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Maandag 6 oktober inloopbijeenkoMst 
over nieuwbouwplannen Hoofdweg 76

Hierbij nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst over de nieuw-
bouwplannen aan de Hoofdweg 76 te kudelstaart. aannemingsbedrijf 
van wengerden en visser heeft het perceel eind 2012 gekocht om 
hier woningen te realiseren. 

Wethouder Tom Verlaan: “Het plan is om op deze kavel ongeveer 13 à 14 
woningen te realiseren waarvan zes geschakelde woningen en zeven of 
acht rijwoningen waarvan een aantal sociale koop/huur woningen zijn.”

Wat: Inloopbijeenkomst over de 
  nieuwbouwplannen Hoofdweg 76
Waar:  Dorpshuis Kudelstaart
Wanneer: 6 oktober 2014, van 18.00 uur tot 20.00 uur 

Iedereen die informatie wil over deze nieuwbouwplannen is van harte 
welkom in het Dorpshuis. Het is een inloopbijeenkomst dus u kunt tussen 
18.00 uur en 20.00 uur binnen lopen wanneer het u schikt.
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Dunlop 205/55R16 
BluResponse 91H
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en balanceren. Geldig t/m 
4 oktober 2014.  
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Aalsmeer, Ophelialaan 124

Bouw 55 zorgwoningen met 
Zuiderkerk als middelpunt
Aalsmeer - Al geruime tijd wordt 
met de eigenaar van de Zuider-
kerk gepraat over een haalbare in-
richting van dit gebied op de hoek 
Hortensialaan met de Mensinglaan. 
Dit heeft eind 2013 geleid tot een 
idee met een gebouw voor wonin-
gen met zorg en dit concept heeft 
de goedkeuring van de gemeente, 
mede met het oog op de grote aan-
passingen vanuit het Rijk in de zorg-
sector. De ontwikkelaar heeft con-
tact gezocht met partijen die deze 
zorg ook kunnen leveren en uitein-
delijk heeft hij samen met zorgcen-
trum Aelsmeer een plan opgesteld. 
Het plan voorziet in de bouw van 55 
wooneenheden rond de bestaande 
kerk. De eenheden worden voorzien 
van een fullservice pakket. Het kerk-

gebouw zal gebruikt worden voor de 
gemeenschappelijke voorzieningen. 
De woningen zijn in eerste instantie 
bedoeld voor mensen in de zwaar-
dere zorgbehoevende categorie-
en, maar er gaan ook sociale huur-
huizen gerealiseerd worden. Het 
plan met totaal 55 wooneenheden 
past binnen het gemeentelijke be-
leid om te voorzien in de huisvesting 
van doelgroepen en belangrijk item 
is natuurlijk ook dat de Zuiderkerk 
als gebouw behouden blijft. De kerk 
is gebouwd in 1952 en is ontworpen 
door architect Berghoef. Kantteke-
ning is dat het plan als massaal kan 
worden ervaren. Van het bouwvlak 
mag 60 procent bebouwd worden. 
Gesteld is echter de bouwhoogte 
maximaal 10 meter mag bedragen. 

Parkeren gaat op eigen terrein ge-
realiseerd worden. Een groen plus-
puntje tot slot: De bomen op de lo-
catie zijn markant en uitgangspunt 
is om deze zoveel mogelijk te be-
houden. 
Het plan rond de Zuiderkerk komt 
vanavond, donderdag 25 septem-
ber, aan de orde in het Ronde Tafel 
Gesprek en het is mogelijk hierover 
vragen te stellen. In de Raad van 2 
oktober wordt vervolgens gestemd 
over de gewijzigde uitgangspun-
ten. Na goedkeuring door de raad 
gaat het project verder uitgewerkt 
worden en gaat de gemeente over 
tot het aanpassen van het bestem-
mingsplan. Beide vergaderavonden 
beginnen om 20.00 uur in het ge-
meentehuis en zijn openbaar.

Donkere Dagen Offensief: 
Meer controles politie
Aalsmeer - De politie surveilleert re-
gelmatig in de verschillende wijken 
om inbraak en diefstal uit woningen 
tegen te gaan en daders op te spo-
ren. Zeker nu het in de avonden weer 
vroeg donker is, zal meer blauw op 
straat te zien zijn. Het zogenaamde 
Donkere Dagen Offensief start per 
1 oktober en dit betekent dat er ex-
tra controles gehouden gaan wor-
den door de politie. En het liefst doen 
agenten dit natuurlijk samen met in-
woners, want er is ook veel dat bewo-

ners zelf kunnen doen om de kans op 
diefstal uit een woning zo klein mo-
gelijk te maken. U draait natuurlijk al-
tijd uw deur op slot als u (even) uw 
huis verlaat. U zorgt er waarschijn-
lijk ook al voor dat de post niet in 
het zicht blijft liggen als u op vakan-
tie bent. Maar, er zijn nog veel meer 
manieren om inbraak in uw woning 
te voorkomen. Enkele tips die een-
voudig zijn toe te passen: Ziet u een 
misdrijf gebeuren op heterdaad? Ver-
dachte situatie? U vertrouwt het niet? 

Hennepkwekerij 
met 500 planten
Aalsmeer - Op dinsdag 23 septem-
ber om kwart over vier in de middag 
heeft de politie een inval gedaan in 
een pand aan de Aalsmeerderweg, 
lage nummering. Uit onderzoek was 
gebleken dat in het pand hennep 
werd gekweekt. In twee ruimten 
troffen agenten meer dan 500 plan-
ten aan. De hennepplanten zijn ver-
nietigd. Alle aanwezige apparatuur 
is in beslag is genomen en zal even-
eens vernietigd worden. Het onder-
zoek naar de eigenaren is in volle 
gang. Tijdens de inval zijn geen per-
sonen aangetroffen. 

Aalsmeer - Op dinsdag 23 septem-
ber tussen één en half vier in de mid-
dag is ßingebroken in een woning in 
de Sweelinckstraat. Bij terugkomst 
trof de bewoner aan de achterzij-
de twee open ramen aan. Het raam 
naast de achterdeur ging vermoede-
lijk niet ver genoeg open voor de in-
breker, waarna toegang is genomen 
via het grotere raam. Het hele huis is 

doorzocht. De dieven zijn er in ieder 
geval vandoor gegaan met een lap-
top, usb-sticks, paspoorten en een 
pinpas. Omstreeks kwart voor twee 
heeft een getuige een jongeman van 
rond de 25 jaar met versnelde pas 
naar een donkere auto zien lopen. 
Mogelijk heeft deze persoon te ma-
ken met de inbraak. De politie heeft 
de zaak in onderzoek.

Bel dan direct het alarmnummer 112. 
Onthoud het signalement van de da-
ders en dat van hun eventuele voer-
tuig. Noteer het merk, kleur en ken-
teken. Kijk waar de daders of ver-
dachte personen naar toe vluchten. 
Mocht u slachtoffer zijn van een in-
braak of diefstal uit uw woning doe 
dan altijd aangifte. Geen spoed, wel 
politie? Bel 0900-8844 voor nadere 
informatie of ga langs bij het politie-
bureau aan de Dreef. 

Paspoorten en laptop gestolen



Aalsmeer - “Blijf dicht bij ons, Laat 
ons niet alleen.” Deze quote geldt 
misschien wel voor alle mantelzor-
gers, maar dit komt in het bijzon-
der van Sjef van Bommel, schrijver 
van het ingrijpende boek ‘Ik ben niet 
kwijt’. 
Tijdens de informatiebijeenkomst 
dementie op dinsdagavond 16 sep-
tember vertelde Sjef van Bommel 
over zijn leven met Thom, ‘de lief-
de van zijn leven’, waarmee hij 38 
jaar samen was. Er kwam een mo-
ment dat hij wist dat het niet meer 
goed was met zijn Thom, hij werd 
trager van begrip en was ongeïn-
teresseerd in Sjef. Hij veranderde in 
een onherkenbaar persoon. Op dat 
moment zijn ze naar de huisarts ge-
gaan wat erg moeilijk was voor Sjef. 
Toen daar de diagnose Fronto-tem-
porale dementie uitkwam heeft Sjef 
hem ten huwelijk gevraagd om zo te 
zorgen dat Thom nooit meer alleen 
zou zijn. Het publiek dat in de zaal 
zat glunderde bij deze anekdote, 
omdat het zo’n mooi moment was. 
In de periode die volgde heeft Sjef 
emails gestuurd naar vrienden en 
familie met daarin de situatie waar-
in zij zich bevonden op dat moment, 
om zo de contacten te verbeteren, 
zodat Sjef en Thom niet alleen wa-
ren en zo steun konden krijgen van 
familie en vrienden. Over een peri-
ode van maanden ging het steeds 
slechter met Thom, totdat hij eigen-
lijk niet meer thuis kon blijven wo-
nen, ondanks dat Sjef dat liever wil-
de. In gesprekken met de deskundi-
ge leek geen rekening gehouden te 
worden met de wensen en behoef-

tes van Sjef als mantelzorger zijnde 
en als partner zijnde. 
Sjef heeft tijdens Thom’s ziekte en 
na zijn overlijden veel kracht ge-
put uit steun van vrienden en fami-
lie. Na dit hartverwarmende verhaal 
kon het ontroerde publiek nog vra-
gen stellen en daar kwam een dis-
cussie over de wensen en behoef-
tes van de mantelzorger of daar wel 
genoeg rekening mee gehouden 
wordt uit. Iedereen die een man-
telzorger is of iedereen die van een 
goed boek houdt, lees het boek ‘Ik 
ben niet kwijt’. De volgende bijeen-
komst is op 27 november van 13.30 
tot 15.30 uur in het ontmoetings-
centrum in gebouw Irene in de Ka-
naalstraat. Voor meer informatie kan 
contact opgenomen worden met 
de coördinator van het ontmoe-
tingscentrum Ellen Millenaar via 
0622468574 of emillenaar@zorg-
centrumaelsmeer.nl.

 
02   Nieuwe Meerbode  •  25 september 2014

KERKDIENSTEN

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

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

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

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

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

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

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

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

brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

INFORMATIEF 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
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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
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Maandagavond in Heliomare
Begra hervat bijbelstudies
Aalsmeer - Met ingang van maandag 
29 september worden de Begra bijbel-
studieavonden weer voortgezet. Na 
een lange zomerpauze ziet het bestuur 
er naar uit haar trouwe bezoekers, ho-
pelijk aangevuld met veel nieuwe ge-
zichten, weer welkom te heten in de 
gezellige ontvangstruimte van Helio-
mare aan de Zwarteweg 98. Aanvang 
is 20.00 uur. 

Vanaf 19.30 uur is de zaal open en 
krijgt iedereen een kopje koffie of thee 
aangeboden. In december is het al-
weer 14 jaar geleden, dat deze leerza-
me studies voor het eerst in Aalsmeer 
werden georganiseerd en zeker in een 
behoefte voorzien, want inmiddels be-
zoeken zo´n 60 tot 80 mensen van jong 
tot oud deze boeiende avonden. Be-
zoekers kunnen bij de Begra vele be-

kende bijbelvaste en geïnspireerde 
sprekers treffen uit het hele land die 
spreken over God zijn liefde voor de-
ze wereld. In dit nieuwe seizoen zal do-
minee Ab Agtereek als eerste spreker 
de spits afbijten. Hij is een echte Gods-
man, maar ook een recht voor zijn raap 
sprekende Amsterdammer, die vaak 
voor studenten spreekt en met veel 
anekdotes uit zijn veel bewogen leven 
zijn studies doorspekt. Echt de moeite 
waard om deze startavond mee te ma-
ken en kennis te maken met de Begra-
avonden. De toegang is gratis, maar 
wel is er ´het mandje´ om de kosten 
van de avond te dekken. Ook kan er 
voor 2 euro een CD van de laatste stu-
die worden aangeschaft om thuis nog 
eens rustig na te luisteren of een ander 
mee te bemoedigen. Voor meer infor-
matie: www.begraaalsmeer.nl

Darttoernooi 
voor ALS

Amstelland - Op zaterdag 27 sep-
tember wordt in café Silversant in 
Bovenkerk het Alex Duijn darttoer-
nooi gehouden. Dit sportieve tref-
fen wordt georganiseerd door de 
stichting A.T.A. (Allen Tegen ALS) 
en de opbrengst komt ook geheel 
ten goede aan onderzoek naar de-
ze spierziekte. 
Het darttoernooi begint om 14.00 
uur en de finales starten rond de 
klok van 19.00 uur. Voor kijkers is de 
toegang gratis. Wie wil deelnemen 
kan zich opgeven door een mail te 
sturen naar alsdarttoernooi@gmail.
com. De dag tegen ALS wordt afge-
sloten met een gezellige avond met 
livemuziek van de Coolcastband 
vanaf 21.00 uur. De entree is 5 eu-
ro per persoon. Er wordt een lote-
rij gehouden waarmee leuke prijzen 
te winnen zijn. De eerste rond wordt 
rond 22.00 uur gespeeld, de twee-
de om ongeveer 23.00 uur. Iedereen 
is welkom. 

Borstkanker 
van A tot Z

Amstelveen - Hoe ontdek je borst-
kanker, hoe verloopt een behandel-
traject? Wat staat je te wachten bij 
de chirurg, de internist? Maar ook 
hoe ga je om met een borstrecon-
structie als je dat wilt en hoe reva-
lideer je optimaal? Al deze vragen 
komen aan de orde bij de informa-
tieavond over borstkanker op dins-
dag 30 september, op de vooravond 
van de Borstkankermaand 2014, in 
ziekenhuis Amstelland. 

Vier specialisten houden een ver-
haal tijdens deze avond en staan 
open voor vragen vanuit het pu-
bliek. Tijdens de bijeenkomst is er 
ook een informatiemarkt met diver-
se dienstverleners die graag in ge-
sprek aan met de aanwezigen over 
specifieke onderwerpen en pro-
blemen. Benieuwd naar voorlich-
ting over dit onderwerp? Kom dins-
dag 30 september naar de informa-
tie avond en de informatiemarkt. De 
ontmoetingsruimte gaat vanaf 19.00 
uur open. De lezing start om 19.30 
uur. Aanmelden voor de avond kan 
via www.ziekenhuisamstelland.nl.

Informatiebijeenkomst dementie
Sjef van Bommel over Thom

Vermist:
- Ketelhuis: cypers grijs gester Poes, roepnaam Flow, zeer aanhalig.
- Oosteinderweg: 14 weken rood jonge katertje. Heet Garfield.
- Rijsenhout, Leimuiderdijk: Cypers grijze gecastreerde kater. Heet Gijs.
- Oosteinderweg: Lapjes poes met op rechteroog en neus een zwarte 

vlek. Is 4 jaar en heet Evy.

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

Oud papier in Rijsenhout
Rijsenhout - Zaterdag 27 september gaan de leden van Drumfan-
fare Melomanie en HBV Target weer oud papier ophalen. in Rijsen-
hout. Aan inwoners wordt gevraagd 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. Daarna is de eerst volgen-
de ophaalronde 25 oktober.

Een vrolijk eetfeestje voor 
alleenstaanden in burgerzaal
Aalsmeer - Zaterdag 4 oktober 
wordt de burgerzaal van het ge-
meentehuis omgetoverd tot wel-
licht het leukste restaurant van 
Aalsmeer. Stichting Fedeli (hussel 
de letters door elkaar en je krijgt 
Liefde) organiseert de eettafel spe-
ciaal bedoeld voor vrolijke alleen-
staanden. Jong, oud of er tussen in, 
iedere alleenstaande is vanaf 19.00 
uur harte welkom om aan te schui-
ven aan deze gezellige eettafel. De 
bedenker van dit project is Debby 
Albers. “Ondanks dat er heel veel 
happy singels zijn, zullen veel van 
hen toch herkennen en erkennen 
dat alleen eten niet gezellig is. Eten 
moet toch iets feestelijks hebben en 
dat lukt gewoon beter door dat met 
elkaar te doen.”

Een succes
Verleden jaar bleek de eettafel een 
succes en voor herhaling vatbaar. 
Dit jaar ligt het accent niet op de 
eenzame mens maar op de alleen-
staande. “Wij hoopten dat de eet-
tafel zou leiden tot leuke contac-
ten en dat is gelukt. Het was precies 
wat ons voor ogen stond. Gezien de 
tijd waarin wij leven en er van ons 
gevraagd wordt meer aandacht te 
schenken aan elkaar, zijn deze eet-
ontmoetingen uitermate geschikt. 
Want het is toch leuk om tijdens het 
eten mensen te leren kennen of be-
ter te leren kennen. Met elkaar van 
gedachten te wisselen, te bekijken 

wat je voor een ander kunt doen. En 
de ervaring bewijst dat de mens ge-
woon meer voor elkaar over heeft 
als je elkaar beter kent. Dan blijkt 
het opeens helemaal geen moeite te 
zijn om eens een boodschap mee te 
nemen of wat vaker langs komen. In 
deze tijd zijn er legio mogelijkheden 
om de eenzaamheid tegen te gaan 
alleen moet je wel bereid zijn om 
open te staan voor die mogelijkhe-
den. Wij proberen deze aan te rei-
ken. Stichting Fedeli gelooft in de 
kracht van mensen die bereid zijn 
met aandacht en enthousiasme iets 
toe te voegen aan hun eigen leven 
en aan dat van anderen en daagt 
hen uit op een liefdevolle manier de 
regie te nemen over hun eigen le-
ven.” 

Heerlijk gekookt
“Er wordt heerlijk gekookt, ik verklap 
nog niet hoe het menu er uit komt te 
zien maar dat er gesmuld gaat wor-
den weet ik zeker!”, zegt een stra-
lende Debby Albers die samen met 
de andere gastvrouwen Vickie Bart-
lett en Jolanda Vermeulen u zater-
dag 4 oktober vanaf 19.00 uur van 
harte welkom heten. Om 21.15 uur 
worden de kaarsen weer uitgebla-
zen. Er kunnen 100 alleenstaanden 
aanschuiven, dus wees er snel bij! 
Aanmelden kan bij debby@thanda.
nl of per telefoon 06-53801380.
 
Janna van Zon

GEBOREN
Evi Anne Beate Brans

OVERLIJDEN
Marianne Ackers

HUWELIJKSAANGIFTEN
R. Gijsbertsen en J. Mönch

HUWELIJKEN
D.J. Francken en P. Spaargaren

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10.00 uur met ds. H. Winkelhoff 
uit Wateringen en 16.30u. met ds. 
A.H. Reitsema uit Lienden. 

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. 
Vrijdag 10u. in zorgcentrum 
Aelsmeer en zondag 10.30u. in 
Karmelkerk dienst olv parochia-
nen mmv klein koor. 
Zaterdag 17u. in Kloosterhof 
woord-communieviering met M. 
van Zoelen. Zondag 14u. Poolse 
dienst met Krzysztof in Karmel-
kerk. Donderdag 2 oktober om 
10.30u. in Karmelkerk eucharis-
tieviering met L. Seeboldt.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Zondag dienst. 
om 16u. met past. Jacob Spaans.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met ds. J. Vrijhof.

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. dienst olv parochianen.

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteun-
punt Seringenhorst, Parklaan 27.
Dinsdag 30 september om 20u. met 
Peter Slagter. Thema: De brief van 
Paulus aan de Efeziërs. Om de twee 
weken.

Begra Bijbelstudie
Elke maandag bijbelstudie-avond in 
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98. 
Start 29 september 20u. met ds. Ab 
Agtereek. 

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. Dave 
Wijker. Tevens crèche en peuter-
dienst. Donderdag 25 september 

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 jeugd-
werk. Oppas kinderen via oppas@
dgaalsmeer.nl.

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

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

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. viering met ds. E.J. 
Westerman. Organist: W. v/d Veen. 
Tevens om 10u. dienst in zorgcen-
trum Aelsmeer met ds. L.M. Verse-
put uit Oegstgeest.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. P. 
Vroegindeweij. Organist: Maarten 
Noordam.

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

Zondag 
28 september

Afscheid 4 leden Wmo-raad 
Aalsmeer - Op woensdagmid-
dag 17 september hebben vier le-
den van de Wmo-raad Aalsmeer – 
Marie Louise Boom, Janny Oos-
terloo, Jaap van Andel en Berend 
Vollmuller - tijdens een feeste-
lijke en informatieve lunch in het 
Wapen afscheid genomen van de 
Wmo-raad. 

Wethouder Ad Verburg en beleids-
ambtenaar Bart Zonneberg waren 
namens het College van B&W aan-
wezig. Jaap van Andel memoreer-
de in een korte toespraak hoe hij 
als mantelzorger uiteindelijk be-
trokken raakte bij de Wmo-raad. 
Janny Oosterloo – als voorzitter 
van ANBO-Aalsmeer – bedankte 
iedereen voor het vertrouwen dat 
men in haar inbreng en inzet heeft 
gehad. 

Zij benadrukte dat de Wmo-raad 
het belang van de ouderenbonden 
goed moest bewaken en gaf als 
dank iedereen de brochure Oude-

renbonden in heden, verleden en 
toekomst. Daarna sprak voorzitter 
Joop Vuijk van de Wmo-raad ieder 
scheidend lid persoonlijk toe. Ook 
overhandigde hij ieder van hen 
een heel persoonlijk cadeau in de 
vorm van een sculptuur of beeld-
je, waarbij hij op onnavolgbare wij-
ze vertelde wat het cadeau bete-
kende. Ook wethouder Ad Verburg 
liet zich niet onbetuigd. In een kor-
te speech gaf hij aan dat hij in de 
afgelopen periode het werk van 
de Wmo-raad meer en meer was 
gaan waarderen. 

Hij bedankte de vertrekkende le-
den voor hun enthousiaste en ge-
weldige inzet. Voor ieder had hij 
een schitterend boeket (zodat zij 
niet achter de geraniums hoeven 
te gaan zitten) en een geschenk-
bon. De plaats van de scheidende 
leden wordt ingenomen door de 
dames Carry Kaan en Kim Veltman 
en de heren Jan Joore en Joop 
Teunen. 









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. Tussen 17.00-
20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het 
buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in 
persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op 
werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

OpENiNGSTijdEN bALiE bOuWEN & VERGuNNiNGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw vra-
gen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.am-
stelveen.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 be-
woners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zoge-
naamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over 
deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button 
‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen 
www.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 hier-
voor een aparte hoorzitting is georganiseerd. 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 vragenronde 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 ver-
gadering 12.00 uur.

SERViCELijN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 of 
mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen 
worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehan-
deld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken 
krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft ge-
hoord, kunt u ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.

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

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

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

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

CALAMiTEiTENTELEfOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar 
via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERViCEpuNT bEHEER EN uiTVOERiNG 
pROViNCiE NOORd-HOLLANd
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-
0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

VERkEERSbESLuiTEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. 
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebe-
kendmakingen.nl.

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

VOOR MEER iNfORMATiE: WWW.AALSMEER.NL

planregels en gaat vergezeld van een toelichting. Vanaf 1 
januari 2010 is het digitale bestemmingsplan het rechtsgel-
dige bestemmingsplan. Het raadsbesluit tot (ongewijzigde) 
vaststelling en het vastgestelde bestemmingsplan liggen 
met bijbehorende stukken met ingang van 26 september 
2014 t/m 6 november 2014 gedurende zes weken voor een 
ieder op de volgende wijze ter inzage:
- Langs digitale weg op www.ruimtelijkeplannen.nl onder 

planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.N196zwarteweg-
VG01;

- Langs digitale weg via de gemeentelijke website http://
www.aalsmeer.nl/web/Wonen-en-leven/Bestemmings-
plannen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-be-
stemmingsplan.htm

- In papieren vorm bij de Balie Burgerzaken in het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (ope-
ningstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
tussen 8.30-14.00 en woensdag van 08.30-20.00 uur); 

- In papieren vorm bij de Balie Bouwen en Vergunningen 
in het Raadhuis Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te 
Amstelveen (openingstijden balie: maandag, dinsdag en 
woensdag tussen 8.30-15.30, donderdag tussen 8:30-
16:30 en vrijdag tussen 8.30-12.30).

Een ieder die een zienswijze heeft ingediend tegen het ont-
werpbestemmingsplan ontvangt een reactie, waarin aange-
geven wordt op welke wijze de gemeenteraad de ingediende 
zienswijze in haar besluitvorming heeft betrokken.

beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het 
vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag op grond van artikel 8.2 lid 1 sub a van de Wet ruimte-
lijke ordening beroep worden ingesteld door:
1. degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad 

kenbaar hebben gemaakt;
2. belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs 

niet in staat te zijn geweest hun zienswijze bij de ge-
meenteraad kenbaar te maken.

Naast het schriftelijk instellen van beroep is het mogelijk 
digitaal beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. 
Via de link https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ is het 
vooralsnog alleen voor burgers mogelijk om het beroep digi-
taal in te dienen.

inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de be-
roepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een 
verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt 
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

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:
- Karekietstraat 17 (Z-2014/046059), het plaatsen van 

twee dakkapellen op de voorgevel (ontvangen 5 augustus 
2014).

iNGETROkkEN AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Hornweg 316 A (Z-2014/053904), het oprichten van een 

woonhuis (ingetrokken 17 september 2014);
- Oosteinderweg 40a (Z-2014/036912), het plaatsen van 

een damwand/keerwanden, beschoeiing, loopsteiger en 
afgraven eigen land voor water (ingetrokken op 4 sep-
tember 2014);

- Oranjestraat 15 (Z-2014/053080), het bouwen van een 
woning (ingetrokken op 17 september 2014);

- Winkelcentrum Aalsmeer (Z-2014/045284), het plaatsen 
van banieren (ingetrokken op 19 september 2014).

bEkENdMAkiNG WET GELuidHiNdER

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt be-
kend dat zij bij besluit van 12 september 2014, kenmerk 
IenM/BSK-2014/, met toepassing van artikel 90, tweede, 
derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste 
toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld 
die de gevels van woningen gelegen aan de weg “Aalsmeer-
derweg” te Aalsmeer, gemeente Aalsmeer, vanwege de weg 
“Legmeerdijk” mogen ondervinden. 

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet ge-
luidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maat-
regelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van 
de geluidsbelasting, vanwege de weg “Legmeerdijk”, binnen 
de woningen voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 
111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnen-
waarde van 43 dB.

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken 
liggen met ingang van 26 september 2014 gedurende de be-
zwaartermijn ter inzage bij:
- Het gemeentehuis van de gemeente Aalsmeer. De ope-

ningstijden van het gemeentehuis zijn: maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag van 08.30-14.00 uur en 
woensdag van 08.30-20.00 uur. Buiten deze openingstij-
den kunnen de stukken ook worden ingezien op een an-
der tijdstip, mits daarvoor van te voren een telefonische 
afspraak wordt gemaakt (tel. 020-5404154).

- Het Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woer-
den) gedurende werkdagen van 8.30-17.00 uur. Mocht u 
van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dient 
u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau 
Sanering Verkeerslawaai (tel.: 0348-487450).

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen 
met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde 
van de geluidsbelasting.

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een be-
zwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een 
bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Al-
gemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt 
aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door 
middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift 
dient te worden gericht aan:
 De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 
 p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
 Postbus 97, 3440 AB WOERDEN

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten min-
ste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is 
gericht en de gronden van het bezwaar.

Den Haag, de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
voor deze: het hoofd van het Bureau Sanering Verkeersla-
waai, ir. W. Soede (projectnr. 457.058.00)

iNGETROkkEN VERGuNNiNGEN

- Perceel Westeinderplassen (sectie H, nr. 3833, vervangen 
v. beschoeiing bouwnr. 20090205)

- Perceel Westeinderplassen (sectie H, nr. 3729, aanpassen 
van geveltje van schuilhut bouwnr. 20060079)

- Zwarteweg 88 (plaatsen lichtreclame)

bEkENdMAkiNG bELEidSREGEL 
GEGEVENSVERSTREkkiNG bASiSREGiSTRATiE 
pERSONEN AALSMEER

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Aalsmeer maakt bekend dat de Beleidsregel gegevensver-
strekking basisregistratie personen Aalsmeer 2014 op 3 juni 
2014 in de vergadering van burgemeester en wethouders is 
vastgesteld. 

WET ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT 

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
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bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Hornweg 159 (Z-2014/054600), het aanleggen van een 

in-en of uitrit;
- Hornweg 316 A (Z-2014/053904), het bouwen van een 

woning;
- Hugo de Vriesstraat 7 (Z-2014/054027), het bouwen van 

een garage, het plaatsen en vervangen van een carport;
- Korianderhof 8 en 9 (Z-2014/055061), het bouwen van 

een dubbel woonhuis;
- Machineweg 201 (Z-2014/055440), het oprichten van 

een kattenpension;
- Seringenstraat 30 (Z-2014/055392), het plaatsen van 

een dakraam;
- Zijdstraat 60 (Z-2014/055251), het gebruiken van het 

pand voor horecadoeleinden.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Ophelialaan 124 (Z-2014/054926), het plaatsen van een 

schaftkeet, toiletunit en 4 containers;
- Raadhuisplein 1 (Z-2014/054491) het verwijderen van 

asbest.

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:
- Tegenover Herenweg 29A (Z-2014/048311), het gedeel-

telijk vervangen van een steiger (verzonden 18 septem-
ber 2014);

- Oosteinderweg 515 (Z-2014/044852), het oprichten van 
een onderheid terras (verzonden 22 september 2014);

- Sportlaan 81 (Z-2014/045202), het plaatsen van 2 dak-
kapellen en een loopbrug verzonden 23 september 2014).

VASTGESTELd bESTEMMiNGSpLAN 
‘N196 EN zWARTEWEG’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 Van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de 
gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 11 sep-
tember 2014 het bestemmingsplan “N 196 en Zwarteweg” 
heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vast-
gesteld ten opzichte van het ontwerp. Het ontwerpbestem-
mingsplan heeft van 6 juni 2014 t/m 17 juli 2014 voor een 
ieder ter inzage gelegen. 

plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan beslaat het tracé 
van de N 196 over de Burgemeester Kasteleinweg tussen de 
kruising met de Oosteinderweg en de Van Cleeffkade ener-
zijds en de kruising met de Zwarteweg anderzijds. Tevens 
maken van het plangebied deel uit de aan de westzijde hier-
van gelegen gronden tussen de Burgemeester Kasteleinweg, 
de gemeentewerf en de achterzijde van de percelen van de 
Hortensialaan, alsmede het Heegstrapark en het perceel aan 
de Ophelialaan 92. 

doelstelling
Het bestemmingsplan kent een juridische en een beleidsma-
tige doelstelling. Het juridische doel van het onderhavige 
bestemmingsplan is voor de toekomst te voorkomen dat de 
gronden minder geschikt worden voor de verwezenlijking 
van de voorgenomen herontwikkeling tot woongebied. Het 
beleidsmatige doel is een actueel kader te bieden voor het 
beheer van de bestaande situatie. Het bestemmingsplan is 
daarmee conserverend van aard. Het beoogt de bestaande 
situatie qua gebruik en bebouwing vast te leggen, vooruit-
lopend op een toekomstige planologische regeling voor de 
beoogde herontwikkeling. 

inzien vastgesteld bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan bestaat uit een planverbeelding en 

GEACCEpTEERdE MELdiNG(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Raadhuisplein 1 (Z-2014/054491), het verwijderen van 

asbesthoudende materialen (verzonden 18 september 
2014).

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

COMMiSSiE RuiMTELijkE kWALiTEiT 
(VOORHEEN WELSTANdSCOMMiSSiE)

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

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 verwij-
zen wij u naar de site van www.cbf.nl.

ExpLOiTATiEVERGuNNiNG

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras is 
verleend:
- Restaurant Jones, Kudelstaartseweg 222, Aalsmeer (Z-

2014/023075), verleend 18 september 2014

dRANk- EN HORECAWET

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is verleend:
- Restaurant Jones, Kudelstaartseweg 222, Aalsmeer (Z-

2014/023075), verleend 18 september 2014.

