-
len zijn dat je in 5 minuten op Schip-
hol bent en de juiste kennis, Flora-
Holland, logistiek en het bedrijfsle-
ven vlak bij zijn.“ Directeur John Ce-
lie: “Dit is het duurzaamste bedrijfs-
gebouw van Aalsmeer en de re-
gio met een oppervlakte van meer 
dan 10.000 vierkante meter. Na het 
plaatsen van de zonnepanelen heb-
ben we geen energielasten meer. 

Normaal verdween er dagelijks bij 
Bouquetnet duizenden liters afval-
water in het riool. Door het recyclen 
en zuiveren van afvalwater in com-
binatie met het (her)gebruik van re-
genwater is het watergebruik tot nul 
liter teruggebracht. Na het zuiveren 
voegen we voor het gebruik gelijk 
voedingsmiddelen toe aan het wa-
ter voor de bloemen. Op deze schaal 
is dit uniek in Nederland. Het ge-
bouw is grotendeels van beton en 
dus 100% te recyclen. We hebben 2 
Wajong-medewerkers in dienst die 
volledig geaccepteerd zijn in het be-
drijf. Ik roep alle bedrijven op om ie-
mand die meer afstand tot de ar-
beidsmarkt heeft in dienst te ne-
men. Door alle besparingen op on-
derhoud, energie en water zijn de 
gebruikerskosten voor deze locatie 
een stuk lager dan onze oude loca-
tie in Amstelveen. Wij hebben voor 
Green Park Aalsmeer gekozen voor 
de uitstraling, de goede bereikbaar-
heid en voor de kennis en aantrek-
kingskracht die hier rond FloraHol-
land zit. Dit kunnen wij nergens an-
ders ter wereld vinden.” Celieplant 
B.V. brengt kamer- en tuinplanten 
vanuit de kwekerijen direct naar 
de supermarkten. Grote retailers in 
heel Europa zijn al jarenlang vaste 
klant van Celieplant en Bouquetnet. 

“Hulp steeds belangrijker”
Wethouder Verburg bezoekt 
Prezens GGZ inGeest
Aalsmeer - Op 9 oktober heeft 
Wethouder Zorg en Welzijn Ad Ver-
burg een bezoek gebracht aan Pre-
zens, onderdeel van GGZ inGeest. 
Prezens biedt hulp aan mensen met 
psychische problemen van alle leef-
tijden. De hulp is heel divers en richt 
zich zowel op mensen die een risi-
co lopen om psychische klachten 
te ontwikkelen als op mensen met 
lichte tot zware psychiatrische pro-
blemen. Wethouder Verburg wilde 
kijken hoe Prezens uitvoering geeft 
aan haar preventieve taken, maar 
ook horen hoe het in de dagelijkse 
praktijk gaat als preventie niet vol-
doende blijkt en er behandeling no-
dig is. Ook de werkwijze en advise-
ring aan mensen die klachten heb-
ben en daar meer inzicht in willen 
hebben kwamen aan bod. De wet-
houder heeft ook samen met een 
medewerker van het sociaal team 
Aalsmeer een cliënt thuis bezocht. 
In het sociaal team zetten medewer-
kers van Prezens hun kennis en ex-
pertise in, samen met andere instel-

lingen, om mensen met psychische 
problemen in Aalsmeer te helpen. 
Wethouder Zorg en Welzijn Ad Ver-
burg: “Het maakt wel indruk op me 
wat het sociaal team allemaal doet. 
Dit zal steeds belangrijker worden 
nu mensen langer thuis moeten blij-
ven wonen. Prezens probeert hier-
aan bij te dragen en werkt hierin sa-
men in de sociale teams. Prezens is 
vooral gericht op de hulp aan men-
sen met psychische problemen. Dit 
is soms moeilijk en daarom is sa-
menwerking in het sociaal team zo 
belangrijk. Sommige cliënten van 
het sociaal team willen geen hulp 
en moeten zelfs gedwongen opge-
nomen worden om ze tegen zichzelf 
of hun omgeving in bescherming te 
nemen. De burgemeester moet in 
dat geval toestemming hiervoor ge-
ven. Ik heb zelf als locoburgemees-
ter ook voor een aantal van dit soort 
gevallen toestemming moeten ge-
ven. Dat raakt je.” aldus wethouder 
Verburg. Meer informatie is te vin-
den op de website www.prezens.nl.

Wethouder Zorg en Welzijn Ad Verburg, André de Roo en Jos Smeijer van Pre-
zens bij werkbezoek aan Prezens GGZ inGeest.

Frankrijk de snelste groeier
Exportwaarde bloemen en 
planten kruipt naar plus!
Aalsmeer - De exportwaarde van 
bloemen en planten vanuit Neder-
land is tot en met september met 
bijna 3% gestegen tot 4,1 miljard. 
Opvallend is de omslag van krimp 
naar een toename van 7% tot bij-
na 500 miljoen naar Frankrijk. In het 
derde kwartaal dit jaar klom de tota-
le omzetwaarde met 5% in vergelij-
king met het derde kwartaal in 2013. 
Dit maakt de VGB bekend op basis 
van de exportstatistieken van Flori-
data. In bijna alle maanden dit jaar 
is de exportwaarde van bloemen en 
planten gestegen. Alleen in maart 
en mei was er dit jaar een krimp, 
in beide maanden -4% tot respec-
tievelijk 548 miljoen en 587 mil-
joen. In totaal ligt de omzetgroei tot 
en met september op +2,6% tot 4,1 
miljard, waarbij de plantenwaarde 
meer stijgt dan die van de bloemen. 
Na het eerste kwartaal lag de bloe-
men- en plantenexport op hetzelfde 
niveau als vorig jaar. 
Na het tweede kwartaal werd een 
stijging genoteerd van 1,6% tot 3 
miljard. In het derde kwartaal dit 
jaar klom de omzetwaarde met 5,5% 
tot iets meer dan 1,1 miljard. Op-
merkelijk is de omslag in de export 
van bloemen en planten op Frank-
rijk. Na het eerste kwartaal was er 
een achterstand van 8%, die na het 

tweede kwartaal was ingelopen in 
een lichte waardestijging van 2%. 
Na drie kwartalen is Frankrijk de 
snelste groeier van de top-drie af-
nemers met een toename van 7% 
tot bijna 500 miljoen. Een sterk bo-
vengemiddelde groei in de top-10 
importerende landen is tot en met 
september verder gerealiseerd in 
Zwitserland (+13,1% tot 135 mil-
joen) en Polen (+14,5% tot 123 mil-
joen). Naar Zwitserland groeit voor-
al de plantenexport. Richting Po-
len is de groei gelijk verdeeld over 
bloemen en planten. In zeven van 
de top-10 landen realiseert de Ne-
derlandse bloemen- en plantenex-
port een stijging. In Italië en België 
is er een stabilisatie tot lichte krimp 
en de export op Rusland liep tot en 
met september achter met -6,5% tot 
183 miljoen. De export naar Oost-
Europese landen wisselt sterk. Tot 
en met september vorig jaar lag Oe-
kraïne bijvoorbeeld op een groei 
van 29%, dit jaar is er een sterke da-
ling. De koers van de Oekraïnse gri-
vna is tot een minimum gedaald. De 
VGB is de brancheorganisatie voor 
de binnenlandse, importerende en 
exporterende groothandel in bloe-
men en planten. Haar leden hebben 
een jaaromzet van 3,5 miljard in de-
ze branche.

Verenigingen en stichtingen in ‘t zonnetje

Leden Rabobank welkom op 
ledenavond in Crown
Aalsmeer - Op donderdagavond 
30 oktober aanstaande organiseert 
Rabobank Regio Schiphol voor het 
vijfde achtereenvolgende jaar haar 
succesvolle en drukbezochte le-
denavond in het Crown Theater in 
Aalsmeer. Op basis van de ervaring 
van de afgelopen jaren is besloten 
om dit jaar twee bijeenkomsten te 
houden. Eén voor de Rabobank-le-
den uit de regio Aalsmeer-Uithoorn 
in het Crown Theater Aalsmeer en 
één voor de leden uit de regio Haar-
lemmermeer in Theater De Meerse 
in Hoofddorp. Op deze manier kan 
de bank meer bezoekers verwelko-
men dan voorgaande jaren. 

De lokale Rabobank geeft dit jaar 
een extra feestelijk tintje aan de 
avond. Een belangrijk onderdeel 
van het programma wordt gevormd 
door de bekendmaking van de te 
ontvangen bedragen aan vereni-
gingen en stichtingen uit Aalsmeer 
en Uithoorn. De leden van de bank 
hebben hier in het kader van de 
bloeiende ledenbankactie de af-
gelopen periode een stem op uit-
gebracht. Het resultaat voor de re-

gio Aalsmeer - Uithoorn ziet u de-
ze avond. Het verdere programma 
omvat uiteraard een toelichting op 
de gang van zaken bij Rabobank 
Regio Schiphol alsmede een wer-
velende presentatie van de beken-
de trendwatcher Rob Creemers. Hij 
gunt de bezoekers een kijkje in de 
ontwikkelingen op velerlei gebied 
waar de wereld doorheen gaat; va-
riërend van techniek tot vergrijzing, 
van klimaatverandering tot globa-
lisering. En natuurlijk laat de bank 
ook dit jaar weer een korte film zien 
over de lokale sponsorbelevenissen. 
Tijdens het informele gedeelte kun-
nen de leden onder het genot van 
een drankje, een hapje en live mu-
ziek op informele wijze nader ken-
nismaken met de steeds vernieu-
wende manier waarop klanten zelf 
hun bankzaken willen regelen via 
telefoon en internet. Leden van de 
Rabobank Regio Schiphol kunnen 
zich aanmelden via de site: www.re-
gioschiphol.rabobank.nl Onderaan 
de homepage staan twee aanmeld-
buttons. Eén voor de avond in Haar-
lemmermeer en één voor de avond 
in de regio Aalsmeer/Uithoorn.

Espago trakteert op korting
Aalsmeer - 24: Aalsmeer - Al 20 
jaar een begrip in Aalsmeer. Espago, 
de cadeauwinkel van Gonny de Ko-
ter in de Ophelialaan. “Tja, na zoveel 
jaar zou je haast denken dat ieder-
een uit Aalsmeer wel eens binnen is 
geweest”, beaamt Gonny. Toch is dat 
niet het geval, nu ook weer de eta-
lage de eyecatcher is, mogen nog 
wekelijks nieuwe gezichten welkom 
geheten worden. 
Een ander, nieuw gezicht is dat van 
Rita Joshua. Jarenlang zelf onder-
nemer in de Zijdstraat en vanaf nu 
een nieuwe collega in het team van 
Espago. Gerry Jongkind heeft na 20 
jaar afscheid genomen in verband 
met haar pensioen en het stokje 
overgedragen aan Rita. Reden ge-
noeg om weer eens een onvervalst 
open huis te houden, vindt Gonny. 
“Op vrijdag 31 oktober staan onze 
deuren wagenwijd open, vieren wij 
ons 20 jarig bestaan, is er de he-
le dag heerlijke koffie van Bobbies 

Coffee company en bieden wij op 
het gehele assortiment, met uitzon-
dering van de kunststukken van The 
Wunderkammer, 20% korting.” On-
danks dat Espago geen online ver-
koop biedt, wordt er regelmatig ge-
communiceerd op facebook. Ook 
daar worden de nieuwste objec-
ten, tassen of andere cadeaus ge-
deeld. Speciaal voor de social me-
dia fans heeft Espago een actie ge-
lanceerd onder de noemer 20 x 20. 
Iedereen kent wel iemand in zijn of 
haar omgeving die om een bepaalde 
reden een cadeautje verdient. Espa-
go trakteert daarom op 20 cadeau-
bonnen van 20 euro. Deel op de fa-
cebook pagina van Espago wie jij 
graag een cadeaubon wilt geven en 
waarom. Wie weet win jij één van de 
20 cadeaubonnen, voor je vriendin, 
oma, tante of collega. En natuurlijk 
krijg jij er zelf ook eentje. Op 31 ok-
tober worden de bonnen feestelijk 
uitgedeeld.

Het team van Espago met tweede van links, eigenaresse Gonny de Koter.

Afvalverzameling Meerlanden
Mijlpaal: 5 miljoen kuub 
groengas uit afval
Rijsenhout - Meerlanden, met haar 
hoofdvestiging in Haarlemmermeer, 
heeft een mijlpaal bereikt. Zij heeft 
maar liefst 5 miljoen kuub groen-
gas geproduceerd uit afval. Dat 
is vrijdag, op de dag van de duur-
zaamheid, op een ludieke wijze ge-
vierd. Alle medewerkers zijn ge-
trakteerd op een groengas barbe-
cue. Symbolisch is tijdens dit eten-
tje de 5 miljoen m3 groengas over-
handigd, in een koffertje, door een 
‘Gouden kofferdame’ en op de ma-
nier zoals dat gebeurt in het popu-
laire televisieprogramma ‘Miljoe-
nenjacht’. Meerlanden zamelt afval 
in uit de gemeenten Haarlemmer-
meer, Aalsmeer, Bloemendaal, Die-
men, Haarlemmerliede en Spaarn-
woude, Heemstede, Hillegom, Lisse 
en Noordwijkerhout. Uit al het gft-
afval wordt onder meer groengas 
geproduceerd. Bij dit proces loopt 
Meerlanden ver voorop in Neder-
land. De mijlpaal van 5 miljoen kuub 
is ook eerder bereikt dan verwacht, 
waarmee de gehanteerde produc-
tietechnieken hun succes hebben 
bewezen. De spraakmakende ont-
wikkelingen van Meerlanden op het 
gebied van duurzaam ondernemen 
worden door de overheden van de 

betrokken gemeenten nauwlettend 
in de gaten gehouden. “We koersen 
op een geheel duurzame samenle-
ving, sterker nog, naar een circulai-
re economie. Voorbij recyclen, duur-
zaam bouwen en het verminde-
ren van energieverbruik. Natuurlijk 
hoort energie besparen daar ook bij. 
Continu zijn we op zoek naar part-
ners en technieken om meer ener-
gie en grondstof uit afval te reali-
seren zelfs zonder de grondstoffen 
te verliezen. Die ambitie heeft ook 
Meerlanden. Al jarenlang. Meerlan-
den is dan ook een belangrijke re-
den dat Haarlemmermeer als kop-
loper wordt gezien. Deze mijlpaal is 
daar het concreet bewijs voor. Maar 
liefst 5 miljoen kuub groengas, gas 
dat wordt opgewekt door en met 
ons eigen afval. Scheiden van afval 
loont, wat een fantastisch resultaat! 
Ik ben hier erg trots op en compli-
menteer iedereen die dit mogelijk 
maakt, alle mensen bij Meerlanden 
maar zeker ook de inwoners die hun 
afval scheiden”, aldus John Neder-
stigt wethouder Duurzame Econo-
mische Ontwikkeling en - Inrichting 
en Energie Haarlemmermeer.

Foto: Vos Fotografie Aalsmeer. 

V.l.n.r.: Ger de Jong (algemeen directeur Meerlanden, Gouden Kofferdame, 
Gert-Jan Klaassen Bos (manager Bio-Energie)

Ger de Jong (algemeen directeur Meerlanden), Gouden Kofferdame, Team 
Bio-Energie







Galerie van het 
jaar: Sous Terre

Aalsmeer - Door collega galerie-
houders is Sous-Terre voorgedragen 
voor de eretitel ‘Galerie van het jaar 
2015’. Uit vijftig voorgedragen ga-
lerieën is de Sous Terre, met gale-
rieën in Aalsmeer, Lithoijen en Oot-
marsum vervolgens door een ter 

zake kundige jury, samen met nog 
twintig andere galerieën, genomi-
neerd. Ook daar is Sous Terre uiter-
aard ontzettend trots op. Nog trot-
ser zouden de eigenaars zijn als zij 
de eretitel ook behalen. U kunt de 
galerie met meer dan 1000 schilde-
rijen en zo’n 2000 sculpturen helpen 
de eerste plaats te behalen door op 
ze te stemmen. Dit kan tot en met 
30 oktober! Kijk voor meer informa-
tie en het uitbrengen van stemmen 
op www.galerie-sous-terre.nl. 

Aalsmeers Dictee is vol!
Aalsmeer - De inschrijving voor het 
Groot Aalsmeers Dictee, dat plaats-
vindt op vrijdag 31 oktober, is ge-
sloten. Voor het dictee hebben zich 
ruim veertig deelnemers opgegeven 
en daarmee is de zaal volgeboekt. 
Het Groot Aalsmeers Dictee wordt 
voor het vijfde jaar op rij georgani-
seerd door Boekhuis Aalsmeer. In 
restaurant ’t Wapen van Aalsmeer 

strijden de deelnemers in de cate-
gorieën liefhebbers, specialisten en 
teams. Bijzonder is dat aan de spe-
cialistenwedstrijd elf ervaren dic-
teetijgers deelnemen die afkom-
stig zijn uit het hele land. Het dic-
tee heeft dit jaar als thema ‘Vreem-
de veranderingen’ en is geschreven 
door tweevoudig winnares Anne-
marie Braakman-Ven.

Voor snuisterijen en bijzonder 
krijtverf naar Brocante Kaatje
Rijsenhout - Voor brocante, kleine 
snuisterijen en aparte meubeltjes ga 
je naar Brocante Kaatje. Brocante 
Kaatje is een kleine winkel met leu-
ke opgeknapte meubeltjes, brocan-
te, lifestyle, cadeautjes en nog veel 
meer. Ook kan men er terecht voor 
de krijtverf van Annie Sloan. Met 
deze bijzondere verf schildert men 
snel en makkelijk meubels, muren 
en vloeren. 

Schuren en gronden hoeft niet meer, 
er kan direct worden begonnen met 
schilderen. Geen stof, geen stank, 
en droog in een half uur. Annie Slo-
an Chalkpaint hecht op vrijwel elke 
ondergrond. Er kan zelfs over oude 
waslagen heen worden geschilderd! 
De verf dekt vaak al in één keer. Het 
assortiment bestaat uit tweeënder-
tig kleuren. Deze prachtige kleur-
tinten van Annie Sloan vertonen het 
Franse karakter. De krijtverf is een 
natuurlijk product, milieuvriendelijk 
en op waterbasis. De verf wordt af-
gewerkt met een laagje Annie Sloan 
Soft Wax. Deze wax geeft een matte 

uitstraling en beschermt de verf te-
gen vuil en vocht. Al bijna 25 jaar is 
de chalkpaint van Annie Sloan een 
succes.

Workshops 
Dit alles met eigen handen en ogen 
ervaren? Er worden bij Brocan-
te Kaatje geregeld workshops ge-
geven waar men kennis kan ma-
ken met de verf en zijn mogelijk-
heden. Tijdens de workshop krij-
gen de deelnemers veel informatie 
over de verf en leren ze verschillen-
de verftechnieken die mogelijk zijn 
met Annie Sloan Chalkpaint. Op vrij-
dag 24 en zaterdag 25 oktober krijgt 
u bij aankoop van een liter verf sa-
men met een bus wax een kwast ca-
deau. Nieuwsgierig geworden naar 
de krijtverf of Brocante Kaatje? Kijk 
dan eens op de website www.bro-
cantekaatje.nl of kom gezellig langs 
in het winkeltje! Brocante Kaatje is 
elke vrijdag en zaterdag geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur en is te vin-
den aan de Aalsmeerderweg 761 in 
Rijsenhout.

Geen zonnig eerste onthaal!
Dinsdag gratis poffertjes 
op markt op Praamplein
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag had 
het feest moeten worden, de markt 
voor het eerst op het Praamplein. 
Echter, de kooplui kregen geen zon-
nig onthaal, sterker nog: Ze werden 
verwelkomt met veel regen en har-
de wind. Volgende week wordt de 
‘opening’ van de markt op de nieu-
we locatie gewoon over gedaan. Er 
worden leuke acties gehouden en 
de bezoekers kunnen rekenen op 
een traktatie. Want, de marktonder-
nemers zijn wel heel tevreden met 
de verhuizing en vonden allen hun 
plekje prima. De grote wagens zijn 
gesitueerd tegen het water, waar-
door de wind geen vrij spel krijgt. 
De opstelling is zo gemaakt dat een 
knusse markt is gecreëerd. Bob den 
Hollander van de marktcommissie: 
“We zitten op Praamplein dichter bij 
de winkels. Je merkt toch dat klan-
ten dingen willen combineren. Even 

naar de winkels in het Centrum en 
dan naar de markt. Ook kunnen 
klanten vlak bij de markt parke-
ren op het gedeelte waar de markt 
niet staat. Het is wel blauwe zone, 
dus let op je parkeerschijf.” Door 
het stormachtige weer was de op-
komst dinsdag dus niet heel groot. 
Toch trotseerden een aantal klanten 
het slechte weer en allen waren lo-
vend over de nieuwe locatie. De ac-
tie van de marktondernemers om 
gratis poffertjes uit te delen aan el-
ke klant die iets koopt kon afgelo-
pen dinsdag geen doorgang vinden. 
Het waaide te hard om de parasol 
uit te schuiven. Deze lekkere trak-
tatie is nu naar aanstaande dinsdag 
28 oktober verschoven. Per kraam 
krijgt u een bon die u bij de poffer-
tjeskraam kunt inleveren. En koopt 
u bij meerdere kramen dan heeft u 
recht op meerdere porties!

Bijna 120 kinderen op pad voor 
pompoenenspeurtocht Centrum
Aalsmeer - De vijfde pompoenen-
speurtocht in het Centrum afgelo-
pen zaterdag 18 oktober was weer 
een groot succes. Bijna 120 kinde-
ren gingen op deze heerlijke herfst-
dag op zoek naar de verstopte pom-
poenen met lichtjes in de etalages 
van de winkels in het Centrum. Het 
wordt bijna een traditie, de pom-
poenspeurtocht op de laatste zater-
dag van de herfstvakantie. In zestien 
winkels verspreid door het centrum 
stonden verlichte pompoenen. Met 
behulp van een plattegrondje dat 
opgehaald kon worden bij de spe-
ciale Pompoenenkraam in de Zijd-
straat konden de kinderen op zoek 
naar de pompoenen. Tussen 13.00 
en 15.30 uur was het een drukte van 

jewelste in de straten met kinde-
ren en hun ouders op zoek naar de 
pompoenen. Het was er ook prach-
tig weer voor! Ook dit jaar waren er 
veel verklede kinderen op pad. De 
verklede kinderen mochten gratis 
op de foto bij Foto Kruyt en bij Sla-
gerij Ron Steen werd op pompoe-
nensoep getrakteerd wat ook zeer 
in de smaak viel bij het winkelend 
publiek. Heel veel kinderen wisten 
alle pompoenen te vinden. Direct na 
afloop van de speurtocht werden de 
prijswinnaars getrokken en gebeld. 
De prijzen die beschikbaar waren 
gesteld door de deelnemende win-
keliers in Aalsmeer Centrum, kon-
den zaterdagmiddag meteen opge-
haald worden. De hoofdprijs, 4 toe-

gangskaarten voor de Efteling, is 
gewonnen door Stijn Engel (8) uit 
Kudelstaart. De kaartjes voor Jun-
gle Book en Pluk van de Petteflet 
die beschikbaar werden gesteld 
door het Crown Theater zijn gewon-
nen door Britt de Jong (7) en Jelmer 
Huizen (5). Cadeaubonnen van Ted-
dy’s en Foto de Boer zijn uitgereikt 
aan Lendel Vos (8), Lindsey Bokho-
ven (8), Mandy Vuijk (6) en Rainor 
Boumann (5), een bakpakket van de 
Wereldwinkel aan Isabella Dekker 
(10), cadeaubonnen van Bart Smit 
beschikbaar gesteld door Lingerie 
v.d. Schilden aan Time Schotman 
(6) en Finn Koeslag (5), een minis-
peaker Phonehouse aan Ruben Me-
zen (10), een snoeppakket Gezond-
heidswinkel aan Thijs Kessler (9), 
een cadeaubon van Shoeby en Fo-
to de Boer aan Britt Engel (8), een 
boek van Boekhuis en cadeaubon 
Foto de Boer aan Mette Smithuis (8)
en een rugtas van Henrita Footwear 

en een cadeaubon van Teddy aan 
Juliet Buskermolen (4 jaar).
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Gezellige Ladies Day bij 
Slender You Beautyworld
Aalsmeer - Volgende week don-
derdag 30 oktober zal er bij SY 
Beautyworld in de Hadleystraat een 
gezellige, leerzame en ontspannen 
Ladies Day worden georganiseerd. 
Iedereen is welkom van ’s morgens 
tien uur tot ’s avonds acht uur. Ei-
genaresse Anette Mulder heeft zo’n 
dag vorig jaar voor het eerst geïn-
troduceerd en met succes. Ze ver-
telt: “Dit jaar gaan we nog uitge-
breider aan de slag. En als extra 
toevoeging zal de opening plaats-
vinden van de CambridgeWeight 
room. Wij, mijn medewerkster Mari-
on en ik, zijn namelijk officieel Cam-
bridge consulenten. Afvallen on-
der professionele begeleiding. Ma-
rion zal tevens een proeverij van 
Cambridge voeding verzorgen waar 
nieuwe klanten kennis kunnen ma-
ken met dit bijzondere Weightplan 
en al haar smaken. Voor vaste klan-
ten geven wij een mooie korting van 
tien procent op de Cambridge pro-
ducten. Verder zal collega Liza onze 
nieuwe make-up line introduceren, 
tevens mensen adviseren en opma-
ken voor diegene die dat willen. Me-
dewerkster Manon gaat zich samen 
met haar assistente bezig houden 
met het lakken van nagels. Uiter-
aard tegen flink gereduceerde tarie-
ven. Shellac kan deze dag voor tien 
euro worden aangebracht. Geen ge-
wone nagellak, maar een ijzerster-
ke, long-lasting, hoogglans Power 
Polish.” Anette steekt haar nagels in 
de lucht en zegt: “Moet je zien, bij 
mij zit dit er al twee weken op! En 
gewoonlijk kost het iets meer dan 
dertig euro, dus wees er snel bij of 
maak een afspraak.” Het is sowie-
so verstandig om afspraken te ma-
ken met verschillende disciplines in 
de salon op de open dag. De ver-
wachting is dat het wederom druk 
kan worden. Onder het genot van 
een hapje en een drankje zal het 
een gezellige Ladies Day worden. 
Momenteel wordt het hele pand op-
gefrist; het schilderwerk wordt aan-
gepakt, er komen nieuwe vloeren 
en ook de CambridgeWeight room, 
die wat meer privilege biedt voor de 
klant, wordt mooi opgeknapt. Op 
de Ladies Day staat er tevens een 
stand van Gatineau en Bergman. 
SY Beautyworld maakt gebruik van 

deze verzorgingslijn in de salon. Zij 
maken gratis een huidanalyse met 
foto. Er is genoeg te zien en te bele-
ven. Bovendien kunnen alle slender 
abonnementen en maandkaarten 
op deze dag worden aangeschaft 
met maar liefst vijfentwintig procent 
korting. Anette tot slot: “We hebben 
zin in de Ladies Day. Het zal een 
vrijblijvende dag worden. Ik zal zelf 
overal mijn gezicht laten zien en doe 
een presentatie van ons december-
arrangement met als thema ‘Touch 
of Roses’. Nieuwsgierig geworden? 
Kom gewoon langs. Nu geef ik Ani-
ta Vlaming het woord. Zij heeft hier 
een shop in een shop, is uiteraard 
volgende week donderdag aanwe-
zig en kan daar zelf van alles over 
vertellen. Ik ga snel naar mijn vol-
gende klant.”

Anita’s Choice 
Anita’s Choice is de naam van het 
bedrijf dat Anita Vlaming voert. “Ik 
ben begonnen met tassen, onder 
ander van het merk Miche. Daar-
van ben ik vertegenwoordigster ge-
worden. Ook verkoop ik sieraden 
en shawls en geef homeparty’s. Re-
gelmatig verander ik hier de etala-
ge in SY Beautyworld. Ik ga naar 
diverse groothandels voor leuke 
nieuwe dingen. Kijk maar eens op 
mijn Facebookpagina. Op de La-
dies Day geef ik op al mijn siera-
den een korting van twintig pro-
cent. En als je een tas aanschaft van 
Miche op die dag dan mag je gra-
tis een mooie ketting uitkiezen ter 
waarde van tien euro. Omdat ik heel 
creatief ben maak ik tegenwoordig 
van hout, stof of andere materialen 
de meest uiteenlopende decoratie-
ve accessoires. Ik heb deze lijn Ho-
meline genoemd. Volgende week tij-
dens de open dag, kun je bij mij een 
workshop volgen. We gaan huisjes 
maken of een tekstbord. Ik neem al 
mijn sjablonen mee. Kom je ook?” Al 
het personeel, assistentes en leer-
lingen (Beautyworld is een erkend 
leerbedrijf) zullen op de Ladies Day 
aanwezig zijn om u als klant te mo-
gen begroeten. Adres is Hadley-
straat 3. Telefoonnummer 0297-
346832 www.sybeautyworld.nl 

Door Miranda Gommans 

Anette en Anita (rechts) van Slender You Beautyworld.

Wellantcollege naar Olmenhorst
Aalsmeer - Op maandag en don-
derdag zijn de eerstejaars van de 
kookklas van Wellantcollege de 
Groenstrook op excursie geweest 
naar landgoed de Olmenhorst in 
Lisserbroek. 

Daar kregen de leerlingen een 
rondleiding door de biologische ap-
pelboomgaard. Er werd uitleg gege-
ven hoe de appels groeien en wat 
een biologische boomgaard is. Na 
de uitleg mochten alle leerlingen 
een kilo appels plukken. Van die ki-
lo appels bleven er twee stuks op 
school en de rest mocht mee naar 

huis. De rondleiding werd afgeslo-
ten met een bekertje appelsap van 
eigen appels! De week na de ex-
cursie gingen alle leerlingen van de 
kookklas van de appels een appel-
taart bakken. 
Het was best een hele klus om bin-
nen de tijd appels te schillen, deeg 
te maken, alles netjes in de bak-
vorm te krijgen en de keuken weer 
schoon achter te laten. Maar het 
is gelukt en het rook heerlijk in de 
school. De taarten zagen er uit om 
op te eten! De kookdocenten Me-
vrouw Kramer en mevrouw Grisel 
zijn super trots op hun kanjers.

Geslaagde Midweek OVAK 
Aalsmeer - OVAK is dit jaar met 
de midweek naar Grand Hotel Mo-
nopole in Valkenburg geweest. Met 
onderweg een lunch in Soerendonk 
en ’s avonds een diapresentatie over 
de natuur in Zuid Limburg werd de 
maandag afgesloten. Dinsdagmid-
dag stond een bezoek aan de stad 
Maaseik op het programma, inclu-
sief een rondrit in een toeristen-
treintje naar het plaatsje Aldeneijk. 
Na het diner was er een optreden 
van goochelaar Gijs Benneheij. Op 
woensdag ging de groep al vroeg op 
stap voor een dagtocht door de Ei-
fel. Na de koffie in het plaatsje Ein-
ruhr ging men aan boord van een 
schip voor een tocht over de Rur-
see. Na de lunch genoot men van 

een prachtige route via België te-
rug naar het hotel. ’s Avonds werd 
er bingo gespeeld. Donderdagmid-
dag bracht het gezelschap een be-
zoek aan het beeldenmuseum Vaals, 
waar het ontvangen werd door Gert 
de Weerd, voormalig uitbater van De 
Oude Veiling. Na een heerlijk warm 
en koud buffet, was er een spette-
rend optreden van het mannenkoor 
Brooker Shanty’s. Tot slot werd er op 
vrijdagmorgen, na een rondrit door 
Valkenburg, een bezoek gebracht 
aan het nieuwe museum Mergel-
rijk. Na een warme lunch werd het 
gezelschap bij vertrek uitgezwaaid 
door de staf van Grand Hotel Mo-
nopole. OVAK kan terug zien op een 
geslaagde midweek. 

Nationaal MS Fonds zoekt 
collectanten in Kudelstaart
Kudelstaart - Tijdens de MS Col-
lecteweek van 17 tot en met 22 no-
vember zijn er in Kudelstaart extra 
handen nodig om bij iedere voor-
deur te kunnen aanbellen. Eén op 
de duizend Nederlanders krijgt de 
diagnose MS. 

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

der MS), begeleiding en voorlich-
ting. Het Nationaal MS Fonds ont-
vangt geen subsidies van de over-
heid en is volledig afhankelijk van 
donaties, giften en sponsoren. U 
kunt het Nationaal MS Fonds ook 
steunen door een gift over te maken 
naar giro 5057 te Maassluis. 

Wilt u meer informatie? Kijk op 
www.nationaalmsfonds.nl. Wilt u 
zich aanmelden als collectant? 
Neem contact op met Anneke 
Noort, coördinator van de collecte 
in Kudelstaart via 0297-320318, 06-
22559158 of per mail: m.dijkstra@
caiway.nl.
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Open dag Sport Medisch Centrum
Gezondheid en vitaliteit 
ook voor u belangrijk!
Hoofddorp - Sport Medisch Cen-
trum Papendal locatie Amsterdam-
Schiphol houdt zaterdag 25 oktober 
open dag! Bij SMCP kunt u bij de 
sportarts niet alleen terecht met vra-
gen over acute en chronisch (sport)
blessures. Maar ook voor blessure-
consult, Sport Medisch Onderzoek, 
Keuringen voor opleiding en/of be-
roep en vitaliteitskeuringen.
Verheul en Weerman fysiothera-
peuten werkt samen met SMCP en 
staan garant voor persoonlijke aan-
dacht en specialistische zorg. Bin-
nen SMCP is er de beschikking over 
een modern verwarmd zwembad. 
Dit stelt het Centrum in staat u pijn-

vrij te laten oefenen bij reumatisch 
klachten of na een operatie. Ook 
worden er zwemlessen gegeven op 
zaterdagochtend. Hiervoor zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar. Het 
is mogelijk een onbeperkt fitnessa-
bonnement af te sluiten. Daarnaast 
kunt u begeleidt worden door een 
personal trainer en voedingscoach.
Voor een massage bent u hier even-
eens aan het goede adres. Kom 25 
oktober naar de open dag van 10.00 
tot 13.00 uur en maak kennis met de 
diverse mogelijkheden en let voor-
al op de speciale acties. Kijk voor 
meer informatie op www.smcp-am-
sterdamschiphol.nl

Goede deal VerspreidNet
Aalsmeer - VerspreidNet, onder 
andere de verspreidorganisatie van 
de Nieuwe Meerbode, heeft afge-
lopen week de zeventiende Renault 
Master afgenomen in een periode 
van 12 jaar tijd bij Renault Nieuwen-
dijk. Vorige week is het nieuwste 
exemplaar toegevoegd aan het wa-
genpark. De Masters zijn blauw van 
kleur met witte opdruk en natuurlijk 
is op de bussen de reclame in geel 
en rood van de NIeuwe Meerbode 
te zien.
VerspreidNet heeft opnieuw voor 
Nieuwendijk gekozen vanwege de 

goede kwaliteit en prijsverhouding. 
Ook zijn beide partijen tot een goe-
de inruilprijs gekomen dat is in de-
ze tijd uiteraard ook belangrijk. Be-
langrijkste is natuurlijk het op de 
weg houden van de krantenbezorg 
wagens, want geen bezorging is 
geen Nieuwe Meerbode in de brie-
venbus. Renault Nieuwendijk levert 
in deze voor VerspreidNet service 
op maat. Altijd behulpzaam en mee-
denkend, dáár zijn ze bij Verspreid-
Net heel tevreden over. Een goe-
de deal dus, vinden zowel Renault 
Nieuwendijk als VerspreidNet.

Klaar voor hartverwarmende winter
Vragen en antwoorden en 
vilten van schapenvacht
Aalsmeer - De dagen worden kor-
ter, de verwarming gaat weer aan, 
activiteiten verplaatsen zich naar 
binnen. Een goed moment om je blik 
naar jezelf te keren. Even stil staan 
en je de vraag te stellen: “Wat wil 
ik voor mezelf de komende maan-
den?” In de workshop ‘klaar voor 
een hart verwarmende winter’ helpt 
master integrative coach Mooniek 
Seebregts (tijdelijk over uit de USA)
je deze vraag te beantwoorden. 

En wel op een heel bijzondere ma-
nier! Deelnemers aan de workshop 
gaan door het creatieve proces van 
vragen en antwoorden tijdens het 
vilten van een schapenvacht. Vilt-
kunstenares Jantine Hos helpt deel-
nemers uit ruwe, geschoren scha-
penwol met handen, zeep en wa-
ter een prachtige eigen vachtkleed 
te maken. Werken met hoofd én 
handen is de manier om de verbin-
ding met jezelf te leggen en contact 
met je eigen antwoorden te maken. 

Het zelfgemaakte vachtkleed is een 
mooie reminder om je door de win-
ter te helpen. Het herinnert je keer 
op keer aan de visie die je voor je-
zelf hebt geformuleerd. Hart verwar-
mend! Deze unieke workshop wordt 
aangeboden op zaterdag 1 novem-
ber tussen 12.00 en 16.00 uur in 
fortboerderij Dijkzicht in Aalsmeer-
derbrug. Kosten zijn 89 euro. Aan-
melden kan via: info@recush.com

Uitwisseling ondernemerservaringen

‘Onderweg-naar-huis-sessie’ 
bij Berghoef Accountants
Aalsmeer - Op donderdag 6 no-
vember houdt Berghoef Accoun-
tants en Adviseurs weer haar jaar-
lijkse ‘Onderweg-naar-huis-sessie’ 
voor cliënten, relaties en overige 
geïnteresseerde ondernemers. Van 
15.45 tot 18.00 uur worden de aan-
wezigen op kantoor zo goed moge-
lijk bijgepraat over de nieuwe fiscale 
wetgeving die in het nieuwe jaar van 
kracht wordt. “Dat is juist”, beaamt 
Tom Domic, fiscalist en directeur 
klantrelaties bij Berghoef Accoun-
tants en Adviseurs. “We gaan tradi-
tioneel in op fiscale kansen en val-
kuilen van de nieuwe wet- en regel-
geving. Ook dit jaar zullen we zeker 
niet nalaten enige concrete fiscale 
tips te geven. Welke dat zijn? Laat 
ik dit zeggen, we hopen de mensen 
weer te kunnen verrassen met eni-
ge praktisch haalbare en uitgekien-
de toepassingen, waarmee ook de 
Belastingdienst kan leven. We zul-
len op dat vlak ingaan op mogelijk-
heden voor zowel bedrijven als di-
recteur-grootaandeelhouders.”
Vanwege de verwachte drukte zul-
len dit jaar extra stoelen worden bij-
geplaatst. “Uit de terugkerende po-

sitieve reacties van bezoekers ma-
ken wij op dat men het onder ande-
re op prijs stelt dat wij vakjargon zo-
veel mogelijk achterwege laten. Je 
moet de soms wat taaie en niet al-
tijd even eenvoudige materie in be-
grijpelijk Nederlands kunnen uitleg-
gen. Het hapje en drankje dat na af-
loop wordt geserveerd wordt even-
eens gewaardeerd. De mensen vin-
den het prettig om onszelf en col-
lega-ondernemers op een informe-
le wijze te spreken, met een glas in 
de hand. Het is voor zover ik weet 
inderdaad diverse malen voorge-
komen dat ondernemers elkaar bij 
ons op kantoor hebben ontmoet en 
vervolgens zaken met elkaar doen. 
Mooi om dat te constateren”, aldus 
Domic.

Berghoef biedt ook niet-cliënten 
de mogelijkheid om de ‘Onderweg-
naar-huis-sessie’ bij te wonen. Ge-
interesseerden kunnen zich via de 
website (www.berghoef.nl) of tele-
fonisch (381212) aanmelden. Voor 
wie het niet weet, het kantoor van 
Berghoef staat aan de Dorpsstraat 
99/hoek N196.

Huisartsenpraktijk Oosteinde

Dokter van Kessel en zijn vrouw 
geven na 38 jaar stokje over 
Aalsmeer - Dokter van Kessel en 
zijn vrouw hebben de pensioenge-
rechtigde leeftijd inmiddels over-
schreden en zullen de huisartsprak-
tijk officieel op 3 november overdra-
gen aan Mirjam Kusse en haar as-
sistente Lydia Boelen. Het gesprek 
vindt plaats met alle vier de be-
trokkenen in de woonhuis naast de 
praktijk. Dokter van Kessel steekt 
van wal: “In 1976 ben ik in Aalsmeer 
terechtgekomen bij dokter Kaan. 
Hij had al vanaf 1941, dus begon-
nen in de oorlog, een praktijk op de 
Oosteinderweg hier iets verderop. 
Ik werd vanaf dag één echt voor de 
leeuwen geworpen, want ging met-
een het spreekuur doen. Wij zelf ko-
men oorspronkelijk uit Amsterdam. 
Ik had uiteraard mijn artsdiploma 
behaald, heb twee jaar assistent-
schappen gelopen in het zieken-
huis op de afdelingen interne ge-
neeskunde, chirurgie en gynaecolo-
gie en met die ervaring kon en wilde 
ik wel huisarts worden. Ik was acht-
entwintig en dokter Kaan die drie-
enzestig was zocht een opvolger. Zo 
geschiedde. Eerst als assistent, la-
ter als huisarts.” Mevrouw van Kes-
sel wil graag even melden dat dok-
ter Kaan geen praktijk had kunnen 
voeren zonder mevrouw Kaan. “Zij 
nam altijd de telefoon op in huis. 
En als het spoed was dan rinkel-
de ze met een bel in de gang, zodat 
haar man de telefoon kon overne-
men. Zo ging dat.” Aldus mevrouw 
van Kessel die als rechterhand van 
haar man mee ging werken in de in-
middels overgenomen praktijk. Zij 
had al jarenlang ervaring als gedi-
plomeerde doktersassistente in Am-
sterdam en Badhoevedorp. In 1977 
werd er verhuisd van Amsterdam 
naar Aalsmeer en er kwamen drie 
kinderen in het gezin van Kessel. 
“Dat liep er allemaal maar gewoon 
tussendoor, want sinds 1982 had-

den we praktijk áán huis hier op de 
Oosteinderweg in plaats van prak-
tijk ín huis zoals dokter Kaan had.” 
Uiteraard komen er veel anekdo-
tes voorbij, zowel luchtige verhalen 
als van ernstiger aard. Zeven jaar 
geleden werd er al een beetje af-
gebouwd; dokter van Kessel heeft 
sindsdien bijvoorbeeld geen week-
end- en avonddiensten meer gelo-
pen. 
Verder hebben ze tot op heden met 
heel veel plezier de huisartsenprak-
tijk gerund en gelukkig is er nu een 
goede opvolging gevonden. Me-
neer en mevrouw van Kessel kijken 
met een tevreden blik richting Mir-
jam Kusse. Het zal behoorlijk wen-
nen worden, maar met de hobby’s 
die genoemd worden zal het echt-
paar zich zeker bezig gaan houden. 
Mevrouw van Kessel: “We zijn geen 
mensen om thuis te gaan zitten. We 
hebben drie kinderen en vier klein-
kinderen, we willen meer gaan 
sporten, zoals fietsen en wandelen 
en musea bezoeken. Ook kunnen 
we nu eindelijk eens een dagje gaan 
varen in plaats van maar een paar 
uurtjes. Patiënten dragen de laatste 
tijd ook veel bruikbare tips aan, dus 
we gaan ons zeker niet vervelen!”

Mirjam Kusse en Lydia Boelen
Mirjam Kusse is reeds tien jaar huis-
arts. Ze heeft veel waarnemingen 
gedaan, maar heeft altijd de wens 
gehad om een eigen praktijk begin-
nen. “Mijn kinderen zijn nu wat ou-
der en de tijd is er rijp voor. Ik heb 
overigens elf jaar in de Zorg voor 
Verstandelijk Gehandicapten ge-
werkt en met kinderen met ge-
dragsproblemen. Huisartsenprak-
tijk Oosteinde is bijna een feit. Ik 
heb een paar keer meegedraaid, 
wat patiënten ontmoet en de sfeer 
geproefd hier. Ik heb er zin in.” Het 
motto van doktersechtpaar van Kes-

sel: ‘Mensen begeleiden op hun le-
venspad in een zo goed mogelijke 
conditie door ze te motiveren voor 
een gezonde levensstijl’ past ook 
helemaal in het straatje van Mir-
jam. Zij gaat tevens diensten doen 
op de huisartsenpost in Amstelveen 
en zal de persoonlijke aanpak en de 
samenspraak met patiënten zeker 
handhaven. De betrokkenheid vindt 
Mirjam erg belangrijk. Haar assi-
stente noemt ze allround en enthou-
siast en Lydia Boelen stelt zich te-
vens even voor: “Ik ben van huis uit 
verpleegkundige, heb op veel plek-
ken gewerkt, waaronder Rozenholm 
en in de thuiszorg met verstande-
lijk gehandicapten. De laatste vijf 
jaar werk ik op de huisartsenpost 
in Hoofddorp en als praktijkonder-
steuner in Amstelveen. 

Ik vind het leuk om Mirjam te gaan 
ondersteunen in de breedste zin van 
het woord en ook ik heb er reuze zin 
in om te starten! Dat laagdrempeli-

ge en directe contact met patiënten 
geeft kleur aan de praktijk. Wat ik 
graag nog wil vermelden is dat sug-
gesties voor eventueel verandering 
altijd welkom zijn.” Er is een nieu-
we website www.huisartsenprak-
tijkoosteinde.uwartsonline.nl Deze 
is wat interactiever dan de vorige en 
blijft up to date. Adres van huisart-
senpraktijk Oosteinde blijft Oostein-
derweg 266, telefoonnummer 0297-
327717. 