TER iNzAGE

t/m 02-10-14 De uitvoeringsagenda met bijbehorende uit-
voeringsparagraaf van de gebiedsvisie Aals-
meer 2020

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

t/m 06-11-14 Het raadsbesluit tot (ongewijzigde) vaststel-
ling en het vastgestelde bestemmingsplan 
“N196 en Zwarteweg”

t/m 07-11-14 Besluit en de daaraan ten grondslag liggende 
stukken (+ lijst betrokken woningen) van 12 
september 2014, kenmerk IenM/BSK-2014/, 
met toepassing van artikel 90, tweede, derde 
en vierde lid, van de Wet geluidhinder, over 
de ten hoogste toelaatbare waarde van de 
geluidsbelasting voor de gevels van wonin-
gen gelegen aan de weg “Aalsmeerderweg” 
te Aalsmeer, gemeente Aalsmeer.
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De top 10 van Bob van de Laarse
DJ-duo Djon en Djerry in 
‘Door de Mangel‘ op Radio 
Aalsmeer - Radio Aalsmeer timmert 
de laatste tijd behoorlijk aan de weg. 
Iedere week zijn er weer vele inte-
ressante uitzendingen te beluisteren. 
Ook komende week is er weer veel 
te beleven tijdens de uitzendingen 
van Radio Aalsmeer. Zo zijn maan-
dag 29 september Djon en Djerry, het 
DJ-duo Deon Maas en Jerry Lund, te 
gast in ‘Door de Mangel’ en ‘In de 
Top 10 van…’ mag deze week Bob 
van de Laarse zijn favoriete muziek 
laten horen.’Door de Mangel’ is de 
talkshow op Radio Aalsmeer waar-
in al meer dan een jaar lang iede-
re maandag tussen 19.00 tot 20.00 
uur een (on)bekende Aalsmeerder of 
Kudelstaarter wordt gemangeld. 

Afgelopen maandag was dat Dennis 
Piké. Hij vertelde o.a. over zijn werk 
als grafisch vormgever, maar ook 
over zijn bijbaan bij de slager en zijn 
voorliefde voor waterpolo. Als gast 
heeft hij het DJ-duo Djon en Djerry 
uitgenodigd. Dennis wil graag eigen 
muziek van hen horen. Deon en Jer-
ry zullen maandag 29 zelf de muziek 
samenstellen. Uiteraard kan weer 
live vragen gesteld worden aan het 
talentvolle duo via het telefoonnum-
mer 0297-325858, via e-mail: stu-
dio@radioaalsmeer.nl of via Twitter. 
Vanaf 20.00 uur is het maandag ver-
volgens tijd voor de ‘Top 10 van’. In 
dit programma mogen (on)bekende 
Aalsmeerders zijn of haar persoon-
lijke top 10 samenstellen en samen 
met presentatoren Laurens van Kes-

sel en Rinus van Itterson deze num-
mers aan elkaar smeden. In de der-
de aflevering van dit seizoen is Bob 
van der Laarse te gast. Hij is gra-
fisch vormgever bij Aalsmeer.nu. Wat 
Doet Zaken en de brandweer met 
Bob te maken hebben, is komende 
maandagavond te horen op Radio 
Aalsmeer.

Favoriete muziek burgemeester
Afgelopen maandag was niemand 
minder dan burgemeester Jobke 
Vonk-Vedder te gast in ‘De Top 10 
van…’. Zij had haar tien favoriete 
nummers op een rijtje gezet en pre-
senteerde deze met Laurens en Ri-
nus tussen 20.00 en 21.00 uur. Het 
werd een zeer afwisselende Top 10, 
met een klassiek nummer van Bach, 
Trijntje Oosterhuis en Seal, maar ook 
veel jazzmuziek. 
Naast de muziek, vuurden Rinus en 
Laurens een aantal vragen op haar 
af en antwoordde zij hier in een zeer 
ongedwongen sfeer op. Op de vraag 
wat zij op dit moment in Aalsmeer 
zou willen veranderen, reageer-
de zij zeer resoluut: “Rust in de po-
litiek.” Waarvan acte. Het program-
ma terugluisteren kan via  www.
radioaalsmeer.nl/uitzending-ge-
mist/22-09-2014. Radio Aalsmeer 
is te beluisteren op 105.9 FM en de 
kabel op 99.0 FM, maar ook via de 
livestream op internet: www.radio-
aalsmeer.nl. Het bezoekadres van 
de studio is Van Cleefkade 15 in de 
Crown Business Studio’s.

Feest der herkenning!
80’s Mania, ultieme jaren 
tachtig in Crown Theater

Benelux-kampioenschappen
Tweede plaats Kudelstaartse 
dansers Sietse en Mariëlle

Aalsmeer - Van Frankie Goes To 
Hollywood tot Madonna en alles wat 
daartussen zit komt voorbij in deze 
spetterende voorstelling. 80’s Ma-
nia is een Engelse productie die re-
centelijk in Nederland in première is 
gegaan. Volgens een aantal bezoe-
kers is het heerlijk entertainment en 
een genot voor oor en oog. Op vi-
deoschermen achter de vierkoppi-
ge live band worden clips getoond 
uit de jaren tachtig en twee zangers 
en één zangeres zingen de sterren 
van de hemel. ‘Girls just wanna have 
Fun’ van Cindy Lauper wordt goed 
nagedaan, maar ook Nena en Blon-
die. Wham! passeert de revue, De-
peche mode en natuurlijk Spandau 
Ballet met Gold en zoveel meer. Op 
het podium gebeurt echt een hele-
boel. Voor iedere act wordt er ver-
kleed in de stijl van het liedje en de 
artiest, want de muziek is natuur-
lijk onlosmakelijk verbonden aan 
onvergetelijke danspasjes, haar-
dracht en kostuums. De vijf danse-
ressen, die een fantastisch bijpas-
sende dansshow neerzetten, zijn 
derhalve een geweldige aanwinst 
voor het programma. Als Madon-
na bijvoorbeeld ‘Like a Virgin’ zingt, 
zal ook het mannelijke bezoek aan 
zijn trekken komen. De schaars ge-

klede dames zijn werkelijk een lust 
voor het oog. Marcel van Zijl, me-
dewerker van het impresariaat waar 
het Crown Theater deze voorstelling 
heeft geboekt is ook zeer tevreden 
over ‘zijn’ productie: “Het is naast 
een ohja-erlebnis tevens een Aha-
erlebnis, want ook de nummer één 
hit uit de jaren tachtig van de popu-
laire band Aha wordt prachtig ver-
tolkt. De formatie treedt al zes jaar 
op in Engeland en wij zijn het eer-
ste vaste land dat zij aandoen. Het 
is echt een feel-good-concert. De 
doelgroep (dus degenen die de mu-
ziek uit de jaren tachtig een warm 
hart toedragen) loopt na de show 
gegarandeerd met een big smile de 
deur uit. Het viel me tijdens de pre-
mière in Naaldwijk op dat er, naast 
veel vriendinnenclubs, ook een aan-
tal stellen in de zaal zaten tijdens de 
première. En ook die mannen kwa-
men van hun stoel om een avond te 
swingen, mee te klappen en voor-
al te zingen. Echt een feest der her-
kenning. Bij ‘Relax’, het tweede lied-
je, komt er een act waarin de elasti-
sche danseressen in en naast kooi-
en dansen in sexy outfits en stiekem 
zag ik sommige mannen glunderen 
naast hun vrouw, die waarschijnlijk 
de kaartjes had aangeschaft. Ha-

Aalsmeer - Sietse de Ridder en Ma-
riëlle Leonupun uit Kudelstaart heb-
ben weer een succesvol dansweek-
end achter de rug. Zaterdag 20 sep-
tember zijn zij samen met hun trainer 
en coach Robert Bogaart vertrokken 
naar Antwerpen om deel te nemen 
aan het Benelux kampioenschappen 
Ballroom Senioren 1. Na hun twee-
de plek tijdens de Nederlands kam-
pioenschappen, is dit danspaar druk 
doorgegaan met hun trainingen en 
lessen om een verdere groei internati-
onaal te kunnen maken. Het danspaar 
wordt steeds stabieler in hun dan-
sen en heeft een vrije uitstraling op 
de vloer die uitnodigt om te kijken. 
Ze zijn fris, snel en up-to-date met 
hun choreografieën. Dit alles heeft 
ook dit weekend weer zijn vruchten 
afgeworpen en zij hebben de Bene-

lux-kampioenschappen kunnen af-
sluiten met een mooie tweede plaats. 
Tijdens dit evenement werd nog een 
tweede wedstrijd gehouden waaraan 
dit paar deel heeft genomen, en wel 
de WDSF open Senior 1, een interna-
tionale wedstrijd met een groot aantal 
paren van hoog niveau. Desalniette-
min wist het danspaar De Ridder-Le-
onupun ook hier hun handen te leg-
gen op een vierde plaats. ‘s Nachts 
om half één werd de wedstrijd afge-
sloten met een tevreden danspaar en 
een uiterst tevreden coach, trainer. En 
alsof het nog niet genoeg was. Zon-
dag hebben zij bij een andere inter-
nationale WDSF Open wedstrijd een 
prachtige achtste plaats gehaald. Op 
naar de Holland Masters in Steenwijk, 
een internationaal dansevenement op 
4 en oktober.

TheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertip!!!

Party met 80’s Mania. 

ha, meer verklap ik niet hoor, maar 
ik kan het publiek adviseren: Hier 
móet je gewoon geweest zijn!” 

Theaterworld geeft korting
“De voorstelling 80’s Mania is aan-
staande dinsdagavond 30 septem-
ber om acht uur te aanschouwen en 
duurt twee maal een uur met een 
korte pauze erin om even bij te ko-
men. Natuurlijk is een doordeweek-
se dag voor de Aalsmeerse arbei-
der niet de beste dag om een feest-
je te vieren, maar omdat het heerlijk 
in de buurt is, kun je om half elf in 
je bedje liggen, dus daar hoef je het 
niet voor te laten.” Aldus uw verslag-
geefster, die zelf ook bij het spekta-
kel aanwezig mocht zijn en nog na 
zit te genieten. Het marketingteam 
van Crown heeft een leuke actie be-
dacht: Als je in stijl naar de voor-
stelling wilt komen, verkleed je je 
natuurlijk in een heuse 80-’s outfit 
om de sfeer te verhogen! Misschien 
heb je nog beenwarmers, schou-

dervullingen of fel gekleurde shirts 
in de kast hangen. Zo niet, ga dan 
langs bij Theaterworld, de feestkle-
dingwinkel op de Middenweg, en 
krijg tien procent korting op de kle-
dinghuur onder vermelding van 80’s 
Mania korting. Voor de voorstelling 
biedt het Crown Theater samen met 
de restaurants in de Crown Studio’s, 
drie zeer voordelige theater arran-
gementen aan bij Eetze voor 43 eu-
ro en bij Downtown Diner een twee- 
en een driegangendiner voor res-
pectievelijk 36 en 44 euro, uiteraard 
inclusief een toegangskaart die nor-
maal 24,50 euro kost. Kijk op www.
crowntheateraalsmeer.nl voor infor-
matie of reserveer telefonisch via 
See Tickets 0900-1353 Kaarten zijn 
ook een uur voor aanvang van iede-
re voorstelling te verkrijgen aan de 
kassa van het theater aan de Van 
Cleeffkade 15. Foto: Bob Karman.
Door Miranda Gommans

Soundsation zingt ‘Songs 4 U’

Met United by Music, Hucksters en Coolcast

Feest voor Nepal nu in N201
Aalsmeer - De feestweek in 
Aalsmeer is nog maar net voorbij en 
het volgende feest dient zich alweer 
aan. Op 1 november zullen getalen-
teerde muzikanten geheel belange-
loos een swingende avond verzor-
gen voor een betere toekomst van 
Nepalese kinderen. Helaas is dat dit 
jaar niet mogelijk in De Oude Vei-
ling. Gelukkig zet de N201 hun deu-
ren nu open dit jaar voor dit jaarlijk-
se benefietfeest in Aalsmeer. En dat 
het een geweldig feest gaat worden, 
is zeker. Met optredens van onder 
andere United by Music, the Huck-
sters en de Coolcastband is dat wel 
gegarandeerd. United by Music stal 
vorig jaar ook de show in De Oude 
Veiling. Deze band moet je gezien 
en gehoord hebben. De bandleden, 
allen met een verstandelijke beper-
king, steken hun enthousiasme en 
plezier in muziek maken niet on-
der stoelen of banken. Waar zij op-
treden is het feest al geslaagd. Hun 
motto is: ‘muziek verbindt’ en ‘als je 
talent hebt, maakt het niet uit of je 

een verstandelijke beperking hebt’. 
De Nepalorganisatoren zijn trots 
om deze muzikanten een podium 
te kunnen bieden en dankbaar dat 
zij geheel belangeloos hun steentje 
willen bijdragen aan een betere toe-
komst voor kinderen in Nepal. Dit 
jaar zal de gehele opbrengst gaan 
naar de bouw van toiletten bij de in 
aanbouw zijnde Sapana school, een 
school waar ook de armste kinde-
ren een kans geboden wordt om 
goed onderwijs te krijgen. Met de 
muzikanten van the Hucksters en 
de Coolcastband erbij zal het feest 
helemaal compleet zijn op 1 no-
vember in N201 aan de Zwarteweg 
90. Entree is 10 euro en wordt ge-
heel besteed aan Sapana school . 
Bij OSA (ontwikkelings samenwer-
king aalsmeer) is verdubbeling van 
de opbrengst aangevraagd. Meer 
over de projecten en voorgaande 
benefietavonden: www.nepalbene-
fiet.webs.com en/of www.facebook.
com/nepalbenefietaalsmeer Tel. In-
fo: 06-23861976.

Veel talent tijdens Kunstroute, 
en veel bezoekers!
Aalsmeer - Het was bijna on-
mogelijk om op elke Kunstroute-
locatie een kijkje te nemen met 
maar liefst 23 verschillende plaat-
sen waar kunst de boventoon voer-
de. Het weer speelde het evene-
ment zowel op zaterdag als op zon-
dag in de kaart. Veel bezoekers na-
men de fiets om het werk van kun-
stenaars te bewonderen. Er was 
overigens nog veel meer dan beel-
dende kunst te zien. Ook ‘gebruiks-

kunst’ als hoeden en sieraden en 
zelfs grappig ontworpen insec-
tenhuisjes. Daarnaast was er mu-
ziek op diverse locaties, werd poë-
zie voorgedragen, was er geluids-
kunst en kon je workshops volgen. 
Al met al een heel levendig evene-
ment, georganiseerd door Kunst en 
Cultuur Aalsmeer (KCA) waarin het 
kijken naar en genieten van kunst 
centraal staat. Dit doel is ruim-
schoots behaald, want het publiek 

De kunstroute werd afgelopen zaterdag geopend door Janna van Zon, eigenaresse van het Huiskamermuseum aan 
de Van Cleeffkade. Kracht van de kunstroute noemde zij de verscheidenheid aan kunst. “Ik hoop dat de kunstroute tot 
inspiratie dient, tot vrolijkheid stemt, tot nadenken dwingt en nieuwe ideeën aandraagt.” Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

kwam in grote getalen kijken, luis-
teren en genieten. De bedoeling van 
het jaarlijkse evenement is dat het 
laagdrempelig is. Geen entree voor 
de kunstlocaties en je kon met de 
‘maker’ van het fraais in gesprek. Zo 
komt kunst ook dichterbij en zullen 
bewonderaars misschien zelf eens 
de kwast ter hand willen nemen. En 
wie weet, is de Kunstroute volgend 
jaar dan weer een talent rijker. Veel 
talent was er ditmaal zeer zeker. De 
bijna fotografische schilderwerken 
van Judith Stokkel en Willeke Fri-
ma, te zien op de locatie Hornweg 
196d, komen tot leven op de muur 
waaraan ze hangen. Ook bestaand 

zijn de beroemde koppen van Jim-
mi Hendrix en Robbie Williams, door 
verschillende kunstenaars maar met 
evenveel klasse op doek gezet en te 
bewonderen op de locatie van Jovar 
aan de Aalsmeerderweg. 

Hier ook is het atelier van een kin-
derkledingontwerpster die via een 
shoot in het magazine ‘Vrouw’ van 
de Telegraaf zelfs haar kleding in de 
Britse Vogue mag showen. Het zal 
je gebeuren! In de ateliers de Po-
pulier (Populierenlaan) waren gro-
te werken te zien van onder meer 
Christa Logman en Sunny Neeter 
maar ook ‘lieve’ kunst van Eef Ga-
ijkema. Leuk waren zonder meer de 
‘gepimpte’ oude meubels naar ont-
werp van Decco Peet. 
Ook dat is een hele kunst om een 
afgedankte kast om te toveren tot 
een trendy meubel. Het noemen 
waard zijn ook de koppen die Karola 
Veldkamp maakt van bijenwas (ge-
smolten bijenraten). Als dat geen 
bijzonder materiaal is? Te zien op de 
Historische Tuin, elk jaar een smelt-
kroes van diverse soorten kunst. Dit 
jaar op deze locatie tevens een bij-
zonder project ‘Al Mond’. In het veil-
gebouw op ‘de Tuin’ kon je een vi-
deo bekijken over het eten van 
amandel. Heel apart, maar ook dat 
is kunst!

Aalsmeer - Op vrijdag 3 en za-
terdag 4 oktober verzorgt Pop-
koor Soundsation een wervelend 
optreden geven! Songs 4 U is het 
thema en dat zullen de koorle-
den waarmaken. Voor elke bezoe-
ker zal er een lied zijn dat een her-
innering of een glimlach oproept. 
Songs uit de jaren vijftig, zestig 
en zeventig, maar ook songs die 
dit jaar nog op de hitlijsten prijk-
ten. De Open Hofkerk is de locatie 
waar dit concert gegeven wordt. 
In een sfeervolle ambiance wor-
den vanaf 19.30 uur de bezoe-
kers verwacht. Om 20.00 uur klin-

ken dan de tonen van het eerste 
nummer. Toegangskaarten voor 
het concert zijn te bestellen via 
de eigen website www.soundsa-
tionaalsmeer.nl en via een viertal 
voorverkoopadressen: Read Shop 
in de Ophelialaan, Drogisterij Van 
der Zwaard in de Zijdstraat, Mars-
kramer in Kudelstaart en Prime-
ra aan het Poldermeesterplein. De 
kaarten kosten 7,50 euro voor be-
zoekers tot en met 12 jaar en 12,50 
euro voor bezoekers vanaf 13 jaar. 
In deze prijs is een consumptie in 
de pauze inbegrepen. ook worden 
er dan prachtige prijzen verloot. 
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TOBO speelt ‘Rust, Vrede in 
Flinterman’ van Ton Davids
Bovenkerk - Toneelgroep TOBO 
speelt van donderdag 25 tot en met 
zondag 28 september ‘Rust, Vrede 
en Flinterman’ van Ton Davids. Een 
absurde komedie met een dodelij-
ke dosis humor. Esmé Flinterman 
is eigenares van het bedrijf Flinter-
man Uitvaarten. Ze heeft te maken 
met een dementerende moeder, een 
puberende dochter en een neef die 
komt logeren na een flinke gevan-
genisstraf. Geen rust, en al helemaal 
geen vrede! Vanaf het moment dat 
neef Leo er is, staat de uitvaarton-
derneming op zijn kop door regel-
matig bezoek van een wat vreemd 
koppel: Gerard en Bea de Roos. 

Zij willen iets van Leo gedaan krij-
gen, zodat zij zijn geld kunnen in-
nen. Maar wat komt die mysterieuze 
Italiaanse Dulcinea doen? Hoe raakt 

de dokter erbij betrokken? En waar 
bemoeien die goudvissen zich ei-
genlijk mee? Gelukkig voor Esmé is 
daar ook nog haar steun en toever-
laat in het bedrijf: werknemer Samu-
el. Spelers zijn Nelly van ’t Root, Yo-
landa Nunez, Tom van Doorn, Yvon-
ne Copini, Gert Lutke-Schipholt, 
Nick Bijl, Lia Donicie, Rob de Boer 
en Manita Ekkelkamp. De regie is 
in handen van Veronieke Schrickx. 
‘Rust, Vrede en Flinterman’ is van-
af vandaag, donderdag, tot en met 
zondag te zien in het Noorddam-
centrum in Bovenkerk. Aanvang al-
le avonden is 20.15 uur. Kaarten ver-
krijgbaar bij het Noorddamcentrum, 
tel. 020-6416744 en via kaartver-
koop@toneelgroeptobo.nl (contact 
Manuela Ruhe tel. 020-8230591). 
Kijk voor meer informatie op www.
toneelgroeptobo.nl.

Tekeningen uit Tsjernobyl in 
gemeentehuis te zien en te koop
Aalsmeer - Iedere werkdag van 
maandag 6 tot en met vrijdag 31 ok-
tober van 9.30 tot 16.30 uur zijn in 
het gemeentehuis tekeningen en 
schilderijen te zien en te koop van 
kinderen van kinderkunstscholen 
uit Rusland en Wit Rusland. Wie de 
kunstwerken gaat bekijken, zal ver-
baasd staan over de volwassen be-
nadering. Het is duidelijk dat de 
kunstenaars in de dop geen een-
voudig leven leiden. Maar gelukkig 
bezitten deze kinderen ook over zo-
veel vitaliteit en enthousiasme dat 
hun werk vertrouwen voor de toe-
komst uitstraalt. Sprookjesachtige 
sferen naast de aangrijpende rea-
liteit, het wordt prachtig soms heel 
kleurig verbeeld. De mogelijkheid 
die kinderen vanaf drie jaar wordt 
geboden om eerst naar de kinder-
studio te gaan en later naast school 
kunstonderwijs te blijven volgen, 
betaalt zich uit in technische kwali-
teit van een zeer hoog niveau. 

Stichting Tjsernina
De Stichting Tsjernina voor kinde-
ren van Tsjernobyl, verleent sinds de 
begin jaren negentig humanitaire 
steun aan kinderen in de gebieden 
in (Wit) Rusland, die in april 1986 
werden getroffen door de ramp met 
de kerncentrale van Tsjernobyl. La-
rissa Beckering-Tsjernina is de gro-
te motor achter het geheel. Wat 
zij presteert en voor elkaar krijgt 
dwingt heel veel respect af. Haar 
huis in Amsterdam Zuid heeft zij 
sinds 1995 omgetoverd tot een ga-

lerie waar het te koop aangeboden 
werk van plint tot plafond de wan-
den vult. In de uitgegeven boeken 
en pamfletten valt te bekijken hoe 
de jongeren van zoveel jaar terug 
nu zijn uitgegroeid tot professionele 
kunstenaars. Al het geld dat wordt 
ingezameld door de verkoop van 
werken van leerlingen van kinder-

kunstscholen en door de organisa-
tie van veilingen en benefietconcer-
ten wordt besteed aan nieuw teken- 
en schilder materiaal en aan medi-
sche apparatuur bestemd voor het 
ziekenhuis van het district Mogilov. 
De artsen daar zijn gespecialiseerd 
in de behandeling van stralingsziek-
ten. Ieder jaar reist mevrouw Tsjer-
nina met de bijeen gebrachte fi-
nanciële bijdrage naar haar land 
van herkomst. Haar contacten met 
de elf scholen (meer dan 2000 leer-
lingen) en de diverse klinieken is 
hecht. “Het is echt fantastisch om 
te zien wat onze inspanning ople-
vert. Het geld is zeer welkom. Er zijn 
daar grote problemen en als je dan 
voor patiënten iets kunt gaan bete-
kenen door het mogelijk maken van 
aankoop medische apparatuur, dan 
is dat mooi.” Ook biedt mevrouw 
Tsjernina jaarlijks een aantal kun-
stenaars de gelegenheid om naar 
Nederland te komen. Zij vangt hen 
op in haar huis. De reiskosten, kost 
en inwoning worden betaald en de 
gasten wordt de gelegenheid gebo-
den om iets meer van de wereld te 
zien. 

Fukushima
Dat de kinderen van Tsjernobyl met 
hun tekening en schilderijen ook 
anderen kinderen in de wereld kun-
nen helpen, hebben zij bewezen na 
de kernramp in Japan. Als troost 
stuurden zij hun tekeningen naar 
de kinderen in Fukushima. De teke-
ningen werden een bron van inspi-

ratie. Inmiddels is er een goed con-
tact over en weer, hangen de teke-
ningen in een museum en zijn er ve-
le uitwisselingen ontstaan. Ook veel 
vragen, bijvoorbeeld: “Hoe doen jul-
lie dit, hoe leer je zo mooi technisch 
tekenen en schilderen?” Het levert 
verbinding en verbroedering op tus-
sen twee verschillende continenten. 
Helaas was ook hier de aanleiding 
gruwelijk. Maar de bewondering die 

er voor elkaar is ontstaan en het 
doorgeven van kennis en het bevor-
deren van talent en gave zal moge-
lijk toch al het negatieve overwin-
nen. Stichting Tsjernina levert een 
prachtig aandeel om de wereld een 
beetje mooier te maken! Wie meer 
wil weten over de stichting of een 
bezoek wil brengen aan de galerie, 
zie de website www.tsjernina.nl of 
mail naar tsjernina@planet.nl 

Rondleiding voor scholen
De tentoonstelling in het gemeente-
huis wordt georganiseerd door Ont-
wikkeling Samenwerking Aalsmeer 
(OSA). Voor scholen worden er ook 
rondleidingen op maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag van 14.00 
tot 16.30 uur georganiseerd. Aan-
melden bij www.osa-aalsmeer.nl of 
telefonisch via 0297-321509. Ook 
het Huiskamermuseum werkt be-
langeloos mee en heeft kleine ba-
tikschilderijtjes van de 14 jarige Le-
na te koop. Voor meer informatie 
06-12922954 
Janna van Zon

Lampionnenoptocht met 
drumfanfare Melomanie
Rijsenhout - Drumfanfare Melo-
manie uit Rijsenhout heeft donder-
dag 11 september in Voorhout een 
lampionnenoptocht muzikaal bege-
leidt. Aan de start stonden heel veel 
kinderen en ouders klaar met een 
verlichte veelal zelfgemaakte lampi-
on. Onder de muzikale klanken van 
de drumfanfare werd een route ge-
lopen door het centrum van Voor-
hout. De route eindigde in de He-

renstraat waar het korps en de kin-
deren werden verwelkomd door de 
vele toeschouwers aan de kant. De 
komende weken zal de drumfanfa-
re gaan oefenen voor de verwachte 
optredens tijdens Sint Maarten en 
Sinterklaasintocht in het eigen dorp 
Rijsenhout. Op de hoogte blijven 
van de activiteiten van de drumfan-
fare? Bezoek eens de website www.
drumfanfaremelomanie.com.

Puntjes worden op de i gezet voor het optreden.

Geslaagde nazomertocht OVAK 
Aalsmeer - OVAK kan terugzien op 
een meer dan geslaagde najaars-
tocht. Met schitterend weer ging 
de tocht via een toeristische route 
naar het plaatsje Meteren in de Be-
tuwe voor een koffie-stop in restau-
rant den Tol. Door plaatsjes als Be-
neden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, 
Druten, Beuningen en het land van 
Maas en Waal ging de reis naar het 
Brabantse plaatsje Zeeland, waar in 
restaurant Het Witte Huis genoten 
werd van een drie-gangen-diner. 

Twee colonnes met oude legervoer-
tuigen, die vanwege de herdenking 
van Market Garden door het plaats-
je Zeeland trok, zorgde er voor dat 
het gezelschap te laat bij het Mu-
seum voor Nostalgie en Techniek 
in Langenboom aankwam. Na ont-
vangst met koffie en thee en een in-
leiding door Wim van Schayik volg-
de een twee uur durende rondlei-
ding door het unieke museum. Twee 
uur later dan gepland was het ge-
zelschap weer terug in Aalsmeer. 

Cathy van der Meulen vertelt 
over haar werk in Voor Elkaer
Kudelstaart - Zondag 28 septem-
ber belooft weer een interessan-
te middag te worden in de ontmoe-
tingsruimte Voor Elkaer in de Ku-
delstaartse wijk Mijnsheerlijckheid. 
Kunstenaar Cathy van der Meulen 

komt vertellen over haar schilderij-
en. Joke van Klink, initiatiefneem-
ster van het kunstproject bij Voor 
Elkaer is blij met de belangstel-
ling die er aan de dag gelegd wordt 
voor kunst en cultuur. “Wij streven 
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Kom proeven op de markt 
tijdens Week van de Smaak
Aalsmeer - Van 27 september tot en 
met 5 oktober viert Nederland voor de 
achtste keer de Week van de Smaak. 
Ook op de markt in Aalsmeer kan 
geproefd worden van authentieke 
smaakvolle streekproducten. Bij Hol-
land Kaascentrum staat alles in het te-
ken van de lekkerste kaas van de boer-
derij. Alle inwoners van Aalsmeer en 
omstreken zijn uitgenodigd om te ko-
men proeven. De Week van de Smaak 
is dé kans om kennis te maken met al 
het heerlijks uit de streek. Kaas van de 
Boerderij is daar een prachtig voor-
beeld van. Holland Kaascentrum is hier 
van oorsprong in gespecialiseerd. Voor 
het huismerk zijn kazen van boerderij-
en uit diverse regio’s geselecteerd, zo-
als de enige echte Boerenkaas Mes-
hanger. Deze smaakvolle boerenkaas 
wordt exclusief voor Holland Kaascen-
trum bereid door de familie Van Wees 
op kaasboerderij de Polderzoom in 
Dronten. De koeien lopen hier, als het 
weer het toelaat, heerlijk vrij in de wei. 
Van de verse, rauwe melk bereid boer 
Ard volgens familierecept de Boeren-

kaas Meshanger; een kaas met een 
volle, rijke smaak, zo smedig dat de 
kaas aan het mes blijft hangen. Van-
daar de naam; Meshanger. De Week 
van de Smaak inspireert door am-
bachtelijke streek- en seizoensgebon-
den producten centraal te stellen. Dit 
smaakvolle evenement draagt daar-
mee bij aan de bewustwording van 
de herkomst van onze voeding en laat 
jong en oud genieten van eerlijke pro-
ducten en pure smaken. In het he-
le land doen vele bedrijven en organi-
saties mee met honderden activiteiten 
op locatie. Ga voor een overzicht van 
alle activiteiten naar: www.weekvan-
desmaak.nl. Holland Kaascentrum is 
op dinsdag op de markt op het Raad-
huisplein te vinden van 8.30 tot 16.00 
uur. Kom proeven en genieten van am-
bachtelijke kazen vers van het mes. Tij-
dens de Week van de Smaak is er voor 
iedere klant een gratis ‘Holland Kaas-
centrum Week van de Smaak Courant’, 
boordevol recepten en achtergrond-
informatie. Het Holland Kaascentrum 
team vertelt u er graag meer over.

er naar om iedere drie maanden 
een nieuwe tentoonstelling samen 
te stellen van een Aalsmeerse kun-
stenaar, daarbij hoort ook het orga-
niseren van een middag waar be-
langstellenden de kunstenaar be-
ter kunnen leren kennen en horen 
hoe een keuze voor een onderwerp 
wordt bepaald, en welke techniek zij 
gebruiken. 
Tot nu toe zijn het altijd gezellige 

maar ook leerzame bijeenkomsten. 
Er worden leuke vragen gesteld. 
Ook de kunstenaars genieten van 
deze bijeenkomsten.” U bent van 
harte uitgenodigd! De middag be-
gint om 14.30 uur en duurt tot 16.00 
uur, de gastvrouwen schenken een 
kopje thee of koffie. Adres is Nobel-
hof 1.