Receptie
Er zijn elfhonderd brieven de deur 
uit gegaan naar genodigden en pa-
tiënten van de praktijk. Met ge-
mengde gevoelens is de brief ge-
schreven. Er zal een afscheidsre-
ceptie plaatsvinden in de Beach op 
15 november van twee tot vijf uur 
’s middags. Iedere belangstellende 
is van harte welkom. De laatste tip 
die huisartsenechtpaar van Kessel 
geeft aan hun opvolgers is er eentje 
die zij destijds van dokter Kaan ook 
kregen en is als volgt: “Aalsmeer-
ders zijn nuchtere mensen, dus 
ga geen dingen tegen je natuur in 
doen. Je bent zoals je bent, dus blijf 
vooral jezelf! Wij wensen jullie heel 
veel succes met Huisartsenpraktijk 
Oosteinde.”

Door Miranda Gommans 

Op de foto v.l.n.r.: Dr. van Kessel, Dr. Kusse, Mw. van Kessel en Lydia Boelen.

Geslaagde acties Voedselbank en 
restaurants op Wereldvoedseldag
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
16 oktober was het Wereldvoedsel-
dag. Wereldwijd werd er op die dag 
veel aandacht besteed aan schaars-
te, maar ook aan de verkwisting 
van voedsel. Voedselbank Aalsmeer 
heeft op die dag op een bijzondere 
manier acties uitgevoerd. Een zestal 
restaurants in Aalsmeer deden mee 
aan een speciale actie: De Zotte 
Wilg, Welkom Thuis, Het Wapen van 
Aalsmeer, Jones, The Beach en De 
Jonge Heertjes. De restaurants bo-
den een speciaal menu aan dat sa-
mengesteld was uit ingrediënten en 
artikelen die de Voedselbankklan-
ten wekelijks in hun voedselpak-
ket ontvangen. De chef-koks waren 
daar heel creatief mee omgegaan 
met soms zelfs een 5-gangen me-
nu. Op dit moment is de opbrengst 
van de actie nog niet bekend, maar 
Voedselbank Aalsmeer wil de deel-
nemende restaurants alvast harte-
lijk bedanken voor hun medewer-
king. De dank gaat echter vooral uit 
naar de gasten die op 16 oktober 
het speciale menu hadden gekozen 

en daar ook enthousiast op reageer-
den. Dankzij hun avondje ‘uit eten’ 
kon er ongeveer 20 euro per menu 
aan de Voedselbank worden over-
gemaakt. De Voedselbank rekende 
op een succesvolle actie en zorg-
de ervoor dat de klanten op Wereld-
voedseldag iets extra’s bij hun pak-
ket kregen: een fruitbakje en gegril-
de kip of vis. 

Dit mede dankzij inkoop onder gun-
stige voorwaarden bij groente- en 
fruitspecialist Kreike en Keurslager 
Kruijswijk. Voedselbank Aalsmeer 
is deze plaatselijke ondernemers 
dankbaar en de extraatjes leverden 
bij de uitgifte veel blije gezichten op. 
Om niet geheel duidelijke redenen 
bereikt het aantal klanten van de 
Voedselbank week op week nieu-
we records. Deze week wordt aan 
51 huishoudens (169) personen een 
voedselpakket verstrekt. Hulp blijft 
hard nodig. Voor informatie over fi-
nanciële of voedseldonaties, zie de 
website van de Voedselbank: www.
voedselbankaalsmeer.nl.

Voorlichtingsavond ooglaseren 
door Sijbrants & van Olst 
Uithoorn - Overweegt u een oog-
laserbehandeling? Ga dan woens-
dag 29 oktober naar de voorlich-
tingsavond in restaurant Het Recht-
huis aan de Schans 29-32. Samen 
met Eyescan - specialist op het ge-
bied van brilvervangende chirurgie 
– informeert Sijbrants & van Olst u 
over alles wat er bij een ooglaserbe-
handeling of lensimplantatie komt 
kijken. 
Denk aan de verschillende behan-
delmethoden, de kliniek, de behan-
deldag en de resultaten. Tevens is er 
de gelegenheid om vragen te stel-
len aan een optometrist die gespe-
cialiseerd is in refractiechirurgie. 
Aan het einde van de avond krijgt 

u foldermateriaal mee naar huis om 
thuis na te lezen. De avond is koste-
loos en geheel vrijblijvend. Belang-
stellenden zijn van harte welkom om 
19.15 uur. Sijbrants & van Olst optiek 
zorgt voor een hapje en een drank-
je. Om 21.00 uur is de avond afgelo-
pen. Aanmelden is wel een vereiste 
en dit kan door te bellen naar 0297-
540777, langs te komen in de winkel 
of te mailen naar info@designbril.nl. 
Iedereen die vóór 15 december een 
vooronderzoek inplant en vóór 15 
maart 2015 behandeld wordt, profi-
teert van 800 euro korting op de LA-
SIK IntraLase Superior ooglaserbe-
handeling. Vraag in deze wel naar 
de voorwaarden.

College bezoekt Duif International 
op Green Park Aalsmeer
Aalsmeer - Het College van burge-
meester en wethouders bezoekt re-
gelmatig bedrijven en organisaties om 
te weten wat ze belangrijk vinden en 
wat er leeft. Op 13 oktober bezoch-
ten ze Duif International. Duif doet za-
ken in im- en export van bloemisterij-, 
Home & Garden en giftartikelen voor 
onder andere de detail- en groothan-
del. Het college bezocht Hoofdkan-
toor Aalsmeer, de Showroom en de 
Cash & Carry Greenpark. Duif Interna-
tional heeft ook een Cash & Carry en 
de showroom Close2real voor bijna niet 
van echt te onderscheiden zijdebloe-
men, in de Bloemenveiling Floraholland 
bij de Afdeling Cultra. Hier bieden ze de 
mooiste bloemstukken aan voor ver-
koop en verhuur. Directeur John Dui-
venvoorden van Duif International: “We 
hebben ook een groot Distributiecen-
trum in Polen vlak bij de grens met Wit 
Rusland. Hier staat een hal van 20.000 
vierkante meter. Ikea kwam daar twee 
jaar later ook met zijn distributiecen-
trum. Dit punt ligt namelijk centraal in 
Europa. En binnenkort wordt hier de 
snelweg van Moskou naar Europa aan-
gelegd. Ook een directe treinverbin-

ding met China stopt hier 80 kilome-
ter verderop. Allemaal voordelen dus 
om hier te zitten. Ook krijgen we tegen-
woordig het meeste glas uit Polen. Hier 
staat een fabriek met 6.500 glasbla-
zers. Niet alles komt dus meer uit Chi-
na. Daar is het ook steeds duurder. Ook 
hebben we een inkoopkantoor met 20 
medewerkers voor de inkoop het Ver-
re Oosten in Hong Kong.” Wethou-
der Economische Zaken Ad Verburg: 
“Een mooi internationaal bedrijf dat ge-
stuurd wordt vanuit Aalsmeer op Busi-
nesspark Green Park Aalsmeer. Duif In-
ternational zit op Green Park Aalsmeer 
omdat ze 5 minuten van Schiphol zitten 
en zo goed bereikbaar zijn voor inter-
nationale klanten. Ook is het een voor-
deel dat FloraHolland en de sierteeltbe-
drijven die rond de veiling zitten vlak-
bij zijn. En in Aalsmeer zit ook het cen-
trum voor Home Decoration met ver-
schillende bedrijven die in hun seg-
ment marktleider zijn. Het is belangrij-
ke om dit groothandelscentrum te ver-
sterken als een soort wereldloket. Ook 
de bereikbaarheid is goed met de nieu-
we N201 zijn de vrachtwagens snel op 
de A9, A4 en A2.“

Contactavond ‘Het sensitieve 
hoog gevoelige kind’ bij Catinka
Aalsmeer - Op woensdagavond 
5 november komt Manuela Von-
see haar ervaringen delen tijdens de 
contactavond bij Catinka Rabbers-
Dekker met het thema ‘Het sensitie-
ve hoog gevoelige kind’. Manuela is 
zelf hoog gevoelig, peuterjuf op een 
antroposofisch kinderdagverblijf en 
ouder/kind coach. Haar eigen kinde-
ren zijn ook hoog gevoelig, dit maakt 
dat zij zowel privé als professioneel 
veel ervaring heeft in de omgang met 
deze bijzondere kinderen. 
Manuela is van mening dat sensi-
tieve hoog gevoelige kinderen vaak 
een label krijgen, zoals A(H)DD of 
PDD- NOS. Maar dat er door profes-
sionele mensen vaak niet goed ge-
keken wordt wat er precies speelt of 

wat het kind nodig heeft om zich fijn 
te kunnen voelen. Vind je het fijn om 
haar ervaringen te horen en/of wil je 
zelf graag je ervaringen delen? Dan 
ben je van harte welkom! Tevens is 
er tijdens deze avond de gelegenheid 
om in contact te komen met mensen 
die ervoor kiezen om hun gezond-
heid en/of die van hun kinderen op 
natuurlijke wijze zoveel mogelijk te 
ondersteunen en te verbeteren. De 
contactavond op woensdag 5 no-
vember is van 20.00 tot 22.00 uur en 
wordt georganiseerd door Catinka 
Rabbers- Dekker. De avond is gratis 
en wordt gehouden in haar praktijk 
aan de Wilgenlaan 14. Graag wel van 
te voren aanmelden via 0297-363848 
of via info@catinka.nl.
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Nieuws Zorgcentrum Aelsmeer 
en Thuiszorg Aalsmeer
Aalsmeer - Elke week kunt u in deze rubriek de activiteiten voor de ko-
mende week lezen. Deze vinden plaats op verschillende locaties. Mocht 
u ergens aan willen deelnemen, dan bent u van harte welkom. 

Inloopcentrum
Elke dinsdag en donderdag begint de dag om 10.00 uur met een kop-
je thee of koffi e en aansluitend specifi eke activiteiten. Tussen de mid-
dag kunt u vanaf 12.30 uur gebruik ma-ken van de lunch, bestaande uit 
soep, uitgebreide broodmaaltijd en fruit voor slechts 3 euro. Dinsdag 28 
oktober is er van 10.00 tot 12.00 uur schilderen met Marjolein, materi-
aalkosten 2,50 euro en ’s middag van 14.30 tot 15.30 uur muziek en zang, 
het beste van Willeke Alberti. 
Donderdag 30 oktober begint om 10.00 uur met het maken van 
Herfststukjes, waarbij 4 euro wordt gevraagd voor de materiaalkosten. ’s 
Middags na een wandeling buiten, is er van 14.30 tot 15.30 uur ‘Breinza-
ken’, Oude Liefde Roest niet. Kom eens langs en doe mee. Elke donder-
dag tussen 10.00 en 12.00 uur is er inloopspreekuur waarbij òf de oude-
renadvi-seur, òf de coördinator van het Ontmoetingscentrum u te woord 
staat. U vindt het inloopcentrum in gebouw Irene aan de Kanaalstraat 1.

Wijkpunt Voor Elkaer 
Het wijkpunt vindt u aan de Nobelhof 1 te Kudelstaart en is geopend van 
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en zondags van 14.00 
tot 16.00 uur. U bent welkom voor een babbeltje, een kopje koffi e of an-
der drankje, om even onder de mensen te zijn, of om rustig een krant te 
lezen, of de leesmap in te kijken. 
Restaurant: Van 12.00 tot 14.00uur is er een warme maaltijd of lunch en 
ook elke woensdag- en vrijdagavond van 17.30 tot 19.30 uur. Kosten: 
8,50 euro per persoon. Graag op tijd reserveren bij de gastvrouw zelf of 
per telefoon: 0297- 820979.
Activiteiten: Dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur handwerken, kaarten of 
een praatje maken, woensdagmiddag vanaf 14.00 uur spelletjesmiddag, 
u kunt zelf bekijken waar u aan mee wil doen. Drankjes die u gebruikt 
zijn altijd voor eigen kosten. Bewegen voor Ouderen is elke donderdag-
middag en u kunt eens een keer meedoen op proef. Besluit u om u in te 
schrijven, vraag dan naar de brochure en de kosten. 
. 
Grote Zaal - Zorgcentrum Aelsmeer
Elke dag bent u van harte welkom en 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 te-recht 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.

Zaterdag- en zondagmiddag open
Genieten van wijds uitzicht 
vanaf de watertoren
Aalsmeer - Komend weekend zijn 
het de laatste zaterdag en zon-
dag van de maand en dan is de 
Aalsmeerse watertoren geopend 
voor alle inwoners van Aalsmeer en 
regio. Er is nog steeds veel belang-
stelling vanuit de bevolking om dit 
rijksmonument van binnen te be-
wonderen en vooral om naar boven 
te klimmen en te genieten van een 
groots uitzicht over Aalsmeer en 
verre omgeving. Bij helder weer is 
zelfs de Utrechtse Domtoren te zien 
en de zender Lopik.
De watertoren diende tot begin ja-
ren negentig als drukverhoger bin-
nen het drinkwaterleidingssysteem 
voor de gemeente Aalsmeer en om-
ringende gebieden. Doordat er ster-
kere drukverhogers konden worden 
gemaakt, was de watertoren – en de 
extra waterkelder tegenover de to-
ren – niet meer nodig en bleven bei-
de lange tijd leeg staan. Na vele ja-
ren van plannen en ideeën bleek 
toch dat de mogelijkheden voor een 
gezonde exploitatie niet haalbaar 
bleken voor een commerciële partij.
De gemeente Aalsmeer heeft uitein-
delijk de watertoren gekocht en een 
grootse renovatie doen uitvoeren, 

waardoor de watertoren voortaan 
voor iedereen toegankelijk werd.
Zowel op zaterdag 25 als zondag 26 
oktober is de watertoren geopend 
tussen 13.00 en 17.00 uur. Wil men 
naar boven (circa 50 meter), dan 
betalen kinderen 1 euro en volwas-
senen 2 euro.
 
Dakverlichting uit
De dakverlichting van de waterto-
ren is al een aantal maanden bui-
ten gebruik. De aan het koperen 
dak bevestigde lampen waren bij-
na allemaal losgeraakt. Momenteel 
wordt onderzocht of er geen bete-
re mogelijkheden zijn om een stevi-
gere bevestiging te maken, dat een 
echte Westeinder storm kan door-
staan. De werkzaamheden, die hier-
mee gepaard zullen gaan, dienen 
uiteraard veilig te geschieden. Ook 
hier zoekt men momenteel naar de 
meest veilige manier om op een 
dergelijke steile hoogte te kunnen 
werken. De ambtenaren, die werken 
voor de gemeente Aalsmeer, zullen 
binnenkort met een voorstel komen 
en na uitvoering hiervan kan de wa-
tertoren zich weer compleet verlicht 
laten zien.

Brandweer rukt uit voor vuurkorf...
Vrijdag laat in de middag even een 
rust momentje, wijntje en de vuur-
korf aan. Nog wat stukjes hout er op, 
wel wat nat, maar het brand. Even met 
een buurjongen over vogels praten. 
Hé, daar hoor ik de brandweer. Hij 
komt deze kant op en ja hoor, voor de 
deur stopt hij. De meegekomen poli-
tie zet zijn voertuig dwars op de weg. 
Jongens, wat is dit nou? Komen jullie 
voor mijn vuurkorf? Vuurkorf? Mogen 
wij even kijken? Ja hoor. Ja dus, echt 
een vuurkorf. Nou, is dit wel lachwek-
kend, maar ook geruststellend. Stel 
dat wij niet thuis zijn en er wel brand 
is en er reageert niemand, wat dan? 

Vijf minuten later en wat gelach met 
de buren komt er weer een brand-
weerwagen aan, alle hens aan dek. 
Dit keer de brandweer van Leimuiden. 
Hetzelfde verhaal. Een woordvoer-
der van hen vraagt mij om even mee 
naar voren te gaan. Door het windstil-
le en een soort mistig weer, blijft de 
rook hangen aan de overkant tussen 
de huizen. Misschien dat daarom ie-
mand heeft gebeld. De vuurkorf gelijk 
maar uitgemaakt. Sorry buren, brand-
weer en politie. Het snelle reageren 
geeft wel een gevoel van vertrouwen. 
Bedankt brandweer en politie.
Familie Wil van Lammeren

ingezonden

Samenwerking bedrijfsleven en zorg
Elektrische rolstoelfi ets voor 
Amstel-Meer dankzij donatie
Aalsmeer - Woensdag 15 oktober 
vond in dagcentrum Amstel-Meer 
in Aalsmeer een feestelijke ochtend 
plaats. Onder genot van een heerlij-
ke slagroomtaart ontving een aan-
tal cliënten en medewerkers van het 
dagcentrum uit handen van John 
Celie een cheque ter waarde van 
17.500 euro. Celie is directeur-eige-
naar van Celieplants en Bouquet-
net in Aalsmeer. Afgelopen 5 ju-
li heeft Celie zijn nieuwe bedrijfs-
pand aan de Japanlaan in Green 
Park Aalsmeer offi cieel geopend en 
daarbij heeft hij alle genodigden en 
relaties gevraagd om in plaats van 
een cadeau, een bijdrage te done-
ren voor dagcentrum Amstel-Meer. 
De hele zomer bleven de donaties 
binnen stromen en voor het laatste 
stuk van deze fantastische bijdrage 
hebben Celieplant en Bouquetnet 
zelf ook een donatie gedaan. Celie 
is betrokken bij dagcentrum Amstel-
Meer, omdat zijn zoon Jordy hier 
dagbesteding krijgt. De zorg krijgt 
de komende jaren te maken met 
veranderingen en bezuinigingen en 
Celie wil graag als ondernemer en 
als vader het bedrijfsleven en de 
zorg verbinden. Samen met mede-
werkers van Amstel-Meer zal hij het 

komend jaar bekijken wat het be-
drijfsleven en Amstel-Meer voor el-
kaar kunnen betekenen. De opening 
van zijn nieuwe bedrijfspand zag de 
heer Celie als een kans om het dag-
centrum fi nancieel te ondersteunen 
bij wensen op het gebied van mobili-
teit en vitaliteit, maar ook bij nieuwe 
activiteiten. Zo zal er onder ande-
re van het geschonken bedrag een 
elektrische rolstoelfi ets aangeschaft 
worden. Dagcentrum Amstel-Meer 
is heel blij met het bedrag en zal het 
dan ook zeker goed besteden. Daar-
naast is het in het kader van de par-
ticipatie van mensen met een ver-
standelijke beperking in de samen-
leving mooi dat het lokale bedrijfs-
leven en de zorg samen onderzoe-
ken wat zij voor elkaar kunnen be-
tekenen. Celie hoopt meer onderne-
mers in de regio te kunnen enthou-
siasmeren om verbinding te maken 
met mensen die zorg krijgen en zorg 
verlenen. Sponsoring en giften zo-
als deze zullen hier door de aan-
houdende bezuinigingen een steeds 
belangrijkere rol in gaan vervullen. 
Dagcentrum Amstel-Meer is onder-
deel van Ons Tweede Thuis, en is be-
stemd voor mensen met een ernsti-
ge verstandelijke beperking.

Nieuw: Deur tot Deur run 
Het Diabetes Fonds vindt 
collecteweek opnieuw uit
Aalsmeer - Nederland is een run rij-
ker: de Deur Tot Deur Run. In de week 
van 26 oktober tot 1 november gaan 
ruim 25.000 lopers langs meer dan 2 
miljoen deuren. Het is een initiatief van 
het Diabetes Fonds, dat hiermee aan 
zijn jaarlijkse collecteweek een extra 
dimensie geeft. Hanneke Dessing, di-
recteur Diabetes Fonds: “Het is ook in 
Nederland een trend dat steeds meer 
mensen zich willen inzetten voor een 
goed doel door een prestatie te leve-
ren en mee te doen aan een sponsor-
loop. Collectanten doen eigenlijk het-
zelfde; zij komen in beweging, trotse-
ren weer en wind en gaan van deur 
tot deur. Kortom; onze collecteweek is 
in feite een Deur tot Deur Run.” Met 
de Deur tot Deur Run roept het Dia-
betes Fonds op om de collectelopers 
te sponsoren door geld te geven aan 
de deur. Maar voor wie de collectant 
heeft gemist of de lopers nog een ex-
tra steuntje in de rug wil geven, is on-
line supporten ook mogelijk. Op de 
website www.deurtotdeurrun.nl kun-
nen mensen collectanten sponsoren 
voor het aantal deuren dat hij of zij 
langs gaat; bijvoorbeeld jongste deel-
nemer Tijn Coppes (3 jaar, 50 deuren) 
uit Druten of Marcel van Herpt (56 jaar, 

76 deuren) uit Waalwijk die al voor de 
30e keer meeloopt. Met de eerste col-
lecte in Nederland die dus ook een 
sponsorloop is, benadert het Diabetes 
Fonds fondsenwerving op een nieuwe 
manier. Dessing: “Het geeft niet alleen 
aan het collecteren een extra dimen-
sie, maar het is ook hard nodig. Inmid-
dels hebben zo’n 1 miljoen mensen in 
Nederland diabetes en elke week ko-
men daar 1.000 mensen bij. Diabetes 
steelt je gezondheid en laat je leven 
met de dreiging van blindheid en uit-
val van hart en nieren. Dat vinden wij 
onacceptabel. Met de opbrengst van 
de Deur tot Deur Run betalen wij we-
tenschappelijk onderzoek naar de ge-
nezing van diabetes, en naar oplossin-
gen die leven met diabetes makkelij-
ker maken.” Naast het fysiek collecte-
ren kunnen collectanten ook vanaf de-
ze week een online collectebus aan-
maken. Dessing: “We spelen in op de 
behoefte van onze collectanten om via 
Facebook ook hun vrienden en familie, 
bij wie ze niet langs de deuren gaan, 
te vragen om wat in de collectebus te 
stoppen. We gaan hiermee naar col-
lecteren 2.0.” De online collectebus-
sen zijn aan te maken op www.deur-
totdeurrun.nl

Koffi e-ochtend Rode Kruis 
in tropische sferen
Aalsmeer - Elk jaar organiseert de 
Afdeling Rode Kruis voor haar deel-
nemers en de betrokken vrijwilligers 
een koffi e-ochtend. 

Dit keer had de organisatie, vanwe-
ge het prachtige weer in oktober, 
heel toepasselijk gekozen voor een 
tropische sfeer. Men trok naar Bur-
gerveen, alwaar een rozenkas is om-
gebouwd tot tropische tuin. Dankzij 
prima vervoer van vrijwilligers trof-
fen 65 deelnemers elkaar voor een 
gezellige ontmoeting in een gast-

vrije ambiance. Allemaal vond men 
het een prachtige locatie, met heer-
lijk eigengemaakt gebak en hap-
jes. Er was een rondleiding door de 
prachtige tuin. Natuurlijk kon men 
ook een blik werpen in de naastge-
legen kassen en er werd veelvuldig 
gebruik gemaakt van de mogelijk-
heid om iets te kopen in de winkel. 
Aan het einde van de middag heb-
ben de chauffeurs de gasten weer 
naar huis gebracht. Allen kregen 
een roos mee uit eigen kas. Al met 
al weer een geslaagd uitstapje.

Enthousiaste reacties op 
presentatie ZorgvoorElkaar
Aalsmeer - Maandag 13 oktober 
gaf Margo Rijerkerk van de vrijwil-
ligerscentrale Aalsmeer op uitnodi-
ging van de ANBO een presentatie 
over Zorgvoorelkaar.com. Zorgvoor-
elkaar.com is de online marktplaats 
die vraag en aanbod van hulp en zorg 
samenbrengt. Op deze online markt-
plaats kunnen inwoners én organi-
saties van Aalsmeer eenvoudig hulp 
bieden en hulp vragen. Zorgvoorel-
kaar is een initiatief van verschillen-
de maatschappelijke organisaties uit 
Aalsmeer en wordt uitgevoerd in op-
dracht van de gemeente Aalsmeer. 
Van een klusje in huis of in de tuin, 
tot samen een uitstapje maken. Van 
hulp bij de boodschappen en vervoer, 
tot hulp bij het bijhouden van de ad-
ministratie. 

Of u nou op zoek bent naar hulp, of 
juist een ander wil helpen: u vindt het 
allemaal op Zorgvoorelkaar.com. Van-
uit het publiek kwamen gauw aller-
lei vragen. ‘Is dat wel veilig? En ‘Hoe 
maak ik een keuze uit het aanbod van 
vrijwilligers?’ Margo Rijerkerk leg-
de uit: ‘De gegevens van gebruikers 
zijn goed beveiligd op Zorgvoorelkaar.
com. Zo zijn op de website alleen de 
voornamen van de gebruikers zicht-
baar. Al het e-mail contact verloopt 
via de website en adressen en tele-
foonnummers zijn niet te achterha-
len. Alle hulpvragen en profi elen wor-
den dagelijks gecheckt. Ook werkt 
de website met een referentiesy-
steem waarin vrijwilligers en hulpvra-
gers elkaar beoordelen. Tot slot staat 
een groot aantal tips op de website 
om het gebruik van Zorgvoorelkaar zo 
veilig mogelijk te houden. Belangrijk-
ste uitgangspunt: gebruik je gezond 
verstand en vraag om referenties en 
een geldig legitimatiebewijs.’ Margo 
Rijerkerk: ‘Mensen zonder computer 
kunnen hun familie of bekenden vra-

gen om namens hen een hulpvraag te 
plaatsen op Zorgvoorelkaar.com. En 
het mooie is, het maakt niet uit waar 
dit familielid woont. Internet is overal 
beschikbaar. De afgelopen tijd heb-
ben we regelmatig hulpvragen voor-
bij zien komen van kinderen die hulp 
zochten voor hun vader of moeder. 
Maar ook van een mevrouw van in 
de 60 die hulp zocht voor de tuin van 
haar oudere invalide buurvrouw. Ie-
dereen boven de 65 die niemand in 
zijn netwerk heeft om hem of haar te 
helpen, kan terecht bij ouderenadvi-
seur Yvonne Ruiter van Vita Welzijn 
en Advies. Mensen onder de 65 kun-
nen voor ondersteuning terecht bij de 
vrijwilligerscentrale.’

Computerinloop
Voor mensen die niet handig zijn met 
de computer, maar wel zelf hun hulp-
vraag of aanbod op Zorgvoorelkaar.
com willen plaatsen, is er de compu-
terinloop. Ghoesna Janmohamed van 
Vita Welzijn en Advies was ook bij de 
presentatie. Zij legt uit: ‘Iedere dins-
dag- en donderdagochtend organise-
ren wij een computerinloop op Mean-
der. Voor 2.50 euro helpen wij mensen 
op weg op de computer. Hier kun-
nen we ook mensen op weg helpen 
met Zorgvoorelkaar.’ Zorgvoorelkaar.
com is inmiddels een jaar in de lucht. 
Steeds meer Aalsmeerders weten el-
kaar via de website te vinden.

Er is drie jaar uitgetrokken om de 
website tot een succes te maken. Het 
komende jaar zal vooral veel ener-
gie gestoken worden in het vergro-
ten van de bekendheid. Zorgvoorel-
kaar Aalsmeer: Margo Rijerkerk, mrij-
erkerk@vrijwilligerscentrale-amstel-
land.nl, 0297-347510. Computerinloop 
Vita Welzijn en advies: Ghoesna Jan-
mohamed, g.janmohamed@vitawel-
zijnenadvies.nl, 0297-323138.

Bazaar in ’t Kloosterhof 
voor jong èn oud!
Aalsmeer - Niet minder dan net-
to ruim 4.000 euro heeft de heel ge-
slaagde bazaar in ‘t Kloosterhof af-
gelopen zaterdag opgebracht. Daar-
van kunnen weer heel wat extra-
tjes ten goede komen aan de bewo-
ners. Jaarlijks wordt de bazaar ge-
organiseerd door de Vrienden van ’t 
Kloosterhof. Zowel de bewoners en 
hun familie, als veel andere bezoe-
kers hebben genoten van de gezel-
ligheid en van alles wat er te doen 
en te koop was. Zo waren er mooie 
prijzen te winnen bij de vele raad- 
en gokspelletjes, het Rad van Avon-
tuur en de grote verloting. Een aan-
winst was het spel met de door de 
bewoners gemaakte muizen! Er wa-
ren weer heerlijke oliebollen te koop 
en ook de erwtensoep ontbrak dit 
jaar niet. Voor de prachtige plan-
ten en het mooie werk van de hand-
werkgroep was ook veel belangstel-
ling. Kinderen konden ballen gooi-

en, grabbelen en zich op het spring-
kussen uitleven. Voor de inwendi-
ge mens was goed gezorgd en alles 
werd omlijst met een gezellig mu-
ziekje. Zo was er vermaak voor jong 
en oud! Al met al veel bedrijvigheid 
in en rondom Zorgcentrum ’t Kloos-
terhof. Dank aan alle bezoekers, roy-
ale gevers en vrijwilligers! Heeft u 
het gemist dan bent u volgend jaar 
natuurlijk weer van harte welkom! 
Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

www.lijfengezondheid.nl

Verlanglijstje: buikspieren

Carlos Lens



OccasiOns
met aalsmeerse

Dealer assOciatie
kwaliteit

aUtOwiJZer

A a l s m e e r s e  e a l e r  A s s o c i a t i e

Witteweg 6
1431 GZ Aalsmeer
Tel. (0297) 32 52 30
Fax. (0297) 34 54 79
verkoop@fiataalsmeer.nl

www.fiataalsmeer.nl

Automobielbedrijf

Van der Wal B.V.

fiat 500
Lounge

bij VAN der WAl

Acties geldig op voorraadauto’s voorzien van 
kenteken. Genoemde prijs is excl. kosten rijklaar 
maken, fabriekopties en vaste kosten overheid.

  

van r16.695,-
voor r13.695,-

Teelmanstraat 3, 1431 GL Aalsmeer 
Tel. (0297) 324320 • auto_maas@seat.nl

Dichterbij dan u denkt...
www.automaas.nl

Chrysler PT Cruiser 2.0 16V Limited ‘02 173.300 km grijs 2.950,-

Seat Arosa 1.4 60PK Stella + trekhaak ‘01 138.100 km zilver 3.950,-

Renault Kangoo 1.2 16v 75k Expr. zeer net ‘02 109.700 km rood 3.950,-

Seat Cordoba 1.4i 16V Sensation ‘06 111.400 km magic zwart 4.750,-

Seat Ibiza Automaat 1.4 zeer nette auto ‘05 80.100 km emo rood 5.750,-

Fiat Punto 1.2 Editione Lusso 5 drs. ‘09 70.400 km zilver 7.850,-

Seat Ibiza ST 5drs. 1.4  beat + antrac. velg. ‘10 33.600 km track grijs 9.995,-

Seat Ibiza ST 1.2 TSi Style ‘11 78.300 km trackgrijs 11.250,-

Volkswagen Up 1.0  High Up! White edition ‘12 17.400 km wit 11.450,-

Seat Ibiza ST 1.2TSi DSG Style + leerpak. ‘11 66.000 km uni zwart 13.995,-

Seat Altea XL 2.0 TDi Freetr. nw distributie ‘09 142.400 km trackgrijs 14.995,-

Seat Altea 1.2 TSi Style busin. + trekhaak ‘11 87.300 km trackgrijs 15.400,-

Citroen C4 1.6 THP Automaat Executive ‘11 77.800 km rood 15.850,-

Seat Altea XL 1.2 TSi 140Pk Style +sportst. ‘12 39.100 km trackgrijs 17.995,-

Seat Leon 1.4 TSi 122pk Style ‘13 30.000 km zwart 19.995,-

Auto’s worden uitsluitend geleverd 
in goede conditie mét APK en beurt!

Royaal appartement op loopafstand van de Westeinder 
en zicht op de watertoren. Vraagprijs € 219.000,-

www.eveleens.nl  •  info@eveleens.nl  
Punterstraat 2 • 1431 Ct aalsMeer • tel 0297 - 344 444

Columbiahof 36  •  aalsmeer

Fraaie, royale vrijstaande villa met dubbele ga-
rage,  gelegen op een toplocatie in het centrum 
van Aalsmeer.

De onder architectuur gebouwde villa is vervaar-
digd van hoogwaardige materialen en verkeert in 
een uitstekende staat van onderhoud. Een prachtig 
woonhuis met tal van luxe extra’s,  zoals extra 
dik geluid-reducerend glas, verwarmde terras- 
tegels met inbouwspots en een telescopische 
in- en uitschuifbare overkapping, die het gehele 
terras beslaat. Bouwjaar 1998. Perceeloppervlakte 
210 m². Woonoppervlakte 180 m². Inhoud 610 m³.

Vraagprijs € 549.000 k.k.
                                                           

                                                            
                                                                                                                                                      
                
AALSMEER-CENTRUM

Aalsmeer-Centrum
Weteringplantsoen 24

Heereweg 231,
2161 BG Lisse
Tel: 0252-419049       

De Kwakel
1ste Spirituele familiebeurs!

Zondag 26 oktober
open 11.00-17.00 uur | toegang 6 euro

consulten 10 euro voor 20 min.
o.a. mediums (neem een foto of voorwerp mee),

tarot, magnetiseren, bijenwas-tekening,
winkeltjes en nog veel meer.

Kijk voor de lijst met deelnemers op
www.nickysplace.nl

De beurs wordt gehouden:
Centrum Zonnewijzer

Bedrijvenweg 24, 1424 PX De Kwakel
1e etage, geen lift aanwezig. Gratis parkeren.

Voor informatie en vragen bel:
Nicole van Olderen

06-41041509

TE HUUR
De KwaKel
vRijsTaand

BEdRijFspand
625 m2

06-255 38 119

*Gevraagd:
Door semiprof, (solo) gitarist, 
iemand die goed gitaar of piano 
kan spelen ( en improviseren) 
om regelmatig mee te jammen. 
Stijlen: Latin, jazz, funk, bleus. 
Tel. 06- 31939057
Te koop:
Tummy tub €5,-.  Kiddy board 
€10,-.  Houttafel + stoeltje €10,-.   
Oud houten schooltafel €35,-.  
Movie park 50% korting €5,-.  
Aquraiumpomp €35,-.  
Tel. 0297- 324877

*Gevraagd:
Voor Sams Kledingactie t.b.v. 
St. Mensen in Nood: draagbare 
schone kleding, schoenen, 
dekens, linnengoed, etc. Het 
hele jaar inleveren bij Ria 
Amsing, Karekietstraat 11, 
Aalsmeer.  Tel. 0297- 341032
*Te koop:
Melita koffi ezetapp. €11,50. 
Waterkoker, bijna nw. €7,50. 
IJsmachine €15,-. 24 Chocola-
demokken a €1,-. Discofl itser 
€35,-. Pepsi lichtbak €10,-. 
Bravilor chocolade app. €65,-. 
25 Metalen asbakken a €0,60. 
Muursteun voor platte tv. €7,50. 
Tel. 0297- 348181/0653507473
*Gevraagd:
Grote of kleine partijen 
oude schoolstoelen 
stapelstoelen kantine , kantoor 
en kerkstoelen. We komen 
de spullen zelf bij u ophalen 
dus twijfel niet en waag er 
een belletje aan. Wij betalen u 
contant. Tel: 06-10893672

*Ter kennisgeving:
Ouderendag 2014, Aalsmeer - 
Kudelstaart. Zaterdag 22 nov. 
Burgerzaal Gemeentehuis, zaal 
open 14.30 uur. Aanv.  15 uur. 
Toegangsprijs €12,-. Kaartver-
koop vanaf 10 okt, zie adv. elders 
in de krant.  Inl. D. van Leeuwen. 
Tel. 06- 51094994
Te koop:
Geox jongens schoen mt. 38, 
voetbal kicksen mt. 39, Adidas 
gymschoen mt. 38, p. paar 
€15,-.  Tel. 06-16138287

Week schaatsen en fietsen in Inzell
Jaarlijks uitje Blauwe Beugel
Rijsenhout - Afgelopen week, stond 
weer het jaarlijkse uitje van ijsclub 
De Blauwe Beugel op het program-
ma. Een week trainen in Inzell, met 
dit jaar totaal 57 leden inclusief ou-
ders en opa’s en oma’s. Wat ooit in 
2004 begon ter ere van het 75 jarig 
bestaan van de ijsclub, is uitgegroeid 
tot een jaarlijks fenomeen waar me-
nig  ijsclublid naar uitkijkt. Op zater-
dag aangekomen gingen de meeste al 
een rondje op de mountainbike om de 
verzuring en stijfheid in de benen van 
de reis te verwerken. Zondagmorgen 
al vroeg uit de veren, want om 7.00 
konden de leden schaatsen op het ijs. 
De meeste Nederlandse topploegen 
waren ook op het ijs voor de training 
hierna, waardoor er foto’s gemaakt 

werden met Sven Kramer en Marti-
na Sáblíková voor later. In de middag 
werd er onder perfecte omstandighe-
den weer een mountainbiketour gere-
den. Ook op de dinsdag stonden weer 
dezelfde activiteiten op het program-
ma, maar alles onder het mom van 
niets moet, maar alles mag. Voor de 
woensdag stond een rustdag gepland, 
met in de middag de wandeltocht 
naar de Kesselalm, zo’n klein uurtje 
wandelen. Daar aangekomen kon de 
jeugd gebruik maken van de Naturro-
delbahn. Na een aantal ritjes waren er 
zowaar ook een aantal ouders welke 
met de band de baan af roetsten. Te-
rug bij het park aangekomen werden 
de voorbereidingen al weer getroffen 
voor de wedstrijden van deze avond, 

de Adje Keulen Deelstra bokaal, waar 
een groot aantal jeugdige deelnemers 
van de club aan deelnamen. Donder-
dag weer hetzelfde ritueel, ‘s mor-
gens schaatsen, in de middag fiet-
sen en ‘s avonds stonden de super-
sprint wedstrijden op het programma, 
waar ook een groot aantal jeugdleden 
mee mochten rijden. Vrijdag was  het 
weerbeeld helaas druilerig, maar na-
dat er in de morgen toch geschaatst 
werd door enkele leden ging nog een 
aantal een rondje mountainbiken. De 
lange week met trainingen begon zijn 
tol te eisen. En aan het eind van deze 
middag nog even de restjes alcoho-
lische versnaperingen opgemaakt en 
nagepraat over de gezellige week. Al 
met al kan wederom weer terug ge-
zien worden op een geslaagde week 
in het prachtige Zuid Duitse Inzell. 
Voor foto’s en alle tijden van de jeugd 
tijdens de wedstrijden kan gekeken 
worden op de website: ijsclubdeblau-
webeugel.nl.

9 Gouden en 6 zilveren medailles
Promotie voor twirlster Imca
Aalsmeer - Op zondag 19 oktober 
namen 14 twirlsters van SV Omnia 
2000 deel  aan de Majorette- en Twir-
lwedstrijd in Leimuiden.  De organi-
satie was in handen van Mavileo. Im-

ca liet bij de Super X-Strut zien dat 
dit onderdeel haar zeer goed ligt. Na 
even gestopt te zijn besloot ze dit jaar 
toch weer aan dit onderdeel te willen 
deelnemen. Ze werd beloond met een 

Boven van links naar rechts: Imca, Alicia, Selina, Eefke, Nikkie, Kim en Solen-
ne. Midden van links naar rechts: Noa, Aimee, Eline en Resa. Voor van links 
naar rechts: Julia en Rachel. Op de foto ontbreekt Sabine.

gouden medaille voor haar optreden 
en als kers op de taart promotie naar 
de intermediate categorie met maar 
liefst 73,5 punten! Teamspirit stond 
deze dag centraal voor de Aalsmeer-
se twirlsters. Imca verving Yosra in 
het twirling team.  Sabine was helaas 
niet helemaal fit, maar kwam speci-
aal voor haar team naar de wedstrijd.  
Samen met Nikkie, Eefke, Julia en 
Alicia liet ze een goed optreden zien.  
Aimee debuteerde in het ensemble, 
zij verving Lonneke.  Aimee is nog 
maar net met twirlen begonnen, maar 
daar was niets van te zien toen ze op 
de vloer stond. Samen met Noa, Eline 
en de speciaal iets eerder van vakan-
tie gekomen Resa liet ze een keurig 
optreden zien. Beide teams behaal-
den de tweede plaats. Rachel en Ju-
lia lieten als duo weer een spetterend 
optreden zien bij het onderdeel Duo 
Dance Twirl. Goed voor goud! Bij de 
diverse solo onderdelen  werden 23 
zeer verschillende routines neerge-
zet, gemaakt door trainsters Maaike 
en Valerie. Aan de rand van de wed-
strijdvloer keken zij naar hun leerlin-
gen en zagen af en toe een baton val-
len. Aan het einde van de dag werden 
9 optredens met goud beloond  en 6 
met zilver. Door het sterke deelne-
mersveld vielen een aantal zeer goed 
uitgevoerde routines net buiten de 
prijzen. Terug gekeken kan worden 
op een geslaagde en gezellige wed-
strijddag.

ZABO zaalvoetbalcompetitie
Midi’s in slot langs La Furia 
Aalsmeer - De derde speelron-
de van de ZABO-competitie vond 
plaats op zaterdag 18 oktober in 
hal 2 van sporthal de Bloemhof. 
De meest spraakmakende zaal-
voetbalpartij was de ontmoeting 
tussen koploper Sportcafé de Mi-
di’s en La Furia Roja. De wedstrijd 
speelde zich af in een moordend 
tempo met technische goed spel 

gecombineerd met werkvoetbal. 
Doelpunten bleken schaars, rust-
stand: 0-0. Het wedstrijdbeeld 
bleef in de tweede helft  aanval-
lend, het spel golfde op en neer 
en er kwamen kansen voor bei-
de doelen. Mede dankzij uitste-
kend keeperswerk bleef het sco-
rebord tot de 38e minuut een 
dubbelblanke score aangeven. 

Vanuit het publiek hoorde men: 
“Wie scoort wint de wedstrijd”, 
maar dat zou toch anders uitpak-
ken. Twee minuten voor het ein-
de van dit duel viel de openings-
treffer. La Furia Roja verschalkte 
de vijandelijke doelman dat ge-
paard ging met een oorverdo-
vend lawaai vanaf de goed gevul-
de Bloemhof-tribunes: 0-1. Wat 
volgde was een hectische slotfa-
se waarin alle spelers nog eens 
hun krachten moesten tonen. 
Sportcafé de Midi’s zorgde één 
minuut voor tijd voor de gelijk-
maker. Het was Rob Overvliet die 

met een daverend afstandsschot 
de 1-1 liet aantekenen. In de al-
lerlaatste minuut was het diezelf-
de Rob Overvliet die van dicht-
bij de winnende goal scoorde na 
een flitsende uitgespeelde aanval 
over meerdere schijven. 

Eindstand 2-1 voor Sportcafé 
de Midi’s. Voorafgaand aan dit  
spektakelstuk had LEMO met 
4-0 gewonnen van Holex en de 
wedstrijd Amsec Beveiliging te-

gen Polonia Aalsmeer kreeg 0-5 
als uitslag toebedeeld. De vier-
de wedstrijd van het avondje ZA-
BO ging tussen Piller Sport en 
nieuwkomer Café Sportzicht. In 
de eerste helft pakte Café Sport-
zicht een 0-2 voorsprong via twee 
fraaie treffers van Jeffrey Hau-
sel. Zeven seconden voor de wis-
sel werd het 1-2. Hierna herstel-
den de Kudelstaarters zich en het 
team scoorde in de tweede helft 
vijf doelpunten. Eindstand 6-2 

voor Piller Sport. Het slotduel ging 
tussen de andere nieuwkomer EZ 
Flower en Heemhorst Watersport. 
Robert Weij liep goed te zaal-
voetballen en mede dankzij as-
sists van hem zegevierde Heem-
horst Watersport nipt met de cij-
fers van 3-4. De vierde speelron-
de van de ZABO volgt op zater-
dag 1 november in De Bloemhof. 
Stand aan de kop: Sportcafé de 
Midi’s 3-9, Piller Sport 3-7, LEMO 
3-6, Polonia Aalsmeer 3-6. 
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Kenteken van 
auto geschroefd

Aalsmeer - Op zaterdag 18 ok-
tober is tussen tien voor half twee 
en half twee in de middag een 
kentekenplaat van een auto ge-
schroefd. De auto stond gepar-
keerd op het terrein bij de sport-
complexen in de Beethovenlaan. 
Een motorrijder zag de diefstal 
gebeuren en is achter de wagen, 
een blauwe Opel, aan gereden, 
waarin de man met de kenteken-
plaat was gestapt. De motorrijder 
is helaas de auto kwijt geraakt. 
Nummer van de gestolen kente-
kenplaat is 75-PJS-4. 

Inbreker in 
slaapkamer

Aalsmeer - Op zondag 19 okto-
ber om half zeven in de ochtend is 
een bewoner van een woning aan 
de Zwarteweg wakker geschrok-
ken van een man die met een zak-
lantaarn de slaapkamer in scheen. 
Toen de inbreker zag dat de man 
wakker werd, is hij er snel van-
door gegaan. Er is door agenten in 
de buurt nog gezocht, maar de in-
breker is niet meer aangetroffen. 
De dief had zich toegang tot het 
huis verschaft door de achterdeur 
te forceren. 

Tas voor make-up 
tas geruild?

Aalsmeer - Op zondag 19 okto-
ber is tussen een uur ‘s nachts en 
tien uur in de ochtend een tas uit 
een langs de Machineweg gepar-
keerde auto gestolen. In de tas 
zaten identiteitskaarten, geld en 
nog wat persoonlijke spulletjes. 
In de auto is door de eigenares-
se wel een ander tasje gevonden. 
Hier zit make-up in. 