Janna van Zon

Levendige portretten van 
Jannie Harting in praktijk
Kudelstaart - Portretten van beken-
den en onbekenden, altijd naar model 
gemaakt. De komende twee maanden 
worden de werken van de Aalsmeer-
se Jannie Harting geëxposeerd in 
de Praktijk voor Fysiotherapie in Ku-
delstaart. Het werken naar model is 
bijna een overtuiging van mevrouw 
Harting: “Al mijn schilderijen zijn ge-
maakt in samenwerking met een mo-
del, ofwel onderuit gezakt op een 
luie sofa, gekleed of ongekleed, mu-
ziek makend, of dansend. Ik heb het 
model nodig om leven in het schil-
derij te krijgen. Van een foto werken 
zie je, dan mist het werk iets.” Iede-
re week werkt mevrouw Harting in 
Amstelveen bij het SAKB (Stichting 
Amstelveense Kunstbelangen) met 
een groep medeschilders naar mo-
del. Ze werkt dan een paar uur aan 
het weergeven daarvan in water-
verf. Al haar werken op deze expo-
sitie zijn gemaakt met waterverf. Het 
geeft de schilderijen een schetsma-
tig uiterlijk; losjes, vrij en niet altijd tot 
in detail uitgewerkt. Een prettige los-
heid, waarbij een sfeer wordt neerge-
zet, een verhaal wordt verteld. Ogen-
schijnlijk met veel gemak, maar deze 
techniek is heel moeilijk. Het werken 

met waterverf geeft veel ‘toevallighe-
den’. Deze zo naar je hand kunnen 
zetten dat ze een rustig geheel vor-
men zonder elkaar te overschreeuwen 
vergt vakmanschap. Dat Jannie Har-
ting de techniek goed beheerst be-
wijst de derde prijs van de vakjury tij-
dens de expositie Amazing Amateurs 
in de Oude Raadhuis deze zomer! Ooit 
is zij begonnen met teken- en schil-
derlessen bij Annefie van Itterzon. Na 
2 jaar lid geworden van het Aalsmeers 
Schilders Genootschap en momenteel 
is ze wekelijks aan het werk met mo-
dellen in Amstelveen. Naast het wer-
ken naar model heeft Jannie Harting 
ook veel schilderijen en tekeningen 
gemaakt van oud Aalsmeer. Een aan-
tal van deze werken zijn opgenomen 
in het boek ‘Een schilderachtig dorp, 
oud Aalsmeer in onbekende werken’. 
Maar voor deze expositie is de mens 
als uitgangspunt genomen. De mens 
die juist in het medische centrum aan 
de Kudelstaartseweg 243 zo’n gro-
te rol speelt! De expositie is te bezoe-
ken tot begin november tijdens werk-
dagen van 8.00 tot 21.00 uur, op de 
woensdag tot 18.00 uur. De schilderij-
en zijn te koop. 
Femke Kempkes
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Muziek
Vrijdag 26 september:
* Tribute to Metallica in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 22u.
* Party in danscafé de Praam, Zijd-
straat v/a 22u.
* Kinderdisco 4-12jr. van 19 tot 
21.30u. en thema-feest in feesterij 
de Bok, Dreef 5 v/a 22u.
Zaterdag 27 september:
* Concert met CD-presentatie Urker 
Mans Formatie in Dorpskerk, Ka-
naalstraat v/a 20u.
* Party in danscafé de Praam, Zijd-
straat v/a 22u.
* Thema-feest in feesterij De Bok, 
Dreef 5 v/a 22u.
Zondag 28 september:
* Rockabilly van Howling Coyotes in 
The Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer v/a 16u.
Dinsdag 30 september:
* 80’s Mania, jaren tachtig party in 
Crown Theater, Van Cleeffkade, 20u.
Donderdag 2 oktober:
* Bada Boom comedy club in Crown 
Studio, Van Cleeffkade v/a 20.30u.
3 en 4 oktober:
* Concerten popkoor Soundsation in 
Open Hofkerk, Ophelialaan. Vrijdag 
en zaterdag v/a 20u.
Zaterdag 4 oktober:
* CD-concert ‘Johannes de Heer’ 
door Joke Buis in Leg, Aalsmeerder-
brug v/a 20u.

Films/Toneel
T/m 2 oktober:
* Alle dagen diverse films voor al-
le leeftijden in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade met nieuw: Pijnstillers en 
Into the Storm. Ook 100-Jarige die 
verdween, Lucy. Voor jeugd: Heksen 
bestaan niet, Koemba de zebra, Fro-
zen 2D en Flit & het Magische huis.
25 t/m 28 september:
* Toneelgroep Tobo ‘Rust, vrede en 
Flinterman’ in Noorddamcentrum 
Bovenkerk. Alle dagen v/a 20.15u.
Zaterdag 27 september:
* Filmavond in cultureel café Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21u.

Exposities
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
25 en 27 september:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 ie-
dere woensdag tot en met zaterdag 
open van 12 tot 17u. Schilderijen en 
sculpturen van Didi v/d Velde.
27 en 28 september:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, zaterdag en 
zondag 11-16u. 
* Historische Tuin open. Zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang 
Praamplein. 
* Huismuseum met Mokum collec-
tie open, Van Cleeffkade 12a. Za-
terdag en zondag op afspraak: 06-
12922954 of huiskamermuseum.nl.
* Watertoren aan Westeinder open. 
Zaterdag en zondag 12-17u.
* Expositie in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg met kunst uit Frank-
rijk en Italië. Open zaterdag en zon-
dag 12-17u. T/m 2 november.
Tot en met 19 oktober:
* Expositie Leven van Liesbeth Eil-
ders in beeld in het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat 9. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u. 
September:
* Foto’s van Bianca Tas, schilderijen 
van Wendy Noordam en landschap-
pen van Toon de Haas in Gezond-
heidscentrum Drie Kolommen.
* Foto’s van Monic Persoon in Het 
Boekhuis, Zijdstraat 12.
* Schilderijen van Conny Fransen bij 
Eveleens Makelaardij, Punterstraat.
6 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.

Diversen
Donderdag 25 september:
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.

* Informatiemarkt over vrijwilligers-
werk voor jongeren en presenta-
tie vrijwilligersorganisaties in Histo-
rische Tuin, ingang Praamplein, 18-
19u. Onderdeel van Vredesweek.
* Sjoelcompetitie Oostend in Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Kaartavond DES in De Reede, Rij-
senhout v/a 19.30u.
Vrijdag 26 september:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Dartcompetitie bij Poel’s Eye in 
Dorpshuis. Inschrijven tot 20u.
* Spiritueel café Bacchus, Gerbe-
rastraat, aanvang 21u.
Zaterdag 27 september:
* Nationale burendag bij Open Hof-
kerk, Ophelialaan met activiteiten en 
verkoopkraampjes, 14-17u.
* Red Ball Express, rondrit leger-
voertuigen. Start 9.30 tot 10.30u. bij 
Crash, Aalsmeerderbrug. Bezichti-
ging v/a 14.30u.
* Verkoop bloemen fruit op veiling-
klok Historische Tuin v/a 15u. In-
gang Praamplein.
* Historische dorpswandeling met 
Leo Bertoen. Start 11u. bij Boekhuis, 
Zijdstraat 12.
Zondag 28 september:
* Tour de Poel, familiefietstocht voor 
de kinderboerderij. Start v/a 8u. bij 
Boerenvreugd, Hornmeer.
* Vogelbeurs in Wellant College, Lin-
naeuslaan 2 van 10 tot 13.30u.
* Spelletjes en knutselen bij kinder-
boerderij Boerenvreugd, Hornmeer 
van 11 tot 15u.
* Meer-ontmoeting voor iedereen in 
gebouw Irene, Kanaalstraat v/a 12u.
* Baby- en peuterzwemfeest in De 
Waterlelie, Dreef,13.30 tot 15.30u.
* Cathy van der Meulen vertelt over 
haar werk in Voor Elkaer, Nobelhof 
1 in Kudelstaart van 14.30 tot 16u.
Maandag 29 september:
* Kaartavond Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 30 september:
* Koffie-ochtend in Open Hofkerk, 
ingang Sportlaan 86 v/a 10u.
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 20u.
Woensdag 1 oktober:
* Inloop bij Oost-Inn in Mikado, Ca-
tharina Amalialaan, 9.30-11.30u. 
* Koffie in de Spil, zijstraat Bilder-
dammerweg vanaf 10u.
* Bridgen bij Onder Ons in Crown 
Studio’s, Van Cleeffkade 15 v/a 
19.45u. Inschrijven tot 19.30u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 2 oktober:
* Fietstocht OVAK, laatste van het 
seizoen. Verzamelen 13.30u. Par-
keerterrein Dreef.
Zaterdag 4 oktober:
* Open dag schietvereniging De 
Meerschutters, Aalsmeerderdijk 456 
van 11.30 tot 15u.
* Boekenmarkt en meer in Zijd-
straat, Centrum van 10 tot 17u.
* Vitaliteitsmarkt 50+ in gemeente-
huis, Raadhuisplein van 11 tot 17u.
* Kinderkledingbeurs in De Reede, 
Rijsenhout. Verkoop 12.30 tot 14u.
* Opa en omamiddag in kader Kin-
derboekenweek in Boekhuis, Zijd-
straat van 14 tot 16u.
* Langste eettafel van verbinding in 
gemeentehuis, van 19 tot 21.30u.
4 en 5 oktober:
* Circus Sijm in Aalsmeer, terrein 
aan Dreef. Voorstellingen zaterdag 
om 16u. en zondag om 13.30u.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 25 september:
* Ronde Tafel Gesprek in raadzaal, 
gemeentehuis, 20-22u.
Zaterdag 27 september:
* Afsluiting project Land_Plaats, op-
levering steiger en speeltuin in De 
Rietlanden van 16 tot 18u.
* Thee met fractie AB in Huiskamer-
museum, Van Cleeffkade, 15 tot 17u.
Dinsdag 30 september:
* Wijkoverleg De Dorper in Crown 
Studio’s, Van Cleeffkade v/a 19.30u.
* Thema-avond over mobiliteit en 
zelfredzaamheid in Heliomare aan 
Zwarteweg 90 v/a 20u. 
Donderdag 2 oktober:
* Vergadering Raad in gemeente-
huis, Raadhuisplein v/a 20u.
* Thema-avond ‘Van AWBZ naar 
Wmo’ in gemeentehuis, Raadhuis-
plein v/a 20u.

AGENDARuim keuze films in Crown Cinema
‘Into the Storm’ in bios
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
25 september, draait in Crown Ci-
nema de spannende thriller ‘Into the 
Storm’. In één dag wordt het stad-
je Silverton verwoest door de onge-
kende kracht van een serie torna-
do’s. De bevolking is overgeleverd 
aan de genade van de onvoorspel-
bare en dodelijke cyclonen, terwijl 
stormjagers waarschuwen dat het 
ergste nog moet komen. De mees-
te mensen zoeken een schuilplaats, 
maar sommigen gaan juist naar de 
tornado toe, voor dat ene, unieke 
shot. Verteld door de ogen en len-
zen van professionele stormjagers, 
sensatiezoekende amateurs en dap-
pere burgers. ‘Into the Storm’ laat je 
ervaren hoe extreem Moeder Na-
tuur kan zijn. Vandaag, vrijdag en 
zaterdag te zien in Crown Cinema, 
alle dagen om 21.30 uur. Ook gaat 

vandaag de jeugdfilm ‘Pijnstillers’ 
in première in de bioscoop aan de 
Van Cleeffkade. Om 19.00 uur kan 
plaatsgenomen in het pluche. Ook 
op vrijdag en zaterdag om 16.30 
uur en om 19.00 uur en zondag om 
10.30, 16.30 en 18.45 uur. 

Het hele weekend weer biedt Crown 
Cinema een ruime keuze aan fami-
liefilms, waaronder ‘Flits en het Ma-
gische huis’, ‘Frozen 2D’, ‘Koemba de 
zebra’ en ‘Heksen bestaan niet’. Vol-
wassenen trakteert de bios op ‘Lu-
cia de B’, ‘Oorlogsgeheimen’, ‘Har-
tenstraat’, ‘100 jarige die uit het 
raam klom’ en ‘Sex Tape’. Kijk voor 
het volledige programma en aan-
vangstijden op www.crowncinema.
nl. Kaarten reserveren kan via 0297-
753700 of info@crowncinema.nl. 
Adres is Van Cleeffkade 15.

Vrijdag en zondag livemuziek
Shack: Metallica tribute 
en The Howling Coyotes
Oude Meer - Vrijdag rock en zon-
dag rock ‘n roll in The Shack. Het 
zomerseizoen is weer voorbij en dit 
betekent dat er niet alleen op de 
zondag, maar ook regelmatig op de 
vrijdag- of zaterdagavond live-mu-
ziek wordt geprogrammeerd in The 
Shack. Vrijdag 26 september pre-
senteert The Shack een vette tribute 
to Metallica. Op de Zwarte Cross is 
de Undercover-tent misschien wel 
de meest bezochte geweest van het 
festival. Het concept: professionele 
muzikanten kruipen in de huid van 
hun idolen en vaak met verbluffend 
resultaat! Op vrijdag 26 september 
staan deze geweldige muzikanten in 
The Shack om een tribute te bren-
gen aan Metallica, opgericht begin 
jaren tachtig en één van de meest 
succesvolle metalbands uit Ame-
rika. De band bestaat uit Sandrijn 
Holleboom op drums, Guido Vrou-
we op bas, op gitaren Tom Kenter 
en David Aferiat en op zang Arjen 
Koekoek. 
Op zondag 28 september is het dan 
weer de hóógste tijd in The Shack 
voor een rock ’n roll feestje met een 
geweldige en spectaculaire band! 
The Howling Coyotes is een unie-
ke rock ‘n roll band uit de omgeving 
van Zwolle, die al meer dan 20 jaar 
bestaat! De band bestaat uit muzi-
kanten die hun rock ’n roll sporen 
ruimschoots verdiend hebben in de 
afgelopen jaren, onder andere in de 
Rumble Cats, Stacy Cats, Muppet-
stuff en Koos Busters. Caspar Boe-

lens, Edward van der Beek, Willem 
de Jongh en Arvid Jeuring brengen 
met hun meerstemmige zang, spec-
taculaire acrobatiek op de contra-
bas en gitaar een steady mix van 
rockabilly, surf, ska, doo-wop en 
country en western. Kortom, muziek 
‘from the good old days’. Noteer ook 
alvast zondag 5 oktober in je agen-
da: Lightnin’ Guy (BE), een fántasti-
sche band met een meester op de 
slide-gitaar, rauwe blues en opzwe-
pende boogies! 
Vrijdag 26 september is The Shack 
geopend vanaf 20.00 uur. Aanvang 
The Metallica’s rond 22.00 uur Zon-
dag 28 september gaat The Shack 
open om 15.00 uur en de aanvang 
van de Howling Coyotes is vanaf 
16.00 uur. De entree bedraagt 5 eu-
ro per persoon. Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres is Schiphol-
dijk 253b in Oude Meer. 

Zaterdag met ronde voor kinderen
Veiling Historische Tuin
Aalsmeer - Zaterdag 27 septem-
ber wordt weer een veiling gehou-
den op de Historische Tuin. Veiling-
meester Luus Hooijman gaat weer 
diverse producten voor de klok 
aan de man brengen. Behalve fruit 
en groente zullen er diverse ande-
re producten van de Tuin voor de 
klok komen, waaronder hopelijk de 
eerste chrysanthen. De rest van het 
sortiment blijft tot zaterdag een ver-
rassing. Luus is in het dagelijkse le-
ven veilingmeester op veiling Flo-
raholland en laat op de Tuin de ou-
derwetse veilingklok uit 1930 weer 
draaien vanaf 15.00 uur. Ook voor 
kinderen is er altijd een leuke tus-
senronde. Het is dit jaar een goed 
fruitjaar op de Tuin. Vanwege het 
gewicht van de vele vruchten zijn er 

zelfs al takken afgebroken van de 
bomen. Maar het is zeker de moei-
te waard om al deze verschillende 
fruitsoorten eens te bekijken, net 
als de dahliahoek, die ook dit jaar 
weer een schitterend kleurenpalet 
laat zien. 
De Tuin is nog tot half oktober te be-
zoeken van dinsdag tot en met vrij-
dag van 10.00 tot 16.30 uur en op 
zaterdag en zondag van 13.30 tot 
16.30 uur. De toegang bedraagt 4 
euro per persoon, 65+ers betalen 
3.50 euro en Museumkaarthouders 
en kinderen worden gratis welkom 
geheten. De Historische Tuin is be-
reikbaar via het Praamplein, via de 
brug. Parkeren is gratis, maar wel de 
parkeerschijf gebruiken. Informatie: 
www.historischetuinaalsmeer.nl.

Expositie 3 fotografen uit 
Aalsmeer in gemeentehuis

2 Oktober met o.a. Wilko Terwijn
Lachen met Badaboom 
comedyclub in Crown
Aalsmeer - Vorig seizoen was co-
medyclub Badaboom al even van de 
sfeer komen proeven in het Crown-
theater. De conclusie was vrij sim-
pel: fijne mensen en een zaaltje 
om je comedy vingers bij af te lik-
ken. Daarom komt de comedy-
club er graag weer terug. Donder-
dag 18 september was de eerste 
in een lange rij geweldige come-
dy avonden die georganiseerd wor-
den in samenwerking met PA Con-
cepts-Events. Aangezien deze show 
zo’n groot succes was, komt Bada-
boom donderdagavond 2 oktober 
terug met een line-up waar je u te-
gen zegt! Dus woon je in of in de 
buurt van Aalsmeer en hoor je lie-
ver jezelf bulderen dan de zoveelste 
opstijgende Boeing 777, dan moet je 
zeker even langskomen. De kaar-
ten zijn inclusief garderobe en par-
keren, dus er zijn geen verborgen 
kosten. Om nog een beetje in vlieg-
termen te blijven, de flight crew: De 
captain van de avond is Wilko Ter-
wijn, de man met een ongekende 
hoeveelheid vlieguren. Bekend van 
‘De Grote Improvisatieshow’ waarin 
hij samen met zijn comedy-collega’s 
Ruben van der Meer en Tijl Beckand 
menig mens laat gieren. De pursers 

zijn ook niet te versmaden: Martijn 
Oosterhuis was te zien als één van 
de lama’s in het televisieprogramma 
‘De Lama’s’ en heeft daarbij zeker 
geleerd hoe je het publiek hoog kan 
houden. Net als Gerthein Boersma, 
die na het winnen van de Talent Co-
medy Award zeker nog met beide 
benen op de grond bleef staan (al 
is dat natuurlijk niet wenselijk als 
purser...). De avond wordt afgeslo-
ten door niemand minder dan René 
van Meurs, winnaar van de jury- en 
publieksprijs van het Cameretten. 
Met shows op Lowlands, Melkweg 
en het Amsterdam Comedy Festi-
vals belooft René één van de hoog-
tepunten van de avond te worden.

Mega-deal
Als je nog steeds niet overtuigd 
bent, er ligt een mega deal voor je 
klaar: Koop 1 kaart en neem een 
gratis introducé mee. Dat betekent 
dat je voor de prijs van één kaartje 
met twee mensen kan genieten van 
deze spectaculaire reis naar ‘humor-
land’. Humor is immers om te delen! 
Meer informatie: www.pa-events.nl, 
www.badaboom.tv of www.seetic-
kets.nl. De voorstelling begint 2 ok-
tober om 20.30 uur.

STAGE
MUSIC SHOP

Nieuwe
muziekboeken

o.a. ‘Racoon’: €27,95
Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 

Dé vioolspecialist

NIEUW: AANBIEDING:

Nieuwe
TIP:KOOPJE:

Koptelefoon
MD-4800 ‘Stage Line’

€34,60

Gitaarlele
(zwart/rood)  €39,95

Viool (4/4) ‘Leonardo’
 (ook in kleur) €125,-

Crown Cinema presenteert
Girls event rond première 
hitfilm One Direction
Aalsmeer - Devon Schimmel is 
commercieel medewerker van de 
Studio’s Aalsmeer en bovenal ver-
antwoordelijk voor de bioscoop in 
de studio’s, Crown Cinema. Hij heeft 
in samenwerking met Kirsten Ver-
hoef van Sylt Support een leuke ac-
tie bedacht rondom de Nederland-
se première van de hitfilm ‘One Di-
rection’. De populairste boyband van 
dit moment heeft een tweede speel-
film gemaakt ‘Where We Are’, met 
daarin een registratie van één van 
hun concerten in Milaan. De vijfen-
zeventig minuten durende concert-
film bevat ook extra’s die nooit eer-
der te zien zijn geweest, een echte 
‘behind de scenes’. “Natuurlijk wil-
len de fans vooral die beelden graag 
zien, hoe het er achter de scher-
men aan toe gaat bij die jongens”, 
aldus Devon. “Hij is Nederlands on-
dertiteld en geschikt voor alle leef-
tijden, maar we verwachten dat er 
vooral veel meiden op af zullen ko-
men, vandaar het Girls event. Uiter-
aard kunnen jongens de film ook 
bezoeken en ouders natuurlijk voor 
de begeleiding. Op zaterdag 11 ok-
tober zijn er twee voorstellingen in 
onze Crown Cinema. Om half drie 
én om kwart voor zeven. Voor, tij-
dens en na de film is er genoeg te 
zien in de straat van de Studio’s. Er 
zullen meer dan vijftien kraampjes 
opgesteld staan met daarin (betaal-
bare) kleding, sieraden, make-up-
stands, eetstandjes, waaronder sui-
kerspinnen en snoepgoed en One 
Direction ijs. Heel bijzonder. Ook is 
er een kraam die haarfeather-ex-
tensions inzet en er loopt een fo-
tograaf in de rondte voor leuke op-
names. Je kunt met een foto van je 
idool op de foto. Het wordt een hele 
gezellige dag met een feestelijk tint-
je, want je wordt als een heuse ster 
verwelkomt met een lekker glaasje 
bubbels.” 

Enige in de regio!
In heel Nederland gaat het weekend 

van 11 en 12 oktober de film in pre-
mière en Devon is er best trots dat 
de Aalsmeerse bioscoop de enige 
in deze regio is die ‘Where We Are’ 
vertoont. “De zaterdag is gereser-
veerd voor het Girls-event. Om één 
uur begint de markt en die duurt tot 
negen uur ’s avonds. We verloten 
per voorstelling ook nog eens tien 
goodybags met verrassingsitems en 
er is live entertainment. Uiteraard 
kun je de hele dag genieten van de 
muziek van de vijf binken van One 
Direction. We maken er een leuk 
feestje van. Daar móet je toch ge-
woon bij zijn met je vriendinnen?!” 
Een kaartje, inclusief welkomst-
drankje (ook bij de zondagmid-
dagvoorstelling om half drie) kost 
12,50 euro. Op de Facebookpagi-
na van Studio’s Aalsmeer is er tot 
en met zes oktober een geweldige 
actie om een arrangement te win-
nen ter waarde van vijfenvijftig euro. 
Hiervoor kun je eten in restaurant 
DownTown Diner én je krijgt een 
toegangskaart voor de concertfilm. 
Wat je hiervoor moet doen is een 
leuke selfie insturen met jouw One 
Direction moment. Een professio-
nele jury zal de winnaar een week 
voor de première bekend maken. Ga 
voor losse kaartverkoop naar www.
crowncinema.nl of naar de kassa 
van de bioscoop aan de Van Cleeff-
kade 15. Door Miranda Gommans 

Twee belangrijke bloemen 
van Veldboeket zoek!
Aalsmeer - Hoe het kan weet nog 
niemand maar afgelopen zondag 
zijn er twee belangrijke bloemen uit 
Het Veldboeket op mysterieuze wij-
ze verdwenen. Zondagmiddag om 
vier uur konden deelnemers tijdens 
de Kunstroute hun geschilderde 
bloem ‘ plukken’ en weggeven aan 
de persoon voor wie de bloem was 
geschilderd. Helaas bleek dit voor 
twee mensen, een dochter die voor 
haar moeder een bloem had ge-
maakt en een echtgenoot die voor 
zijn ernstig ziek vrouw een bloem 
had geschilderd onmogelijk, om-
dat de bloemen verdwenen ble-
ken. Het gaat om een bloemschil-
derij van een twaalfbladerige lotus-

bloem in groene tinten en om een 
passiebloem in lila, paars en blauw. 
De leden van de Kunstploeg, de ini-
tiators van Het Veldboeket, zijn er 
door geschokt. De Kunstploeg ver-
moed dat bezoekers hebben ge-
dacht dat er vrij geplukt mocht wor-
den uit het boeket. Dat was natuur-
lijk niet het geval omdat de bloemen 
speciaal voor iemand gemaakt zijn. 
Het gekke is dat de bloemen er om 
vier uur nog lagen en pal nadat wet-
houder Van der Hoeven het ‘bloem-
plukken’ had gestart zijn de twee 
weggeplukt. Daarom bij deze de op-
roep om de bloemen terug te bezor-
gen. Adres: Uiterweg 185, kunstate-
lier Karin Borgman.

Aalsmeer - Een gezellige groep 
belangstellenden meldde zich af-
gelopen vrijdag 19 september bij 
de opening met rondleiding van de 
nieuwe expositie ‘Black and White’ 
in het gemeentehuis. De fototen-
toonstelling toont werken van Judith 
de Bats, Patrick Spaander en Kick 
Spaargaren. Mensen staan centraal 
op de foto’s van deze drie fotogra-
fen. Van Judith de Bats zijn foto’s 
te zien van donkere mensen en van 
bruiloften. Patrick Spaander toont 
zwart-wit portretten van inwoners 
die met kunst en cultuur te maken 
hebben. Onder andere kijken Bob 
en Gon, de twee organisatoren van 

het concert eens in de maand op 
zondagmiddag in het Crown Thea-
ter, vrolijk het gemeentehuis in. Van 
Kick Spaargaren, die al een aantal 
jaren foto’s voor deze krant maakt, 
worden sterk vergrote portretten 
van artiesten, die in het Crown The-
ater hebben opgetreden, getoond. 
De tentoonstelling is samengesteld 
door Janna van Zon, die tevens voor 
de gemeente de expositie samen 
met de kunstenaars heeft ingericht. 
Een kijkje gaan nemen kan tijdens 
de openingstijden van het gemeen-
tehuis van maandag tot en met vrij-
dag tot en met 3 januari. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 
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Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum

Zaterdag rondrit authentieke 
WOII legervoertuigen

Vogelbeurs in Wellantcollege

Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
‘40-’45 organiseert op zaterdag 27 
september in samenwerking met 
de vereniging Keep Them Rolling 
de jaarlijkse rondrit ‘Red Ball Ex-
press’. Dit jaar wordt herdacht dat 
deze logistieke militaire operatie 
70 jaar geleden plaatsvond. Onge-
veer 55 authentieke legervoertui-
gen verzamelen om 10.30 uur bij 
het Fort bij Aalsmeer en vertrekken 
daar om 11.15 uur voor een rond-
rit door Haarlemmermeer en de Bol-
lenstreek. 
Ze keren om ongeveer 14.30 uur te-
rug en zijn dan te bezichtigen voor 
het publiek. De circa 70 kilometer 
lange rondrit zal plaatsen van histo-
rische betekenis uit de Tweede We-
reldoorlog passeren. Daarmee wor-
den mensen herdacht en geëerd 
die vochten en vielen voor de vrij-
heid. Ook worden jaarlijks bloemen 
gelegd bij een monument. Dit jaar 

is dat het ‘Missing Man Salute’, het 
monument voor alle omgekomen 
Amerikaanse bemanningsleden dat 
onlangs bij het Crash Museum ’40-
’45 is geplaatst. De naam Red Ball 
Express herinnert aan de bevoor-
radingslijnen die door de geallieer-
den na D-day werden opgezet van-
af de invasiestranden in Normandië 
naar het front. Dag en nacht reden 
konvooien naar de linies met wa-
pens, munitie en andere voorraden. 
De ‘Red Ball Express’, die dit jaar 
voor de dertiende keer wordt geor-
ganiseerd, trekt altijd veel belang-
stelling. Er zullen circa 55 voertui-
gen deelnemen. De rit trekt dit jaar 
door Haarlemmermeer en de Bol-
lenstreek. Het Crash Luchtoorlog- 
en Verzetsmuseum ’40-’45 is geves-
tigd in het Fort bij Aalsmeer aan de 
Aalsmeerderdijk 460. Voor meer in-
formatie en de route van de rondrit: 
www.crash40-45.nl of www.redball-
express.nl.

Aalsmeer - Vogelbeurs Aalsmeer 
is uitgebreid en presenteert in de 
grotere ruimte meer handelaren, 
meer vogels en een groter assorti-
ment aan vogels en benodigdheden. 
Aanstaande zondag 28 september 
wordt de vogelbeurs weer georga-
niseerd door de Vogelvereniging in 
het Wellant college MBO aan de 
Linnaeuslaan 2. 

De beurs is open van 10.00 tot 13.30 
uur. De vogelvrienden van Aalsmeer 
bezitten het keurmerk van de Ne-
derlandse bond van vogelliefheb-
bers, voor het diervriendelijk behan-
delen van vogels met in acht ne-
ming van de milieu eisen die tot he-

den van kracht zijn. Iedere vogellief-
hebber is welkom om vogels te ko-
pen, te verkopen, te ruilen of rond 
te kijken en vragen te stellen betref-
fende vogels, voedsel en huisves-
ting. De entree bedraagt 1 euro voor 
iedereen die komt kijken of kopen. 
Met het entreebewijs maken be-
zoekers kans op een leuke attentie. 
Verkoop van uw eigen vogels is gra-
tis, zowel voor leden als bezoekers. 
Handelaren zijn aanwezig (alleen 
op uitnodiging) met diverse soor-
ten vogels, zoals tropische vogels, 
kanaries en kromsnavels. Er is ook 
een handelaar aanwezig met diver-
se soorten zaden en zaadmengsels. 
Voor inlichtingen: 06- 10666878.

Kinderkledingbeurs herfst 
en winter in De Reede
Rijsenhout - Op zaterdag 4 okto-
ber is er de jaarlijkse herfst en win-
ter kinderkledingbeurs in dorpshuis 
De Reede aan de Schouwstraat 14. 
Het betreft de in- en verkoop van 
kinderkleding vanaf maat 80 tot en 
met maat S/L, speelgoed en kinder-
benodigdheden. 

De enige voorwaarden hiervoor 
zijn dat de ingebrachte kleding wel 
voor deze tijd van het jaar bestemd 
moeten zijn en de kleding en ande-
re spullen heel, modieus en schoon 
zijn. Er kan één verkoopnummer 
aangevraagd worden per persoon 
waarop maximaal 30 kledingartike-

len, 15 stuks speelgoed en 3 paar 
schoenen vanaf maat 30 verkocht 
kan worden. 

De inbreng is van 9.00 tot 10.00 uur, 
de deur gaat om 10.15 uur dicht. De 
deelnemers kunnen hun ingebrach-
te kleding dan zelf ophangen. De 
verkoop is van 12.30 tot 14.00 uur. 
Het afhalen van de niet verkoch-
te artikelen is tussen 17.00 en 17.30 
uur. Alles wat om 17.30 uur nog niet 
is opgehaald, gaat zondermeer naar 
een goed doel. Voor verkoopnum-
mers: Henriëtte, tel. 0297-345007, 
Nettie, tel. 0172-508930 of 06-
42216168 en Joke, tel. 0297-323955. 

Opbrengst voor ziekenhuis Nigeria
Ruim 2.000,- na wandeling 
van Dam tot ziekenhuis
Aalsmeer - Ruim 17.500 deelne-
mers aan de 12e Dam tot Dam 
Wandeltocht genoten zaterdag 20 
september van een warme nazo-
merse dag, toen zij van de Dam in 
Amsterdam naar de Dam in Zaan-
dam wandelden. 

Er werd vroeg in de ochtend ge-
start, zodat zij alle tijd hadden om 
de gekozen afstand van 9, 18, 26 
of 40 kilometer op een ontspannen 
manier te volbrengen. Op de ver-
zorgingsposten werd extra rust ge-
nomen en genoten van de live mu-
ziek en diverse consumpties. Aan 
Stichting Pink Ribbon, het aan het 
evenement verbonden goede doel, 
werd bij de finish op de Burcht een 
cheque van 14.100 euro overhan-
digd. Onder de deelnemers waren 
ook 20 wandelaars die voor stich-
ting Mission House uit Kudelstaart 

de 18 kilometer afstand meelie-
pen. Gekleed in T-shirts in de kleu-
ren van de Nigeriaanse vlag onder 
het motto van Dam tot ziekenhuis 
hebben zij ruim 2000 euro inge-
zameld voor hun goede doel, een 
ziekenhuis in Ado Ekiti in Nigeria. 
Gelijk met de deelnemers in Ne-
derland liepen initiatiefnemer dok-
ter Dare Ogunlusi, zijn vrouw dok-
ter Gbemi Ogunlusi, twee van hun 
kinderen en vrienden 20 kilometer 
en zamelden op die manier 2000 
US dollars in. 

Een geweldig resultaat. Alle deel-
nemers en sponsors hartelijk 
dank voor jullie inzet en inbreng. 
Stichting Mission House heeft 
een aanvraag ingediend bij stich-
ting Ontwikkelings-samenwerking 
Aalsmeer, OSA, ter verdubbeling 
van het ingezamelde geld.

Alpha-cursus: Maak kennis 
met het christelijk geloof
Aalsmeerderbrug – De Levend 
Evangelie Gemeente organiseert 
vanaf dinsdag 30 september een Al-
pha-cursus voor iedereen die meer 
wil weten over het christelijk ge-
loof. De cursus wordt in het ge-
bouw van de LEG aan de Kruis-
weg 55 in Aalsmeerderbrug gehou-
den en gaat om 19.00 uur van start 
met een maaltijd. Ben jij op zoek 
naar de zin van het leven? Vraag je 
je soms af of er meer is tussen he-
mel en aarde? Of wil je je gewoon 
eens verdiepen in het christelijk ge-
loof? Dan nodigen we je van harte 
uit om deel te nemen aan de Alpha-
cursus. Tijdens deze cursus maak 
je op een eigentijdse en vrijblijven-
de manier kennis met het christe-
lijk geloof. Er komen onderwerpen 
aan bod als: is er meer, wie is Jezus 

en wat is bidden? De cursus wordt 
gedurende tien weken op dinsdag-
avond gehouden. Alle avonden be-
ginnen om 19.00 uur met een maal-
tijd. Daarna volgt er een inleiding 
over het christelijk geloof en praat 
je hierover in groepjes na. De avon-
den zijn heel laagdrempelig en er 
is volop gelegenheid om vragen te 
stellen. Als onderdeel van de cur-
sus wordt er een gezamenlijk week-
end gehouden. De eerste avond is 
een introductieavond die je vrijblij-
vend bij kunt wonen om te zien of 
de cursus iets voor jou is. Aanmel-
den voor de Alpha-cursus kan via 
info@leg.nl of bel naar 020-6533887. 
De cursus is gratis, voor het week-
end wordt een kleine bijdrage ge-
vraagd. Wil je meer weten? Kijk dan 
op www.leg.nl. 

Workshops, springkasteel en muziek

Burendag bij Open Hof kerk 
met diverse activiteiten
Aalsmeer - In het weekend van 27 
en 28 september wordt bij de Open 
Hof kerk van de Protestantse Ge-
meente Aalsmeer aan de Ophelia-
laan het traditionele startweekend 
gehouden. Het is het begin van de 
activiteiten die komend seizoen ge-
organiseerd gaan worden. Het thema 
van dit jaar is ‘Vieren en Verbinden’. 
Zaterdag 27 september is ook de 
Nationale Burendag. Met dit initia-
tief van Douwe Egberts en het Oran-
je Fonds wil men de samenhang tus-
sen mensen en groepen bevorderen. 
De Open Hof kerk wil van deze spe-
ciale dag gebruik maken en iedereen 
uit de buurt uitnodigen om van 14.00 
tot 17.00 uur te komen kennis maken 
met alles wat de Open Hof kerk te 
bieden heeft en misschien ook voor 
ú kan betekenen. Want naast de we-
kelijkse kerkdiensten zijn er jeugd-
clubs, koffieochtenden, informatie-
ve avonden, Open huis én de Open 
Hof keuken! Ook u bent daarbij van 
harte welkom. Alle informatie hier-
over is zaterdagmiddag te vinden 
in de standjes in de kerkzaal. Bui-
ten, op het plein voor de kerk, staat 
een springkasteel voor de kinde-
ren, een poffertjeskraam, een bloe-
menkraam en heerlijke biologische 

groenten kunnen aangekocht wor-
den bij de stand van Oost Oogst. Bin-
nen in de kerkzaal is een fotograaf 
aanwezig om foto’s van u en/of uw 
(klein)kinderen te maken. Belang-
stellenden kunnen aanschuiven voor 
een workshop ‘encoustic’ schilderen, 
een bloemstukje maken voor iemand 
die dat verdient, er is een boeken-
tafel met interessante boeken, er is 
koffie met iets lekkers, er zijn men-
sen aanwezig om eventuele vragen 
te beantwoorden en om 16.30 uur zal 
organist Theo Griekspoor laten zien 
én horen dat een kerkorgel niet al-
léén voor ‘kerkmuziek’ geschikt is! 
Kortom, méér dan voldoende rede-
nen om langs te komen. Iedereen is 
van harte welkom!

Zondag dienst en film
Zondag 28 september begint om 
10.00 uur een bijzondere, laagdrem-
pelige kerkdienst. Na de dienst is er 
koffie/thee of limonade met iets lek-
kers. Er is voor de jongeren een spe-
ciaal programma in Het Open Hok, 
voor de ouderen wordt een film over 
oud Aalsmeer vertoond. Daarna 
wordt een drankje geschonken en 
deze bijzondere dag wordt afgeslo-
ten met een gezamenlijke lunch!

Geen reünie 100 jaar TVA!
Aalsmeer - Door een te gering 
aantal aanmeldingen ziet de orga-
nisatie van 100 jaar Turn Vereniging 
Aalsmeer (TVA) af van haar geplan-
de reünie. Deze zou worden gehou-
den op zaterdag 27 september in de 
burgerzaal van het gemeentehuis. 
Met minder dan 50 aanmeldingen 
is het financieel gezien te riskant 
om de reünie doorgang te laten vin-

den. De organisatie vindt het jam-
mer dat het geplande feest afgelast 
moet worden. Omdat blijkt dat voor-
al ouderen warmlopen voor de re-
unie, wordt gekeken of in kleinere 
vorm een bijeenkomst kan worden 
georganiseerd alwaar oud-leden 
van TVA herinneringen met elkaar 
kunnen ophalen. Meer informatie: 
06-51094994.

Genieten van de Pramenrace 
Aalsmeer - Zaterdag 13 september 
hadden ruim 80 mensen met een 
verstandelijke beperking en hun be-
geleiders een leuke dag tijdens de 
Pramenrace, dankzij het Jongeren 
Rode Kruis afdeling Aalsmeer en 
Uithoorn. Vanuit de tuin van Zorg-
centrum Aelsmeer genoten zij van 
de voorbij varende boten. In de Pra-
menrace – onderdeel van de feest-
week van Aalsmeer – varen versier-
de boten rond, en dit jaar was het 
thema ‘Op z’n chicst’. Net als voor-
gaande jaren waren bewoners van 
Ons Tweede Thuis – de woonstich-
ting voor mensen met een verstan-
delijke beperking – uit Aalsmeer en 
omgeving te gast bij de Pramenrace. 
De tuin van Zorgcentrum Aelsmeer 
grenst aan de Ringvaart en zittend 
op stoeltjes in de tuin bewonderden 
de gasten de mooi versierde bo-
ten. Meerdere keren voeren de bo-

ten langs en de OTT bewoners en 
de mensen in de pramen zwaaiden 
enthousiast naar elkaar. De vrijwil-
ligers van het Jongeren Rode Kruis 
afdeling Aalsmeer en Uithoorn trak-
teerden de gasten meerdere keren 
op belegde broodjes, fruit en drin-
ken. 
De gasten gingen tevreden naar 
huis na deze geslaagde dag. Het 
Jongeren Rode Kruis zoekt nog jon-
geren en scholieren die zich vrij-
willig willen inzetten om mensen te 
helpen, bijvoorbeeld in het kader 
van de Maatschappelijke Stage. Wil 
jij helpen bij activiteiten voor oude-
ren of mensen met een beperking 
of wil je meer informatie over wat 
het Jongeren Rode Kruis doet? Mail 
naar jongerenrodekruis@hotmail.nl 
of kijk op www.facebook.com/Jon-
gerenRodeKruis of volg @jjrode-
kruis op twitter.

De gasten en vrijwilligers hadden het uitstekend naar hun zin bij deze activi-
teit van het Jongeren Rode Kruis.

Open Meer ontmoeting met 
‘pot lucky’ in Irene
Aalsmeer - Aanstaande zondag 28 
september is er, net als vorig jaar, 
weer de open Meer-ontmoeting. Dit 
seizoen zal dit echter op een ander 
moment plaatsvinden. Namelijk, om 
de maand gelijk na afloop van het 
koffiedrinken na de morgendienst in 
wijkgebouw Irene. 

Deze keer gaat het via de ‘pot luck’, 
dat wil zeggen dat u zelf wat culi-
nairs mag meenemen (uiteraard 
niet verplicht), als het maar makke-
lijk op tafel te zetten is. Verras el-
kaar, heerlijk! Mocht u niet bij de 
dienst zijn geweest, dan kunt u na-

tuurlijk ook zo binnen komen lopen 
waarna rond de klok van 12.30 uur 
het eten geserveerd wordt. Komt u 
ook langs in wijkgebouw Irene in 
de Kanaalstraat om lekker met el-
kaar in gezelligheid te genieten van 
een heerlijke maaltijd. Absoluut ie-
dereen is welkom: gezin en alleen-
staand, blond en grijs, etc. Aanmel-
den is niet nodig. Hester Harting, 
Kathelijne Spaargaren en Robert 
Heil hopen u en jou (0-99 jaar) weer 
te ontmoeten en voel u vrij om gas-
ten mee te nemen. Voor vervoer kan 
gezorgd worden. Informatie te ver-
krijgen via 0297-329538.

Open huis op dinsdag in 
de Open Hof Kerk
Aalsmeer - Het open huis in de Open 
Hof kerk is ruim 30 jaar geleden opge-
richt als inloophuis van de kerk voor ie-
dereen, van welke kerkgenootschap of 
religie dan ook. Deze ochtenden wor-
den door de diaconie van de Open 
Hof Kerk georganiseerd en de koffie 
of thee is geheel gratis. Wilt u graag 
eens met anderen praten, u bent van 
harte welkom. De diaconie zal het dan 
ook fijn vinden om diegene die het al-
lang van plan was eens te komen, hier 
te ontmoeten. Wees welkom dit nieu-
we seizoen. Het verplicht u tot niets. 

Op dinsdag 30 september wordt er een 
open huis gehouden voor de start van 
het winterseizoen. Deze opening wordt 
verzorgd door dominee van Popering. 
Het open huis begint om 10.00 uur met 
een kopje koffie of thee en later nog 
een tweede kopje en duurt tot circa 
11.30 uur. De koffie wordt geschonken 
in ‘t Baken in de Sportlaan 86. Heeft u 
moeite om te komen en wilt u graag, 
maar heeft u geen vervoer? Neem dan 
contact op met de dames A. Stoof en 
A. Vijfhuizen via 328326 en 322131 of 
de heer P. Eikelenboom via 327915. 

Kudelstaart - Op woensdag 1 ok-
tober houdt de SOW gemeente haar 
maandelijkse koffie-inloop in gebouw 
de Spil aan de Spilstraat 5, zijstraat 
van de Bilderdammerweg. De aan-
vang is 10.00 uur. Iedereen is welkom 

en de toegang is gratis. Koffie en thee 
staan klaar. Er zijn mogelijkheden om 
een kaartje te schrijven voor zieke 
mensen of om een gesprek van mens 
tot mens te hebben. U/jij komt toch 
ook en neem gerust iemand mee.

Koffie in de Spil

Voor alleenstaanden vanaf ongeveer 60 jaar

Maatjesavond in Rijsenhout
Rijsenhout - Zin in een avond-
je uit? Kom naar de maatjesavond. 
Na een heerlijke zonnige zomer, 
doet het najaar haar intrede. De da-
gen worden korter, het weer on-
stuimiger. Renata van Leeuwen en 
Carla Tulp willen daarom een leu-
ke avond organiseren voor alleen-
staande mensen vanaf ongeveer 60 
jaar. Op zaterdag 18 oktober gaat dit 
plaatsvinden in de Anna’s Hoeve in 
Rijsenhout van 20.00 tot 24.00 uur. 
Het doel van deze avond is om nieu-
we mensen te ontmoeten. Soms kun 
je als alleenstaande wel eens de be-
hoefte hebben om bijvoorbeeld sa-
men met iemand te gaan fietsen of 
naar het theater te gaan. Wat zou 
het toch leuk zijn om deze avond 
zo’n maatje te ontmoeten! Er zal 

achtergrondmuziek gedraaid wor-
den uit de jaren zestig en er komt 
zelfs een muzikant. Natuurlijk mag 
er gedanst worden. 
Verder is er eventueel ook de mo-
gelijkheid om een spelletje te spelen 
(kaartspellen, sjoelen of bingo). De 
entree is gratis, de consumpties zijn 
wel voor eigen rekening. Kom ge-
zellig op zaterdag 18 oktober naar 
de Anna’s hoeve aan de Aalsmeer-
derweg 755 en neem gerust iemand 
mee.
Om te inventariseren op hoeveel 
mensen de organisatie kan rekenen, 
wordt gevraagd vooraf aan te mel-
den. Graag vóór 1 oktober via: 06-
22683014 (Renate), 06-40989023 
(Carla, dagelijks na 15.00 uur) of per 
email: maatjes@email.com.

Urker Mannen in Dorpskerk
Aalsmeer - Op zaterdag 27 sep-
tember geeft de Urker Mans For-
matie onder leiding van Martin 
Mans een concert in de Dorps-
kerk in de Kanaalstraat. Het the-
ma van het programma is ‘De zee 
zingt’. De Urker Mans Formatie 
heeft een eigen stijl die gewor-
teld is in de Urker zangtraditie. 

De zangers zijn opgegroeid met 
het Urker levenslied  dat vertelt 
over de zee met al haar uitda-
gingen. De formatie zingt onder 
andere geestelijke liederen, ge-
voelige spirituals en indrukwek-
kend klassiek repertoire. De zan-
gers treden op in traditioneel te-
nue. Binnen de eigen gelederen 
bevindt zich een aantal solisten. 
De bekende tenor Barend Wiltjer 
neemt het leeuwendeel van de 

solo’s voor zijn rekening. Daar-
naast komen Willem de Ridder, 
Pieter Baarssen, Ioan Micu, Pal-
le Jørgensen en Arne van Ommen 
als solist naar voren. Ioan Micu 
bespeelt bovendien een taragot 
en Palle Jørgensen een altviool. 
Aan het orgel zit jong talent Mark 
Brandwijk. Hij heeft zich in enke-
le jaren als vakkundig begeleider 
ontwikkeld. De gedreven dirigent 
Martin Mans voegt de talenten 
samen en zet een gestroomlijnd 
programma neer. Het concert za-
terdag begint om 20.00 uur en de 
toegang bedraagt 12,50 euro voor 
volwassenen en 5 euro voor kin-
deren tot en met 11 jaar. Kaarten 
reserveren kan via: www.martin-
mans.nl of via 06–25391903.  In-
dien nog voorradig, ook kaartver-
koop aan de kerk. 
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Aalsmeer - De collecteweek van 
de Dierenbescherming vindt plaats 
in de week van Wereld Dierendag 
van 29 september tot en met 4 ok-
tober. Vanwege een tekort aan col-
lectanten staan er ook collectebus-
sen bij Discus Van der Zwaard in 
de Zijdstraat, Dierenspeciaalzaak 
Jagerman in de Ophelialaan en in 
het winkeltje van Kinderboerde-
rij Boerenvreugd. Een bijdrage le-
veren kan ook door een sms met 
het woord ‘Dier’ te sturen naar 4333 
(normale tarief). Eenmalig steunt u 
dan met een gift van 1,50 euro de 
Dierenbescherming. De opbrengst 
van de collecte wordt gebruikt 

Collecte dieren-bescherming
door de Dierenbescherming afde-
ling Noord-Holland Zuid voor haar 
Dierenambulance, opvang dieren in 
haar asielen, hereniging gevonden 
dieren met hun eigenaren, inspectie 
meldingen van dierenmishandeling, 
voorkomen dierenleed, voorlichting 
geven over dier en welzijn, honden-
school De Gehoorzame Huishond 
en geprobeerd wordt met beleids-
beïnvloeding diervriendelijke wet- 
en regelgeving te bevorderen. De 
Dierenbescherming helpt de dieren 
zo goed mogelijk met de beperkte 
middelen die zij heeft, maar met ex-
tra hulp zou nog meer gedaan kun-
nen worden. 

Geslaagde 22ste BorrelAalsmeer 
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
vond de 22ste editie van de net-
werkborrel Borrel Aalsmeer plaats 
bij restaurant Welkom Thuis. Het 
dakterras was geopend en rond de 
100 relaties brachten een bezoek 
aan de sfeervolle locatie gevestigd 
aan de Westeinderplassen. 

Zanger Daan Faber zorgde voor een 
vrolijke noot en vijf ondernemers 
verzorgden een 1 minuten pitch 
op het podium. Fotograaf Marlies 
Geervliet maakte dit keer de foto’s 
en kunstenares Joke Wegman ex-
poseerde een viertal werken. On-
der de netwerkers zijn twee vrij-

kaarten voor de theatervoorstelling 
Eighties Mania op 30 september in 
het Crown Theater Aalsmeer ver-
loot. Rond 20.00 uur nuttigden 40 
netwerkers gezamenlijk een maal-
tijd en werd het netwerken op een 
andere wijze ingevuld. Elke tweede 
donderdag van de maand vindt van-
af 17.00 de netwerkborrel plaats. Wil 
je graag de volgende keer een be-
zoek brengen? Reserveer dan 9 ok-
tober, 13 november en 11 decem-
ber in de agenda. Iedereen is wel-
kom, ook werkzoekenden. Aanmel-
den is niet verplicht en entree is gra-
tis. Voor meer informatie: www.bor-
relaalsmeer.nl.

Deze week met veel voordeel
Bedrijfswagenshow bij 
Renault Nieuwendijk

Teambuilding op Boerenvreugd

Aalsmeer - Ondernemers die oog 
hebben voor kostenbesparing, kun-
nen 24 tot en met 29 september 
in hun agenda reserveren. Op de-
ze dagen houden drie Nieuwendijk 
vestigingen een Renault Bedrijfs-
wagenshow, waarbij het voordeel 
op een nieuwe bedrijfsauto hoog 
kan oplopen. Kostenbesparing dient 
niet ten koste te gaan van kwali-
teit en daar komt Renault Nieuwen-
dijk aan tegemoet. De vestigingen in 
Aalsmeer, Hillegom en Lijnden zijn 
vijf dagen speciaal ingericht voor de 
Renault bedrijfswagenshow. Onder-
nemers kunnen tijdelijk profiteren 
tot 25 procent korting op alle nieu-
we Renault bedrijfswagens. Daar-
naast profiteert de ondernemer van 
0% rente op de Financial Lease! Bo-
vendien kunnen ondernemers ken-
nis maken met de nieuwe Renault 

Trafic. Als één van de eerste Renault 
dealers in Nederland mag Nieuwen-
dijk deze auto met gepaste trots tij-
dens de bedrijfswagenshow pre-
senteren. De praktische en zuinige 
bedrijfsauto is nóg slimmer en ster-
ker dan zijn voorganger en zit vol 
met de modernste technieken en 
features. Tijdens de Bedrijfswagen-
show is Nieuwendijk op de door-
deweekse dagen van 9.00 tot 18.00 
uur geopend en op zaterdag van 
9.00 uur tot 17.00 uur. Bent u ook 
zo nieuwsgierig naar de vernieuw-
de Master, de gloednieuwe Trafic, 
de populaire Kangoo Express en de 
verrassend ruime Dacia Dokker Van 
én wilt u profiteren van hoge kor-
tingen? Bezoek dan deze week één 
van de vestigingen of kijk voor meer 
informatie op www.renault-nieu-
wendijk.nl. 

Aalsmeer - In het kader van Glo-
bal Voluntary Day hebben vier me-
dewerkers van Van Swieten Air Car-
go op 9 september geholpen op kin-
derboerderij Boerenvreugd. Op de-
ze dag hebben zij, samen met enke-
le vrijwilligers van Boerenvreugd, de 
voorbereiding gedaan voor de bouw 
van de nieuwe materiaalschuur, De 
Barn. Volgens één van de helpers, 
Esther Rijsdijk, is het fantastisch 
dat de kinderboerderij zoveel voor 
elkaar krijgt zonder subsidie. Als 
warming up is ‘s morgens begon-
nen met het inrichten van de stal in 

de hooiberg voor de winter. Daarna 
moesten de materialen en boomtak-
ken opgeruimd worden en konden 
de vrijwilligers-voor-een-dag zelfs 
beginnen met het slopen van de ou-
de materiaalschuur. Zowel de me-
dewerkers van Van Swieten Air Car-
go als de vrijwilligers van de kinder-
boerderij kijken terug op een gezel-
lige en nuttige dag. Bedrijven en or-
ganisaties die ook eens willen ko-
men klussen of teambuilden op 
Boerenvreugd, kunnen mailen naar 
bestuur@boerenvreugd.nl of twitter: 
@boerenvreugd.

Blij met nieuwe fiets van Bert
Aalsmeer - Mooie prijzen wa-
ren te winnen met het Tour prijzen-
festival van de Nieuwe Meerbode. 
Hoofdprijs was een Azero fiets met 
een accessoirepakket van 100 eu-
ro, beschikbaar gesteld door Bert 
de Vries. De winnaar mocht van de 
fietsverkoper en -reparateur zijn 
fiets honderd procent naar eigen 
stijl aankleden. Geheel passend bij 
de slogan die Bert de Vries hanteert: 

‘Voor al uw fietsplezier’. De heer P. 
Verschueren is de gelukkige win-
naar van de hoofdprijs en meld-
de zich afgelopen week bij de fiet-
senhandel aan de Oosteinderweg. 
Hij koos voor een Cortina Azero en 
uiteraard is deze sportieve fiets rij- 
en eisklaar gemaakt. De heer Ver-
schueren toonde zich uiterst tevre-
den. Bert de Vries mocht een heel 
blije inwoner uitzwaaien.

Esther, Hosan en Cees Vrooland 
winnen Vredesweek wedstrijd
Aalsmeer - Ter gelegenheid van 
de Vredesweek 2014 organiseerde 
de Raad van Kerken een creatieve 
wedstrijd met het thema ‘ontwape-
nend’. Geen gemakkelijke opgave 
voor jong en oud, zo bleek. 

Op zaterdag 20 september vond 
de prijsuitreiking plaats in Boek-
huis Aalsmeer. Cees Vrooland won 
met zijn tekeningen van dansende 
soldaten de eerste prijs, Edith Goe-
zinne won de tweede prijs. Bij de 
kinderen zijn prijzen uitgereikt aan 
Esther Fokkema en Hosan Khouja. 
Zij beeldden met klei de vrede uit. 
De jury bestaande uit Zohre Mo-
rovatmanesh, Jaap Overbeek en 
Liesbet Geijlvoet waren unaniem 

in hun keuze. De inzendingen zijn 
deze week nog te zien in de etala-
ge van Boekhuis Aalsmeer aan de 
Zijdstraat. 

Andere activiteiten van de Raad 
van Kerken Aalsmeer, die in de 
Vredesweek van 20 tot 28 sep-
tember omgedoopt is tot Oecu-
menische Ambassade van Vrede 
Aalsmeer, waren de drukbezochte 
oecumenische viering op zondag 
21 september in de Open Hof Kerk. 
De boeiende lezing in de Karmel-
kerk van vredesactivist Kees Nieu-
werth op maandag en de vredes-
maaltijd aanstaande vrijdag 26 
september in de Doopsgezinde 
kerk.

De jury en de prijswinnaars van de creatieve wedstrijd ter gelegenheid van 
de Vredesweek met thema ‘ontwapenend’. Geheel rechts de winnaars Cees 
Vrooland en Edith Goezinne, voor de meiden Esther en Hosan.

Discussieer mee over mobiliteit, 
zelfredzaamheid en Wmo
Aalsmeer - Dinsdag 30 septem-
ber begint om 20.00 uur in Helioma-
re aan de Zwarteweg 98 een bijeen-
komst met als onderwerp: Mobiliteit 
en zelfredzaamheid. Een aantal spre-
kers zal ingaan op het thema mobi-
liteit en zelfredzaamheid: Ron Schie-
don over loophulpmiddelen en aan-
gepast schoeisel, Petra Blokhuis over 
de betekenis van water, Driek de Be-
ij spreekt over de toegevoegde waar-
de van domotica in en om de woning, 
Rik Wiegers van de firma Waaijenberg 
omtrent vervoer en Wim van de Mer-
bel van de Vrijwillige Ouderen Advi-
seurs over de functie van Ouderen 
Adviseur en Vita Welzijn en Advies. 
Als een ieder een prikkelende stelling 
over de mobiliteit en zelfredzaam-
heid in wil brengen, kan daarna een 
discussie starten over nut, noodzaak 
en de rol van een ieder met betrek-
king tot dit onderwerp. Gaarne vooraf 
deze stelling melden. En op donder-

dag 2 oktober wordt vanaf 20.00 uur 
in het gemeentehuis aan het Raad-
huisplein een thema avond gehouden 
met als onderwerp: Van AWBZ naar 
Wmo. Een aantal sprekers zal ingaan 
op de transitie van AWBZ naar Wmo 
ingaande 1 januari 2015: De heer 
de Leuw van Vita Welzijn en Advies 
spreekt over de functie van Vita in het 
maatschappelijk veld, Nancy Weij en 
Marjan van de Bogart van Amstelring 
vertellen over het Huis van de Buurt 
en Vrijwillige Ouderen Adviseurs over 
de functie van vrijwilligers en man-
telzorgers. Gaarne ook hier vooraf 
een stelling insturen, zodat Bernhard 
Schellenberger en Ben van der Sluis 
daar een constructieve gedachtewis-
seling met u allen over kunnen heb-
ben tijdens de discussie na de spre-
kers. Ben van der Sluis: benvander-
sluis@xs4all.nl of Bernhard Schel-
lenberger: bernhardschellenberger@
hotmail.com.

Collectieve aanpak energiezuiniger
Wethouder Jop Kluis bezoekt 
project ‘Geerland Groen’
Aalsmeer - Woensdag 17 septem-
ber bracht wethouder Jop Kluis een 
bezoek aan het energiebesparings-
project ‘Geerland Groen’. In deze Ku-
delstaartse wijk maken buurtbewo-
ners onder begeleiding van Stichting 
Sienergie gezamenlijk hun woningen 
energiezuiniger. Blok voor blok wor-
den woningen in Geerland energie-
zuiniger gemaakt. Van de 107 wonin-
gen doen ruim 50 eigenaren mee aan 
de gezamenlijke inkoop van wonin-
gisolatie, zoals vloer- of dakisolatie, 
HR++ glas of een zuinige ketel, maar 
ook om achterstallig onderhoud aan 
te pakken, zoals het droogmaken van 
de kruipruimtes, herstellen van voe-
gen en vervangen van dakgoten. De 
wethouder bezocht een aantal wo-
ningen waar op dat moment vloer- 
of bodemisolatie werd aangebracht 
en zag hoe in een andere woning 
het vochtprobleem in de kruipruim-
te werd verholpen met het vervangen 
van het drainagesysteem. Mocht u 

ook met uw buurt geïnteresseerd zijn 
in een dergelijke collectieve aanpak 
en er meer over willen weten, dan 
kunt u contact opnemen met Stich-
ting Sienergie via info@sienergie.nl. 
Of kom eens langs bij de energiead-
viseur van Sienergie die elke woens-
dag van 15.00 tot 18.00 uur te vinden 
is in het Boekhuis in de Zijdstraat. Si-
energie is een particuliere stichting 
zonder winstoogmerk die volstrekt 
onafhankelijk opereert. De energie-
adviseurs van Sienergie informeren 
en adviseren woningeigenaren, huur-
ders en ondernemers in opdracht van 
de gemeente Aalsmeer over moge-
lijkheden om het energieverbruik én 
de energiekosten te verlagen en het 
wooncomfort te verhogen. Ook hel-
pen zij bij het aanvragen van energie-
subsidie of een duurzaamheidslening 
en wijzen de weg naar betrouwba-
re marktpartijen. Dit doen zij geheel 
kosteloos, op individuele basis of col-
lectief per wijk of bedrijvenpark.

Deelname Inge Schaefers aan 
Hollands beste bloemenstylist
De Kwakel - “Mijn passie is de 
schoonheid van bloemen en de 
puurheid van de natuur, planten en 
andere inspirerende materialen om 
te toveren tot een prachtige bele-
ving”, aldus Inge Schaefers, 42 jaar, 
autodidact en eigenaar van haar 
eigen bloemen styling bedrijf In-
ge Quint Flower Art in De Kwakel, 
Nooit gedacht te hebben dat er nog 
een groter podium mogelijk was 
voor bloemstylisten dan haar ei-
gen bedrijf, kreeg Inge onlangs een 
bijzonder telefoontje. Talpa bood 
haar een geweldige uitdaging aan: 
meedoen aan hun nieuwe tv pro-
gramma ‘Hollands Beste Bloemsty-
list’. In ‘Hollands Beste Bloemsty-
list’ gaan 15 mensen met een pas-
sie voor bloemen de strijd met el-
kaar aan om de meest bijzondere 
creaties te maken. Onder toeziend 
oog van de juryleden van naam en 
faam uit het vak en de nieuwsgieri-
ge Kees Tol als presentator moeten 
ze week na week bewijzen wie de ti-
tel ‘beste bloemstylist’ verdient. Dit 
gebeurt per aflevering in groepsver-
band, waarna een individuele op-
dracht volgt en de doorslag geeft of 
je wel of niet doorgaat naar de vol-
gende uitzending! Na eerst zeer en-
thousiast te reageren, sloeg de twij-
fel toe. Ze stond erbij stil hoeveel tijd 
deze deelname in beslag zou nemen 
en hoe groot de impact op haar per-
soonlijke leven zou zijn. Haar ei-

gen werk bij IQ Flower Art moest 
dan worden overgedragen en haar 
dochters zou ze missen tijdens hun 
zomervakantie. Na goed te hebben 
nagedacht, besloot Inge toch deze 
uitdaging aan te gaan. Wat de door-
slag gaf was haar besef dat ze haar 
passie, waar ze al haar hele leven 
mee bezig is, nu eigenhandig een 
podium kon geven die de bloemsty-
listenwereld nog niet eerder had ge-
had. Inge vond al heel lang dat haar 
vak meer in de spotlights zou mo-
gen staan. “Wij bloemstylisten zijn 
altijd vertrokken als het feestje be-
gint. 
Dit was mijn kans om ons mooie 
vak niet achter de schermen te la-
ten zien maar juist ervoor!” Voor al-
le bloemstylisten zitten de opnames 
er inmiddels op en bloemstylist Inge 
mag natuurlijk niet verklappen hoe 
ver zij in de strijd is gekomen, maar 
zelf zegt zij: “Ik heb enorm genoten 
van de opnames, de creatieve uit-
dagingen en het samenwerken met 
de crew en mijn mede vakgenoten.” 
Inge heeft inmiddels de vierde ron-
de (uitzending) bereikt, zij won de-
ze uitzending doordat de klant, in 
dit geval Patty Brard haar Bruids-
boeket uitkoos als mooiste en de ju-
ry haar boeket met de hoogste sco-
re beloonde een 8.5! Het program-
ma HBB met Inge Schaefers-Quint 
is elke woensdag om 21.30 uur te 
zien bij SBS6.