Playstation en 
televisie weg

Aalsmeer - In de nacht van 
maandag 20 op dinsdag 21 okto-
ber is ingebroken in een woning 
in het Seringenpark. Om half ze-
ven in de ochtend is de inbraak 
ontdekt. De dieven hebben waar-
schijnlijk de voordeur open ‘ge-
hengeld’. Gestolen zijn een play-
station, een televisie, vier luid-
sprekers en een radio-installatie. 
In de woning stonden tassen met 
kleding. De kleding is verwijderd. 
De tassen zijn gebruikt om de 
goederen mee te kunnen nemen. 

Reorganisatie 
bij politie

Aalsmeer - De landelijke, aan-
gekondigde reorganisatie bij de 
politie in heel Nederland heeft 
waarschijnlijk ook gevolgen voor 
het bureau aan de Dreef. De lan-
delijke organisatie wil een groot 
aantal bureaus sluiten en ver-
kopen om kosten te kunnen be-
sparen. Er zijn plannen geopperd 
om Aalsmeer en Uithoorn samen 
te voegen en op een ’midden’ 
locatie tussen beide gemeen-
ten een nieuwe post te realise-
ren. De plannen zijn vooralsnog in 
een beginstadium, dus vast staat 
één en ander nog niet. Uiteraard 
gaan ook de burgemeester en de 
politieke partijen zich nog bui-
gen over de reorganisatie. Voor 
nu wordt gedacht dat Aalsmeer 
en Uithoorn niet eerder dan 2020 
met elkaar onder een dak komen 
te zitten.

Navigatie uit 
auto gestolen

Aalsmeer - Om twee uur in de 
nacht van zaterdag 18 op zondag 
19 oktober is ingebroken in een in 
de Dorpsstraat geparkeerde auto. 
De inbraak werd gezien en is ge-
lijk gemeld bij de politie. De getui-
ge heeft een man zien wegrijden 
op een herenfiets. Hij droeg een 
donkerblauwe jas met capuchon. 
De man heeft kort haar, is onge-
veer 1.80 meter lang en is vermoe-
delijk van Oost-Europese afkomst. 
Agenten hebben in de omgeving 
een zoektocht gehouden, maar de 
inbreker is niet gevonden. Uit de 
auto is een tas met hierin het navi-
gatiesysteem gestolen. 

Voor 5e keer 
inbraak boot

Kudelstaart - Tussen donderdag 
16 en zaterdag 18 oktober is in-
gebroken in een zeilboot bij een 
jachthaven aan de Kudelstaart-
seweg. Uit het jacht is de brand-
stoftank met slangen gesto-
len, evenals gereedschap en het 
onderhoudsboekje. De schade 
wordt geschat op rond de 150 
euro. Het is voor de vijfde keer in 
korte tijd dat de eigenaar de du-
pe is van inbraak in zijn boot.

Vernieling in 
sportcomplex

Kudelstaart - Om half twee in 
de nacht van donderdag 16 ok-
tober is het alarm afgegaan van 
een sportcomplex aan de Wim 
Kandreef. Er bleek ingebroken te 
zijn via de nooddeur. De inbre-
kers hebben de keuken en diver-
se ruimtes doorzocht. Er is voor 
een fors bedrag aan vernielingen 
gepleegd. Er zijn deuren open 
getrapt en kozijnen stuk getrok-
ken. De schade ligt rond de 4.000 
euro. Er lijken geen spullen ont-
vreemd te zijn. 

Nekklachten na 
aanrijding

Aalsmeer - Op woensdag 15 
oktober om kwart over tien in 
de ochtend heeft een aanrij-
ding plaatsgevonden op de hoek 
Hornweg met de Molenvliet-
weg. Een 34 jarige automobiliste 
uit Aalsmeer remde om een fiet-
ser voorrang te geven. De achter 
haar rijdende bestuurder zag dit 
te laat en klapte achter op de au-
to van de 34 jarige, die zo’n vier 
meter vooruit schoot. De vrouw 
heeft nek- en rugklachten opge-
lopen. De andere auto werd be-
stuurd door een 44 jarige man uit 
Haarlem.

8 keer betrapt, 
auto in beslag

Aalsmeer - Om vijf uur in de 
ochtend van maandag 20 okto-
ber is op de Bosrandweg een 45 
jarige automobilist uit Kromme-
nie tot stoppen gemaand. Agen-
ten zagen in hun systeem dat de 
man een ongeldig rijbewijs heeft 
en dus niet achter het stuur mag 
zitten. De 45 jarige werd voor dit 
delict voor de achtste keer be-
trapt in een periode van drie jaar. 
Zijn auto is nu in beslag geno-
men.

Volkswagenbus 
gevonden!

Aalsmeer - Op zondag 19 okto-
ber om negen uur in de ochtend 
is door de politie een Volkswa-
genbus aangetroffen op het par-
keerterrein bij het Poldermeester-
plein. De deur stond open en in 
de wagen lagen twee matrassen. 
Het busje bleek gestolen en is af-
gesleept naar het bureau aan de 
Dreef. De eigenaar wordt nu op-
gespoord.

Najaarsrapportage en programmabegroting

Vergadering Raad weer tot 
(ver na) middernacht?
Aalsmeer - Het wordt een lange 
zit voor de burgemeester, de wet-
houders, de raadsleden en alle toe-
hoorders volgende week donder-
dag 30 oktober, want de vergade-
ring van de Raad deze avond duurt 
zeker tot middernacht. Acht onder-
werpen staan op de agenda en voor 
elk hiervan is twintig minuten be-
handeltijd opgenomen. Gemiddeld 
duurt het ‘iets’ langer, dus doeltref-
fend en ‘to the point’ behandelen lij-

ken weer de opdracht te zijn voor 
de voorzitter. Na de opening om 
20.00 uur in de raadzaal van het ge-
meentehuis start de discussie over 
de startnotitie Heling 49. Afgelopen 
week is de gemeente in gesprek ge-
weest met de bewoners en de initia-
tiefnemers van het bouwplan op het 
terrein van de voormalige scheeps-
werf. De wethouder had tijdens de 
vorige Raad aangegeven opnieuw 
om de tafel te gaan en de knelpun-

ding bij de nationale ombudsman 
per 1 januari en van deze ’wisse-
ling’ zijn niet alle partijen gechar-
meerd. De metropool ombudsman 
mag meer bekend zijn met het re-
gionale, maar de nationale ombuds-
man vertegenwoordigt liefst 300 ge-
meenten en heeft dus ook alle ken-
nis in huis. De kosten voor beide in-
stanties zijn nagenoeg gelijk, dus 
wie biedt de beste (klachten)service 
voor inwoners? De Raad (oordeels-
vormend) wordt besloten met het 
vaststellen van het bestemmings-
plan Landelijk Gebied Oost en het 
vragenkwartier. Aanvang hiervan is 
volgens de planning 23.35 uur. Na 
een pauze van twintig minuten be-
gint dan tot slot om 23.55 uur (plan-
ning) de Raad (besluitvormend) en 
op deze agenda een mail inzake de 
herinrichting van de N196 ofwel lie-
ver nu de Burgemeester Kastelein-
weg genoemd. Allerlaatste onder-
werp is de duurzame structurele in-
vulling griffie en portefeuillehou-
der in deze is weer burgemeester 
Vonk. Belangstellenden zijn volgen-
de week donderdag 30 oktober van 
harte welkom om even voor acht 
uur plaats te nemen op de publie-
ke tribune. Koffie en thee staan voor 
aanvang klaar!

Bundeling sporten en spelen en gezond leven

Aalsmeer tekent contract 
voor JOGG-gemeente
Aalsmeer - Amstelveen haakte 
op het laatste moment af en daar-
om besloten de wethouders Ad Ver-
burg (gezondheid) en Gertjan van 
der Hoeven (jeugd en sport) als ge-
meente Aalsmeer zelf het heft in de 
hand te nemen om aansluiting te 
krijgen bij het landelijke program-
ma JOGG, Jongeren Op Gezond Ge-
wicht. In augustus werd contact op-
genomen met Andre van Schaveren 
van deze organisatie en afgelopen 
donderdag 16 oktober is de handte-
kening voor samenwerking al gezet. 
Aalsmeer mag zich nu bijna offici-
eel JOGG-gemeente noemen. Andre 
van Schaveren roemde de voortva-
rendheid van de twee wethouders en 
het ambtelijk apparaat. In een klei-
ne drie maanden geregeld. “Gemid-
deld is de draagtijd een half jaar tot 
negen maanden.” Wethouder Gertjan 
van der Hoeven gaf aan ook gelijk 
gecharmeerd te zijn van dit program-

ma. “Al na ons eerste gesprek was ik 
over de streep. JOGG gaat over bun-
delen van sporten en spelen en ge-
zond leven te beginnen bij de jeugd. 
En wat goed is voor kinderen, is ook 
goed voor volwassenen.” 

Overgewicht
Overbodig is de samenwerking 
met JOGG zeker niet, zo blijkt uit 
gegevens van de GGD Amster-
dam. Aalsmeer heeft de titel sport-
dorp, maar uit de cijfers van vorig 
jaar blijkt dat jongeren in de leef-
tijdscategorie 13 tot 15 jaar overge-
wicht hebben. Deze groep jongeren 
lijkt het niet zo meer te hebben op 
sporten, bewegen en gezond leven. 
In Aalsmeer is van deze leeftijdsca-
tegorie 11,4 procent te dik, in Ku-
delstaart zelfs 16 procent. Dit per-
centage is hoog te noemen in ver-
gelijking met andere gemeenten 
en daarom is besloten van gezond-
heidsbeleid een speerpunt te maken. 

De gemeente heeft nu met JOGG 
een contract afgesloten voor een pe-
riode van drie jaar en gaat, een ver-
eiste om deze ‘titel’ te mogen dragen, 
een regisseur aanstellen voor 2 tot 3 
dagen per week. De taken van de-
ze ’spin in het web’ kunnen het bes-
te omschreven worden als bunde-
ling van alle al bestaande en nieu-
we initiatieven op gebied van spor-
ten en gezonde voeding om zo de 
jeugd een totaalprogramma te kun-
nen aanbieden. Individueel wordt 
namelijk al veel georganiseerd, on-
der andere door de Binding, Sport-
service Noord-Holland, diverse ver-
enigingen en scholen (deze laat-
ste vooral wat betreft gezonden voe-
ding). Het is de bedoeling dat alle 
gezonde en sportieve activiteiten on-
der de paraplu van JOGG gaan val-
len en dat ook het lokale bedrijfsle-
ven bij (nieuwe) initiatieven betrok-
ken wordt. In een JOGG-gemeen-
te werken alle lokale partijen uit on-

De wethouders Ad Verburg (links) en Gertjan van der Hoeven met in het midden Andre van Schaveren van JOGG.

derwijs, zorg en welzijn, bedrijfsle-
ven, sport, spel en recreatie samen 
om gezond eten en bewegen voor 
jongeren gemakkelijk en aantrekke-
lijk te maken. Dit moet resulteren in 
een meerjarig programma met aller-
lei acties, zoals meer aandacht voor 
voeding en beweging op scholen, 
betere sport- en speelfaciliteiten en 
voorlichting aan ouders. 

Gezonde omgeving
Aan JOGG-gemeente worden hangt 
overigens wel een hoger prijskaart-
je dan in eerste instantie was be-
groot (van 17.000 naar 47.000 euro), 
maar volgens de wethouders past 
deze duurzame en structurele aan-
pak bij het ondernemende Aalsmeer. 
“Het gaat niet om afvallen, niet met 
het vingertje wijzen, maar om geza-
menlijk een gezonde omgeving te 
creëren voor alle inwoners.” Positief 
is dat Zorg en Zekerheid achter dit 
programma staat en de verzekeraar 
hier ook financieel een steentje aan 
gaat bijdragen. Drie jaar lang wordt 
jaarlijks een bedrag van 12.500 euro 
gedoneerd door Z&Z voor sport- en 
spelactiviteiten. 
Overigens geen geld dat uit de pre-
mies vrij gemaakt wordt, benadrukt 
Anita Zwart, één van de artsen die 
betrokken is bij JOGG. De regiona-
le verzekeraar wil ook een gezonde 
verzekeraar zijn en heeft een ‘pot-
je’ om een gezonde en sportieve le-
vensstijl te stimuleren. 

Aanstellen regisseur
JOGG is een initiatief van het Con-
venant Gezond Gewicht, een samen-
werkingsverband van 26 landelijke 
organisaties, waarvan Paul Rosen-
möller voorzitter en ambassadeur is. 
Aalsmeer is gemeente 65 tot 68 die 
nu aangesloten is. Andre van Scha-
veren was even de tel kwijt wat dit 
betreft en dit komt, volgens hem, 
omdat er bij veel gemeenten interes-
se is voor deze aanpak. “De doelstel-
ling was dat we aan het einde van 
het jaar 75 deelnemende gemeenten 
hebben, dit gaan we halen.” De ge-
meente gaat nu verder aan de slag 
met het JOGG-programma. Eerste 
doel is het aanstellen van de verbin-
dende regisseur, die vervolgens aan 
de slag gaat met het plan van aan-
pak. Officieel gaat JOGG per 1 ja-
nuari van start in Aalsmeer. Dit zal 
trouwens niet onopgemerkt gaan, de 
wethouders willen graag een groot-
ste kick-off. En dat de gemeente 
heeft gekozen voor gezond en spor-
tief zal met een JOGG-bordje op het 
gemeentehuis vanaf het nieuwe jaar 
zichtbaar zijn! 

Door Jacqueline Kristelijn

Geen stortplaats in onze woonwijk!
Ruim 2 jaar erger ik en met mij ve-
le omwonenden van de Zwarteweg 
en zijstraten aan de illegale grof-
vuil stort bij de glascontainer aan 
de Zwarteweg, hoek Clusiusstraat. 
Iedere week ligt er wel een aan-
tal zakken of dozen met vuil. De-
ze week spant de kroon, een com-
pleet bankstel, een stapel kussens 
en tot overmaat van ramp de con-
tainer voor plastic afval volgepropt 
met zakken huisvuil en dozen met 
planten en een stapel papier.Ook 
de chauffeur van de Meerlanden, 
die op dat moment ter plaatse was, 
vertelde dat hij bij inspectie van de 
plastic container meerdere malen 

oneigenlijk afval tegenkomt wat ei-
genlijk niet gestort mag worden.
De gemeente informeer ik ieder 
keer weer. Ik denk dat ik zeker al 40 
of 50 maal gemaild en gebeld heb.
Maar het enige wat er gebeurt, is 
dat de toep wordt opgeruimd maar 
maatrelgelen of inspecties blijven 
achterwege. Dus bij deze de oproep: 
Gemeente doe iets! Plaats een ca-
mera of pluis de troep uit in de hoop 
adressen of zo vinden, maar laat dit 
geen illegale stortplaats worden in 
onze woonwijk!

Rudolf Guldemond
Clusiusstraat 22, tel. 0297-785010

ingezonden

CDA verheugd over komst 55 
zorgwoningen rond Zuiderkerk
Aalsmeer - Het CDA Aalsmeer/Ku-
delstaart is blij met de komst van 55 
nieuwe zorgwoningen rond de Zui-
derkerk. De gemeenteraad besloot 
in de laatste vergadering dat de 
projectontwikkelaar een plan mag 
maken voor zorgwoningen, met be-
houd van de Zuiderkerk als centra-
le middenruimte. “Een kans voor 
Aalsmeer om noodzakelijke voor-
zieningen te realiseren’’, zei woord-
voerder Jaap Overbeek van het 
CDA. Het speelveld van zorg en wel-
zijn is enorm aan het verschuiven. 
Zo heeft de rijksoverheid besloten 
dat de AWBZ in zijn huidige vorm 
in de toekomst onhoudbaar is. Ver-
soberingen zijn noodzakelijk om de 
zorg toekomstbestendig te maken. 
Dat betekent onder meer dat de 
komende jaren de ouderen, die nu 
nog in een verzorgingshuis wonen 
op basis van een zogenaamd zorg-
zwaartepakket 1 tot en met 4, zich 
thuis met behulp van mantelzorg en 

eventueel thuiszorg zullen moeten 
zien te redden. “Het CDA heeft in 
haar verkiezingscampagne duidelijk 
aangegeven deze mensen niet in de 
kou te laten staan. Ook in het coa-
litieakkoord ‘Samen voor Aalsmeer: 
Ondernemend en Zorgzaam’ is dit 
uitgesproken’’, aldus fractievoorzit-
ter Robbert-Jan van Duijn. 

Tijdens de raadsbehandeling van 
het plan om zorgwoningen rondom 
de Zuiderkerk te bouwen gaf CDA-
woordvoerder Jaap Overbeek dan 
ook aan “veel zorg te hebben over 
deze categorie kwetsbare mensen. 
De gemeente Aalsmeer heeft de ko-
mende jaren ongeveer 180 plaat-
sen voor beschut wonen voor deze 
doelgroep nodig. Met de komst van 
Mijnsheerlyckheid in Kudelstaart is 
reeds een voorziening geopend. Nu 
ligt er een kans om op de locatie 
Zuiderkerk een tweede voorziening 
te realiseren.’’

T met AB
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 25 oktober is er weer gelegen-
heid om met de fractieleden van 
Aalsmeerse Belangen over actuele 
onderwerpen van gedachten te wis-
selen. Het is ook mogelijk om zelf 
onderwerpen aan te leveren, het 
liefst via een mailbericht aan fractie 
@aalsmeersebelangen.nl. De le-
den van AB nemen voor de ‘T met 
AB’ plaats in het Huiskamermuse-
um van Janna van Zon aan de Van 
Cleeffkade 12a. Tussen 15.00 en 
17.00 uur ontvangt de fractie graag 
inwoners met een kopje thee.

ten nog eens te bespreken. Ho-
pelijk is overeenstemming bereikt 
over het deels dempen van de sloot, 
het openbare stukje groen aan de 
Ringvaart en de bouwhoogte. Der-
de agendapunt is de Wmo-no-
ta 2015-2018 en de Wmo-verorde-
ning. Deze behandeling is gericht 
op het vaststellen van het beleids-
plan ’Meedoen mogelijk maken’ en 
’Dat doen we samen’. Daarna wordt 
gesproken over het beleidsplan en 
verordening Jeugdhulp. Vervolgens 
is drie agendapunten lang porte-
feuillehouder Jobke Vonk-Vedder 
de ’vraagbaak’ bij de najaarsrap-
portage 2014, de programmabe-
groting 2015 en het voorstel om toe 
te treden tot de gemeenschappelij-
ke regeling gezamenlijke ombuds-
man metropool Amsterdam. 
Hierbij aansluiten betekent uittre-

Guido winnaar 
dartavond

Aalsmeer -  Het was herfstvakantie 
vorige week en dat was te merken 
bij de dinsdag dartclub in ‘t Middel-
punt. Er waren minder leden. De eer-
ste plaats werd  uiteindelijk behaald 
door Guido Scholten, gevolgd door 
Peter Bakker en plaats drie was voor 
Sebastiaan Dolk. In de verliezers-
ronde eindigde Ted van Galen op de 
eerste plaats. Iedere dinsdagavond 
wordt er darts gespeeld. De com-
petitie begint om 20.00 uur,  de zaal 
is vanaf 19.30 uur open. Adres van 
‘t Middelpunt is Wilhelminastraat 55.





Nieuwe school
De fusieschool van de Hoeksteen en de Weg-
wijzer krijgt samen met Kinderopvang Soli-
doe een prachtig nieuw schoolgebouw op het 
voormalige hoofdveld van VVA. Dat is op de 
hoek Dreef en Zwarteweg. Volgens planning 
wordt in 2015 gestart met het wijzigen van 
het bestemmingsplan en het ontwerp van het 
gebouw. De verkeersveiligheid van de school-
gaande kinderen krijgt uiteraard alle aandacht, 
vooral de oversteek bij de Burgemeester Kaste-
leinweg en de Dreef. 

De verwachting is dat het bouwen begint in 
2016 zodat de beide scholen in augustus 2017 
het spiksplinternieuwe schoolgebouw kunnen 
betrekken. 

Een grote kwaliteitsimpuls voor Aalsmeer
Concept ontwikkelvisie Hornmeer: meer ruimte voor sport, groen, recreatie, (sociale) woningbouw en onderwijs
De fusie van de voetbalverenigingen RKAV, VVA en JAU én van de basis-

scholen de Hoeksteen en de Wegwijzer werken als een katalysator van 

nieuwe ontwikkelingen in de wijk Hornmeer. Er komt daardoor meer ruimte 

voor sport, groen, recreatie, (sociale) woningbouw en onderwijs. Een kwali-

teitsimpuls voor de Hornmeer, waarvan straks alle Aalsmeerders kunnen 

profi teren. Aalsmeer is immers de afgelopen tien jaar fl ink gegroeid, maar 

de plekken om te wandelen, joggen, voetballen en picknicken zijn niet mee-

gegroeid. We hebben nú de kans om de recreatieve voorzieningen in onze 

gemeente fl ink uit te breiden. En die kans willen we grijpen.

Informatieavond 
Maandagavond 27 oktober inloopinformatieavond project Hornmeer
Van 20.00 uur tot 21.30 uur
20.15 uur korte inleiding door wethouder Gertjan van der Hoeven
Gemeentehuis Aalsmeer, Raadhuisplein 1 in de raadskelder.
Tijdens de informatieavond kunt u binnenlopen wanneer het u schikt en op reactiefor-
mulieren uw mening geven. Ook kunt u per brief of email een inspraakreactie indienen.

Meer weten?
Kijk op www.aalsmeer en download de concept ontwikkelvisie Hornmeer. U kunt deze 
ook afhalen op het gemeentehuis van Aalsmeer en het raadhuis van Amstelveen.

Concept ontwikkelvisie Hornmeer
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 14 oktober de ontwikkelvisie 
voor het project Hornmeer vrijgegeven voor inspraak. De besluiten over het nieuwe 
voetbalcomplex, de fusieschool en sporthal zijn al eerder genomen en maken daarom 
strikt genomen geen onderdeel uit van de ontwikkelvisie. In de ontwikkelvisie kunt u 
meer lezen over de deelprojecten woningbouw Meervalstraat/Roerdomplaan, wandel-
verbindingsroutes, de plannen voor renovatie en herinrichting van het Hornmeerpark 
en de inrichting van het vrijkomende VVA-terrein. De projecten van de ontwikkelvisie 
sluiten goed aan bij de andere projecten in Hornmeer en samen zorgen ze voor een 
grote kwaliteitsimpuls voor geheel Aalsmeer.

Inspraak
Van vrijdag 17 oktober tot vrijdag 14 no-
vember kan iedereen zijn mening geven 
over de concept Ontwikkelvisie. U kunt 
de concept ontwikkelvisie downloaden 
op www.aalsmeer.nl of afhalen op het 
gemeentehuis. U kunt uw reactie op de 
plannen sturen aan: De gemeenteraad van 
Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer 
o.v.v ‘inspraakreactie “Ontwikkelvisie pro-
ject Hornmeer”. Een email sturen kan ook: 
info@aalsmeer.nl o.v.v. Ontwikkel-
visie project Hornmeer. Voor meer infor-
matie kunt u ons bellen via 0297-387575 
en vragen naar de afdeling Vastgoed.