Ontmoeting in Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 1 oktober is er van 9.30 tot 11.30 uur gele-
genheid om in een ongedwongen sfeer elkaar te ontmoeten onder het 
genot van een kopje koffie of thee tijdens de Oost-Inn in de Mikado 
aan de Catharina Amalialaan 66. Iedereen is welkom. Voor inlichtingen: 
0297-325636 of 0297-345413 of kijk op de website HYPERLINK “http://
www.oosterkerk.info” oosterkerk-aalsmeer.nl.
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en omgeving

Advertentie

Aalsmeer - Vanuit Zorgcentrum Aelsmeer worden veel activiteiten ge-
organiseerd. Mocht u zich alleen voelen, ook al bent u samen, en wilt u 
eens kijkje komen nemen, dan bent u (beiden) van harte welkom. Lees 
hier onder wat u deze week weer aangeboden krijgt in onze verschillen-
de locaties. Er is elke dag wel iets te beleven.

Wijkpunt Voor Elkaer 
Het wijkpunt vindt u aan de Nobelhof 1 te Kudelstaart. Het 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 kof-
fi e of ander 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 14.00 uur is er een warme maaltijd of lunch 
en ook elke woensdagavond en vanaf 1 oktober ook elke vrijdag-
avond 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.
Zondag 28 september van 14.00 tot 16.00 uur lezing over de schilderij-
en tentoonstelling van kunstenares Cathy van der Meulen.
Vrijdagochtend 10 oktober van 10.00 tot 11.30 uur een iPad presen-
tatie in samenwerking met bibliotheek Amstelland. U kunt zich hiervoor 
opgeven bij de gastvrouwen. Kosten 7,50 euro per persoon, inclusief kof-
fi e/thee.

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 terecht en op dinsdag- en donderdagavond is er res-
taurant om 17.30 uur. Er is er altijd keuze uit twee menu’s met voorge-
recht, hoofdgerecht en toetje inclusief een wijntje of ander drankje. Van 
te voren reserveren is aan te bevelen. Tel: 0297-326050. U bent van har-
te uitgenodigd.
Maandag 29 september van 13.00 tot 15.00 uur is er kledingverkoop 
van H en A mode in het zorgcentrum en de bordjes wijzen u de weg.

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 maken van de lunch, bestaande uit 
soep, uitgebreide broodmaaltijd en fruit voor slechts 3 euro. Dinsdag 
30 september is er van 10.00 tot 12.00 uur Schilderen met Marjolein, 
materiaalkosten 2,50 euro per persoon en ’s middag van 14.30 tot 15.30 
uur Muzikaal Ganzenbord. Donderdag 2 oktober begint om 10.00 uur 
met ‘Totaal vitaal’ en van 14.30 tot 15.30 uur is er ‘Breinzaken’. Kom eens 
langs en doe mee. U vindt het inloopcentrum in Gebouw Irene in de Ka-
naalstraat 1.

Nieuws Zorgcentrum Aelsmeer 
en Thuiszorg Aalsmeer

Nieuw evenement is geboren
Brommer tourrit groot succes!
Aalsmeer - Een groot succes mag 
de eerste bromfi ets tourrit van af-
gelopen zondag 21 september ge-
noemd worden. Het was zonnig 
weer, prima temperatuurtje om op 
de ‘brommert’ te stappen en een rit 
door het groene hart te maken. Aan 
de eerste tourrit nam het maxima-
le aantal van 75 deelnemers deel, 

allen op bromfi etsen van minimaal 
25 jaar oud. De route ging naar de 
Braassemermeer, de Langeraarse 
Plassen, de Amstel en de Kromme 
Mijdrecht en natuurlijk is de Uiter-
weg op en neer gereden. Het was 
tot slot de tweede dag van de kuns-
troute en de nostalgische bromfi et-
sen zijn allen ook kunstwerkjes op 

zich. Langs de route van totaal 65 
kilometer mocht naar veel enthou-
siast publiek gezwaaid worden. Een 
prachtige sliert vond iedereen en de 
deelnemers waren het hier natuur-
lijk honderd procent mee eens. De 
Zundapps, Kreidlers en onder an-
dere Puchjes worden gekoesterd en 
waren voor dit evenement mooi op-
gepoetst en motorisch goed nage-
keken. Rond half een in de middag 
werden de motoren gestart bij ca-
fé Joppe in de Weteringstraat onder 
toeziend oog van een grote groep 
belangstellenden. En bij aankomst 
stonden opnieuw vele toeschou-
wers de rijders op te wachten. Nos-

“Het is gewoon hartstikke leuk”

‘Dit doe ik’: Vrijwilliger 
Elly Hakkenbroek
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’ zet-
ten we de komende periode iedere 
week iemand in het zonnetje. Mis-
schien brengt het u wel op het idee 
om zelf iemand in uw omgeving te 
helpen. Elly Hakkenbroek (57) doet 

sinds begin dit jaar vrijwilligers-
werk en dat bevalt haar prima. “Ik 
heb me aangemeld via de vrijwilli-
gerscentrale. Zij hebben mij in con-
tact gebracht met het mantelzorg-
steunpunt. Die komen met voorstel-
len. Soms via de mail, soms word ik 
opgebeld. Het is gewoon harstikke 
leuk om wat voor andere mensen te 
doen, zeker nu ik niet meer werk. Je 
kunt zelf bepalen wat je doet. Dan 

moet je natuurlijk iets kiezen dat bij 
je past. Soms doe ik boodschappen 
voor iemand, of ik drink een kopje 
koffi e. Meer dan drie mensen heb ik 
niet want anders wordt het toch wel 
veel. Het is wel grappig dat mensen 
soms denken dat ik met m’n vader 
of moeder op stap ben. Als dat klop-
te zou ik wel een hoop vaders en 
moeders hebben. Met één dame ga 
ik vaak zwemmen in de Waterlelie. 
Zij is bijna blind. Ze ziet alleen nog 
donkere vlakken. Je moet je voor-
stellen hoe lastig het dan naar het 
zwembad te gaan. Met al die drem-
pels, opstapjes en relingen. Maar 
samen gaat het prima. We zwem-
men in dezelfde baan. Je moet je 
wel echt verplaatsen in iemand die 
blind is. Alles wat je doet zonder er-
over na te denken gaat niet vanzelf 
als je blind bent. We zijn meestal in 
het zwembad als het wat rustiger is. 
Als het druk is, is het toch moeilijker 
om met elkaar te praten. In het bub-
belbad kunnen we helaas niet, want 
de afstap is te groot. Het is trouwens 
niet alleen leuk voor de dame waar 
ik mee ga. Voor mij is het ook prima, 
ik blijf zo goed in conditie. Eigenlijk 
geldt dat sowieso voor vrijwilligers-
werk. Je helpt anderen, maar het is 
ook goed voor jezelf. Als je iemand 
gelukkig maakt voel je jezelf ook ge-
lukkig. Ik kan het dan ook iedereen 

die wat tijd over heeft aanraden. En 
via zorgvoorelkaar.com heb je het zo 
geregeld.”

Zorg voor elkaar
Vrijwilligers zijn van onschatba-
re waarde. Ze zijn het cement van 
de samenleving. Vrijwilliger wor-
den krijgt in de toekomst nog meer 
betekenis. Het Rijk hevelt per 2015 
een fl ink aantal taken over naar ge-
meenten. Gemeenten gaan het an-
ders aanpakken. Voorheen kwam 
het vaak voor dat mensen met een 
probleem met verschillende orga-
nisaties tegelijk te maken hadden. 
Ook wisten ze niet altijd van elkaar 
wie waar mee bezig was. Ze moes-
ten veel regelen, er was veel over-
lap en de inwoners kregen niet 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 men-
sen in de omgeving van degenen 
die hulp nodig heeft, kunnen bete-
kenen. Vaak is er meer mogelijk dan 
mensen denken. Vrijwilligerswerk is 
leuk en geeft veel voldoening. Vind 
vrijwilligerswerk dat bij u past via 
www.zorgvoorelkaar.com/aalsmeer. 
Ook als u op zoek bent naar on-
derlinge hulp, kunt op deze online 
marktplaats terecht. Wilt u weten 
wat er in de zorg verandert? Kijkt u 
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.

Prinsjesdaglezing Rabobank:
Minder bezuinigen maar 
meer hervormen
Aalsmeer - Donderdag 18 septem-
ber vond de jaarlijkse Prinsjesdagle-
zing van Rabobank Regio Schiphol 
plaats. De lezing werd dit jaar door 
circa 200 klanten en leden bezocht. 
Gastspreker was Rabobank-eco-
noom Wim Boonstra. De overheid be-
zuinigt in 2015 iets minder hard dan 
in de afgelopen jaren, maar voert wel 

een aantal grote hervormingen in. De 
koopkracht van Nederlandse huis-
houdens neemt volgend jaar voor het 
tweede jaar op rij toe. Mede daardoor 
trekt het economische herstel volgend 
jaar aan en zal het ook breder in de 
economie te voelen zijn. Dat zei Rabo-
bank-econoom Wim Boonstra afgelo-
pen donderdag tijdens een lezing voor 

klanten en leden van Rabobank Regio 
Schiphol naar aanleiding van Prins-
jesdag 2014. Hoewel de overheid ook 
in 2015 weer forse bezuinigingen en 
lastenverhogingen doorvoert, ligt het 
grootste deel van de begrotingsaan-
passingen achter ons. Boonstra: “Ter-
wijl in de afgelopen jaren steeds aan-
vullende begrotingspakketten no-
dig waren om de gewenste verlaging 
van het begrotingstekort op sche-
ma te houden, is het door de verbe-
terde economische omstandigheden 
voor 2015 mogelijk om de geplan-
de lastenverzwaring iets te verlagen.” 
Nadat in de afgelopen jaren al veel is 
veranderd, voert het kabinet ook in 
2015 een aantal grote hervormingen 

door. De Rabobank-econoom zet-
te de belangrijkste veranderingen op 
een rij. De langdurige zorg gaat voor 
een groot deel naar de gemeenten en 
de budgetten gaan omlaag. Het ont-
slagrecht wordt eenvoudiger, de ont-
slagvergoedingen gaan omlaag en de 
maximale duur van de werkloosheids-
uitkering wordt korter. Het aantal in-
komensondersteunende maatrege-
len voor ouders met minderjarige kin-
deren gaat van elf naar vier regelin-
gen. Als laatste wordt de basisbeurs 
voor studenten omgezet in een lening. 
Met de verhoging van de AOW-leef-
tijd en de hervormingen op de wo-
ningmarkt heeft de overheid de af-
gelopen jaren al een aantal belangrij-

ke maatregelen genomen. Daarnaast 
wordt in lijn met internationale wetge-
ving gewerkt aan regels die de fi nan-
ciële stabiliteit moeten bevorderen. Al 
deze hervormingen en bezuinigingen 
samen hebben er voor gezorgd dat de 
Nederlandse overheidsfi nanciën gro-
tendeels klaar zijn voor de vergrijzing. 
Voor het uitbreken van de wereldwij-
de fi nanciële crisis in 2008 bleek al 
dat de collectieve voorzieningen in 
de toekomst met het huidige belas-
tingstelsel niet meer betaalbaar zou-
den zijn. Dat veranderingen nodig wa-
ren, was dus al duidelijk. De ingrijpen-
de maatregelen die de kabinetten on-
der premier Mark Rutte hebben ge-
nomen, zorgen ervoor dat de begro-

tingstekorten in de toekomst niet au-
tomatisch meer fors toe zullen nemen. 
Een belangrijk dossier dat het kabi-
net nog moet aanpakken, is volgens 
Boonstra het belastingstelsel. Een 
verlaging van de lasten op arbeid kan 
een bijdrage leveren aan het groeipo-
tentieel van de Nederlandse econo-
mie. Nu de grote hervormingen en het 
grootste deel van de bezuinigingen 
zijn ingevuld en uitgevoerd, heeft de 
regering de mogelijkheid om het an-
dere Nederland ook op dat vlak nog 
verder vorm te geven. De Rabobank 
sprak dan ook de hoop uit dat de her-
vormingsgezindheid in Den Haag niet 
wegzakt nu de acute druk van de cri-
sis is afgenomen. 

talgie werd opgehaald langs de in 
een lange rij opgestelde bromfi et-
sen. Als extra gezinsuitje werd de-
ze ‘uitbreiding van de kunstrou-
te’ gezien en de afterparty met mu-
ziek van dj Kees Markman maakte 
de gezelligheid compleet. De brom-
fi etsen zijn allen door een kritische 
jury beoordeeld. 
De Motobecane kreeg de prijs voor 
het mooiste exemplaar en de meest 
originele werd een Zundapp bevon-
den. De drie organisatoren, Jan van 
Schuppen, Joost de Vries en Dirk 
van Leeuwen, kijken tevreden te-
rug op het verloop van ‘hun’ nieu-
we evenement. De bromfi ets tour-
rit gaat volgend jaar zeker op her-
haling. “Een nieuw Aalsmeers eve-
nement is geboren, zeker weten”, al-
dus de drie tot slot. 

Foto’s: www.kicksfotos.nl. 
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Stoptober:
Nederland gooit de peuk d’r in!

MEDISCH | ZORG

aandacht brengen bij rokers. 
Een periode van 28 dagen is te overzien en als heel 
Nederland je aanmoedigt is het makkelijker vol te 
houden.”

Positieve aanpak
In Engeland is Stoptober al enkele jaren een groot 
succes. In het eerste jaar deden maar liefst 268.000 
rokers mee. Het grote succes heeft alles te maken 
met de positieve aanpak van Stoptober. In Nederland 
wordt Stoptober voor het eerst georganiseerd. Ook in 
Nederland staat de positieve aanpak centraal. 

Ondersteuning voor deelnemers
Op de website stoptober.nl kunnen deelnemers 
kiezen welke steun ze eventueel willen tijdens 
Stoptober. Daar hebben ze ook toegang tot persoon-
lijke hulp. Ze kunnen zich bijvoorbeeld aan
melden voor begeleid stoppen met roken of voor 

Op 1 oktober barst voor het eerst in 
ons land Stoptober los: in heel Ne-
derland zullen rokers én niet-rokers 
elkaar helpen om gedurende 28 
dagen te stoppen met roken. Via na-
tionale en regionale media moedigen 
bekende en onbekende Nederlanders 
rokers aan tijdens hun stoppoging. 
Op de website stoptober.nl kunnen 
rokers zich vanaf nu aanmelden.

telefonische ondersteuning bij hun stoppoging. 
Daarnaast kunnen deelnemers een gratis app 
downloaden (vanaf 22 september beschikbaar). 
Deze app zorgt ervoor dat een deelnemer dagelijks 
persoonlijke aanmoedigingsberichten 
en tips krijgt. Hoe je de dag rookvrij doorkomt, 
wat je kunt doen tijdens de moeilijke momenten of 
hoeveel geld je al hebt bespaard. Het zijn positieve 
bevestigingen die het besluit om 28 dagen te stop-
pen met roken ondersteunen. Ook via Facebook en 
Twitter ontvangen deelnemers persoonlijke aanmoe-
digingen. Deze kunnen komen van mensen uit hun 
eigen netwerk, maar ook van andere - bekende en 
onbekende - Nederlanders. 

Initiatief
Initiatiefnemers van Stoptober Nederland zijn het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS), KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, 

het Longfonds, het Trimbos-instituut, GGD GHOR 
Nederland en de Alliantie Nederland Rookvrij.

De komende weken worden Tv- en radiocommercials 
met Gijs Staverman ingezet om zoveel mogelijk ro-
kers te motiveren zich voor 1 oktober aan te melden.
stoptober.nlG

ijs Staverman: ”Ik ben zelf dit jaar gestopt 
met roken en heb dat met de steun van 
luisteraars gedaan. Ik heb gemerkt dat 
die steun erg helpt om het stoppen vol te 
houden. Daarom wil ik Stoptober onder de 

Omdat een vol figuur geen 
probleem is: 44 and More 

MODE

Aalsmeer - 44 and More is de nieuwe naam van de 
damesmodezaak voor grote maten in de Zijdstraat, 
bij het Molenplein. Richard en Annemiek van de Laak 
stapten in dit nieuwe avontuur; in augustus 2013 
werd het bekende Beau Grandes  overgenomen. 
Gelukkig zijn de vertrouwde verkoopsters,  zowel 
Barbara als Marianne,  gewoon in de winkel gebleven. 
Nieuwe gezichten zijn Lida en Ria. Allemaal vrouwen/
meiden met gevoel voor ‘een Hollandse maat’. Het 
verschil met voorheen is dat ‘44  and More’ wat meer 
keuze kan bieden, omdat ze twee winkels heeft. ‘44 
and More’ is een winkel voor vrouwen van maat 44 
tot en met 60. Er is veel keuze voor verschillende ge-
legenheden. Voor iedere dag, maar ook een feestje, 
casual, chique, sportief of zakelijk.  ‘44 and More’ 
is ontstaan in 2011. Annemiek voelt zichzelf geen 
modepop, maar vind het wel belangrijk dat kleding 
goed bij je past. “In de standaardconfectie winkels 
heeft men soms ook een grotere maat”, zo geeft ze 

aan. “Maar men begrijpt niet dat extra rondingen 
meer vragen dan het simpelweg vergroten van maat 
36 naar bijvoorbeeld maat 50.” Grote maten vereisen 
andere pasvormen. Vrouwen met een maatje meer 
zijn bovendien bepaald niet allemaal hetzelfde. De 
een heeft een volle boezem en slanke heupen, een 
ander heeft een buik of dikke billen. Je wilt niet 
weten hoeveel soorten spijkerbroeken en zwarte 
broeken met allerlei pasvormen en veel verschillende 
lengtematen je bij ‘44 and More’ vindt! En natuurlijk 
hebben ze ook  andere kleuren en precies die model-
len en dessins die dit jaar speciaal in de mode zijn. Ze 
voeren veel verschillende merken die gespecialiseerd 
zijn in curvy fashion, onder andere Yoek, Exelle, Car-
leoni, Via Appia, B2, Brand, Stark en Verpass. Frapp 
is een nieuw jong en vrolijk merk met leuke details 
en lekker betaalbaar! Een ander opvallend merk is 
het Griekse Mat, vaak hip, gek, opvallend en gedurfd. 
Heel herkenbaar zijn ook Rimini en Hebbeding.

Catwalk slank is uit
Dames willen billen

BEWEGEN

A
ls ik kijk naar de aanvragen die ik tot dit 
jaar op mij af kreeg, waren dit vragen als 
“Hoe krijg ik een sixpack?” en “Hoe kom 
ik van mijn kipfilets af?”, maar sinds de 
komst van social media en een aantal 

Amerikaanse sterren is het mode- of ideaalbeeld 
naar een ander niveau gebracht. De aanvragen die 

ik steeds vaker krijg gaan namelijk over billen. “Hoe 
krijg ik rondere billen?”, “Hoe krijg ik grotere billen?” 
en “Hoe krijg ik hogere billen?” Billen, billen, billen 
dus…! Het begon eigenlijk met Jennifer Lopez, 
natuurlijk Kim Kardashian en op het moment is 
‘Instagram magneet’ Jen Selter erg bekend om haar 
‘behind’. De laatste heeft zelfs een groot contract 
met een sportmerk binnengesleept. Ik moet jullie na-
tuurlijk wel de waarheid vertellen en dat is dat goede 
genen een hoop helpen. De gemiddelde Surinaamse 
vrouw heeft van nature al een beter gevormde bil 
dan de doorsnee Hollandse vrouw. Je moet de bil 
zien als een spier met vet eromheen. Meer spier met 

vet eromheen (wel strak in het vel, hahaha) geeft 
meer volume. De kunst is om op de juiste manier te 
trainen. De bilspier zit vast (hecht aan) de hamstring, 
die loopt vanuit je kuit tot aan de onderkant van je 
bil. Je onderrug is ook belangrijk, want als we praten 
over ‘curves’ speelt deze ook een rol. Als je kijkt naar 
dames uit de ballet- en danswereld of zelfs turnen 
dan zie je dat deze dames een holle onderrug heb-
ben. Door deze holling staan de billen automatisch 
naar achteren. Deze dames hebben dus een voordeel 
qua looks.
Maar wat willen de dames nu eigenlijk…? Slanke 
benen en dan poeffff zo’n bolletje er bovenop. Dit 

Carlos Lens
Fitness specialist

is best wel een opgave, omdat we allemaal horen: 
“Dan moet je squatten.” Dat is gedeeltelijk waar. Het 
probleem bij squatten (een soort kniebuiging, red.) is 
dat de beenspieren meer belast worden dan de bil-
spier. De bilspier bestaat uit verschillende delen, het 
is de kunst om alle hoeken te trainen. Er is een aantal 
oefeningen waarbij je de benen kunt uitschakelen en 
meer focus op de bilspier alleen kunt leggen. Als je 
goed kijkt naar de dames met goede billen dan zie 
je dat bij de meeste dames de benen ook iets voller 
zijn, Dit komt mede door het squatten. Wij mannen 
hebben hier geen problemen mee, maar de meeste 
vrouwen willen wél de billen, maar niet de benen 
mee ontwikkeld hebben. Voor deze dames is het dus 
de kunst om geïsoleerde oefeningen te doen voor 
de billen. Er zijn tegenwoordig veel sportscholen. 
Schroom je niet, stap op de fitnessinstructeur af en 
vraag om een goed trainingsschema. Leg uit wat je 
wilt en wat je niet wilt. Belangrijk is dat je niet elke 
dag je billen gaat trainen, want teveel trainen zonder 
rust zorgt ervoor dat je niet herstelt. Je herstel is net 
zo belangrijk als de training. Het lichaam zie ik als 
één spier, balans is super belangrijk. Bijvoorbeeld, 
sterke buikspieren omdat je een ‘sixpack’ wilt en een 
zwakkere rug zorgt voor blessures. Train daarom het 
lichaam in balans. Wees wel altijd reëel en eerlijk 
voor jezelf, er is veel mogelijk maar als je brede heu-
pen hebt en aanleg voor zware benen, focus je dan 
niet op smalle heupen want je kunt er moeilijk een 
paar centimeter afzagen. Je kunt wel hard trainen en 
op je voeding letten zodat je strak wordt.

Dames, teveel bil is een voordeel. Dit kun je namelijk 
aftrainen naar vol en strak of minder vol en strak. 
Heb je totaal geen bil, dan zul je er meer moeite voor 
moeten doen dan wanneer je meer vet op je billen 
hebt zitten. Zie de bilspier als elke andere spier en 
heb geduld…! Voor welke trainingsvorm je ook kiest, 
je moet je wel realiseren dat het niet gaat zonder een 
gezonde manier van eten. Rust, training en voeding 
zijn de drie pijlers die in balans horen te zijn voor het 
behalen en behouden van je doelstellingen. Dat geldt 
dus ook voor de billen…!

www.carloslens.nl, twitter@carlos_lens

op kwaliteit in stof en ontwerp. Ze letten op mooie 
belijningen. Het idee is de accenten te leggen bij de 
pluspunten van het volle figuur.  Het laatste wat ‘44 
and More’ wil is mensen het gevoel geven dat een 
maatje meer een probleem is! Dus, zijn paspoppen 
gewoon in de maat die verkocht wordt en niet in ma-
tje 38. En tijdens modeshow zijn het eigen klanten 
die met enthousiasme en elan laten zien waarom de 
mode van ‘44 and More’ geweldig is. Op vrijdag 26 en 
zaterdag 27 september wordt in de winkel de nieuwe 
herfst- en wintercollectie geshowd. Beide dagen zijn 
er drie modeshows, vrijdag om 12.00, 14.00 en 16.00 
uur en zaterdag om 11.00, 13.00 en 15.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op de website 
www.44andmore.nl. De winkel in de Zijdstraat 26a is 
telefonisch bereikbaar via 0297-320447.

Herfst en winter modeshow
Kortom, ‘44 and More’ heeft veel te bieden en is ze-
ker niet voor onzekere grijze muizen. Het accent ligt 
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Gazelle gestolen
Aalsmeer - Op dinsdag 23 sep-
tember is tussen half zes en half 
acht in de avond een herenfiets 
gestolen vanaf het Molenpad, 
nabij het Zorgcentrum. De fiets 
is opvallend zwart en wit van 
kleur en is voorzien van een rekje 
voor. Het registratienummer van 
de Gazelle Luzern eindigt op 611.

6 Appartementen op locatie 
scheepswerf aan Helling
Aalsmeer - Een zestal luxe appar-
tementen in drie losstaande gebou-
wen gaan gebouwd worden op de 
locatie van scheepswerf Van Dam 
aan de Helling 49. De scheepswerf 
functioneert al enige jaren niet meer 
als zodanig. De drie loodsen en de 
gronden zijn verkocht aan twee lo-
kale initiatiefnemers. Burgemeester 
en wethouders kunnen zich vinden 
in deze transformatie van scheeps-
werf naar de bestemming wonen, 
mede ook omdat de locatie bin-
nen een bestaand woongebied 
valt en dus qua functie de ruimte-
lijke en functionele samenhang van 
het dorp versterkt. Een groep bewo-
ners van de Helling en de Kanaal-
straat is echter niet heel blij met de 
nieuwbouwplannen. Er is bezwaar 
gemaakt over het (nieuwe) aanzicht 
en uitzicht, privacy, parkeerplaatsen 

en de openbare groenstrook tus-
sen de scheepswerf en de Kanaal-
straat en het botenhuis met daarbo-
ven een woonstudio. Deze studio is 
inmiddels met het oog op de wen-
sen van de gemeente en de bezwa-
ren van de omwonenden geschrapt. 
Het plan beoogt ruime doorzichten 
te geven richting Ringvaart. Ieder 
bouwblok heeft een breedte van cir-
ca 10 meter en een lengte van 22 
meter. 
De nieuwbouw vindt in principe op 
eigen terrein plaats. Aan de zuid-
westkant is een strook openbaar 
groen aanwezig, dat op verzoek 
van de initiatiefnemers betrokken 
zou kunnen worden bij het plan. Te-
vens is verzocht de hellingsloot aan 
de noordoostzijde te versmallen en 
deze extra strook ten goede te laten 
komen aan het bouwplan. De huidi-

ge ophaalbrug gaat verplaatst wor-
den waardoor nieuwe ‘ommetjes’ 
binnen het dorp worden gemaakt. 
Er gaan twaalf parkeerplaatsen op 
eigen terrein gerealiseerd worden. 
Er is overigens een archeologisch 
vooronderzoek gehouden, maar ge-
bleken is dat het aantreffen van ar-
cheologische waarden klein is. 

Tijdens het Ronde Tafel Gesprek 
vanavond, donderdag 25 septem-
ber, wordt een korte presentatie ge-
geven door de projectontwikkelaar. 
De startnotitie komt vervolgens vol-
gende week donderdag 2 oktober 
aan de orde in de Raad. Na het vast-
stellen gaat het plan zes weken ter 
visie gelegd worden. Beide verga-
deravonden beginnen om 20.00 uur, 
vinden plaats in de raadzaal van het 
gemeentehuis en zijn openbaar.

Wim en Nel Outshoorn- Kazemier: 
Zestig jaar getrouwd en 
nog steeds zelfstandig
Aalsmeer - Aan de Oosteinderweg 
was het afgelopen dinsdag 23 sep-
tember nog steeds een beetje feest. 
De receptie was zondag in Het Wa-
pen al gevierd met familie en vrien-
den, maar met een lekker gebakje en 
een kop thee kon meneer Outshoorn 
burgemeester Jobke Vonk zeker nog 
verblijden. Uiteraard werd het zestig 
jaar getrouwde stel op hun beurt ver-
rast met een mooie bos bloemen en 
de trouwactie namens de gemeen-
te Aalsmeer. “Weet u wat dit is?”, 
vroeg de burgemeester en mevrouw 
Outshoorn begint meteen te glunde-
ren en zegt: “Jaa, onze trouwactie! Dat 
lees ik wel vaker in de Nieuwe Meer-
bode hoor.” Wim en Nel Outshoorn-
Kazemier zijn in de respectabele leef-
tijd van zes- en tweeëntachtig jaar, 
maar dat weerhield hen er niet van 
om pas twee jaar geleden het werk-
zame leven op te geven. Achter hun 
huis staat namelijk hun kwekerij met 
onder andere seringen. Mevrouw 
Outshoorn vertelt: “Mijn vader en mijn 
opa hadden de kwekerij al en mijn 
man werkte bij de KLM. Toen mijn va-
der op eenenvijftig jarige leeftijd over-
leed moest hij zich om laten scholen 
om het bedrijf over te nemen. We zijn 
direct getrouwd en bij mijn moeder in 
gaan wonen. Zij was pas tweeënveer-
tig jaar oud. Toen ik die leeftijd kreeg 
heb ik wel gedacht wat een drama het 
moet zijn geweest om je man zo jong 
te verliezen en achter te blijven met 
drie dochters.” De familie woonde op 
dat moment naast de huidige woning 

in het huis waar nu hun jongste zoon 
woont met zijn vrouw. “Opoe en opa 
woonde in dit huis en ook zij hebben 
hier hun zestigjarige huwelijk gevierd. 
Ik was toen een meisje van zes jaar 
oud en weet dat nog.” Het echtpaar 
kreeg twee zonen en drie kleinkinde-
ren. Hun zoons hebben de kwekerij 
overgenomen. Op de vraag waar zij el-
kaar ontmoet hebben zegt mevrouw: 
“Op dansen bij Bloemenlust. Het liefst 
de Weense wals. Maar het was in het 
begin net een knipperlicht hoor. Aan, 
uit, aan. Ik was zestien, Wim twintig. 
Toch is de vonk ergens overgeslagen 
en toen ik tweeëntwintig was en Wim 
zesentwintig zijn we getrouwd.” 
 
Tevreden stel
Meneer Outshoorn vertelt dat het best 
zwaar werk was in de seringen. Voor-
al ook het warm stoken van de kas. 
Eerst op kolen, toen olie en daarna 
pas gas. “Ik moest er zelfs ’s nachts 
soms mijn bed voor uit als het vroor. 
Ook heb ik nog met de hand wa-
ter gegeven en met de bakfiets onze 
waar rondgebracht. We hadden toen 
ook nog een houten praam en ik heb 
wat afgeroeid. Ik had het voor geen 
goud willen missen hoor en maak nog 
iedere dag een rondje in de kweke-
rij, samen met mijn vrouw die de ad-
ministratie heeft gedaan tot 2010. Het 
blijft prachtig.” Het echtpaar doet twee 
keer in de week aan fitness bij de Fy-
siopraktijk. Mevrouw staat dan op de 
hometrainer en meneer doet aan lo-
pen, fietsen en crosstrainen. Ook rij-

den ze samen regelmatig in hun auto 
naar de Zijdstraat voor de boodschap-
jes. Beiden hebben ze een kunstheup 
en maken gebruik van een kruk. Me-
vrouw zegt gekscherend: “Twee kruk-
ken met een kruk.” Maar ze zijn blij dat 
ze nog mobiel zijn. Soms wordt er naar 
hun geliefde Zandvoort gereden voor 
een dagje in de strandtent waar ze 
vroeger al kwamen met het hele ge-
zin. Helaas moeten ze wekelijks ook 
een ritje maken naar het ziekenhuis 
voor de diabetesvoet van mevrouw. 
Maar vooral dat ze het samen kunnen 
doen vinden ze fijn. Koken gaat niet 
meer zo makkelijk, dus iedere dag ko-
men de maaltijden van Tafeltje Dekje 
waar Wim en Nel zeer tevreden over 
zijn. “En ieder jaar gaan we met een 
uitstapje mee van het Rode Kruis. Vo-
rig jaar was dat een boottocht in Am-
sterdam. Toen kwam ik vlak langs de 
Ambachtsschool waar ik vroeger op 
heb gezeten. Er was niks veranderd!”, 
aldus meneer. Het stel prijst zich ge-
lukkig dat ze nog zoveel zelfstan-
dig kunnen doen. “We moeten er niet 
aan denken dat we ergens gelijkvloers 
moeten gaan wonen. Lekker hier blij-
ven zolang het kan. Gelukkig wonen 
onze kinderen en de kleinkinderen al-
lemaal in Aalsmeer, dus die zijn regel-
matig voor hand- en spandiensten ge-
zellig in de buurt. En wat voor buurt. 
Ben je hier achter weleens geweest, 
bij de Oosteinderpoel? Echt, het is hier 
prachtig hoor!”

Door Miranda Gommans 

Ruit stuk van 
kinderboerderij
Aalsmeer - In de nacht van 
dinsdag 16 op woensdag 17 
september is geprobeerd de 
zolder van de kinderboerderij in 
de Hornmeer binnen te komen. 
Via de schuur is op het dak ge-
klommen. Met een balk is ver-
volgens een ruit kapot geslagen. 
Er wordt vermoed dat de dieven 
niet binnen zijn geweest. De ruit 
is inmiddels weer gemaakt.

Bootbezoeker 
onwel

Aalsmeer - Op dinsdag 16 
september rond negen uur in 
de avond kregen de politie, am-
bulancedienst en brandweer 
een melding van een onwel ge-
worden persoon op de Oostein-
derweg. Een 70 jarige Engels-
man was net deze dag met zijn 
boot aangekomen in de jacht-
haven en werd niet lekker. De 
70 jarige is met neurologische 
verschijnselen vervoerd naar 
het ziekenhuis.

Poging inbraak 
met steen

Aalsmeer - In de nacht van za-
terdag 20 op zondag 21 sep-
tember is geprobeerd in te 
breken in een woning aan de 
Stommeerweg. Rond drie uur 
hoorden de bewoners een har-
de knal. Toen ze gingen kijken, 
zagen ze dat met een steen de 
benedenruit van de voordeur 
ingegooid was. Er was een gat 
ontstaan van veertig bij dertig 
centimeter. Waarschijnlijk durf-
de de inbreker het niet huis 
te betreden door deze nauwe 
doorgang. De baksteen, die ge-
bruikt is, komt uit de eigen tuin 
van de bewoners. Er loopt een 
onderzoek door de politie.

Vermiste vrouw 
weer thuis

Aalsmeer - Op maandag 22 
september rond half negen in 
de avond kreeg de politie een 
melding van een vermiste vrouw 
in de Begoniastraat. De 80 jari-
ge bewoonster gaat elke avond 
een blokje om, maar was niet 
thuis gekomen. Met de kinde-
ren en buren zijn agenten een 
zoekactie in de buurt gestart. 
Rond tien uur in de avond kon 
de 80 jarige thuis gebracht wor-
den. De politie had een tele-
foontje gekregen van bewoners 
van de Oosteinderweg dat een 
onbekende vrouw in hun tuin 
stond. Het bleek de vermiste 
inwoonster te zijn. Ze was ver-
ward, maar ongedeerd.

Snelheidsremmer Lijnbaan
Aalsmeer - Hoge snelheden wor-
den gemaakt op de Lijnbaan en ui-
teraard is dit op deze smalle weg 
tussen de Oosteinderweg en de 
N196 niet de bedoeling. Bewoners 
hebben hierover diverse malen aan 
de bel getrokken bij de gemeente, 
mede omdat er ook veel fietsers ge-
bruik maken van deze route naar 
school en werk. De gemeente heeft 
besloten de hier geldende 30km-
zone regime te versterken middels 
de aanleg van een drempel. Afgelo-
pen maandag 22 september is aan-

gevangen met de ‘bouw’ van deze 
in straatstenen uitgevoerde drem-
pel. Overigens op een andere plek 
dan de meeste bewoners dachten. 
Niet net voor de in- en uitrit naar de 
wijk tegenover de kerk, maar ver-
der op de Lijnbaan nabij de Oost-
einderweg, bij de (te) steile fiets-
brug, wordt de drempel aangelegd. 
Dorpshaven-Zuid en Dorpshaven-
Noord zijn bereikbaar via de toe-
gang op de N196. Tot vrijdag, want 
de verwachting is dat de ‘klus’ dan 
geklaard is.

Burgerjaarverslag 2013: 4.050 
paspoorten en 77 huwelijken
Aalsmeer - In 2013 verstrekte de 
gemeente 4.050 paspoorten en 
2.069 rijbewijzen. Zij stond 27.219 
mensen aan de balie te woord, sloot 
77 huwelijken, reinigde 16.000 me-
ter riool en zamelde 15 miljoen kilo 
huisvuil in. Daarbij was 2013 het jaar 
dat de ambtelijke organisaties van 
Aalsmeer en Amstelveen samengin-
gen. De fusie was de beste manier 
voor Aalsmeer om een zelfstandi-
ge gemeente te blijven en de kwali-
teit van de dienstverlening te waar-
borgen. Zo werkt het Callcenter van 
Amstelveen sinds 1 januari 2013 
ook voor inwoners van Aalsmeer, 
waardoor de telefonische bereik-
baarheid aanzienlijk is verbeterd. 
Aalsmeerders kunnen overigens, 
net als voorheen, terecht in het ge-
meentehuis van Aalsmeer voor alle 

dienstverlening, zoals paspoorten, 
rijbewijzen en vergunningen. Over 
dit soort zaken en meer gaat het 
Burgerjaarverslag 2013. Het Burger-
jaarverslag is bedoeld om bewoners 
inzicht te geven in wat de gemeen-
te voor hen doet. Wat heeft de ge-
meente gedaan om bewoners beter 
van dienst te zijn? Over welke on-
derwerpen hebben bewoners kun-
nen meepraten? 

Wat heeft de gemeente gedaan aan 
veiligheid? Het Burgerjaarverslag 
gaat dus over dienstverlening en 
niet over het gevoerde beleid. Dat 
vindt u in de evaluatie ‘Collegepro-
gramma gemeente Aalsmeer 2010-
2014’ dat afgelopen maart is uitge-
bracht. Het volledige burgerjaarver-
slag is te lezen op www.aalsmeer.nl. 

Kunstgrasvelden in gebruik!
Aalsmeer - FC Aalsmeer is twee 
gloednieuwe kunstgrasvelden rij-
ker en daar werd afgelopen week-
end meteen volop gebruik van ge-
maakt. Om een en ander offici-
eel mogelijk te maken, zijn afgelo-
pen donderdag de contracten ge-
tekend tussen de gemeente, ex-
ploitant ESA B.V. en FC Aalsmeer. 
Wethouder Gertjan van der Hoe-
ven tekende het huurcontract 
waarbij het beheer van de velden 
officieel werd overgedragen aan 
de ESA. Namens ESA tekende di-
recteur Marten van Maastrigt. ESA 
zorgt er al jaren voor dat ‘gelegen-
heid tot sportbeoefening’ wordt 
gegeven in de Aalsmeerse bin-
nensportaccommodaties. Dit is de 
eerste keer dat de ESA nu ook een 
buitensportaccommodatie gaat 
beheren; een stap die prima past 
in de toekomstplannen van ge-
meente en ESA. Vervolgens teken-
den voorzitter Eef Niezing en pen-
ningmeester Frank Spring in ’t Veld 
van FC Aalsmeer de gebruikers-
overeenkomst voor het gebruik 
van de velden met de ESA. Goed 
nieuws is dat de kunstgrasvelden 
een maand eerder dan de officiële 
planning in gebruik kunnen wor-
den genomen. Het was nog een 
hele klus om de velden compleet 
met de juiste ondergrond aan te 

leggen. Daarnaast is er verharding 
rond de velden aangelegd en zijn 
er nieuwe hekwerken neergezet. 
Aan de veldverlichting wordt nog 
hard gewerkt. Met de aanleg van 
de kunstgrasvelden wordt een vol-
gende stap gezet in de realisatie 
van het project Hornmeer. De aan-
jager voor het project is de fusie 
van de voetbalverenigingen VVA, 
RKAV en Jong Aalsmeer United. 
De gefuseerde voetbalvereniging 
FC Aalsmeer gaat volgens plan-
ning in 2016 volledig op het nieu-
we, moderne voetbalcomplex voet-
ballen. 

School en sporthal
Op het vrijkomende VVA complex 
komt een nieuwe basisschool van 
de gefuseerde scholen De Hoek-
steen en de Wegwijzer. Volgens 
planning wordt deze school na de 
zomer van 2017 opgeleverd. Een 
ander onderdeel van project Horn-
meer is de bouw van een nieuwe 
sporthal bij zwembad De Water-
lelie; deze is volgens planning ui-
terlijk in 2016 gereed. Het Horn-
meerpark wordt opgeknapt en op-
nieuw ingericht. Op de vrijkomen-
de schoollocaties aan de Meer-
valstraat-Roerdomplaan en Op-
helialaan worden plannen ontwik-
keld voor woningbouw.



‘Zorgtouwtjes’ in 2015 in 
handen van de gemeente
Aalsmeer - ‘Zorg voor elkaar‘ en 
‘Meedoen mogelijk maken’ zijn de 
motto’s van de gemeente als het 
gaat om de veranderingen in de 
zorg. Per 1 januari worden zorgta-
ken die door het Rijk geregeld wer-
den, overgeheveld naar de gemeen-
te. Het Rijk heeft gesteld dat ge-
meenten dichter bij hun inwoners 
staat en daardoor beter maatwerk 
en zorg kan leveren. En natuurlijk is 
de grote bezuiniging door het Rijk 
een reden om gemeenten de ‘zorg-
touwtjes’ in handen te geven met 
overigens minder te besteden sub-
sidie. Afgelopen maandag 22 sep-
tember vond in het gemeentehuis 
een informatieavond plaats over de 
veranderingen in de zorg. Rob Oud-
kerk nam de aanwezigen mee op 
reis door de zorg en de maatrege-
len die de gemeente neemt om er 
geen ‘puinzorg’ van te maken. Vol-
gens Rob Oudkerk heeft de ge-

meente haar taken uiterst serieus 
opgepakt en in voorbereiding geno-
men. Overigens al anderhalf gele-
den. Het uitgangspunt voor het Col-
lege voor het uitvoeren van de nieu-
we taken is dat iedere Aalsmeerse 
inwoner die zorg nodig heeft, dat 
ook krijgt. De mens staat centraal. 
Er wordt een groter beroep op men-
sen en hun omgeving gedaan, maar 
de gemeente blijft verantwoordelijk 
en aanspreekbaar voor mensen die 
kwetsbaar zijn en die het zelf niet 
redden. 
 “Een grote verantwoordelijkheid”, 
noemde wethouder Ad Verburg de 
zorgoverdracht. “We zullen heel erg 
ons best moeten doen, met z’n al-
len.” Maar, zo zei hij ook: “Er lig-
gen uitdagingen.” Ook wethouder 
Gertjan van der Hoeven is positief 
het proces ingestapt. “De gemeen-
te wordt regisseur. We gaan aanbe-
steden en ik denk dat wij dat als ge-

meente beter kunnen dan het Rijk.” 
Of zoals Rob Oudkerk zei: “We kun-
nen nu eindelijk gaan doen wat we 
al langer willen. Elke euro ook echt 
aan de zorg besteden.“ Volgens 
Oudkerk gaan er wel veranderingen 
plaatsvinden, maar meer dan ne-
gentig procent blijft hetzelfde, zeker 
het eerste jaar. “De gemeente gaat 
veelal ‘zaken‘ doen met instellingen 
waar zij al vele jaren goede contac-
ten mee heeft.” 

Sociaal loket
Er gaat in het gemeentehuis een so-
ciaal loket ingericht worden. Hier 
kunnen inwoners terecht met al hun 
zorgvragen, zowel op het gebied 
van jeugd- en ouderenzorg en op 
het gebied van de Wmo (Wet maat-
schappelijke ondersteuning). Pe-
tra, Else, José, Bart en Rogier gaan 
het loket bemannen, uiteraard krij-
gen zij ondersteuning van mede-
deskundigen. Het loket kan bezocht 
worden, maar is ook telefonisch en 
via mail bereikbaar. Uiteraard is ie-
der individu anders en zorg vraagt 
maatwerk. 
Voor persoonlijke gesprekken wor-
den zogenaamde keukentafelge-
sprekken in het leven geroepen. 
Naast professionals blijft hulp van 
vrijwilligers en mantelzorgers on-
ontbeerlijk. Wethouder Ad Ver-
burg is wat dit betreft al apetrots 
op Aalsmeer en haar inwoners. “Er 
zijn ongelooflijk veel vrijwilligers en 
mantelzorgers. De sociale cohesie 
in wijken is goed en de rol van ker-
ken en verenigingen groot. Ik denk 
dat ze het in grote steden veel moei-
lijker krijgen dan wij.” Inwoners, die 
nu zorg ontvangen, krijgen overi-
gens binnenkort een brief met uit-
leg over hun specifieke situatie in 
de brievenbus. Wie op de hoogte wil 
blijven van de laatste ontwikkelin-
gen binnen de zorg in Aalsmeer kan 
zich aanmelden voor de nieuws-
brief via zorgvoorelkaar@aalsmeer.
nl. Meer informatie is ook te vinden 
op www.aalsmeer.nl. 

Zaterdagmiddag vanaf 16.00 uur

Feestelijke afsluiting Land_plaats en 
oplevering De Rietlanden
Kudelstaart - Alle bewoners van 
de Rietlanden zijn van harte uit-
genodigd om het community art 
project Land_plaats (een voor en 
door bewoners gemaakt kunst-
werk) feestelijk af te sluiten en de 
oplevering van de mooie steiger 
en speeltuin te vieren. In het hart 
van De Rietlanden bij de speel-
plaats komt aanstaande zaterdag 
27 september weer een Rietlan-
denterras met hapje en drankje 
voor alle bewoners van 16.00 tot 
18.00 uur. Welkomstwoord door 
wethouder Gertjan van der Hoe-
ven rond 16.15 uur. 
Er zijn activiteiten voor jong en 
oud. De bewoners van de Riet-
landen hebben aangegeven graag 

een zogenaamd community art 
kunstwerk te willen in hun wijk. 
Kunstenares Femke Kempkes 
heeft deze uitdaging opgepakt en 
is samen met bewoners aan de 
slag gegaan. 
Er zijn drie zogenaamde Rietlan-
denterrassen georganiseerd in het 
hart van de wijk. Op de eerste ter-
rasbijeenkomst zijn door jong en 
oud schetsontwerpen gemaakt. 
De inspiratie werd gevonden in de 
bloemennamen van de straten zo-
als lisdodde, zwanebloem en fon-
teinkruid. De tweede bijeenkomst 
bestond uit een vaartocht met al-
le bewoners om echt inspiratie in 
de natuur op te doen. Na al deze 
inspiratie is hard gewerkt aan de 

Bewoners van de Rietlanden beplakken de zitelementen.

Wethouder Ad Verburg: “In hart 
en nieren een Kudelstaarter”
Aalsmeer - De vierde en laatste 
wethouder in deze serie is Ad Ver-
burg. Ad is 62 jaar en begint aan 
zijn tweede termijn als wethouder. 
“Ik ben in hart en nieren een Ku-
delstaarter, ik ben hier geboren en 
heb er bijna mijn hele leven ge-
woond. Ik ben getrouwd en heb drie 
kinderen, mijn twee zonen zijn afge-
studeerd. En mijn dochter is fysio-
therapeut en is met haar studie be-
wegingswetenschappen.”

Beroep
“Zo’n beetje mijn hele werkzame le-
ven heb ik gewerkt in de sierteelt. Als 
inwoner van de gemeente Aalsmeer 
ontkom je er bijna niet aan dat je in 
contact komt met de bloemenbran-
che. Ik heb verschillende functies 
binnen de bloemenbranche gehad. 
En wil hierin ook weer aan de slag 
als ik stop als wethouder. Ook wil ik 
vrijwilligers werk gaan doen en iets 
in de sport.”

Politiek
“Politiek is mij eigenlijk met de pap-
lepel ingegoten. Mijn vader was ook 
politiek betrokken en ik ben actief 
geweest bij de jongerenpartij van 
het CDA en diens voorloper. Ik ben 
zelfs nog een tijd voorzitter geweest 
van de plaatselijke afdeling en heb 
in het landelijk bestuur gezeten. Na 
mijn tijd bij de jongerenpartij was 
mijn politieke interesse niet verdwe-
nen, maar ben ik wel minder politiek 
actief geweest. Ik was veel te druk 
met mijn werk en m’n gezin. Uitein-
delijk ben ik door mijn oud wethou-

der Ad Verschueren gevraagd weer 
politiek actief te worden en daar heb 
ik nooit spijt van gehad. We spraken 
af mij op de kandidatenlijst van het 
CDA te zetten voor de gemeenteraad 
op een niet verkiesbare plaats. Na de 
verkiezingen ging er echter al snel 
iemand weg en ik nam zijn plaats in. 
Vanaf 2002 ben ik toen fractievoorzit-
ter en lijsttrekker geworden voor het 
CDA. De afgelopen 4 jaar ben ik wet-
houder geweest. Voordat ik dus aan 
mijn wethouderschap begon heb ik 
12 jaar in de gemeenteraad gezeten. 
Ik denk dat dit een groot voordeel is 
geweest. De stap van raadslid naar 
wethouder was wel een omschake-
ling. Maar door mijn raadswerk was 
ik van veel dossiers al goed op de 
hoogte. En nu begin ik dus met veel 
plezier aan mijn tweede termijn als 
wethouder. Ik heb dit keer weer gro-
tendeels dezelfde portefeuilles.” 

Binding met de gemeente
“Zoals ik eerder al zei woon ik al bij-
na mijn hele leven in Kudelstaart. 
Weinig mensen zullen er dan ook aan 
twijfelen dat ik een enorme binding 
heb met Kudelstaart en Aalsmeer. 
Mijn kinderen en ik sporten hier en 
ik heb bijna mijn hele leven binnen 
Aalsmeer gewerkt. Ik vind dat we 
een hele mooie gemeente hebben 
met veel prachtige tradities. Dingen 
waar we echt trots op kunnen zijn, 
zoals de pramenrace, het vuurwerk 
en de verlichte botenshow. Het doet 
mij veel plezier als ik zie hoe veel 
mensen als vrijwilliger betrokken zijn 
bij dit soort evenementen. Tuurlijk is 

het jammer dat de bloemencorso er 
niet meer is. Zeker als je ziet dat ze 
er in andere gemeente wel in slagen 
om dit doorgang te laten vinden. La-
ten we daarom maar stevig vasthou-
den aan al onze andere tradities. Het 
is mooi dat deze er nog zijn. En dat 
deze door lokale ondernemers en 
vrijwilligers overeind worden gehou-
den. Aalsmeerse ondernemers heb-
ben veel binding met hun eigen dorp 
en dit is dan zoiets waar zich dat in 
uit. De pramenrace, het vuurwerk en 
de feestweek zijn mooie voorbeelden 
van evenementen die bijna volledig 
overeind gehouden door Aalsmeer-
se sponsors. Kijk ook naar sportver-
enigingen en andere verengingen 
hoe die gesteund worden door het 
Aalsmeerse bedrijfsleven.“

Portefeuilles
Economische zaken: “Zoals ik eer-
der al zij heb ik grotendeels dezelf-
de portefeuilles als tijdens mijn vo-
rige termijn. Gezien het enorme be-
drijfsleven in Aalsmeer is de por-
tefeuille Economische Zaken voor 
de aankomende tijd erg belang-
rijk heel belangrijk. In 2015 gaan we 
onze economische visie weer herij-
ken, maar we zijn zeker op de juiste 
weg. We willen een goed onderne-
mersklimaat behouden voor alle be-
drijven in de gemeente, zowel voor 
middenstanders als ondernemers in 
de sierteeltsector. We zetten in op de 
versterking van Aalsmeer als water-
sport- en recreatiedorp, het behou-
den van een goede positie in de sier-
teeltsector en ons samen met de on-

dernemers inzetten voor een sterke 
winkelomgeving. Belangrijk blijf dat 
we als gemeente meedenken met 
ondernemers, we leegstand tegen-
gaan en blijven moderniseren. Ook 
de samenwerking binnen Greenport 
Aalsmeer is belangrijk. Aalsmeer is 
het het hart van de Greenport en 
daarom willen we hier veel in inves-
teren.”

Zorg en Welzijn: “De portefeuille 
Zorg en Welzijn is even belangrijk 
voor mij. Er staan grote veranderin-
gen voor de deur, gemeenten krij-
gen steeds meer verantwoordelijk-
heden en steeds minder geld. . Er 
komen veel veranderingen op het 
gebied van de zorg. Het Rijk draagt 
veel zorgtaken over aan de gemeen-
te. We zijn er als gemeente met veel 
inzet bezig om ons daarop voor te 
bereiden, maar er kunnen zich al-
tijd onverwachte zaken voordoen. 
We hopen daar volgende jaar, in het 
transitie jaar, veel ervaring mee op 
te doen. Alle gemeenten denken dat 
ze het beter kunnen, omdat ze dicht 
bij de burgers staan. De gemeente 
krijgen zo veel minder geld van het 
rijk voor deze zorgtaken dat ik me 
daar wel zorgen over maak. Ik ben 
blij dat we in het in het coalitieak-
koord afgesproken hebben om een 
buffer op te bouwen voor als we het 
met het geld van het Rijk niet red-
den. Er gaan nogal wat zaken ver-
anderen. Zo wordt een steeds groter 
beroep op de zelfredzaamheid van 
mensen gedaan. En moet er vaker 
hulp gevraagd en gevonden wor-
den binnen de eigen omgeving. We 
moeten het samen doen. Ik vind dat 
we de zorg hebben dat mensen niet 

uitvoering van de ontwerpen.  Het 
resultaat is twee prachtige stalen 
banken geïnspireerd op de natuur 
en elf betonnen zitelementen die 
door bewoners zelf zijn beplakt 
met mozaïek. Wethouder Gertjan 
van der Hoeven: “Ik ben blij dat 
het uiteindelijke community art 
project in De Rietlanden zo’n suc-
ces is geworden. 
Mijn welgemeende complimenten 
voor de bewoners en voor Femke 
Kempkes. Ze hebben ervoor ge-
zorgd dat Land_plaats een be-
langrijke bijdrage levert aan de 
saamhorigheid in de buurt. De 
stalen banken vormen een prach-
tige verfraaiing van het openbaar 
gebied van deze wijk.”

buiten de boot vallen. De gemeen-
te moet daarom een oogje in het zeil 
houden en waar nodig is bijsprin-
gen. Het nieuwe beleid van het Rijk 
is de scheiding van wonen en zorg. 
Dit lossen we op door nieuwe woon-
zorgzones. Een goed voorbeeld hier-
van is het project Mijnsheerlyckheid. 
Mensen wonen daar heel zelfstan-
dig, maar als ze zorg nodig hebben 
kunnen ze die daar 24 uur uur per 
dag krijgen. Er wordt daar op dit mo-
ment al van alles georganiseerd en 
ik denk dat het daardoor ook nog 
heel gezellig is om te wonen.”

Werk en inkomen: “In Aalsmeer is 
gelukkig heel veel werkgelegen-
heid. Maar ook wij ervaren dat het 
economische minder gaat. Ook in 
Aalsmeer en Kudelstaart zijn er 
mensen die geen werk hebben en 
we zullen met zijn allen ons best 
doen om iedereen aan het werk te 
krijgen. Ook voor jongeren is het 
best lastig om aan het werk te ko-
men. De gemeente zet daarom hier 
extra op in. We hebben heel veel te 
danken aan de bloemenveiling. Deze 
genereerd heel veel werk ook voor 
ondernemers buiten de bloemen-
sector. Ook is het belangrijk dat we 
ons Groen Onderwijs verder gaan 
uitbreiden, zodat onze werkgevers 
het juiste personeel kunnen vinden.” 

Onderhoud openbare ruimte: “Hier 
zijn we al mee aan de slag gegaan. 
We hebben een prachtige groe-
ne gemeente, maar we moeten een 
inhaalslag maken om het open-
baar groen te vervangen. De afge-
lopen decennia is er echt te wei-
nig aandacht besteed aan de reno-

vatie van onze openbare ruimte en 
dan voornamelijk het groen, de we-
gen en bruggen en beschoeiingen. 
Daarom hebben we samen met de 
gemeenteraad geld vrijgemaakt om 
deze inhaalslag te maken. Het Serin-
genpark is hier een mooi voorbeeld 
van en zal een grote opknapbeurt 
krijgen. Aalsmeer heeft fantastische 
natuur. Zeker als we de Westeinder 
plassen in ogenschouw nemen. Ook 
hebben we geconstateerd dat qua 
onderhoud zaken verbeterd moeten 
worden. Daar hebben we de Meer-
landen, die het onderhoud doet, op 
aangesproken. Daarom zijn we met 
een verbeterplan bezig samen met 
de Meerlanden.“

Verkeer en Vervoer: “Het grootste 
project van de afgelopen jaren -de 
omlegging van de N201-, is inmid-
dels gerealiseerd. De omlegging 
heeft flink wat voeten in de aar-
de gehad, maar was belangrijk. We 
moeten ervoor zorgen dat onze be-
drijven goed bereikbaar zijn. Hier 
zal het niet mee ophouden. Telkens 
moet we kijken of we de bereikbaar-
heid van Aalsmeer kunnen verbete-
ren. Het openbaar vervoer is hier ook 
belangrijk in. We gaan er wel ons 
best voor doen om een snellere ver-
binding richting Amsterdam te krij-
gen.”

Samenwerking in het college
“Ook in dit college voel ik met goed 
thuis. Net als in het vorige college. 
We werken goed samen. We heb-
ben veel ambities en gaan ons inzet-
ten voor een beter Aalsmeer en Ku-
delstaart.”
Door Casper Jansen
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Regeling klaagschriften en toetreden ombudsman

Interpellatiedebat in Raad 
over verplaatsing markt 
Aalsmeer - Op donderdag 2 okto-
ber komen burgemeester, wethou-
ders en fracties bijeen voor een bij-
eenkomst van de Raad in de raad-
zaal van het gemeentehuis. Na de 
opening om 20.00 uur start de ver-
gadering met een interpellatiede-
bat over verplaatsing van de week-
markt naar het Praamplein. Het de-
bat is aangevraagd door de frac-
ties PACT en VVD. De bedoeling is 
overigens dat de eerste weekmarkt 
op 21 oktober op de nieuwe loca-
tie, het Praamplein, gehouden gaat 
worden. Volgende onderwerp op de 
agenda is de Groenvisie, gevolgd 
door de kadernota huisvestiging tij-
delijke arbeidsmigranten en Vrou-
wentroost. Ook wordt deze avond 

gesproken over de nieuwe (woon)
plannen rond de Zuiderkerk in de 
Hortensialaan en de startnotitie Hel-
ling 49, waarin voorgesteld wordt op 
de locatie van de scheepswerf zes 
luxe appartementen te bouwen. En 
de fracties wordt gevraagd goed-
keuring te verlenen voor het reali-
seren van een bedrijfswoning op 
de verdieping van het bedrijfspand 
van Met & Co op Green Park, aan 
de Ecuadorlaan 21. De structuurvi-
sie voor Green Park voorziet ech-
ter niet in woningbouw op het be-
drijventerrein. Omdat door het be-
drijf de noodzaak van een bedrijfs-
woning voor een efficiënte en effec-
tieve bedrijfsvoering is aangetoond, 
willen de bestuurders medewerking 

verlenen. De inpandige woning past 
aldus het college binnen de ambi-
tie van Green Park voor wat betreft 
de inrichting en uitstraling van be-
drijfskavels en bedrijfsgebouwen. 
De Raad wordt besloten met de be-
handeling van de regeling klaag-
schriften Aalsmeer en het voorstel 
om toe te treden tot de gemeen-
schappelijke regeling gezamenlijke 
ombudsman metropool Amsterdam. 
Volgens planning wordt de Raad om 
half twaalf ‘afgeklopt’ om vervol-
gens na een korte pauze verder te 
gaan met de besluitvormende Raad. 
Hier wordt gesproken over de wijzi-
ging van de APV in verband met de 
(nieuwe) opruimplicht van honden-
poep in de openbare ruimte. 

Het nieuwe pand van Met & Co in Green Park. Een verzoek is ingediend om een bedrijfswoning te mogen realiseren 
op de eerste verdieping.

Vragen PACT over Middenweg
Vragen aan het college van B&W van 
de fractie van PACT betreffende de 
aanleg van de Middenweg. In de colle-
gebrief d.d. 16 september jl. staat onder 
het kopje “Zitting inzake beroep Hooy-
man uitgesteld” dat Hooyman de recht-
bank verzocht heeft om uitstel van de 
zitting met 4 weken. Ook is aangege-
ven dat de gemeente voor de toegesta-
ne inleverdatum aanvullende stukken 
en een nieuw besluit ingebracht heeft. 
Van de heer Hooyman vernamen wij 
dat zijn advocaat de stukken één dag te 
laat heeft ontvangen en daarom uitstel 
heeft aangevraagd. Graag vernemen 
wij van het college exact hoe de pro-
cedure is verlopen evenals de uitspraak 
en toelichting van de rechter voor het 

uitstel. Daarnaast hebben wij een aan-
tal vragen over de Middenweg die wij 
graag beantwoord zien:
 • Welke aantallen verkeersstromen 
gaan er nu over de diverse ontsluitings-
wegen van Oost richting het dorp?
 • Hoeveel personen- en vrachtver-
keer maken nu gebruik van de Mid-
denweg en hoeveel zal dat zijn in de 
geplande voorlopige situatie en hoe-
veel zal dat zijn in de geplande eindsi-
tuatie?
 • Waar zijn deze cijfers op gebaseerd, 
welk onderzoeks gegevens gebruikt 
men hiervoor,
 • Zijn er plannen om de kruising Ma-
chineweg/Cath. Amalialaan aan te pas-
sen? Zo ja, hoe?

ingezonden

Huiskamermuseum nieuwe locatie
Zaterdag op de thee bij AB
Aalsmeer - Zoals bij velen bekend zal 
zijn is de vaste bijeenkomstplaats van 
Aalsmeerse Belangen, de Oude Veiling, 
sinds enige maanden gesloten. Dat is 
voor de fractie een aderlating, maar zo-
als een bekend voetballer eens heeft 
gezegd: ‘elk nadeel heeft zijn voordeel’, 
dus geeft de sluiting van de Oude Vei-
ling ook weer nieuwe kansen. 

Met ingang van 27 september zal de 
thee met AB plaatsvinden op een an-
dere locatie en wel in het huiskamer-
museum van Janna van Zon. Ieder-

een is aanstaande zaterdag 27 sep-
tember van harte welkom in het huis-
kamermuseum van Janna van Zon 
aan de Van Cleeffkade 12a om tus-
sen 15.00 en 17.00 uur met de frac-
tie van Aalsmeerse Belangen te pra-
ten over alle onderwerpen waar u het 
over wilt hebben. Wanneer u over een 
specifiek onderwerp wilt praten is aan-
melden wenselijk, maar is niet nood-
zakelijk. Een onderwerp aangeven kan 
door een email te sturen aan de frac-
tie van Aalsmeerse Belangen: fractie@ 
aalsmeersebelangen.nl.