Na de inspraakperiode worden de reacties 
verwerkt en naar verwachting wordt het 
concept van de ontwikkelvisie met alle in-
spraakreacties begin 2015 voor besluitvor-
ming voorgelegd aan de Gemeenteraad. 

FC Aalsmeer op 
nieuw voetbalcomplex
De gefuseerde voetbalvereniging FC Aalsmeer 
gaat voetballen op een nieuw, modern voetbal-
complex op de locatie waar nu RKAV speelt. De 
twee nieuwe kunstgrasvelden zijn al aangelegd 
en volop in gebruik. In het voorjaar van 2015 
wordt gestart met de aanleg van twee nieuwe 
natuurvoetbalvelden. Met de bouw van een 
nieuw clubgebouw en kleedkamers wordt in 
de loop van 2015 begonnen. De doelstelling is 
om het volledig nieuwe voetbalcomplex bij de 
start van het voetbalseizoen 2016 op te leveren.

Nieuwe sporthal; 
vierde in Aalsmeer
De gymzalen aan de Jac. P. Thijsselaan en de 
Roerdomplaan verdwijnen, , zodat ook daar 
ruimte komt voor woningbouw. Hiervoor in de 
plaats komt een vierde sporthal/trainingshal, 
een wens die al heel lang bestaat in Aalsmeer. 
Deze komt naast zwembad de Waterlelie en 
gaat dezelfde entree gebruiken. De architect is 
inmiddels gestart met het voorlopig ontwerp 
met behoud van de groene omgeving. Volgens 
planning start de bouw in de tweede helft van 
2015 en is de sporthal een jaar later gereed. Wandelverbindingroutes

Het College wil fl ink investeren in wandelver-
bindingsroutes. We willen de wandelpaden in 
de Hornmeer met elkaar verbinden en verbin-
den met de wandelroute langs de oever van 
de Westeinderplassen. Ofwel: het groen in de 
Hornmeer wordt verbonden met “het water-
front”. Deze padenstructuur ligt er al voor een 
deel, maar wordt uitgebreid en verfraaid.
De lange wandelroutes in het Hornmeerpark 
die doorsneden worden door het nieuwe voet-
balcomplex worden hersteld en we willen nieu-
we paden aanleggen.

Het huidige Hornmeerpark en de compensatie 
van het park op het VVA-terrein moeten op 
een logische en aantrekkelijke manier door 
wandelpaden met elkaar verbonden worden. 
Het gebied wordt dan als één groot park be-
leefd.

Hornmeerpark
Een deel van het Hornmeerpark wordt ge-
bruikt voor het nieuwe voetbalcomplex van 
FC Aalsmeer. Het park wordt daardoor kleiner. 
Het College wil dat op verschillende manie-
ren compenseren, onder andere door een deel 
van het VVA-terrein een groene en recreatieve 
inrichting te geven en dat te verbinden met 
het huidige park. Daarnaast wordt het huidige 
Hornmeerpark ingrijpend opgeknapt. In het 
plan voor het Hornmeerpark komt ruimte voor 
nieuw groen met onder andere ecologische 
oevers, wordt de wateroverlast aangepakt 
en worden de wandelpaden hersteld en uit-
gebreid. Over de herinrichting van het park 
is geparticipeerd in een klankbordgroep. De 
plannen van deze groep zijn nu integraal opge-
nomen in de ontwikkelvisie. De wens van het 
College is dat al begin 2015 met de uitvoering 
van de plannen wordt begonnen en dat het 
park eind 2016 wordt opgeleverd.

Woningbouw 
Meervalstraat/Roerdomplaan
De vrijkomende locaties van de scholen bieden 
op hun beurt weer kansen voor herontwikke-
ling. Het schoolgebouw van de Hoeksteen, een 
mooi pand uit de jaren ’30, krijgt een nieuwe 
bestemming. We denken bijvoorbeeld aan 
jongerenhuisvesting. Het verouderde vastgoed 
aan de Roerdomplaan, waaronder het huidige 
pand van basisschool de Wegwijzer, wordt ge-
sloopt. De maatschappelijke organisaties die in 
deze panden zijn gevestigd, worden geherhuis-
vest of regelen zelf een nieuw onderkomen. Op 
deze locatie kunnen we vervolgens woning-
bouw realiseren, die voldoet aan de huidige 
vraag. Omdat de Hornmeer een vergrijzende 
wijk is, willen we inzetten op de bouw van 
seniorenwoningen in een groene omgeving. 
We willen daarom tientallen seniorenwoningen 
realiseren, waarvan 30% sociale huur. Of we 
ook voor andere doelgroepen, zoals starters, 
kunnen bouwen, moeten we nog nader be-
kijken. Voor dit onderdeel worden nog diver-
se participatiemomenten met omwonenden 
georganiseerd. Omdat het hier gaat om grond 
van de gemeente, kunnen we met de grondop-
brengsten andere plannen in het project Horn-
meer fi nancieren.

Projectgebied Hornmeer
Fusiescholen en sporthal Hornmeerpark
Woningbouwloactie Roerdomplaan/Meervalstraat Inrichting VVA-terrein

VVA-terrein 
Behalve de fusieschool kan er op het VVA-ter-
rein op beperkte schaal (sociale) woningbouw 
komen. Een ander deel van het terrein krijgt 
een groene en recreatieve inrichting, ter com-
pensatie van het verlies van groen in het Horn-
meerpark. Er zijn ook nog diverse ideeën en 
plannen om op het VVA-terrein een evene-
mententerrein aan te leggen of om de atletiek-
baan naar dit gebied te verplaatsen.
Er komen nog diverse participatiemomenten 
met omwonenden. Met het bouwrijp maken 
van het terrein kan pas begonnen worden 
wanneer het nieuwe complex van FC Aalsmeer 
wordt opgeleverd. De oplevering van de moge-
lijke woningbouw is dan in 2018 gepland.
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kinder- en jeugdkrant

Combifun wederom groot succes
Aalsmeer - Terwijl de herfst voor-
zichtig haar intrede doet, stroomt 
het vol met kinderen in the Beach. 
Het is weer tijd voor een van de leu-
ke vakantie activiteiten van Com-
bifun. Tijdens deze dag, georgani-
seerd door de combinatiefunctiona-
rissen, staan sport, cultuur en wel-
zijn centraal. De kinderen, in de 
leeftijd van 6 tot en met 12, kunnen 
deelnemen aan drie unieke work-
shops. 
De combinatfunctionaris Welzijn 
van de Binding verzorgt de work-
shops ‘gezonde traktaties maken’ 
waarin de kinderen met fruit in de 
weer gaan en zo een mooie trakta-
tie voor thuis kunnen maken. Niet 
iedereen weet zich in te houden, 
waardoor veel van de traktaties al 
voor het eind van de dag op zijn. 
Maar goed dat ze zo gezond zijn. 
Het Cultuurpunt Aalsmeer draagt 
zorg voor een workshop Break-

dance. De stoere breakdancer Ce-
fas leert de kinderen de basis van 
breakdance en laat de jongens en 
meisjes in een spetterende battle 
het tegen elkaar opnemen. Uiter-
aard verzorgen ze samen aan het 
eind van de workshop nog een klei-
ne show. Natuurlijk kan ook een ac-
tiviteit in de gigantische zandbak 
van the Beach niet uitblijven. Sport-
service geeft in samenwerking met 
the Beach een clinic vlagrugby. In 
deze milde vorm van Rugby moeten 
de kinderen lintjes van elkaar zien 
af te pakken en ondertussen met de 
gek gevormde rugbybal overgooien. 
Nadat de regels zijn uitgelegd is het 
tijd voor een echt potje. De kinde-
ren doen fanatiek mee en gaan vol-
ledig voor de winst. Na een intensief 
dagje vol actieve, stoere en gezonde 
workshops gaan alle kinderen ver-
moeid maar zeer voldaan naar huis. 
Het was weer een geslaagde dag.

Tifl o verkoopt plantenbakken
Aalsmeer - Zaterdag 25 oktober 
gaan de leden van Scouting Tifl o 
traditiegetrouw langs de deuren in 
Aalsmeer en Kudelstaart met zelf 
opgemaakte plantenbakjes. 

De plantenbakjes zijn dit jaar 4 euro 
en met de aanschaf hiervan steunen 
kopers de scouting groep. De leden 
van Scouting Tifl o in de leeftijd van 5 
tot 18 jaar starten zaterdag 25 okto-
ber om 9.30 uur met de verkoop van 
de plantenbakjes. Wilt u zeker we-
ten dat u ruim de keuze heeft? Be-
stel dan vanaf vrijdag 24 oktober al-
vast uw plantenbakjes op www.tifl o.
nl. De plantenbakjes worden dan op 
25 oktober bij u thuis afgeleverd! De 
opbrengst van de actie is bestemd 
voor de aanschaf van spelmateriaal 

en de activiteiten van de Tifl o. Luis-
ter ook 24 oktober tussen 18.00 en 
18.30 uur naar Radio Aalsmeer, daar 
is Scouting Tifl o te gast. Scouting-
groep Tifl o telt zo’n 120 leden in de 
leeftijd van 5 tot 18 jaar. De groep 
bestaat uit verschillende speltak-
ken: bevers, kabouters, welpen, gid-
sen, verkenners en wilde vaart. Ie-
dere zaterdag komen de speltakken 
bijeen aan de Stommeerweg 13 om 
daar hun actieve en gezellige spel te 
doen. De activiteiten van de bevers, 
kabouters en welpen vindt plaats op 
het land, het spel van de verkenners 
en gidsen speelt zich voornamelijk 
af op en rond de Westeinderplas-
sen. Bent u of is uw zoon of dochter 
geïnteresseerd? Neem dan een kijk-
je op www.tifl o.nl.

Vrijdag voor kinderen 4 t/m 12 jaar
Halloween thema van de 
kinderdisco in de Bok
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 24 
oktober is alweer de tweede kinder-
disco van dit schooljaar in Feeste-
rij de Bok aan de Dreef. Thema van 
deze maand is Halloween. De dis-
co begint weer om 19.00 uur en om 
21.30 uur gaat het licht weer aan en 
is deze hopelijk gezellige en swin-
gende avond weer afgelopen. Al-
le kinderen van 4 tot en met 12 jaar 
zijn van harte welkom. De entree 
bedraagt ook dit seizoen weer 1 eu-
ro inclusief limonade. Deze maand 
heeft de Bok twee extra prijzen, die 

verloot worden onder de aanwe-
zige kinderen. Ook is er weer een 
dance battle waarbij prijzen te win-
nen zijn. De organisatie van de kin-
derdisco is in de vertrouwde handen 
van Richard van den Broek. Op de 
hoogte blijven van alle activiteiten? 
Like dan de facebookpagina: kin-
derdiscoaalsmeer. De medewerkers 
van Feesterij de Bok en Richard ho-
pen vele kinderen, verkleed in Hal-
loween outfi t of niet, te mogen be-
groeten vrijdagavond in feesterij de 
Bok aan de Dreef.

Jeugdcompetitie moutainbike
Podiumplek Jade Wuurman
Aalsmeer - Op zaterdag 18 oktober 
werd in Apeldoorn de laatste wed-
strijd van het seizoen voor de lande-
lijke jeugd competitie mountainbike 
gereden. Eén van de deelnemers 
was de 8-jarige Jade Wuurman uit 
Aalsmeer. Het parcourse in Apel-
doorn was enorm uitdagend met 
rocksections (rots paden), drop offs 
(steile afdalingen) en boomstam-
men. Na het startschot stormden de 
renners met hoge snelheid naar de 
eerste passage in het bos. Jade had 
een goede start en kwam als vier-
de meisje door na de eerste passa-
ge langs de rocksection. Naarma-

te de wedstrijd vorderde wist Jade 
een gat van 20 seconden dicht te rij-
den op nummer drie, Lieke Vos. Op 
de eerste plek reed Nance van der 
Drift en op de tweede plaats Fem-
ke van Kampen, die een thuis wed-
strijd rijdt! In één van de drop offs 
wist Jade met een spectaculaire ac-
tie door te schuiven naar de derde 
plek en deze heeft zij tot de eind-
streep weten te behouden. Uitein-
delijk een mooie derde plek voor Ja-
de, wat met haar 8 jaar tussen de 
negen jarigen een meer dan mooie 
prestatie is. In het eindklassement is 
Jade zesde geworden. 

Paddenstoelenexcursie IVN
Aalsmeer - Op 1 november organi-
seert IVN De Ronde Venen en Uit-
hoorn een paddenstoelenexcursie 
voor de jeugd van 8 tot 12 jaar. Het 
is weer herfst, dus paddenstoelen-
tijd. 

De deelnemers gaan het Libellebos 
in om deze wonderlijke ‘bosvruch-
ten’ te vinden. Elfenbankjes, zwavel-
kopjes, inktzwammen, enz. Wie gaat 
ermee? Er wordt om 14.00 uur ver-
zameld op de parkeerplaats van het 
Libellebos op de Hollandsedijk in 
Uithoorn. Ouders kunnen hun kin-
deren hier om 16.00 uur weer op-
halen. Advies: trek warme kleding 
en stevige schoenen of laarzen aan. 

Neem een klein spiegeltje en een 
loepje mee als je deze hebt. De ex-
cursie is voor IVN-gezinsleden gra-
tis. Niet-leden betalen 2.50 euro. 
Graag aanmelden vóór 25 oktober 
per e-mail naar cindy-raaphorst@
hotmail.com.

Hoofdrol voor 100 paraplu’s 

Jozefschool zoekt egels

Amstelveen - Poppentheatergroep 
Valentijn speelt op zaterdag 25 ok-
tober om 14.30 uur en zondagmor-
gen 26 oktober om 11.00 uur de 
voorstelling Plu in het Amstelveens 
Poppentheater. 

De voorstelling is bedoeld voor ie-
dereen vanaf 3 jaar. Weet je dat een 
paraplu kan dansen, draaien en 
zelfs vliegen? Paraplu’s worden on-
der andere vlinders, auto’s en zwa-
nen, want in je fantasie kan een pa-
raplu worden wat je wilt! 

Plu is een muzikale beeldende voor-
stelling zonder woorden waarin ver-
haaltjes verteld worden die aanslui-
ten bij de fantasiewereld van peu-

ters en kleuters. Met hulp van 100 
paraplu’s! Kaarten reserveren kan 
via 020-6450439 of via www.Am-
stelveenspoppentheater.nl.

Aalsmeer - De leerlingen van de 
groepen 4 van de Jozefschool zijn 
op dinsdag 7 oktober in groepjes op 
speurtocht gegaan naar egels rond-
om de school. Spannend en leerzaam, 
want onderweg kwamen zij prachtig 
versierde ‘egel’ terracottapotten te-
gen.  Bij elke pot vonden ze informatie 
en een vraag over het wel en wee van 
de egel! Wist je het goede antwoord 

dan kreeg je een letter. En met alle 
letters uiteindelijk de goede oplossing 
van deze speurtocht die door de na-
tuurouders was uitgezet! Zo leerden 
de jongens en meiden bijvoorbeeld 
dat egels vlooien bij zich dragen en 
dat zij kattenvoer lekker vinden! Nu 
maar hopen dat er in de tuinen rond 
de school een echte egel wordt ge-
zien, voordat zij in winterslaap gaan. 

Jeugdhandbal
Overwinning voor meiden A1
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
was dan eindelijk de eerste compe-
titiewedstrijd in de jeugddivisie voor 
de meiden A1 van FIQAS Aalsmeer. 
Bezoekende club was Quintus. De 
meiden van Aalsmeer gingen sterk 
van start, wat resulteerde in een 
voorsprong van 3-0 door een mooi 
openingsdoelpunt van Britt v.d. Pol-
der, gevolgd door goals van Britt de 
Lange en Jessie. Maar ook de da-
mes van Quintus lieten zien wat ze 
konden, en trokken de stand weer 
recht. 

De Aalsmeerse meiden stonden su-
per te verdedigen, waardoor Quin-
tus moeite had om tot een schot te 
komen. De ruststand was dan ook 
10-8. Na een peptalk in de rust 
van coach Marja Willing gingen de 
meiden van Aalsmeer vol de twee-
de helft in. Die begon ook Quintus 
sterk, waardoor de gasten nu voor 
kwamen: 10-12. Iedereen werd weer 
even op z’n plaats gezet, en de mei-
den van Aalsmeer gingen er weer 
vol tegenaan. Met een schitterend 
doelpunt van Riejanne uit de hoek, 
kregen de meiden weer aansluiting 
en lieten vervolgens zien dat ze de-
ze wedstrijd aan konden. Eindstand 
26-23. Een mooie eerste overwin-

ning van de meiden van Aalsmeer. 
De volgende wedstrijd is op zon-
dag 2 november om 10.00 uur tegen 
VOC in de Bloemhof. 

A1 wint eerste wedstrijd
Eindelijk konden de mannen van de 
A1 zondag 19 oktober hun krachten 
gaan meten, in dit geval direct met 
een goede tegenstander: HARO uit 
Rotterdam. 
Na een uitgebreide warming-up fl o-
ten de twee scheidsrechters voor 
het begin: HARO nam direct een 
voorsprong, bouwde die uit met een 
tweede doelpunt gevolgd door een 
strafworp van Niels (1-2). De strijd 
ging in het begin gelijk op en bij 4-5 
mocht HARO aanleggen voor een 
strafworp, nadat Dawid er met di-
rect rood af was gestuurd. Dit was 
het begin van vele tijdstraffen, ge-
le en rode kaarten die deze middag 
zouden worden gegeven. Bij rust 
stond het 14-10. Na de rust scoor-
de Aalsmeer rustig door tot aan 19-
11. Via 21-14, 24-17 en 25-20 werd 
het 29-22, waarna er in de eindfase 
op een gegeven ogenblik maar vier 
spelers van ieder team op het veld 
stonden. De wedstrijd eindigde in 
een ruime 32-23 winst voor FIQAS 
Aalsmeer. 

Geslaagd schaatskamp VZOD
Kudelstaart - Onder zomerse om-
standigheden is de Schaatstrainings-
groep VZOD al weer op een ijs trai-
ningskamp geweest. Er werd door 
veel VZOD jeugd ingeschreven voor 
het schaatskamp wat traditioneel in 
het eerste weekend van de herfst-
vakantie wordt gehouden. De ploeg 
streek dit jaar neer bij de ijsbaan in 
Eindhoven. Deze locatie was gekozen 
omdat de herfstvakantie in het zuiden 
niet gelijk liep waardoor het rustig was 
bij het IJssportcentrum Eindhoven. 
Hierdoor konden de VZOD schaatsers 
in alle ruimte hun trainingsprogram-
ma’s afwerken. In vijf groepen werd 
er getraind onder begeleiding van een 
achttal trainers. Zowel aan de snel-
heid als aan de techniek is geduren-

de drie dagen fl ink gewerkt wat zich 
de rest van het schaatsseizoen in re-
sultaten moet uitbetalen op de ijsbaan 
in Haarlem of wellicht bij een natuur-
ijswedstrijd!
Naast de schaatstrainingen was er 
natuurlijk ook tijd voor ontspanning 
middels een zwemmiddag in het 
naast de ijsbaan gelegen golfslag-
bad de Tongelreep. De avonden wer-
den gevuld met technische informatie 
over het schaatsen, fi lmmateriaal over 
schaatstechniek en uiteraard mocht 
een goed kampvuur en een bonte 
avond niet ontbreken. Gelukkig zijn de 
foto’s van de leiding in bananenpak-
ken, dansend op ‘fi reball’ nog niet op 
social media verschenen... Al met al 
een heel geslaagd schaatskamp 2014!

Volleybalcompetitie
Ambitieuze meiden winnen 
uitwedstrijd in Zaanstad
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
speelden de volleybal A meiden van 
Oradi-Omnia een zware uitwedstrijd 
tegen Zaanstad Meisjes A. Het ambiti-
euze meiden-team uit Aalsmeer en Ku-
delstaart speelde voor het eerst volle-
dig volgens het 4-2 systeem met vaste 
spelverdeelsters, waar met hun nieu-
we trainer Pieter Kelatow veel op ge-
traind is. Dit resulteerde gelijk in een 
schitterende wedstrijd van beide kan-
ten. Met zeer geconcentreerd, stabiel 
en af en toe spectaculair spel hebben 
de meiden de wedstrijd naar zich toe-

getrokken en met 0-4 gewonnen. Een 
veelbelovende stap in de competitie, 
maar men realiseert zich zeer zeker dat 
er nog veel wedstrijden zullen volgen 
en ze er zeer zeker nog niet zijn. Maar 
de meiden zijn enthousiast en trainen 
veel. De sfeer zit er goed in. Dit jaar 
spelen de meiden voor het eerst ook 
mee met het dames 2 team van Oradi-
Omnia, wat in de derde divisie speelt. 
Een nieuwe ervaring voor de meiden 
wat ze erg goed oppakken. Na afl oop 
van hun eigen wedstrijd zaterdag bleef 
een aantal meiden op uitnodiging van 

Zaanstad nog met hun ouders en coa-
ches kijken bij de Eredivisie wedstrijd 
Zaanstad Heren1 tegen Rivo Rijs-

sen Heren1. Erg leerzaam en fantas-
tisch om te zien hoe deze mannen een 
schitterende partij volleybal lieten zien.
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Zaterdag 25 oktober: 
F.C. Aalsmeer
U.V.V. 1 - F.C.Aalsmeer 1 15.00 u
Amstelveen 2 - F.C.Aalsmeer 2 12.00 u
F.C.Aalsmeer 3 – Bl.Wit Á.dam 4 14.30 u
F.C.Aalsmeer 4 – F.C.Adamsebos 4 14.30 u
Ouderkerk 5 - F.C.Aalsmeer 6 14.30 u
F.C.Aalsmeer.Vet.1 – Zwanenburg Vet.2 14.30 
u

Vrouwen
De Meer VR.3 - F.C.Aalsmeer VR.1 14.30 u

Junioren
F.C.Aalsmeer A1 – Laren’99 A1 14.30 u
Zandvoort A2 - F.C.Aalsmeer A2 11.00 u
SCW B1 - F.C.Aalsmeer B1 11.00 u
F.C.Aalsmeer B2 – Argon B2 14.35 u
F.C.Aalsmeer B3 – Amstelveen B2 12.30 u
F.C.Aalsmeer C1 – MSV’19 C1 12.30 u
Vlug en Vaardig C2 - F.C.Aalsmeer C2 11.00 u
F.C.Aalsmeer C3 – Geinburgia C1 10.30 u
VEW C1 - F.C.Aalsmeer C4 10.30 u
F.C.Aalsmeer C5 – Hertha C3 10.30 u