Wijkoverleg De Dorper over 
Omgevingsraad Schiphol
Aalsmeer - Wijkoverleg De Dorper komt 
dinsdag 30 september weer bijeen in de 
Crown Studio aan de Van Cleeffkade 15. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Be-
langrijkste punt deze avond is de oprich-
ting van de Omgevingsraad Schiphol. Dit 
wordt het orgaan waar bewoners straks 
in gesprek kunnen over een eerlijke ver-
deling van de overlast van de luchthaven 
Schiphol. Belangrijk is dat veel bewo-
ners zich aanmelden als lid van het Wijk-
overleg, zodat straks de vertegenwoordi-
ger in deze Omgevingsraad gekozen kan 
worden. Zoals inwoners de afgelopen 

tijd hebben ondervonden is de hinder 
door tijdelijke sluiting van de Kaagbaan 
in Aalsmeer behoorlijk hoog. De aanwe-
zigen worden bijgepraat door de Eef Ha-
verkort, woordvoerder van de Vereniging 
Gezamenlijke Platforms (VGP). De VGP 
is een koepelorganisatie van meer dan 
30 wijk- en dorpsraden en werkgroepen, 
die zich inzetten voor een eerlijke ver-
deling van de geluidhinder, deskundi-
ge raadplegen over luchtkwaliteit en kri-
tisch kijken naar de groei van het lucht-
verkeer. Bewoners en belangstellenden 
zijn van harte welkom. 

Raadsfracties unaniem
Motie voor behoud vereniging- 
en cultuurgebouw Oude Veiling

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
25 september, staat het volgende 
Ronde Tafel Gesprek op het pro-
gramma van de gemeenteraad en 
de bestuurders. 

Onder leiding van Dirk van Wille-
gen van het CDA wordt om 20.00 
uur in de raadzaal van het ge-
meentehuis aangevangen met een 
korte presentatie van het project 
van de Aalsmeerse Vrijwillige Ou-
deren Adviseurs. 
De aanwezigen worden geïnfor-
meerd over de werkwijze en de 
werkzaamheden van de adviseurs. 
Een half uur later gaat gesproken 
worden over de startnotitie Helling 

49. Het voorstel is de scheepswerf 
te transformeren naar woongebied 
door het realiseren van een klein-
schalig nieuwbouwproject dat aan-
sluit bij het dorpse karakter van dit 
gedeelte van het centrum. Na een 
half uur wordt opnieuw van onder-
werp gewisseld en is het de Zui-
derkerk waar nieuws over te mel-
den is. De ontwikkelaar heeft een 
voorstel neergelegd voor de invul-
ling van het gebied in de Horten-
sialaan. 

Het plan voorziet in handhaving 
van het kerkgebouw met daar om-
heen een invulling met woningen 
met zorg. Laatste vaste punt op de 

agenda in de herontwikkeling van 
de percelen Kudelstaartseweg 60 
en 92 in Vrouwentroost. Bij elk on-
derwerp kunnen overigens vragen 
gesteld worden als daar nog tijd 
voor is. Het Ronde Tafel Gesprek 
wordt besloten met een niet ge-
agendeerd onderwerp. 

Wilt u iets aan de orde stellen? On-
derwerpen kunnen tot 12.00 uur 
vandaag opgegeven worden aan 
de griffie van de gemeente via 
0297-387584. De voorzitter besluit 
uiteindelijk of de aangedragen on-
derwerpen worden geagendeerd. 
Publiek is uiteraard welkom. De 
sluiting is gepland om 22.15 uur.

Vrijwillige ouderenadviseurs en nieuwbouwplannen

Ronde Tafel Gesprek vanavond

Ondernemerspeiling van start
Aalsmeer - Alle bedrijven in de ge-
meente ontvangen deze week een 
uitnodiging om deel te nemen aan 
de ondernemerspeiling 2014. De 
gemeente wil weten wat het tevre-
denheidsniveau is onder het lokale 
bedrijfsleven en waar kansen liggen 
voor verdere verbeteringen. 

Om effectieve verbetermaatrege-
len te nemen is de gemeente verder 
op zoek naar inzicht in de dienst-
verlening, vestigingsklimaat, regel-
druk en administratieve lasten. Ook 

niet-commerciële instellingen, ver-
enigingen, stichtingen, e.d. ontvan-
gen een uitnodiging. Deelnemen 
aan de peiling kan via een papie-
ren vragenlijst of via een inlog via 
internet. De gegevens die Aalsmeer 
ontvangt worden uitsluitend inge-
zet voor deze ondernemerspeiling. 
Aalsmeerse bedrijven en organisa-
ties kunnen de ondernemerspeiling 
invullen tot en met 5 oktober. Het 
resultaat van het onderzoek publi-
ceert de gemeente later dit jaar via  
www.aalsmeer.nl.

 • Is er over de ontwikkeling van de 
Middenweg – N201 en het aanpas-
sen van het kruispunt Machineweg – 
Middenweg – Cath. Amalialaan over-
leg gevoerd met Veilig Verkeer Ne-
derland? Zo ja, dan ontvangen wij 
graag verslagen van dit overleg, zo 
nee, waarom niet?
 • Welk verwacht effect heeft de 
opening van de Middenweg op de 
verkeersstromen, zowel van vracht- 
als personenverkeer op de Aalsmeer-
der- en Oosteinderweg?
 • Waarom is de Stichting Wijk-
raad Aalsmeer Oost niet geraad-
pleegd doch tenminste geïnformeerd 
over de aansluiting van de Midden-
weg. Op het wijkoverleg van 12 mei jl. 
heeft de daar aanwezige ambtenaar 
niets kunnen vertellen over de plan-
nen. 
 • Zijn er nu wel uitgewerkte plan-
nen? Zo ja, dan ontvangen wij die 
graag, zo nee, wanneer kunnen wij 
die verwachten?

Laatste dorpswandeling 
dit seizoen zaterdag
Aalsmeer - Zaterdag 27 septem-
ber wordt in het Centrum de laat-
ste reguliere VVV-dorpswande-
ling van dit seizoen gehouden. 
Rondleider is ditmaal Leo Bertoen, 
voorzitter van zowel de Historische 
Tuin als Korenmolen de Leeuw. 

Hij leidt de deelnemers in onge-
veer vijf kwartier langs vele be-

zienswaardigheden en historisch 
interessante plekken en gebou-
wen in de oude dorpskern. De his-
torische dorpswandelingen vin-
den sinds vorig jaar elke laatste 
zaterdag van de maand plaats in 
de periode mei tot en met septem-
ber. De lokale VVV maakt hiervoor 
gebruik van verschillende goed 
ingevoerde gidsen. Naast de re-

Doopsgezinde Gemeente op 
de fiets voor duurzame tocht
Aalsmeer - De Doopsgezinde Ge-
meente organiseerde afgelopen zater-
dag weer een Duurzame fietstocht en 
dit keer staken dertig fietsers de brug 
over naar Rijsenhout en omgeving. De 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer 
in de Zijdstraat is een Groene Kerk 
en probeert duurzaamheid op allerlei 
gebied in praktijk te brengen. Groene 
energie, duurzaam beleggen, energie-
besparing, afvalscheiding en een eer-
lijke verdeling zijn daarbij belangrijk. 
Inspiratie opdoen bij duurzame bedrij-
ven in de omgeving stimuleert. 

De Meerlanden, windturbine De Pi-
onier en korenmolen de Leeuw wa-
ren enkele van de haltes waar uitge-
breid kennis en inspiratie opgedaan 
werd. Afgelopen jaar is in de Doops-
gezinde kerk aan de Zijdstraat samen 
met een energieadviesbureau het ver-
ouderde verwarmingssysteem aange-
pakt, gemoderniseerd en voorzien van 
een regeling, die per ruimte en afhan-
kelijk van de buitentemperatuur de 
verwarming aanstuurt. Als aftrap van 
de fietstocht lichtte Harry Zethof de-
ze aanpassingen zaterdagmorgen in 
de Bindingzaal toe. Komende winter 
zal duidelijk worden hoeveel bespa-
ring aan gas dit op zal leveren. Ook 

het vervangen van de huidige verlich-
ting door Led-verlichting werd toege-
licht. Leo Bakker vertelde namens de 
Duurzaamheidscommissie hierover de 
stand van zaken. En toen gingen de 
dertig fietsers het ‘kanaal’ over. 

Op de fiets naar de voorzitter van de 
dorpsraad in Rijsenhout, waar alle 
al gerealiseerde duurzame initiatie-
ven en nieuwe plannen werden toe-
gelicht, en naar het imposante re-
cyclingbedrijf De Meerlanden. “Een 
‘must’ voor alle Aalsmeerders om dit 
innovatieve bedrijf een keer te bezoe-
ken”, aldus één van de deelnemers 
aan de tocht. De high-tech windtur-
bine De Pionier in Weteringbrug was 
de verste bestemming voor fietsers. 
En tot slot, de traditionele korenmolen 
De Leeuw met een enorme geschie-
denis. Vrijwillig molenaar Jop Kluis 
vergastte de fietsers tot slot op boei-
ende verhalen over deze stellingmo-
len en toonde hen de specifieke ken-
merken van de verschillende molen-
types. Het werd nog een hele klim-
partij naar de bovenste verdieping, 
maar dan is het wel imposant als die 
wieken met een snelheid van 92 ki-
lometer per uur voor je neus voorbij 
zoeven. 

guliere wandelingen worden op 
afspraak ook groepen rondge-
leid, zoals eerder dit jaar de le-
den van de ANBO en een Rota-
ryclub. In het najaar staat nog een 
rondleiding voor leden van water-
sportvereniging Nieuwe Meer op 
het programma. De dorpswan-
deling start aanstaande zaterdag 
om 11.00 uur bij het VVV-agent-

schap in het Boekhuis, Zijdstraat 
12. Deelname kost 3,50 euro, dit is 
inclusief de toegang voor Koren-
molen de Leeuw, die deelnemers 
aan het einde zelf kunnen bezoe-
ken. Reserveren wordt aangera-
den, per wandeling kunnen maxi-
maal 15 personen deelnemen. Re-
serveren kan in het Boekhuis of 
via 0297-324454.

Aalsmeer - Unaniem is tijdens 
de Raad van 11 september de 
motie van PACT voor behoud 
van De Oude Veiling als vereni-
ging- en cultuurgebouw aange-
nomen. De Oude Veiling is sinds 
enige tijd gesloten en omdat het 
onzeker is wat de curator met 
het beeldbepalende pand voor 
ogen heeft, stelt PACT voor dat 
het college van b&w serieus 
gaat onderzoeken of het ge-
bouw met de monumentale sta-
tus aangekocht kan worden. 

De gemeente heeft tot slot het 
recht van eerste koop. Alle frac-
ties konden zich vinden in de 
motie van PACT waarin wordt 
gesteld dat het wenselijk is dat 
De Oude Veiling blijft bestaan 
als vereniging- en cultuurge-
bouw. Door aankoop heeft de 
gemeente de mogelijkheid om 
via een erfpachtconstructie zeg-
genschap over het maatschap-
pelijk en historische vastgoed te 

blijven houden, waarbij tevens 
gebruikers de zekerheid hebben 
over de continuïteit van De Ou-
de Veiling. Onder meer cultureel 
café Bacchus, de Werkschuit, 
maar ook de docenten van de 
voormalige muziekschool heb-
ben op lange termijn behoefte 
aan een zekere, vaste accom-
modatie. “In het kader van par-
ticipatie en integratie kunnen 
welzijnsorganisaties ook actief 
meewerken in de exploitatie”, zo 
stelt PACT. 

En: “De Oude Veiling is samen 
met het Cultuurpunt en de bibli-
otheek een mooie concentratie 
van culturele activiteiten op één 
adres.” PACT en dus ook de an-
dere fracties willen dat de be-
stuurders de gemeenteraad op 
een zo kort mogelijke termijn 
op de hoogte brengen van de 
voortgang van het onderzoek, in 
ieder geval uiterlijk voor het ein-
de van dit jaar.
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kinder- en jeugdkrant
Circus Sijm presenteert
Sterren van het Chinees 
Staatscircus in Aalsmeer
Aalsmeer - Circus Sijm komt na 
twee jaar van afwezigheid weer naar 
Aalsmeer. Op zaterdag 4 en zondag 
5 oktober is een compleet nieuwe 
show te zien in het verwarmde ten-
tencomplex wat staat opgebouwd 
aan De Dreef. 
Circus Sijm presenteert dit jaar een 
bijzondere voorstelling met sterren 
van het Chinees Staatscircus. Cir-
cus Sijm heeft in de loop der ja-
ren, met succes een goede naam 
opgebouwd en een geheel eigen 
stijl ontwikkeld. Puur ambachte-
lijk, maar ook theatraal, klassiek vol 
vakmanschap en passie. Een be-
zoek aan dit circus is een beleve-
nis en een sprookje tegelijk. Wie de 
nieuwe tent betreedt waant zich di-
rect in een sfeervol circuspaleis met 
kroonluchters, pluche en gouden 
ornamenten. Verwachtingsvol klinkt 
achtergrondmuziek en de mystieke 
geur van zaagsel en popcorn prik-
kelt de zintuigen. Als het licht dooft, 
gaan de spots aan komt het ensem-
ble tot leven. Kom genieten van het 
totaaltheater FantAzië met arties-
ten uit Frankrijk, Nederland, Marok-
ko, Israël, Polen en China, de grap-
pige clown Joanes en zijn tegenspe-
ler Edi Laforte, die trakteert op een 
verrassend leuke en vertederen-
de act met honden, katten, varkens 

en eenden. Buitengewoon bijzonder 
zijn het stroomnummer van de Elec-
tric Brothers en de illusie act van 
Jasper Bolechowski. Dat je van een 
hoela hoep nummer circuskunst 
kunt maken bewijst de uit Marok-
ko afkomstige Vanessa Labat. En 
met gepaste trots presenteert cir-
cus Sijm artiesten van het Chinees 
Staatscircus. Het publiek kan genie-
ten van onder andere de acrobaten 
He Yuan en het Duo Rui en draad-
kunstenaar Yanan Ren. De voorstel-
ling zaterdag begint om 16.00 uur, 
zondag om 13.30 uur.

Kidspraise in Oosterkerk
Aalsmeer - Op zondag 28 septem-
ber is de eerste Kidspraise van dit 
nieuwe seizoen. De dienst wordt 
georganiseerd door de Oosterkerk. 
Deze speciale kinderdienst houdt in 
dat kinderen in de basisschool leef-
tijd van harte welkom zijn. Om de 
maand is er zo’n kinderdienst, met 
daarbij een thema. 

Het thema voor dit nieuwe seizoen is 
Mozes. Het verhaal van Mozes staat 
in het tweede boek uit de bijbel: 
‘Exodus’. Elke Kidspraise wordt een 
stukje meer over Mozes ontdekt. In 

de eerste Kidspraise gaat het over 
‘vertrouwen’. Het eerste gedeelte 
van Exodus gaat over de geboorte 
van Mozes die door zijn moeder in 
een mandje wordt gelegd en in de 
rivier de Nijl wordt gezet. Zijn moe-
der hoopt dat iemand hem vind en 
zal verzorgen. Wil jij ontdekken wie 
Mozes is en wat hij allemaal mee-
maakt? Kom dan eens kijken! Oos-
teinderweg 269. De kinderdienst 
duurt ongeveer een uur. Iedereen is 
welkom. Neem je vriendjes, ouders 
en opa en oma mee. Inloop vanaf 
kwart over vier ‘s middags.

Zwemvereniging Oceanus
Amber, Jochem en Romée 
naar Nationale Minioren Dag 
Aalsmeer - Op zaterdag 20 sep-
tember werd door de KNZB in sa-
menwerking met het CIOS Arn-
hem de jaarlijkse Nationale Minio-
ren Dag georganiseerd. De bes-
te dertig gekwalifi ceerde zwem-
mers en zwemsters op alle gezwom-
men zwemnummers tijdens de Mi-
nioren wedstrijden en de top-5 van 
de Swimkick top 100 op één van de 
zwemnummers waren uitgenodigd 
voor deze dag. Namens zwemver-
eniging Oceanus waren Amber Ce-
lie, Jochem van Zanten en Romée 
Veldt uitgenodigd om deze feeste-
lijke dag bij te wonen. Voor Amber 
was dit al de derde keer, terwijl Jo-
chem en Roméé er voor het eerst 
bij waren. Zo gingen zwemmers, 
ouders en trainster Robin Paga-
no Mirani afgelopen zaterdag naar 
het CIOS in Arnhem waar deze dag 
plaatsvond. Na het openingspraat-
je werden de kinderen ingedeeld in 
leeftijdsgroepen en gingen zij ver-
schillende soorten spelletjes doen. 
De meegekomen ouders en trai-
ners werden vermaakt met een le-
zing van Titus Mennen (Bondscoach 
Junioren & Jeugd KNZB Program-
mamanager Talentontwikkeling) 
over de Structuur Topzwemmen NL/

MOZ. Dit was een zeer leerzaam 
en boeiend verhaal. Na een geza-
menlijke lunch ging het middagpro-
gramma van start. Er was voor ie-
dere groep een eigen programma. 
De zwemmers kregen een zwemcli-
nic van Ferry Weertman, de kersver-
se kampioen open water zwemmen 
10 kilometer en Maarten Brzoskow-
ski, specialist 800 en 1.500 meter 
vrije slag. De clinic werd afgeslo-
ten met een estafette, waarbij Fer-
ry en Maarten ook meededen. Ver-
der kregen de zwemmers een lezing 
over voeding en mochten ze hapjes 
proeven die gezond zijn. De ouders 
hadden een ontmoeting met de ou-
ders van topzwemmers Maaike de 
Waard en Maarten Brzoskowski om 
ervaringen te delen en zij konden de 
zwemclinic van hun kind bekijken. 
Ook was er nog een sessie over het 
‘Uitdagen en stimuleren van kinde-
ren’. De trainers hadden een apart 
programma. Zij kregen een work-
shop over het ‘Motorisch leerver-
mogen’ en ‘De hand van de trainer 
zichtbaar’. Om half 5 vond de ge-
zamenlijke afsluiting in de sporthal 
plaats en daarna was er natuurlijk 
tijd om handtekeningen en foto’s te 
verzamelen.

Circus in het Poppentheater 

Sneeuwwitje de Musical 
in het Crown Theater

Amstelveen - Voor alle leeftijden is 
in het weekend van 27 en 28 sep-
tember een circusvoorstelling te 
zien in het Amstelveens Poppen-
theater. Op zaterdag 27 september 
om 14.30 uur is er de voorstelling 
‘Clowns Kado’ voor iedereen vanaf 
4 jaar. Een clownsvoorstelling waar-
in mimespeler Arno zijn publiek met 
weinig woorden laat genieten van 
grappen met een muzikale vuilnis-
bak, een levende bezem, de groot-
ste baby en zeepbel en een clowns 
cadeau. Paul, de deftige heer, on-
dersteunt muzikaal op veel instru-
menten. Zondag 28 september om 
11.00 uur brengt Schratch Mario-
netten de voorstelling ‘Circus Top-
sy’ voor alle kleintjes vanaf 2 jaar. 
Circusdirecteur Tommy Tops ver-
telt iedereen over zijn bijzonde-

re paard Pepermunt, maar die wei-
gert op te treden. Wat nu? Gelukkig 
weten Clown Pip, Poes Poekie en de 
dansende theepot het publiek goed 
te vermaken. Zou Pepermunt nog 
gaan optreden? En zondag 28 sep-
tember kan vanaf 14.30 uur geno-
ten worden van de familievoorstel-
ling ‘Fifi  en Chico’ (vanaf 6 jaar). 

Fifi  en Camilla reizen de wereld 
over met hun circus act. Camilla is 
de ambitieuze dresseuse, maar Fi-
fi  is de onbetwiste ster van de hon-
denshow. Daarna komt goochelaar 
Frans met zijn meest succesvolle 
goochelacts, waaronder die met zijn 
aapje Chico, als Chico meewerkt 
tenminste! Kaarten reserveren kan 
via 020-6450439 of www.amstel-
veenspoppentheater.nl.

Aalsmeer - Spiegeltje, spiegeltje 
aan de wand, wat is de leukste fa-
miliemusical van het land? Dit sei-
zoen zal de cast van Van Hoorne En-
tertainment te zien zijn in de fami-
lievoorstelling Sneeuwwitje de Mu-
sical. Maud Mulder speelt de rol van 
Sneeuwwitje en de rol van stoere ja-
ger zal worden vertolkt door Geert 
Hoes. Uiteraard zorgen ook Sandra 
Dijkstra en Michael van Hoorne (die 
onder andere te zien was als Titus in 
Doornroosje en Govert in Assepoes-
ter) weer voor een aantal hilarische 
scènes. Op zaterdag 18 oktober is 
Sneeuwwitje De Musical te zien in 
het Crown Theater Aalsmeer aan de 
Van Cleeffkade. Van Hoorne Enter-
tainment zorgt dit seizoen wederom 
voor een totaalbeleving die verder 

gaat dan de voorstelling alleen. Zo 
krijgen de gasten na elke voorstel-
ling de kans om alle acteurs in het 
echt te ontmoeten tijdens een uit-
gebreide Meet & Greet. Ook kunnen 
de gasten tijdens de Meet & Greet 
nog nagenieten tijdens het Prinsen 
en Prinsessenbal.

Verkleedwedstrijd!
Maar wie is nu eigenlijk de mooi-
ste van het hele land? Kom verkleed 
naar het theater en doe mee aan 
de Sprookjesmodeshow. De mooist 
verklede gast wordt beloond met 
een sprookjesachtige prijs! De mu-
sical begint zaterdag 18 oktober om 
14.30 uur. Kijk voor meer informa-
tie en aanschaf kaarten op www.
crowntheateraalsmeer.nl. 

Subsidiecheque voor Nepal
aan leerlingen Antoniusschool 
Kudelstaart - Op 23 september 
is er een subsidiecheque uitge-
reikt aan de Antoniusschool door 
de penningmeester van OSA. De 
kinderen van groep 6 van de Ku-
delstaartse basisschool hebben 
een bedrag van 480 euro ingeza-
meld door middel van heitje-voor-
een-karweitje. Zij deden dit voor de 
bouw van toiletten en wasbakken in 
de Sapanaschool in Chitwan in Ne-
pal. De cheque van 480 euro is als 

verdubbeling overhandigd aan zes 
leerlingen, afgevaardigden van drie 
groepen 6 die dit geld hadden inge-
zameld. Al eerder zamelde de Anto-
niusschool geld in voor de Sapana-
school. Dit was toen voor de bouw 
van de school, voor aankoop van 
stenen. Vorderingen over de bouw 
kunnen gevolgd worden op: www.
sapana-school.com. Voor meer in-
formatie over de OSA: www.osa-
aalsmeer.nl.

Twee maal NK plaatsing voor 
twirlster Yosra Abdelrazek
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
20 september reisde twirlster Yos-
ra Abdelrazek van SV Omnia af naar 
Hardinxveld/Giessendam voor een 
twirlwedstrijd. Yosra kwam als eer-
ste de vloer op bij het onderdeel 
1-baton en kwam uit in de categorie 
senior beginner. Haar routine ver-
liep niet helemaal vlekkeloos, maar 
ze behaalde een mooi punten aan-
tal van 67,2 en dit was goed voor een 
zilveren medaille. Tevens waren haar 
punten hoog genoeg als plaatsings-
punten voor de Runner-up Kampi-
oenschappen. Hierna kwam Yosra 
uit bij het onderdeel 2-baton in de 
categorie Senior beginner. Ze be-
gon heel sterk maar halverwege de 
routine kwam 1 van haar batons op 
haar oog terecht waardoor twirlen 
eigenlijk niet meer ging, maar Yos-
ra ging gewoon door. De jury heeft 
hierbij ingegrepen en heeft haar la-
ten stoppen en na een glaasje water 
mocht zij haar routine opnieuw uit-
voeren. Met de schrik nog in haar 
benen heeft ze een keurige routi-
ne laten zien en behaalde de eerste 
plaats met 67,0 punten. Ook dit was 
weer voldoende voor plaatsings-
punten voor de Runner-up Kampi-
oenschappen. In de middag kwam 
Yosra uit bij het onderdeel dance 
in de categorie Senior beginner. Ze 
liet een overtuigende routine zien 
op de muziek Impossible, maar he-
laas door iets teveel drops viel ze 
net buiten de podiumplaatsen. De 
volgende wedstrijd voor een aantal 
twirlsters is op zondag 28 septem-

ber in Alphen a/d Rijn. Op zondag 
5 oktober zullen alle twirlsters van 
SV Omnia 2000 aanwezig zijn, om-
dat de organisatie van deze wed-
strijd in handen is van SV Omnia 
zelf. Deze wedstrijd vindt plaats in 
Sporthal de Bloemhof aan de Horn-
weg. Lijkt het je ook leuk om te ko-
men twirlen? Voor meer informatie 
over twirlen kun je contact opne-
men met de Productgroep Coördi-
natoren Sandra Kok of Linda Neder-
stigt per e-mail twirlen@svomnia.nl  
of het sportpunt van SV Omnia via 
e-mail sportpunt@svomnia.nl. 

Yosra bij het onderdeel 1-Baton.

Baby en peuter zwemfeest 
in De Waterlelie zondag
Aalsmeer - Op zondag 28 sep-
tember is zwembad De Waterle-
lie weer het domein van jonge kin-
deren met hun (groot)ouders. Van 
13.30 tot 15.30 uur kunnen de kin-
deren lekker komen spetteren en 
spelen in het extra warme water van 
het zwembad aan de Dreef. Het on-
diepe bad is namelijk sinds augus-
tus 32 graden. Vaste klanten van de 
diverse baby- en peutergroepen zijn 
natuurlijk van harte welkom, maar 
De Waterlelie hoopt ook nieuwe ge-
zichten te zien. Zwemmen met een 
kindje is immers het leukste dat er 
is en geeft plezier voor twee. Tijdens 
de zwemmiddag op 28 septem-
ber kunnen ouders met hun kindje 
meedoen met diverse zwemlesjes, 
er zijn swimsuits om te passen (voor 
kinderen vanaf 2 jaar), er is koffi e, 
thee en limonade in de zwemzaal en 
nog veel meer. Oudere broertjes en 
zusjes met een zwemdiploma mo-
gen ook komen vrijzwemmen. Er is 
voor hen een apart bad beschikbaar 

om te spelen. Fotograaf Anne-Ma-
rie Blom van View on You is aanwe-
zig om leuke foto’s van de kleintjes 
met hun ouders te maken. De foto’s 
worden gemaakt in de grote whirl-
pool. U kunt op zondag een shoot 
doen voor 10 euro inclusief 2 digita-
le foto’s. Dit dient u op de dag zelf 
voor de shoot te betalen bij de fo-
tograaf. Dit zwemfeest wordt me-
de mogelijk gemaakt door kinder-
opvang Snoopy uit Kudelstaart. Zij 
zijn aanwezig met een kraam vol in-
formatie om meer te vertellen over 
hun kinderopvang en alle mogelijk-
heden. Ook Boekhuis Aalsmeer is 
deze middag present in de hal met 
een grote kraam kinderboeken. En-
tree is voor 1 (groot)ouder met 1 
kind is 4,70 euro. Een los bad voor 
een (groot)ouder of ander gezinslid 
is deze middag 4,70 euro per per-
soon. Meer informatie over zwem-
bad De Waterlelie, alle lessen en ac-
tiviteiten is te vinden op: www.esa-
aalsmeer.nl. 