Pupillen
F.C.Aalsmeer D1 – DSOV D1 11.30 u
Legm.vogels D3 - F.C.Aalsmeer D2 11.00 u
F.C.Aalsmeer D3 – Roda’23 D4 11.15 u
Hertha D2 - F.C.Aalsmeer D4 11.00 u
Legm.vogels D8 - F.C.Aalsmeer D5 9.00 u
F.C.Aalsmeer D6 – Argon D5 11.15 u
D.S.S. D13M - F.C.Aalsmeer D7 8.30 u
Nw.West E1 - F.C.Aalsmeer E1 9.00 u
Bl.Wit.A’dam E2 - F.C.Aalsmeer E2 9.30 u
F.C.Aalsmeer E3 – Buitenveldert E5 9.00 u
Hertha E2 - F.C.Aalsmeer E4 10.00 u
F.C.Aalsmeer E5 – V.V.C E3 9.00 u
F.C.Aalsmeer E6 – U.N.O E5 9.00 u
F.C.Aalsmeer E7 – S.C.W. E4 9.00 u
F.C.Aalsmeer E8 – K.D.O. E4 9.00 u
Legm.vogels E11 – F.C.Aalsmeer E9 11.00 u
Swift E9 - F.C.Aalsmeer E10 10.15 u
F.C.Aalsmeer F2 - RKDES F2 9.00 u
V.V.C F3 - F.C.Aalsmeer F3 8.30 u
F.C.Aalsmeer F4 – RKAVIC F2 9.00 u
F.C.Aalsmeer F5 – Sp.Martinus F11  9.00 u
N.F.C. F4 - F.C.Aalsmeer F6G 9.30 u
F.C.Aalsmeer F7G –F.C.Aalsmeer F9  9.00 u
Hertha F4 - F.C.Aalsmeer F8 9.00 u
F.C.Aalsmeer F7G - F.C.Aalsmeer F9 9.00 u

Meisjes
F.C.Aalsmeer MA.1 – E.V.C. MA.1 14.30 u
D.S.S. MC.2 - F.C.Aalsmeer MC.1 12.30 u
F.C.Aalsmeer MC.2 – Roda’23 MC.2 11.15 u
F.C.Aalsmeer MD.1 – K.D.O. MD.1  9.00 u
C.S.W. ME.1 - F.C.Aalsmeer ME.1 10.00 u 
H.B.C. ME.1 - F.C.Aalsmeer ME.2 9.45 u

RKDES
A.S.’80 D2 - RKDES D1 12.30 u
RKDES D2 – Argon D3 9.30 u
RKDES D3 – D.I.O.S. D 10 11.00 u
Amstelveen D6 - RKDES D4 12.15 u
Roda’23 E3 - RKDES E1 9.00 u
Zandvoort E2 - RKDES E3 8.45 u
C.S.W. 5 - RKDES E4 8.45 u
RKDES E5 – Kon.H.F.C. E 13 9.30 u
RKDES F1 – Kon.H.F.C. F2 11.00 u
F.C.Aalsmeer F2 - RKDES F2 9.00 u

Pancratius F5 - RKDES F3 9.00 u
ZuidoostUnited F3 - RKDES F4 9.30 u
RKDES F5 – Overbos F 10 11.00 u
RKDES F6 – V.V.C. F7 9.30 u
Legm.vogels F7 - RKDES F7 13.00 u
RKDES F8 – Legm.vogels F8 9.30 u
Jong Hercules F3 - RKDES F9 9.45 u 

Vrouwen
RKDES VR.1 – ‘sGravenzande VR.1 13.00 u

Meisjes
RKDES MB.1 – Hoofddorp MB.2 13.00 u
RKDES MC.1 – Buitenveldert MC.4 11.00 u
Buitenboys MD.3 - RKDES MD.1 10.15 u
RKDES ME.1 – Roda’23 ME.1 9.30 u

SCW
V.E.W. 1 - SCW 1 14.30 u
V.V.C. 3 - SCW 2 14.30 u
Wijk aan Zee 2 - SCW 3 13.15 u
SCW 4 – Argon 8 11.00 u
SCW 5 – Roda’23 4 14.30 u
SCW 6 – Bloemendaal 2 12.00 u
SCW Vet.1 – JOS/Watergr.meer Vet.1 14.30 u
SCW Vet.2 – B.Z.C.’13 Vet.1 14.30 u

Junioren
SCW B1 – F.C.Aalsmeer B1 11.00 u
SCW C2 – V.V.C. C6 10.00 u

Pupillen
Roda’23 D5 - SCW D1 14.30 u
Alliance’22 E3 - SCW E2 15.30 u
SCW E3 – Sp.Martinus E7 8.45 u
F.C.Aalsmeer E7 - SCW E4 9.00 u
SCW E5 – H.B.C. E10 8.45 u
Alliance’22 F4 - SCW F1 8.30 u
Hoofddorp F14 - SCW F2 10.00 u

Vrouwen
D.V.V.A. VR.4 - SCW VR.1 14.30 u

Meisjes
Tos Actief M.1 - SCW MB.1 12.00 u
SCW MC.1 – K.D.O. MC.1 8.45 u
Hertha ME.1 - SCW ME.1 10.00 u

Zondag 26 oktober:
F.C. Aalsmeer
D.I.O. 1 - F.C.Aalsmeer 1 14.00 u
F.C.Aalsmeer 2 – RKAVIC 2 11.00 u
F.C.Aalsmeer 3 – RKDES 5 11.30 u
F.C.Aalsmeer 4 – Overbos 3 14.00 u
Nw.Sloten 3 - F.C.Aalsmeer 5 13.00 u
F.C.Aalsmeer 6 – Sp.Martinus 7 14.00 u

RKDES
Schoten 1 - RKDES 1 14.00 u
V.V.IJ. 3 - RKDES 2 11.00 u
Hillegom 3 - RKDES 3 14.00 u
RKDES 4 – Velsen 3 12.00 u
F.C.Aalsmeer 3 - RKDES 5 11.30 u
RKDES 6 – Roda’23 7 12.00 u

Junioren
RKDES A1 – Swift A3 12.00 u
K.D.O. B1 - RKDES B1 11.30 u
Hoofddorp B3 - RKDES B2 13.00 u
Nw.Sloten C1 - RKDES C1 10.00 u
RKDES C2 – Legm.vogels C3 12.00 u

Wedstrijden Veldvoetbal

Zwemsportclub Oceanus
Debutanten Jochem en Liam 
winnen gelijk bij minioren
Aalsmeer - Zondag 19 oktober 
vertrokken 22 Oceanus zwemmers 
naar Zaandam om deel te nemen 
aan de eerste ronde LAC van het 
seizoen. Deze wedstrijd bestaat uit 
200, 400 en 800 meter nummers, en 
rond de klok van 13.00 uur gingen 
Femme Bol en Rachelle de Meij van 
start op de 200 wisselslag. Femme 
zwom zichzelf naar een persoon-
lijk record en voor Rachelle was dit 
wedstrijd nummer vier. Bij het er-
in duiken schoot haar zwembril af, 
maar ze ging door en volbracht hem 
in 3.48,78. Bij de minioren jongens 
kwam Jochem van Zanten en Li-
am Breebaart aan de start en bei-
de mannen debuteerde op deze af-
stand. 

Ze deden het super, zwommen 
mooie tijden en werden nog eerste 
en tweede ook in het klassement. 
Bij de dames en heren sneuvelden 
er ook heel wat persoonlijke records 
door: Beau van Dommelen, Myr-
the van Vierzen, Sam Eveleens, Em-
ma van Zanten, Aicha Croes, Lau-
ra Staal, Giulia Corsi en Ruben van 
Vierzen. Romee Veldt wist maar liefst 
14 seconde van haar 200 meter vrije 
slag tijd af te halen. In tegenstelling 
tot andere jaren waren er een paar 
100 meter series toegevoegd voor 
die zwemmers die graag hun NJJK 
limiet willen behalen, Jane Somme-
ling die net het water uit kwam bij 
de 200 wissel was nog erg vermoeid 
en heeft hem puur of techniek ge-
zwommen. Amber Celie en Amber 
Bellaart gingen helemaal los en bei-
de meiden haalde 3 seconde van 
hun tijd af. En daar was hij de 400 
vrije slag minioren en junioren 1, in 
serie een: Femme Bol, Nina Bellaart, 
Rachelle de Meij en Madelief Bles-
graaf, met zijn vieren gingen ze aan 

hun race beginnen, en zou het tellen 
van de 16 banen goed gaan? Nina 
ging voortvarend van start en Fem-
me kwam na 250 meter langs zij. De 
meiden zijn tot het uiterste gegaan 
en er zijn vier prachtige tijden neer-
gezet. Amber Celie die zich net lek-
ker had uitgeleefd op de 100 vrije 
slag, mocht na 20 minuten rusten 
aan de bak en hoe van 5.47,48 naar 
5.41,41. Jochem van Zanten had er 
zin in en zwom een hele snelle 400 
vrij in 5.58,85. 

Zijn zwemmaatje Liam haalde er 
maar liefst 14 seconde vanaf. En 
daar was het 800 meter geweld aan 
de beurt, met 2 zwemmers per baan 
was het voor de begeleiding met 
soms 5 Oceanus zwemmers tegelijk 
aan de start flink doorwerken. Ge-
lukkig kregen ze ondersteuning van 
andere verenigingen. Bijna alle in-
schrijftijden zijn aan gort gezwom-
men door: Britt v/d Linden, Amber 
Bellaart, Myrthe van Vierzen, Beau 
van Dommelen, Sam Eveleens, Em-
ma van Zanten, Giulia Corsi, Ru-
ben van Vierzen en Dennis Reijn-
ders. Ronald Grove zwom een mooie 
strakke race. 
De official, die Laura Staal volg-
de, was vergeten te klokken en dat 
was even iets minder leuk. Gelukkig 
werd de tijd van Oceanus als offici-
eel overgenomen. Luuk Scheuer en 
Rick Moens debuteerden en lieten 
een mooi opgebouwde race zien. 
Ruben van Vierzen en Arjan Bel-
laart, waar 31 jaar aan leeftijd tus-
sen zit, maakten er een mooi spek-
takel van. Zij aan zij, die nipt in het 
voordeel van Ruben uit viel. Een 
zeer geslaagde middag , waarbij fe-
nomenaal gezwommen is. Zaterdag 
komt de ploeg in actie bij de IJssel-
cup in Nieuwekerk aan de IJssel. 

Impuls aangepast sporten
Aalsmeer - De afgelopen maanden 
konden subsidieaanvragen, gericht 
op de transformatie van het sociaal 
domein en de regionale samenwer-
king, bij de provincie Noord-Hol-
land ingediend worden. Sportser-
vice Haarlemmermeer, SportSup-
port Kennemerland en de gemeen-
ten in de regio’s Amstel- en Meer-
landen, Zuid-Kennemerland en 
Midden-Kennemerland hebben de-
ze kans aangegrepen om het aan-
gepast sporten in de regio een im-
puls te geven. En met een mooi re-
sultaat: de provincie heeft budget 
vrijgemaakt om ‘Aangepast spor-
ten in de spo(r)tlights’ te ondersteu-
nen, waar alle deelnemende partij-
en enorm blij mee zijn. ‘Aangepast 
sporten in de spo(r)tlights’ heeft 
tot doel om de zichtbaarheid van 
het aangepast sporten in de regio 
te vergroten, drempels weg te ne-
men, verenigingen te versterken en 
samenwerking tussen organisaties 
in de regio te verbeteren zodat de 
sportparticipatie hoger wordt. Het 
project sluit zoveel mogelijk aan bij 
bestaande goedlopende projecten, 
zoals Wheels2Sport, Special Heroes, 
Scool on Wheels en trainersop lei-
dingen van de sportbonden. Na de 
tweejarige projectperiode moet het 
aangepast sporten veel meer in 
beeld zijn en worden de opgezette 
activiteiten voorgezet door de be-

staande lokale organisaties. Door de 
bijdrage van de provincie (een klei-
ne 150.000 euro) wordt in de regio 
een grootschalig onderzoek naar 
de doelgroep opgezet en de Special 
Olympics georganiseerd. Daarnaast 
wordt onder andere de zichtbaar-
heid van het aangepaste sportaan-
bod verbeterd door een voor ieder-
een duidelijke website en worden 
drempels weggenomen door samen 
te werken met vervoersmaatschap-
pijen. Al jarenlang voeren Sportser-
vice (voor de regio Amstel & Meer-
landen) en SportSupport (voor de 
regio Zuid-Kennemerland) het aan-
gepast-sporten-beleid van de ge-
meenten uit. Hierdoor zijn veel men-
sen met een beperking begonnen 
met sporten en zijn er vele sportver-
enigingen die een aanbod voor de 
doelgroep hebben. De uitkomsten 
van onderzoeken in de verschillen-
de regio’s laten duidelijk zien dat de 
loketten aangepast sporten voor zo-
ver ze bekend waren erg gewaar-
deerd werden, maar dat bij een gro-
te groep het aanbod nog niet be-
kend was. Daarnaast gaven men-
sen met een beperking aan dat het 
vervoer en bijkomende kosten een 
reden was om niet te sporten. Kijk 
voor meer informatie op www.aan-
gepastsporten.info. 

Foto: Sportservice Noord-Holland.

Ruim 150 deelnemers
NK Bonaken in Leimuiden
Leimuiden – Op de erelijst van het 
Nederlands Kampioenschap Bo-
naken staan de namen van lou-
ter mannen: 14 mannen uit Baarn, 
Alphen aan den Rijn, Ter Aar, Ha-
zerswoude-Rijndijk, Leimuiden en 
Roelofarendsveen. 

De afgelopen jaren bereikten wel 
degelijk vrouwelijke deelnemers 
de finaleronde, maar nog nooit wist 
een vrouw het NK Bonaken te win-
nen. In 2011 en 2012 werd Jolanda 
van de Geer uit Voorhout tweede, 
verder kwam een vrouw nooit. Om 
vrouwelijk succes een impuls te 
geven en de Bonaaksport daarmee 
nog volwassener te maken, kan de 
vrouwelijke winnares van het aan-
staande NK Bonaken dit jaar een 
weekeinde Parijs voor twee perso-
nen ter waarde van 500 euro win-
nen. Ook voor mannelijke deelne-
mers lonkt een extraatje. Ter gele-
genheid van het 15-jarig bestaan 

van het Nederlands Kampioen-
schap is de geldprijs voor de man-
nelijke winnaar van de finale ver-
hoogd tot 250 euro. Het 15e Ne-
derlands Kampioenschap Bona-
ken wordt op zaterdag 1 november 
om 13.00 uur in het Zuid-Hollandse 
Leimuiden gehouden. De inschrij-
ving is inmiddels geopend. 

Evenals de voorgaande edities 
is Partycentrum Keijzer aan de 
Dorpsstraat 30 in Leimuiden het 
strijdtoneel voor het kaartfestijn. 
Keijzer is sinds 1850 het Mekka 
van de Bonakensport in Holland. 
De organisatie rekent op ruim 150 
deelnemers. De deelnemers strij-
den allemaal voor de nationale titel 
en de bijbehorende trofee plus me-
daille, een geldprijs, het Wilhelmus 
en een kistje vers gerookte paling. 
Kijk voor meer informatie en in-
schrijving op de website www.bo-
naken.nl.

Nederlands Clubkampioenschap Teamzeilen:

W.V. Aalsmeer pakt 2e plaats

Basketbal Aalsmeer
HS1 verliest in spannende 
wedstrijd van Volendam

Aalsmeer - Afgelopen weekend 
werden in Rotterdam de Nederland-
se Clubkampioenschappen team-
zeilen gehouden. Per vereniging 
deden twee teams mee; zij moes-
ten eerst in een zogenaamde ‘round 
robin’-serie tegen 8 andere veren-
gingen zeilen om een tussenklasse-
ment op te bouwen. 

Zaterdag bij een moeilijke zwak-
ke wind profileerde het team van 
de W.V. Aalsmeer zich al direct als 
kanshebber voor de finales. Aan de 
hand van het aantal gewonnen ra-
ces stonden de teams van Aalsmeer 
en de W.V. Braassemermeer gelijk, 
voor Gouda en De Maas. In de twee 
halve finales won Aalsmeer van 

Gouda, de kampioen van 2013. Het 
team van de Braassemermeer re-
kende af met De Maas en zo ont-
stond er op zondagmiddag bij meer 
wind een spannende finale van 
maximaal 5 races, waaruit de best 
of three de winnaar zou opleve-
ren. Dat werd uiteindelijk het team 
van de Braassemermeer; zij won-
nen met centimeters verschil, waar-
bij het vanaf de tribunes twee keer 
niet te zien was wie er eerste was. 
Het jonge team van W.V. Aalsmeer 
werd uiteindelijk tweede en heeft op 
haar beurt duidelijk laten zien wel-
ke talenten de vereniging momen-
teel in huis heeft!

Theo van Mierlo.

Aalsmeer - Afgelopen zondag 
stond voor de Heren 1 van Basketbal 
Vereniging Aalsmeer een wedstrijd 
op het programma tegen de Heren 
2 van Volendam. Dit beloofde een 
erg spannende wedstrijd te worden, 
aangezien Volendam hoger stond in 
de huidige ranglijst. Het was heel be-
langrijk voor de Heren 1 om met volle 
inzet aan deze wedstrijd te beginnen. 
Dit gebeurde dan ook, meteen vanaf 
de tip-off startte Aalsmeer met een 
mooi uitgespeelde aanval waarbij de 
bal in de handen viel van Dennis Zijl-
stra die zorgde voor de eerste sco-
re van de wedstrijd. Halverwege het 
eerste kwart stond het 12-5 in het 
voordeel van de thuisspelende par-
tij. Hierna kwamen de heren uit Vo-
lendam sterk terug. Na een tweetal 
mooi ingeschoten driepunters van 
het jonge talent Dani Booij eindigde 
het eerste kwart met een voorsprong 
van 18-14 voor Aalsmeer. Het twee-
de kwart bestond uit afwisselend 
sterke periodes van beide teams, dit 
zorgde voor een ruststand van 28-
33. In het derde kwart van de wed-

strijd was Volendam erg sterk, maar 
toch kon Aalsmeer aardig bij blijven. 
Dit kwam onder meer door het sco-
ren van 10 achtereenvolgende pun-
ten van Sebastiaan Stokman, waar-
onder 2 mooie driepunters. Het der-
de kwart eindigde in 51-60. Met ne-
gen punten voor, rook Volendam 
bloed. Zij begonnen dan ook sterk 
aan het laatste kwart door 7 punten 
te scoren zonder een tegenscore van 
Aalsmeer. De Aalsmeerders lieten 
zich echter niet zomaar uit het veld 
slaan en zetten daar weer 10 punten 
zonder tegenscore van Volendam te-
genover. Het laatste kwart speel-
de Aalsmeer vol strijdlust, wat resul-
teerde in een aantal mooie scores 
van zowel Stokman als Zijlstra. On-
danks het feit dat de heren van BVA 
in het laatste kwart meer scoorden 
dan de tegenstander, kon de achter-
stand niet meer ongedaan worden 
gemaakt. De eindstand was 72-78 
in het voordeel van Volendam. Maar 
zij zijn gewaarschuwd voor de vol-
gende wedstrijd tegen de Heren 1uit 
Aalsmeer! 

Dikke duim voor Sjoelbestuur 
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
16 oktober werden er slechts tien 
bakken competitie gesjoeld. Dit in 
verband met de jaarvergadering. In 
de hoofdklasse was de hoogste eer 
voor Patrick Haring, gevolgd door 
Kees Kuypers en Wim Eijlers. In de 
A-klasse was Mariëtte van der Vlugt 
de beste, op twee Karin Geleijn en 
op drie Elisa Houweling. In klasse B 
is Pleun van Verseveld op één ge-
eindigd, gevolgd door Theo van Le-
ijden en Margriet de Vries. In de C-
klasse tot slot bleek Klaas de Vries 
onverslaanbaar. 

Op twee Jan Geleijn Dzn. en op drie 
Nel Zwartendijk. Na afloop van de 
jaarvergadering kreeg het bestuur 
uit handen van Theo van Leijden, 
namens alle leden van Sjoelclub 
Aalsmeer , een ‘dikke duim’ uitge-
reikt als blijk van waardering voor 
hun vele werkzaamheden. De vol-
gende clubavond is op donderdag 
30 oktober vanaf 20.00 uur in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Voor in-
formatie en uitslagen zie ook www.
sjoelclub-aalsmeer.nl of bel met 
Mirjam van den Berg, tel. 0297-
347439.

 Het bestuur van Sjoelclub Aalsmeer: Herman Berkhout, Albert Geleijn en 
Sjaak Siebeling. Voor: Mirjam van den Berg, Wijnand en Marja Springin’t Veld.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 24 
oktober is er weer koppelkaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer in 
het buurthuis aan de Roerdom-
plaan 3. Aanvang is 20.00 uur en 
de zaal gaat open vanaf 19.30 
uur voor koffie, thee en inschrij-

ving. Iedereen is van harte wel-
kom. De derde ronde afgelopen 
vrijdag, meetellend voor het club-
kampioenschap, is op grootse wijze 
gewonnen door Frits Zeldenthuis 
met 5724 punen. De rest volgde op 
600 punten minder. Op twee Mar-
ja van de Burg met 5140 punten 
en op drie is Paul Schouten geëin-
digd met 5109 punten. De poedel-
prijs was voor Chris van Wijhe met 
3622 punten

Erica Belandi met medaille en 
clubrecord na afloop van de mara-
thon.

Nieuw clubrecord AVA atlete Erica 
bij Marathon van Amsterdam
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
19 oktober vond de 39e editie 
van de TCS Amsterdam Mara-
thon plaats. AVA atlete Erica Be-
landi stond na een goede voorbe-
reiding, aan de start voor haar al-
lereerste hele marathon, een af-
stand van 42 kilometer en 195 
meter. 

Hoewel de omstandigheden ver-
re van ideaal waren (teveel wind 
en een te hoge temperatuur) liep 
zij een clubrecord in de prachti-
ge tijd van 3 uur 28 minuten en 
37 seconden! Een prestatie van 
formaat: zij verbetert met deze 
prachtige tijd het oude clubre-
cord met maar liefst 11 minuten. 
Hiermee eindigde zij op de 30e 
plaats in haar leeftijdscategorie 
(V40); gezien het deelnemers-
aantal van ruim 12.000 hardlo-
pers mag zij hier heel trots op 
zijn. 

Ook Erik Tange zette een knappe 
prestatie neer om zo kort na zijn 
blessure zijn tiende marathon net 
boven de 3 uur te volbrengen (in 
3.03.46). 

Een flink aantal atleten en atletes 
van Atletiek Vereniging Aalsmeer 
deden mee aan de hele of halve 
marathon van Amsterdam of aan 
de 8 kilometer. TCS Amsterdam 
Marathon: 

Erik Tange 3:03:46, Erica Belan-
di 3:28:37, Carolien Trock 4:49:22. 

Mizuno Halve Marathon: Ste-
fan Wolkers 1:25:32, Rob Dirk-
zwager 1:39:30, Chris Koolhaas 
1:40:08, Frank Weening1:43:16, 
Ronald Zandvliet 1:43:43, Maar-
ten Hoeboer 1:49:55, Linda Jon-
ker 1:55:31, John Bruine de Bruin 
1:56:57, Romano Kruijt 2:10:48, 
Joke van der Graaf 2:21:32, Ma-
rieke Verhaar 2:29:35, Daniel-
le Prent 2:29:35. TCS 8 kilometer: 
Corné Timmer 30:20 en Annette 
Hogenboom 59:44.



Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 27 okto-
ber vanaf 20.00 uur houdt buurtver-
eniging Allen Weerbaar voor lief-
hebbers de volgende speelavond. 
Kaarten en jokeren staan op het 
programma. Er wordt gekaart in het 
Middelpunt in de Wilhelminastraat 
55. Om 19.30 uur gaan de deuren 
open voor inschrijving en koffie of 
thee. De winnaar van het kaarten 
van 13 oktober was mevrouw M. 
van Tol met 5716 punten, gevolgd 
door mevrouw L. de Nooij met 5711 
punten en op de derde plaats is de 
heer G. van Vuren geëindigd met 
5566 punten. Hekkensluiter was de 
heer G. Veenstra met 3382 punten. 
Bij het jokeren was de hoogste eer 
voor mevrouw M. Groenendijk en 
laatste is mevrouw J. de Vries ge-
worden.

Cobie 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. Het kaarten 
op donderdag 16 oktober is gewon-
nen door Cobie van der Meer met 
5545 punten, gevolgd door Nico de 
Ron met 5124 punten en op drie 
is Marry Akse geëindigd met 5095 
punten. Bij het jokeren heeft Gerard 
de Wit de eerste plaats behaald met 
127 punten. Belangstelling voor de-
ze gezellige middag? Voor inlichtin-
gen kan contact opgenomen wor-
den met mevrouw R. Pothuizen via 
0297-340776.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
29 oktober vanaf 14.00 uur in het 
Parochiehuis in de Gerberastraat. 
Het klaverjassen op 15 oktober is 
gewonnen door Wim Spring in ‘t 
Veld met 5556 punten, gevolgd door 
Bep van Netten met 5199 punten en 
op drie is Martin van Stijl geëindigd 
met 5060 punten.

Sjoelcompetitie 
in Rijsenhout

Rijsenhout - De volgende speel-
avond van Sjoelclub Rijsenhout is 
op donderdag 6 november van-
af 20.00 uur in dorpshuis De Ree-
de aan de Schouwstraat. Op 16 ok-
tober is Dirkjan Baardse eerste ge-
worden in de Hoofdklasse met 1980 
punten, 2. Lineke van Brakel 1806 
punten, 3. Ria v/d Jagt 1716 pun-
ten. Klasse A: 1. Gert Lanser 1673 
punten, 2. Nel Joore 1656 punten, 
3. Elly Lanser 1647 punten. Klasse 
B: 1. Martje Baardse 1630 punten, 
2. Bertus Baas 1633 punten, 3. Alie 
van Tol 1612 punten. Klasse C: 1. 
Willem Romijn 1467 punten, 2. Fem-
my Korte 1443 punten, 3. Rie Kant 
1429 punten. 

Kraakmarathon voor koppels 
Aalsmeer - Op zaterdag 1 novem-
ber organiseert café Sportzicht voor 
de derde keer een kraakmarathon 
voor koppels. De koppels die zich al 
hebben opgegeven hebben er zin in 
en zijn er klaar voor. Het koppel dat 
zin heeft in een gezellige marathon 
en denkt de eerste prijs in de wacht 
te slepen kunnen zich hiervoor nog 
snel inschrijven bij Sportzicht in de 
Sportlaan 44. Personen die geen 
kraakpartner hebben kunnen zich 
ook inschrijven dan gaat de organi-
satie een koppel samenstellen. Bui-
ten de eerste, tweede en derde prijs 

is er ook een prijs te winnen voor 
de hoogste partij, de meeste mar-
sen en niet te vergeten de poedel-
prijs. De kraakmarathon begint om 
13.00 en eindigt om 01.00 uur. Het 
inschrijfgeld is 12,50 euro per per-
soon. Tijdens de marathon wordt 
er ’s avonds voor een lekkere hap 
gezorgd en tussendoor worden de 
deelnemers van een aantal hapjes 
voorzien. Toeschouwers zijn natuur-
lijk van harte welkom om de deel-
nemers aan te moedigen en ervoor 
te zorgen dat de koppels het 12 uur 
volhouden om te kraken.

Kienseizoen 
begint weer

Aalsmeer - Op woensdag 29 ok-
tober begint het nieuwe kiensei-
zoen in café Sportzicht. De kien-
avonden worden weer georgani-
seerd door Zaalvoetbalvereniging 
Zekveldsport. Het kienseizoen is 
van oktober tot en met juni, met uit-
zondering van de maand decem-
ber. Iedere laatste woensdag van 
de maand staat kienen op het pro-
gramma. 
Iedereen is van harte welkom en de 
toegang is gratis. Om 20.00 uur be-
gint het en er worden tien rondes 
gespeeld. Er zijn leuke prijzen te 
winnen en natuurlijk ontbreekt de 
gezelligheid niet. 

FCA-junioren 
op Engelse toer

Aalsmeer - Op maandag 27 ok-
tober komen vier C-elftallen van 
the Downlands Community School 
uit Engeland op bezoek bij FC 
Aalsmeer. Er gaan wedstrijden ge-
speeld worden tegen de C1, C2, 
C3 en C5 van FC Aalsmeer. FC 
Aalsmeer C3 en C5 bijten het spits 
af om 18.30 uur. Om 19.45 uur mo-
gen FC Aalsmeer C1 en C2 het veld 
betreden voor hun wedstrijd. 

De wedstrijden worden gespeeld op 
het complex aan de Beethovenlaan 
120 en uiteraard is publiek van har-
te welkom.

Korfbalcompetitie
Ruime winst voor VZOD

6 Keer goud voor twirlsters 
Selina en Solenne van Omnia

Kudelstaart - Vorige week werd 
door de korfballers van VZOD uit 
bij DTS in Enkhuizen met 16-24 
gewonnen en ook deze week was 
al vroeg duidelijk dat winst er weer 
in zat. De selectie scoort makkelij-
ker en kansen worden beter afge-
rond. Dit uit zich in hogere eind-
scores dan vorig seizoen. 

VZOD schoot tegen Hillegom let-
terlijk uit de startblokken, binnen 
twee minuten stond het 2-0. Even 
leek het een walk-over te worden, 
maar door kort mee te gaan in wat 
gejammer richting de scheids-
rechter wisten de Hillegommers 
terug te komen tot 5-4. Hier-
na ging het nog tot 8-6 gelijk op, 
maar daarna had SDO toch echt 
haar kruit verschoten. In de twee-

de helft leek het wel eenrichtings-
verkeer en zijn het in het bijzonder 
de namen Eric en Jessica die op 
het kladblok genoteerd mochten 
worden. Donja mocht zo’n 5 minu-
ten voor het eindsignaal aanleg-
gen van afstand en tekende daar-
mee het twintigste doelpunt aan. 
De laatste minuten van de wed-
strijd waren nog een formali-
teit; na 70 minuten spelen was de 
eindstand 22-11. Door punten-
verlies bij directe concurrenten 
ZKC’31 en de Vinken staan nu zo-
wel het tweede als het eerste team 
van VZOD bovenaan in de compe-
titie. 

Een knap resultaat en een perfec-
te uitgangspositie voor het zaal-
seizoen. 

Aalsmeer - Op zaterdag 11 oktober 
kwamen twee twirlsters van SV Om-
nia 2000 uit op een twirlwedstrijd 
in Hellendoorn. Zowel Selina Kok 
als Solenne Kohler namen deel aan 
de wedstrijd met drie solo onderde-
len: 1-baton, 2-baton en dancetwirl. 
Omdat zij erg vroeg in de sporthal 
aanwezig moesten zijn, waren zij de 
dag ervoor al naar Hellendoorn af-
gereisd. 

Zo was er voldoende tijd voor de 
voorbereiding (haar en make-up) en 
het intrainen in de voor hun onbe-
kende sporthal. Het resultaat mocht 
er zijn: beide solisten zijn met drie 
gouden medailles naar huis geko-
men. Selina twirlde in de preteen-
leeftijdsklasse drie maal de beste 
routine op haar onderdelen en wist 
zelfs fans van de organiserende ver-
eniging voor zich te winnen. Solen-
ne, die in de junior-advance klasse 
twirlt, liet op de vloer prachtige rou-
tines zien en de jury beloonde dit 

met uitzonderlijk hoge punten en 
ook voor haar waren er drie gouden 
medailles. Een heel geslaagde wed-
strijddag voor deze meiden! Lijkt 
het je ook leuk om te komen twir-
len? Voor meer informatie kan altijd 
contact opgenomen worden met de 
Productgroep Twirlen van SV Omnia 
2000 via email: twirlen@svomnia.nl.

Eric Spaargaren begon sterk aan de 
wedstrijd.

BeNe League handbal
Aalsmeer wint van KV Sasja
Aalsmeer - Zaterdag reisden de 
mannen van FIQAS Aalsmeer naar 
het noord Belgische Hoboken voor 
een ontmoeting met KV Sasja. Het 
was voor de Aalsmeerders de vier-
de speelronde in de BeNe League 
en na een gelijkspel (bij Volendam), 
een verliespartij (bij Bocholt) en winst 
(op Hasselt) zou een overwinning no-
dig zijn om in het spoor van de kop-
lopers te blijven. De Belgen gingen in 
ieder geval flitsend van start en dat le-
verde al binnen vijf minuten een 4-1 
stand op. FIQAS Aalsmeer liet zich in 
die fase nog een beetje overdonder-
den, maar kwam gaandeweg beter in 
de wedstrijd. Want na een 9-4 tussen-
stand veranderde het spelbeeld volle-
dig: nu kreeg Sasja geen grip meer op 
de wedstrijd en FIQAS Aalsmeer kon 
profiteren van een paar keer balver-
lies op rij: 9-9. Het was ‘erop en er-
over’ want de Aalsmeerders dender-
den door naar een voorsprong: 10-13. 
De teams gingen rusten bij een 11-13 
stand. In de tweede helft pakte FIQAS 
Aalsmeer het goede spel meteen weer 
op. Rodrigo Huttinga werd keer op 
keer prachtig vrijgespeeld aan de cir-
kel en Robin Boomhouwer kreeg kan-

sen in de break out. Het leverde een 
marge van zes doelpunten op: 13-19. 
FIQAS Aalsmeer gaf weinig kansen 
weg, zag Sasja doelpogingen missen 
of kon rekenen op stops van Gaby Bir-
jovanu. Precies halverwege de tweede 
helft was het 14-20 en leek de wed-
strijd gespeeld. Nog heel even kon-
den de Belgen iets terugdoen, maar 
FIQAS Aalsmeer hield stand: 20-24. 
In de slotminuten deed Sasja ook nog 
een ‘alles of niets’ poging en ook dat 
haalde niets uit: de Aalsmeerders ga-
ven de zege niet meer uit handen en 
zo werd de eindstand 23-25. Trainer/
coach René Romeijn was dan ook te-
vreden: “Na een slappe start pakten 
we het als team heel goed op, mét 
een sterke keeper daar achter. Dit was 
echt een teamprestatie!” Deze winst 
levert een vierde plaats op, slechts 
twee punten verwijderd van de kop-
loper. Bovendien is er een wedstrijd 
minder gespeeld. Komend weekend 
wacht opnieuw een uitwedstrijd (za-
terdag bij OCI/Lions), daarna is er een 
week geen competitie en vanaf 8 no-
vember kunnen handballiefhebbers in 
Aalsmeer zich gaan verheugen op vier 
thuiswedstrijden op rij! 

Voetbal
Fors verlies F.C. Aalsmeer
Aalsmeer - Zonder drie bepalen-
de spelers heeft F.C. Aalsmeer een 
blamerende nederlaag geleden te-
gen een uitstekend spelend Ouder-
kerk. 6-0 Wees het scorebord aan na 
negentig minuten voetbal. Geen Fa-
bian Waayman, Eric Jansen, en Je-
roen Ezink, het niet meedoen van de-
ze spelers deed zich toch wel gelden. 
De eerste helft was nog enigszins het 
aankijken waard, met kleine kansjes 
voor de Aalsmeerders. Na vijftien mi-
nuten wees het scorebord 1-0 aan. 
Het was Melissen die het doelpunt 
voor zijn rekening nam. Hierna pro-
beerde F.C. Aalsmeer er nog van alles 
aan om het getij te keren, maar he-
laas het ging totaal niet. Vlak voor de 

rust was het toch weer Ouderkerk dat 
de teugels in handen nam en via Kaj 
van Vliet werd het 2-0. Veel toeschou-
wers hebben waarschijnlijk de 3-0 
niet gezien. Gelijk na de aftrap van 
de tweede helft was het Van de Lin-
den die de thuisclub op 3-0 zette. Het 
was gedaan voor de F.C. Aalsmeer, de 
fut was er totaal uit, terwijl de thuis-
club naar hartenlust ging voetballen. 
De 4-0 kwam in de veertiende minuut 
door van Rossum, en het was nog niet 
gedaan. Het was Douglas die voor de 
5-0 tekende. Nog was het leed niet 
geleden, vlak voor tijd tekende de Ou-
derkerker van de Linden voor de 6-0. 
F.C. Aalsmeer speelt op 25 oktober te-
gen DIO, uit in Haarlem.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
en zondag hebben de Aalsmeerse 
zwemmers van de Dolfijn het Mer-
westein Zwemgala in Nieuwegein 
gezwommen. Fabiënne Vork, Den-
nis Weening, Thomas Weening en 
Bart Sommeling hadden een druk 
programma. De afgelopen maan-
den was er hard getraind door deze 
zwemmers, die met ze allen aan het 
begin van het seizoen de overstap 
maakten van Oceanus, Aalsmeer 
naar de Dolfijn in Amsterdam. Er 
zijn niet alleen heel veel meters ge-
zwommen in het Sloterparkbad 
maar ook heel wat uren met de spe-
ciale techniektrainer aan de zwem-
techniek geschaafd. Het Merwestein 

zwemgala is bij uitstek geschikt om 
de limieten te halen voor de komen-
de nationale zwemkampioenschap-
pen (het Open NK en het NJJK voor 
Jeugd en Junioren) dan wel de per-
soonlijke records aan te scherpen. 
De eerste dag, zaterdag, verliep ui-
termate succesvol voor Thomas die 
een NJJK limiet haalde op de 100 
meter vlinderslag, Fabiënne haalde 
de limiet op de 200 meter rugslag 
(en een zilveren medaille) en Dennis 
haalde zowel een bronzen medaille 
op de 50 meter vrije slag en de 200 
meter school slag. Daarnaast liet Fa-
biënne een technisch heel verzorg-
de 200 wisselslag zien. Bart, speci-
alist op de langere afstanden, haal-

De Aalsmeerse Dolfijn zwemmers in Nieuwegein: Bart, Dennis, Th omas en 
Fabiënne.

de een zilver medaille op de 400 me-
ter vrije slag en een gouden medail-
le op de 400 meter wisselslag. De 
vroege zondag begon goed met een 
persoonlijk record van Dennis op de 
100 meter vrije slag (een snelle 57:12 
sec) en een limiet voor het NJJK op 
de 200 meter wisselslag (tevens 
bronzen medaille). Ook was er voor 
Dennis een persoonlijk record op de 
200 meter vrije slag. Thomas zwom 
een goede 100 meter vrije slag (li-
miet voor de NJJK nogmaals be-
vestigd). Daarnaast liet Thomas een 
mooie 200 wisselslag zien en be-
haalde hij de limiet op de 200 meter 
vrije slag. Fabiënne sloot de zondag 
af met een 50 meter rugslag met een 
heel mooi verzorgde onderwaterfa-
se en een snelle 100 meter school-
slag. Bart zwom de zondag niet op 
het zwemgala, maar maakte zijn op-
wachting in de Lange Afstand Com-
petitie met de Dolfijn in Zaandam en 
won daar zowel de 200 meter wis-
selslag als de 800 meter vrije slag; 
beiden in een persoonlijk record. 

Eerste Divisie Handbal
Borhave te sterk voor dames
Aalsmeer - Voor de zevende wed-
strijd van het seizoen moesten de 
dames van FIQAS Aalsmeer naar 
Borne om te spelen tegen koplo-
per en winnaar van de eerste pe-
riode, Borhave. Ze wisten dus dat 
het lastig zou worden, maar begon-
nen geconcentreerd. Het was wel 
even aftasten in het begin, want er 
mocht niet met hars gespeeld wor-
den. Toch waren er al meteen de no-
dige kansen voor FIQAS Aalsmeer, 
al gaan die in eerste instantie nog 
even mis. Fleur Houtzager zorg-
de voor de eerste treffer en een 2-1 
stand. Daarna ging het iets beter lo-
pen en kwam de gelijkmaker bij 3-3. 
De Aalsmeerse dames hadden de-
ze fase zelfs het betere van het spel, 
maar waren net iets te slordig in de 
afronding. Het spel werd wat rom-
meliger en de fysiek sterk spelen-
de dames van Borhave misten niet: 

7-4. Toch gaf FIQAS Aalsmeer niet 
op en bleef knokken. Samentha de 
Soet zorgde voor de 8-7. De aanslui-
tingstreffer kon net niet gemaakt 
worden, mede omdat er nog steeds 
te veel werd gemist in de afron-
ding. Ruststand 11-9. Na de pau-
ze pakte Manon v.d. Sar meteen 
twee belangrijke ballen en kon via 
een break de 11-10 gemaakt wor-
den. Het spel golfde op en neer en 
ook nu konden de Aalsmeerse da-
mes aardig in het spoor blijven. Tot 
balverlies en een strafworp Borhave 
de kans gaven iets verder uit te lo-
pen: 17-12 na twaalf minuten. FI-
QAS Aalsmeer bleef vechten, maar 
kreeg steeds meer moeite met het 
fysieke spel van de tegenstander. 
Het werd dan ook meer knokken op 
kracht dan handballen. 

Nu probeerden de Aalsmeerse da-

mes met een vooruit geschoven 
dekking de boel vast te zetten. Dat 
lukte behoorlijk, maar het werd wel 
wat te veel op de man zo her en der. 
Met nog drie minuten op de klok 
scoorde FIQAS Aalsmeer de 22-
17, maar de resterende tijd was te 
kort om nog verder in te lopen en 
zo werd het uiteindelijk 25-18 voor 
Borhave. Een wedstrijd met (te) veel 
fysiek geweld en (te) weinig mooi 
handbal, was de conclusie na af-
loop. Toch was trainer/coach Her-
man Schaap niet ontevreden: hij 
had wel een echt team zien spe-
len Misschien nog met wat te veel 
onrust in het spel en te veel pech 
in de afronding. Komende zater-
dag wacht de volgende wedstrijd: 
thuis tegen Kwiek. De dames van 
FIQAS Aalsmeer spelen a.s. zater-
dag weer een thuiswedstrijd. Niet in 
de eigen Bloemhof deze keer, maar 
in de Proosdijhal in Kudelstaart. Ze 
treffen daar om 20.00 uur de dames 
van Kwiek uit Raalte. Voor de da-
meswedstrijd speelt heren 3 van FI-
QAS Aalsmeer vanaf 18.15 uur te-
gen Hellas 1. 

Programma 
handbal

Zaterdag 25 oktober
9.00 uur: FIQAS Aalsmeer D1 – 
 Conventus
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer E3 – 
 Vriendschap/TOB
10.45 uur: FIQAS Aalsmeer E1 – 
 Leidsche Rijn
11.30 uur: FIQAS Aalsmeer D3 – 
 Nieuwegein
12.15 uur: FIQAS Aalsmeer D2 – WeHaVe
13.55 uur: FIQAS Aalsmeer meisjes C1 –
  Zeeburg
15.00 uur: FIQAS Aalsmeer meisjes C2 – 
 WeHaVe
16.05 uur: FIQAS Aalsmeer jongens C1 – 
 Snelwiek

18.15 uur: FIQAS Aalsmeer heren 3 – 
 Hellas
20.00 uur: FIQAS Aalsmeer dames 1 –
  Kwiek (Eerste Divisie)
Zondag 26 oktober 
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer meisjes B1 –
  Verburch (Jeugddivisie)
11.15 uur: FIQAS Aalsmer jongens B2 –
  Nijenrodes
12.50 uur: FIQAS Aalsmeer heren A1 –
  Quintus (Jeugddivisie)
13.45 uur: FIQAS Aalsmeer dames 2 – 
 WHC
14.10 uur: FIQAS Aalsmeer dames 3 – 
 VOS/DSG
15.25 uur:  FIQAS Aalsmeer heren 2 – 
 Volendam (Eerste Divisie)

De thuiswedstrijden worden al-
len gespeeld in en bij sporthal De 
Bloemhof aan de Hornrweg 187. 

Biljarten Libre Extra Klasse
Wim Besselse achtste op NK
Aalsmeer - Het Nederlands Kam-
pioenschap Libre Extra Klasse is van 
17 tot en met 19 oktober gespeeld 
met de beste acht biljarters uit de-
ze klasse van Nederland bij biljart-
vereniging De Harmonie in Win-
schoten. Wim Besselse van Biljart-
vereniging Aalsmeer wist zich als 
vijfde te plaatsen. De eerste par-
tij vrijdagavond wist Wim Bessel-
se te winnen met een serie van 81 
in 7 beurten en een moyenne van 
32.14. Ook de tweede partij maakt 
Wim met 130 caramboles een moy-
enne van 32.50 een goede beurt, 
maar hij verliest wel van zijn tegen-
stander en gaat uit in 4 beurten met 
een moyenne van 56.25. Ondanks 
dit verlies eindigde Wim deze eer-
ste dag op de tweede plaats. Zater-
dag stond de derde partij voor Wim 
op het programma. Hij kwam 5 ca-

ramboles te kort met een moyen-
ne van 12.94 en gaat uit in 17 beur-
ten. Hierdoor zakte Wim naar plaats 
vier in het klassement. In de vierde 
ronde moest Wim ook zijn meerde-
re erkennen. Ondanks een serie van 
56 ging zijn tegenstander uit in 11 
beurten. Door dit verlies partij zakte 
Wim af naar de achtste plaats. Za-
terdagavond, de vijfde ronde, moest 
Wim het opnemen tegen de koplo-
per van deze NK finale. Hoewel hij 
in 9 beurten 218 caramboles en een 
serie van 59 maakte en een moyen-
ne van 24.22 ging deze partij naar 
zijn tegenstander. En zondag zat het 
de biljarter van de BV Aalsmeer niet 
mee bij de start van zijn zesde par-
tij. Na 2 beurten was het gedaan, 
Wim 4 caramboles, zijn tegenstan-
der 225 caramboles. Ook in de laat-
ste ronde is het Wim niet gelukt om 

de wedstrijd naar zijn hand te zet-
ten en moest hij genoegen nemen 
met 138 caramboles tegen de 225 
caramboles in 20 beurten door zijn 
tegenstander. Toch een goede pres-
tatie van Wim Besselse om als acht-
ste te eindigen.

Aalsmeerse Dolfijnen presteren 
goed op Merwestein Zwemgala
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