Heropening voor Snoopy
Kudelstaart - Vorige week heeft 
Kinderopvang Snoopy een her-
opening gehad van het voormalig 
schoolpand aan de Haya van So-
merenstraat. Alle ouders, kinde-
ren, omwonenden en nieuwe klan-
ten waren van harte welkom voor 
een rondleiding en een hapje en 
een drankje. Dit pand is onlangs ei-
gendom geworden van Snoopy en 

wordt nu geheel gebruikt voor Bui-
tenschoolse opvang. Alle ruimtes 
zijn geverfd en conform huisstijl en 
ingericht met behulp van inspiratie 
van de kinderen. Elke leeftijdsgroep 
heeft eigen ruimtes ter beschikking 
waarin uitdagende activiteiten aan-
geboden worden. En de opvang be-
schikt nu zelfs over een heus atelier 
en een theaterkamer!
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Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 27 september 
F.C. Aalsmeer
F.C.Aalsmeer 1 – Elinkwijk 1 14.30 u
F.C.Aalsmeer 2 – AMVJ 2 12.00 u
F.C.Aalsmeer 3 – Alliance’22 2 11.30 u
Pancratius 2 - F.C.Aalsmeer 4 15.00 u
F.C.Aalsmeer 5 - Vlug en Vaardig 5 14.30 u
F.C.Aalsmeer 6 – Muiderberg 3 14.30 u
Wartburgia Vet.3 - F.C.Aalsmeer.Vet.1 14.45 u

Vrouwen
F.C.Aalsmeer VR.1 – Tos Actief Vr.2 14.30 u

Junioren
F.C.Aalsmeer A1 – VVC A1 14.30 u
F.C.Aalsmeer A2 – Olympia Haarl.A1 12.30 u
UNO B1 - F.C.Aalsmeer B1 13.00 u
F.C.Aalsmeer B2 – De Vecht B1 14.30 u
HBC B3 - F.C.Aalsmeer B3 11.00 u
F.C.Aalsmeer C1 – GeinoordN’gein C1 12.30 u
Amstelveen C1 - F.C.Aalsmeer C2 10.15 u
F.C.Aalsmeer C3 – Legm.vogels C3 12.30 u
F.C.Aalsmeer C4 – UNO C4 14.30 u
Legm.vogels C5 - F.C.Aalsmeer C5 13.00 u

Pupillen
RCH D2 - F.C.Aalsmeer D1 11.30 u
F.C.Aalsmeer D2 – Kon.HFC D6 11.30 u
Hertha D1 - F.C.Aalsmeer D3 11.00 u
F.C.Aalsmeer D4 – CSW D3 11.15 u
DIOS D10 - F.C.Aalsmeer D5 12.45 u
F.C.Aalsmeer D6 – Pancratius D9  9.00 u
F.C.Aalsmeer D7 – Hertha D3  9.00 u
F.C.Aalsmeer E1 – IVV E1 10.30 u
F.C.Aalsmeer E2 – Hertha E1 9.00 U
Sp.Martinus E5 - F.C.Aalsmeer E3  8.30 u
F.C.Aalsmeer E4 – De Vecht E2 9.00 u
F.C.Aalsmeer E5 – Hillegom E4 9.00 u
RKDES E4 - F.C.Aalsmeer E6 11.00 u
Hoofddorp E11 - F.C.Aalsmeer E7 10.00 u
Ouderkerk E9 - F.C.Aalsmeer E8 10.15 u
F.C.Aalsmeer E9 – Nederhorst E4 10.30 u
F.C.Aalsmeer E10 – Argon E8 9.00 u
F.C.Aalsmeer F1 – UNO F1 10.30 u
Kon.HFC F4 - F.C.Aalsmeer F2 11.30 u
F.C.Aalsmeer F3 – RKDES F3 9.00 u
Legm.vogels F4 - F.C.Aalsmeer F4  9.00 u
Hoofddorp F9 - F.C.Aalsmeer F5  9.00 u
De Vecht F4 - F.C.Aalsmeer F6G 10.00 u
F.C.Aalsmeer F7 – Hoofddorp F14  9.00 u
F.C.Aalsmeer F8 – RKAVIC F6 10.30 u

Meisjes
OSV MA.1 - F.C.Aalsmeer MA.1 14.30 u
Kon.HFC MC.3 - F.C.Aalsmeer MC.2 10.30 u
Almere MD.1 - F.C.Aalsmeer MD.1  9.45 u
Argon ME.1 - F.C.Aalsmeer ME.1  8.45 u
F.C.Aalsmeer ME.2–OnzeGazellen ME.1  
9.00 u

R.K.D.E.S.
Almere D1 - RKDES D1 10.45 u
Legm.vogels D6 - RKDES D2 11.00 u
CSW D4 - RKDES D3 8.45 u
RKDES D4 – DSS D13M 9.30 u
RKDES E1 – KDO E1 11.00 u
Abcoude E4 - RKDES E2 11.00 u
VVC E3 - RKDES E3 8.30 u
RKDES E4 – F.C.Aalsmeer E6 11.00 u
RKDES E5 – Roda’23 E12 9.30 u
DIOS F1 - RKDES F1 10.00 u
RKDES F2 – Zwanenburg F1 9.30 u
F.C.Aalsmeer F3 - RKDES F3 9.00 u

RKDES F4 – Hertha F3 9.30 u
Roda’23 F10 - RKDES F5 9.00 u
Hillegom F7 - RKDES F6 9.00 u
Hillegom F9 - RKDES F7 9.00 u
RKDES F8 – HSV’69 F2 9.30 u
EDO F5 - RKDES F9 9.00 u

Vrouwen
RKDES VR.1 – Ariston’80 VR.1 13.00 u

Meisjes
RKDES MB.1 – Tos Actief MB.1 13.00 u
RKDES MC.1 – Pancratius MC.1 11.00 u
RKDES MD.1 – AS’80 MD.1 11.00 u
KDO ME.1 - RKDES ME.1 12.45 u

S.C.W.
NFC 1 - SCW 1 14.30 u
Kockengen 2 - SCW 2 11.15 u
SCW 3 – VEW 2 12.00 u
Devo’58 4 - SCW 4 14.30 u
SCW 5 – Hertha 2 14.30 u
SCW 6 – DIO 2 12.30 u
Arsenal Vet.3 - SCW Vet.1 12.45 u
TABA Vet.4 - SCW Vet.2 14.30 u

Junioren
BSM B2 - SCW B1 13.15 u
SCW C1 – VVC C4 10.45 u
Geel Wit C4 - SCW C2 11.00 u

Pupillen
SCW D1 - BSM D2 8.45 u
SCW E1 – RCH E2 8.45 u
SCW E2 - Ouderkerk E3 8.45 u
Hoofddorp E6 - SCW E3 9.00 u
Argon E6 - SCW E4 8.45 u
UNO E 11 - SCW E5 9.30 u
SCW F1 – Overbos F7 8.45 u
UNO F8 - SCW F2 10.45 u

Vrouwen
SCW VR.1 – ’s Graveland VR.1 14.30 u

Meisjes
SCW MB.1 – Legm.vogels MB.1 11.30 u
Roda’23 MC.2 - SCW MC.1 13.30 u
SCW M
E.1 – Buitenveldert ME.4  8.45 u

Zondag 28 september
F.C. Aalsmeer
F.C.Aalsmeer 1 – HBC 1 14.00 u
RKDES 4 - F.C.Aalsmeer 2 12.00 u
Pancratius 4 - F.C.Aalsmeer 3 13.00 u
Argon 2 - F.C.Aalsmeer 4 11.00 u
F.C.Aalsmeer 5 – AGB 6 14.00 u
RKDES 6 - F.C.Aalsmeer 6 12.00 u

R.K.D.E.S.
DSS 1 - RKDES 1 14.00 u
Elinkwijk 2 - RKDES 2 11.00 u
RKDES 3 – Spaarnwoude 2 12.00 u
RKDES 4 – F.C.Aalsmeer 2 12.00 u
Legm.vogels 3 - RKDES 5 14.00 u
RKDES 6 – F.C.Aalsmeer 6 12.00 u

Junioren
RKDES A1 – Pancratius A2 12.00 u
Legm.vogels B1 - RKDES B1 10.00 u
RKDES B2 – Kon.HFC B5 12.00 u
RKDES C1 – Buitenveldert C3 10.00 u
Pancratius C4 - RKDES C2 9.00 u

Opbrengst voor kinderboerderij
Tour de Poel: Fietstocht 
van en voor Aalsmeer!

ZABO zaalvoetbal van start
Aalsmeer - Bij de plaatselijke zaal-
voetbalcompetitie zijn er twee nieu-
we teams aangeschoven, te weten 
Café Sportzicht en EZ Flower. De-
ze ploegen vervangen de gestopte 
teams van LEMO Gaat Los en Koen 
Pack (VVZS). Verder valt te mel-
den dat de kampioen van vorig sei-
zoen Schijf Grondboringen nu deel-
neemt onder de nieuwe sponsor-
naam Sportcafé de Midi’s. De eerste 
speelronde van het ZABO seizoen 
2014/2015 vond plaats in hal 2 van 
sporthal de Bloemhof. De openings-
wedstrijd ging tussen Café Sport-
zicht en LEMO. De nieuwkomer bij 
de ZABO pakte geen punten want 
LEMO bleek te sterk. Einduitslag 

0-3. Vervolgens trad La Furia Roja 
aan tegen Piller Sport. De nummers 
drie en vier van afgelopen seizoen 
bleven in evenwicht, de partij zaal-
voetbal eindigde met een 2-2 gelijk-
spel. Amsec Beveiliging versloeg Ho-
lex met de cijfers van 9-5. Sportcafé 
de Midi’s moest het opnemen tegen 
Heemhorst Watersport. Bij de rust 
gaf het scorebord al 5-0 aan en De 
Midi’s wonnen de wedstrijd uitein-
delijk met 9-0. Het slotduel ging tus-
sen EZ Flower en Polonia Aalsmeer 
en kreeg de uitslag van 0-5 toebe-
deeld. De scheidsrechters bij ron-
de 1 waren Patrick van Maanen en 
Coop Verlaan. Speelronde 2 volgt op 
11 oktober in De Bloemhof.

Schutters Target pieken op 
wedstrijd in Terschelling

Nog 2 plaatsen voor duikcursus
Succesvolle open avond Thamen

Kudelstaart - In het afgelopen week-
end van 13 en 14 september zijn zes 
leden van Handboogvereniging Tar-
get vertrokken naar Terschelling voor 
een zogenaamde 3D wedstrijd. Dit is 
een wedstrijd in de open lucht met 30 
doelen die lukraak in de bossen en op 
de heide opgesteld zijn. De doelen be-
staan uit rubberen dieren, zoals wil-
de zwijnen, herten en zelfs beren. De 
bedoeling is dat de schutter zonder 
richtmiddelen, dus met een traditio-
nele boog, de doelen probeert te ra-
ken in de buurt van het hart, de zoge-
naamde kill-zone. Lukt dit niet met de 
eerste pijl dan heeft de schutter nog 
twee kansen, echter deze leveren dan 

minder punten op. Frank de Haan, een 
topschutter in deze discipline, wist de 
eerste plaats te behalen en Danuta 
van Ophey de eerste plaats bij de da-
mes op haar allereerste schietevent op 
Terschelling. Reeds enkele jaren gaan 
leden van HBV Target naar Terschel-
ling om samen met tientallen schutters 
uit geheel Nederland deel te nemen 
aan deze speciale wedstrijd. De schut-
ters uit Kudelstaart verbleven in een 
gehuurd appartement en hebben in 
de vrije uurtjes genoten van de mooie 
omgeving in een heerlijk nazomerzon-
netje. Nieuwsgierig naar handboog-
schieten? Kijk dan op www.hbvtarget.
nl voor meer informatie.

Aalsmeer - Bij Duikteam Thamen 
staat september in het teken van een 
nieuwe seizoensstart. Deze avond 
hebben acht belangstellenden een 
introductieduik gemaakt in zwembad 
De Waterlelie. Met de beweegbare 
zwembadvloer op 1,50 meter hoog-
te is het voor iedereen mogelijk om 
in z’n eigen tempo te wennen aan 
het gevoel om onder water te kun-
nen ademen. Met tien instructeurs is 
Thamen in staat om bij dit soort acti-
viteiten een persoonlijke begeleiding 
te verzorgen. Speciaal voor de duik-
opleidingen heeft Duikteam Thamen 
zes nieuwe 10 liter persluchtfles-
sen aangeschaft. Met deze appara-

tuur kan zowel in het zwembad als 
in het buitenwater worden gedoken. 
Het gebruik van de duikset (duikfles, 
ademautomaat en trimvest) is voor 
cursisten in de basisopleiding tot 
het behalen van het 1 ster duikbre-
vet geheel gratis. De duikcursus gaat 
half oktober van start, er kunnen nog 
twee cursisten in de opleiding toege-
laten worden. Een introductieduik en 
aansluitend meedoen aan deze op-
leiding is nog mogelijk op 25 sep-
tember of 2 oktober, beide dagen om 
21.15 uur aanwezig in zwembad De 
Waterlelie. Graag vooraf aanmelden. 
Kijk voor meer informatie of opgave 
op www.thamen-diving.nl.

Voetbal zaterdag
Dramatisch verlies FC 
Aalsmeer in Ter Aar
Aalsmeer - FCA zaterdag dacht 
het dieptepunt wel bereikt te heb-
ben tegen Zevenhoven (0-4 verlies). 
Niet dus. Tegen T.A.V.V. in Ter Aar, 
een gewone hard werkende ploeg, 
werd men afgelopen 20 september 
zowel fysiek als conditioneel voor-
bij gestreefd. De eerste 19 minu-
ten ging het nog, maar toen men uit 
de eerste de beste corner de 1-0 te-
gen kreeg, was het afgelopen bij FC 
Aalsmeer. Geen bal kregen zij ge-
plaatst, geen getrapte bal van Ray 
Smidt kwam bij een Aalsmeerder 
aan. Backs die totaal het zicht kwijt 
waren en een sloffende middenli-
nie waar totaal geen gevaar in zat. 
En voorin een hard werkende Calvin 
Koster, maar doelpunten laten op 
zich wachten. De enige pluspunt-
jes waren Burak Sitil en Brian Sno. 
De laatste viel enige minuten voor 
de rust uit met een voetblessure. 
Wat valt er verder nog over zo een 
wedstrijd te schrijven? 3-0 Verlies. 
Niets dus. De nieuwe trainer van 

FC Aalsmeer (zat.), Cor van Garde-
ren, zal zijn ogen wel een paar keer 
uitgewreven hebben. Hij krijgt veel 
werk om de ploeg weer op de rit te 
krijgen, zowel technisch als condi-
tioneel moet er veel gebeuren. Het 
vertrouwen heeft hij. Alleen moet 
het in een korte tijd gebeuren, want 
nul punten uit drie wedstrijden en 
een gedeelde plaats onderaan is FC 
Aalsmeer niet waardig. Hoogte- of 
dieptepunten in de wedstrijd (het is 
maar hoe je het bekijkt) waren: 19e 
minuut 1-0 Stefan Rijsdam, 76e mi-
nuut 2-0 Lars van der Pijl, 87e mi-
nuut 3-0 Rick Vogels. Wissels: 42e 
minuut Wesley van Schaik voor Bri-
an Sno, 59e minuut Mike Vos voor 
Thomas Harte, 62e minuut Joel 
Germin voor Lennart van der Dus-
sen. FC Aalsmeer speelt zaterdag 
27 september aan de Dreef tegen 
Elinkwijk uit Utrecht. Aanvang wed-
strijd 14.30 uur. 

Jack van Muijden

Goede start seizoen voor 
zwemmers Oceanus
Aalsmeer - De eerste wedstrijd van 
het binnen bad seizoen zit er op, de 
Zoetermeerse Mijl. Met een kleine de-
legatie reisde de Oceanus ploeg af 
naar Zoetermeer. Dit jaar had men 
als tricker voor elke serie winnaar een 
sleutelhanger in de vorm van een ba-
deend klaar liggen en vooral de mei-
den zijn hier vol voor gegaan. Femme 
Bol en Nina Bellaart waren de eerste 
Oceanezen die aan de start kwamen 
op de 100 vrije slag en het werd een 
spannende race waarbij Femme met 
1.26,96 eerste werd. Jort Kemp en Li-
am Breebaart kaapten een gouden en 
bronzen medaille weg , waarbij Liam 
zijn tijd met 2 honderdste wist aan te 
scherpen. Na een pauze van een uur, 
kwam de volledige ploeg in rap tem-
po aan de beurt. Femme Bol en Ni-
na Bellaart maakten er een zeer span-
nende strijd van om plek één bij de 
100 schoolslag en om de badeend, 
Nina verloor nipt maar door deze ge-
weldige strijd scherpten beide meiden 
hun tijden aan tot 1.46.19 en 1.47,59. 
Liam Breebaart en Jort Kemp draai-
den de medaille verdeling nu om. Li-
am ging er met het goud vandoor en 
Jort met het brons. Anouk Hilgers 
zwom een super 100 vlinderslag en 
wist maar liefst 20 seconde van haar 
tijd af te zwemmen en werd derde. Ai-
cha Croes en Amber Bellaart legden 
beslag op de vierde en vijfde plaats. 
Luuk Scheuer mocht als jongste van 
de categorie senioren aan de start 

verschijnen bij dezelfde 100 vlinder-
slag. Hij liet zich niet kisten en zwom 
een geweldige race met een persoon-
lijk record van 6 seconde. Thomas 
Verouden werd net aan vierde, omdat 
hij een hele lange uitdrijffase had. Britt 
v/d Linden en Lianne Bouwmeester 
kaapten twee badeendjes weg, waar-
bij Lianne na een zeer gecontroleerde 
race overtuigend eerste werd. Martijn 
en Olaf v/d Zwaard hadden het zwaar, 
vooral Olaf die met een knalrood 
hoofd van de inspanning zijn race vol-
bracht. Na een zeer korte adempauze 
mochten Anouk Hilgers, Aicha Croes, 
Amber Bellaart, Luuk Scheuer en Tho-
mas Verouden zich opnieuw klaar ma-
ken voor race nummer twee, de 100 
rugcrawl waarbij Anouk haar tijd aan-
scherpte, Luuk werd helaas gedist en 
Thomas werd met heel veel geluk der-
de. Britt v/d Linden zwom maar liefst 9 
seconde van haar 100 schoolslag tijd 
af en daarna werd het tijd voor de es-
tafettes. Met een taart voor de win-
naars in het vooruitzicht, gingen Ai-
cha , Lianne, Britt en Anouk ervoor, 
ze hebben geknokt voor wat ze waard 
waren, maar moesten genoegen ne-
men met een tweede plaats. Ook de 
nog uitpuffende heren Thomas, Mar-
tijn, Luuk en Olaf beten zich vast in de 
estafette 4x50 vlinderslag en ze gin-
gen tot het gaatje. De taart werd het 
helaas niet, maar al met al een zeer 
geslaagde eerste wedstrijd van het 
seizoen. 

Aalsmeer - Team Timmerman or-
ganiseert aanstaande zondag 28 
september de tweede Tour de Poel 
voor een goed doel. Vorig jaar waren 
er ruim 200 deelnemers, maar met 
de mooie weersverwachting van ko-
mende zondag word er gehoopt op 
een verdubbeling van deelnemers. 

Ook omdat er dit jaar geld opge-
haald word voor Kinderboerde-
rij Boerenvreugd, 100% van de op-
brengsten van deze dag gaan na-
melijk naar de kinderboerderij. 
Naast het goede doel zet team Tim-
merman zich in om zo veel mogelijk 
mensen aan het sporten en fietsen 
te krijgen. Dit jaar is er daarom ook 
een kinderroute uitgezet van 10 ki-
lometer door Aalsmeer, op deze ma-
nier maken kinderen op een speel-
se manier kennis met sporten. Kin-
deren tot 16 jaar mogen gratis mee-
doen en krijgen ze een ijsje bij de 
kinderboerderij alwaar de route ein-
digt, en ze nog lekker kunnen spe-
len! Speciaal voor de recreatieve 
fietsers en ebikes is er een mooie 
route uitgezet van 40 kilometer om 

en door Aalsmeer. Zoals het hoort 
bij een fietstocht is er een koffie en 
appelgebak stop. Voor de wielren-
ners is een route van 100 kilome-
ter uitgezet door de mooie natuur-
gebieden in de regio. Er kan gestart 
worden vanaf acht uur in de och-
tend vanaf de parkeerplaats voor 
kinderboerderij Boerenvreugd in 
de Beethovenlaan. Wil je alvast de 
routes bekijken? Ga dan naar www.
teamtimmerman.nl.

Spelletjes en knutsels
Op Boerenvreugd zijn zondag 28 
september tussen 11.00 en 15.00 
uur ook allerlei spelletjes te spelen 
en knutsels te maken, voor alle be-
zoekers. Er is fiets-sjoelen en fiets-
memory. Kinderen kunnen kleurpla-
ten kleuren en stuiterballen maken. 
In een kraampje zijn voor de vol-
wassenen ook originele souvenirs te 
koop. Voor de fietsertjes is er gra-
tis limonade. Verder zijn de speel-
tuin en de dierenweide natuurlijk 
geopend voor publiek. Meer infor-
matie: www.teamtimmerman.nl of 
www.boerenvreugd.nl.

Vlnr: Trainer Peter van Bael met zijn succesvolle spelers: Nina Meijer, Lisanne 
Wegstapel, Amber Kloosterman, Ramona Ezink, Emiel Spaargaren, Sten Piet, 
Vitas Spaargaren en Rick van de Waal.

Krachtmeting 6 tennisverenigingen
All Out wint Zandersbeker
Aalsmeer - Op 14 september vond 
voor de 44e keer een krachtmeting 
plaats tussen de beste jeugdleden 
van de zes tennisverenigingen uit 
Mijdrecht, Vinkeveen, De Kegel Am-
stelveen, Uithoorn, Aemstelburgh en 
het Aalsmeerse All Out om de felbe-
geerde Zandersbeker. De Zanders-
beker is een initiatief van de in 1996 
overleden tennisleraar Han Zanders.
Bij de meeste van de deelnemende 
verenigingen gaf Han les en organi-
seerde hij aan het einde van elk ten-
nisseizoen een krachtmeting tussen 
de beste jeugdleden van deze ver-
enigingen. Na zijn overlijden heb-
ben de deelnemende verenigingen, 
in overleg met zijn vrouw Tiny, het 
sportieve initiatief van Han voort-
gezet. Gastheer was deze keer ten-
nisvereniging Aemstelburg. De bes-
te vier jongens en meisjes van el-
ke club waren al om 09.00 uur aan-
wezig om allemaal een singel, een 
dubbel en een mix te spelen. Elke 
wedstrijd worden er twee sets ge-
speeld; aan het einde van de dag 
wordt gekeken welke vereniging de 
meeste sets heeft gewonnen. Het 

grote park, dat beschikt over 14 ba-
nen, was gezellig versierd en de or-
ganisatie van de banen had de in-
delingen goed voorbereid. Gestart 
werd met de singels. All Out wist al 
meteen zes van de acht singels te 
winnen en twee spannende potten 
eindigden in gelijk spel. Dat smaak-
te naar meer! Na de goed verzorg-
de lunch konden de fans van All 
Out weer verder genieten van mooi 
tennisspel! In de dubbels waren de 
meisjes duidelijk beter. Bij de jon-
gens was het spannender. Uiteinde-
lijk werd één partij gewonnen, maar 
bleken de jongens uit Mijdrecht he-
laas te groot en te sterk voor de jon-
gens uit Aalsmeer.
Nu kwam alles aan op de vier mix 
wedstrijden. Na vier spannende pot-
ten, die allemaal werden gewonnen 
door All Out, kon de beker mee naar 
Aalsmeer! Trainer Peter van Bael, de 
jeugdcommissie en de spelers van 
All Out hebben traditie getrouw de-
ze succesvolle dag afgesloten met 
een heerlijk etentje. De beker krijgt 
uiteraard een mooie plaats in het 
clubhuis in de Sportlaan.





 
34   Nieuwe Meerbode  •  25 september 2014

Welkom in de wereld van de schietsport

Open dag de Meerschutters
Aalsmeerderbrug - Kennis ma-
ken met de schietsport kan op zater-
dag 4 oktober tijdens de open dag van 
schietvereniging de Meerschutters in 
Aalsmeerderbrug. Bezoekers worden 
geïnformeerd over de ins en outs van 
de schietsport, waarbij natuurlijk ook 
de veiligheid, een belangrijk aspect 
binnen deze sport, aan de orde komt. 
Verder zal er informatie worden gege-
ven over vele soorten wapens en mu-
nitie. Dit zal worden geïllustreerd met 
boeken en tijdschriften en aanverwan-
te artikelen . Op regelmatige tijden zal 
een demonstratie worden gegeven 
van schietoefeningen met een grote 
verscheidenheid aan wapens, waar-
bij ook gedacht moet worden aan wa-
pens uit de periode rond eind 1800. 
De organisatie zal zorg dragen voor de 
verplichte gehoorbescherming. En zij 
die er voor voelen kunnen hun vaar-
digheid testen in de luchtschietwagen 
van de KNSA die buiten op het terrein 
staat. Dit alles vanzelfsprekend onder 
deskundige leiding. Schietvereniging 
de Meerschutters is een vereniging 
met ruim 200 leden, waaronder meer-
dere vrouwen, die dit jaar 40 jaar be-
staat. De schietaccommodatie ligt te-
genover het oorlogsmuseum Crash 
aan de Aalsmeerderdijk 456. De ver-
eniging heeft de beschikking over drie 
soorten banen, te weten; de 12 meter 

de 25 meter en de grote 50 meter ba-
nen en is drie avonden in de week te 
bezoeken. Op dinsdag-, donderdag- 
en vrijdagavond zijn belangstellenden 
vanaf 20.00 uur welkom. Om 22.30 uur 
valt het laatste schot. Iedere donder-
dagavond is er schieten voor de jeugd 
vanaf 10 jaar met luchtdrukwapens. 
Ook dit gaat natuurlijk onder deskun-
dige leiding. De vereniging beschikt 
over een gezellige kantine met de mo-
gelijkheid tot het nuttigen van alle mo-
gelijke soorten consumpties. De ver-
eniging organiseert voor de leden een 
onderlinge competitie die gedurende 
het hele jaar loopt. Kortom, een ver-
eniging die bruist en dus graag wat 
meer mensen bij deze leuke individue-
le sport zou willen betrekken. Interes-
se gewekt? Twijfel dan niet en kom ge-
woon langs tussen 11.30 en 15.00 uur 
op zaterdag 4 oktober, om in ieder ge-
val even te kijken. De koffie staat klaar, 
en weet: niet geschoten is altijd mis. 
Wie weet heeft u aanleg, maar bo-
venal het is gewoon leuk! Degene 
die de open dag niet kunnen bezoe-
ken, mogen ook altijd op een vereni-
gingsavond langs komen. Er is trou-
wens geen maximum leeftijd . Voor 
meer informatie: 0297-342250 (alleen 
in de avonduren op dinsdag, donder-
dag en vrijdag) of kijk op www.meer-
schutters.nl.

Ouderensoos 
BV Oostend

Aalsmeer - Vanmiddag, donder-
dag 25 september, is de tweede ou-
derensoos van BV Oostend in ge-
bouw ’t Middelpunt aan de Wilhel-
minastraat. De aanvang is 14.00 uur, 
de zaal is open vanaf 13.30 uur. Op 
11 september is het nieuwe seizoen 
geopend. Het klaverjassen is gewon-
nen door de heer P. Harting, op twee 
de heer van der Stroom en op drie 
de her Bleeker. De eerste poedelprijs 
is uitgereikt aan mevrouw A. van der 
Stroom en bij het rummicuppen is 
Jopie als eerste geëindigd.

Jaap wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Op don-
derdag 18 september is het klaver-
jassen gewonnen Jaap Spaargaren 
met 5204 punten, gevolgd door An 
Uiterwaal met 5082 punten en op 
drie is Daan Sandee geëindigd met 
5039 punten. Heeft u ook belang-
stelling voor deze gezellige middag? 
Voor inlichtingen kan contact op-
genomen worden met mevrouw R. 
Pothuizen via 0297-340776.

Darten in het Dorpshuis 
Start seizoen bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Het nieuwe seizoen 
bij de Poel’s Eye is dan eindelijk be-
gonnen met de Open Kudelstaart. 
Dit daverende begin leverde een 
nieuwe kampioen op. William Hu-
nitetu bleek nipt te sterk voor Bak. 
Omdat er ook een verliezerronde 
was werden er nog twee darters be-
wierookt. Ron van Oostwaard (eer-
ste) en Pascal Kuilboer gingen ook 
met prachtige bokalen huiswaarts. 
Morgen, vrijdag 26 september, be-
ginnen de ‘gewone’ speelavonden 
weer. De speelavonden zijn ech-
ter geenszins gewoon, maar een 
doordacht schematisch gebeuren 
die uitmond in vier (!) niveaus. De 
speelavonden beginnen met pou-

les. De nummers één en twee gaan 
naar de A ronde, de nummers drie 
en vier van de poule gaan naar de 
B ronde. Hierna volgt een kwalifi-
catie ronde voor de winnaar en de 
verliezerronde. Zodoende ontstaan 
er vier niveaus; de A Winnaar ron-
de, de A Verliezerronde, de B Win-
naar ronde en de B Verliezerron-
de. Het grote aantal dartsborden, 
het grote scherm op het podium én 
(vooral) de vakkundige wedstrijdlei-
ding door Pieter Langelaan en Ro-
nald Hirs helpen de speelavond 
vlot te laten verlopen zodat de fina-
les zo rond de klok van twaalf uur 
gespeeld kunnen worden. Kortom, 
voor zowel de geoefende als de re-

Pascal Kuilboer naast winnaar Ron van Oostwaard.

creatieve darter is de dartclub Poel’s 
Eye ‘the place to be’. Men hoeft 
geen lid te zijn of van te voren in te 
schrijven, dus de drempel om (een 
keer) een avondje te darten ligt erg 
laag. Een extra reden om te komen 
is het spel de Triple Pot. Aan het 
eind van de avond mag één iemand 
gooien op een trainingsdartsbord, 
dit wordt bepaald door een lootje te 
trekken. Een 20–zijdige dobbelsteen 
bepaalt vervolgens welke Triple ge-
raakt moet worden. De gooier mag 
drie pijlen gooien en per (juiste) Tri-
ple krijgt hij één derde deel van het 
Triple Pot geldbedrag. Aan het begin 
van het seizoen is het saldo 300 eu-
ro. Het geldsaldo van de Triple Pot 
neemt toe door het verkochte aantal 
loten (één euro), en af als de juis-
te Triple wordt geraakt. Doordat Tom 
Keijzer tegelijk bij de eerste de bes-
te poging van het seizoen één juis-
te Triple wist te raken is het saldo nu 
ruim 200 euro. Maar, de hoofdmoot 
van de avond is natuurlijk een ge-
zellig avondje darten. Voor de regel-
matig komende darter is de stand 
interessant. Wie wordt de opvolger 
van Wim Grapendaal? Wordt Willi-
am na de Open kampioen ook de 
kampioen van het seizoen ? Mis-
schien kan drievoudig kampioen 
Marco Cornelisse op gelijke hoog-
te komen met viervoudig kampioen 
Danny Zorn. Of misschien komt er 
nieuwe kampioen als Erik Jan Geel-
kerken, Tjitte Miedema of Ronald 
Baars. Hoe dan ook, morgen vrijdag 
26 september is de eerste speel-
avond in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost vier euro 
en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op 
de website www.poelseye.nl is nog 
meer informatie te vinden.

Laatste OVAK 
fietstocht

Aalsmeer - Donderdag 2 oktober is 
de laatste fietsmiddagtocht van de 
Pedaalridders van de OVAK van dit 
seizoen. De tocht is circa 19 kilome-
ter lang en de route is een verras-
sing. Na de fietstocht is er een ge-
zellig samen zijn om het seizoen af 
te sluiten. Vertrek vanaf de parkeer-
plaats aan de Dreef om 13.30 uur.

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - De eerste kaartavond 
van Allen Weerbaar is geweest. Er 
was een goede opkomst met wat 
nieuwe gezichten, maar nog en-
kele trouwe kaarters werden ge-
mist. Winnaar van de avond werd 
de heer A. van de Polder met 5224 
punten, gevolgd door Maarten van 
de Vaart met 5046 punten en Piet 
Schuit met 4975 punten. Bij het jo-
keren wist Marty Groenendijk eer-
ste te worden, Henk Scharff laatste. 
De volgende kaartavond is maan-
dag 29 september vanaf 20.00 uur. 
Om 19.30 uur gaan de deuren van 
het Middelpunt in de Wilhelmina-
straat open voor inschrijving en kof-
fie of thee. Kaartliefhebbers zijn van 
harte welkom.

RKDES verliest opnieuw
Kudelstaart – De competitie is voor 
het Kudelstaartse RKDES tot nu toe 
een teleurstelling. De eerste twee 
wedstrijden werden weliswaar ver-
loren, maar het vertoonde spel gaf 
het nodige vertrouwen. Trainer Koos 
Abrahamy had de nodige impul-
sen gegeven voor een fris en attrac-
tief voetbal. Alleen de punten ontbra-
ken nog. Dat moest dan gebeuren te-
gen het Amsterdamse VVA/Spartaan 
ook nog zonder punten. In een bar 
slechte wedstrijd wonnen de gasten 
volkomen verdiend van het thuisspe-
lende RKDES, met 0-1. Het was even 
puzzelen voor trainer Koos Abrahamy 
met zijn opstelling. Blessures van Ray-
mond Baars, Paul Verburg en Edwin 
van Maris (werk), waren er wat omzet-
tingen nodig. Justin de Haan en Len-
nart Kok op het middenveld en Jordy 
Bourgonje in de spits. Het eerste deel 
van de wedstrijd ging gelijk op. De 
Kudelstaarters kregen zelfs een paar 
kleine kansen door Daryl Haime en 
Roy Endhoven. Hun inzet werd goed 
gestopt door VVA/Spartaan doel-
man Moushine Belhadj. In de 27e mi-
nuut een grote kans voor VVA/Spar-
taan. RKDES doelman Jeremaih Veld-
man was al geklopt, maar de inzet van 
Spartaan spits Mourad Mouou be-
landde op de paal. RKDES ontsnapt 
aan een achterstand. VVA/Spartaan 
rook haar kans en resulteerde in de 
slotfase op een aantal goede kansen 
voor de VVA/Spartaan. De thuisploeg 
wankelde en in de 45e minuut was 
het dan ook raak. Verdiend kopte Re-

da Kahrchoud de gasten op slag van 
rust, op een 0-1 voorsprong. RKDES 
wist wat het moest doen in de twee-
de helft. Beter spelen en op zoek naar 
de gelijkmaker. Maar collectief faalde 
het team van trainer Koos Abrahamy. 
Niets lukte, veel balverlies en vooral 
de grip op het middenveld was er to-
taal niet en veel duels gingen verlo-
ren. Beide teams bakten er heel wei-
nig van de tweede helft. De Spartaan 
probeerde er nog wat van te maken, 
vooral omdat RKDES er weinig tegen-
over stelde. In de slotfase probeerde 
RKDES trainer Koos Abrahamy wat, 
door Raymond Baars en Adil Zohri in 
te brengen voor Jordy Bourgonje en 
Daryl Haime. Maar zonder resultaat. 
VVA/Spartaan kreeg nog een paar 
kleine kansjes. In de slotfase de enige 
goede aanval in de tweede helft van 
RKDES, Damian Veldman zette een 
aanval op rechts goed op, maar Da-
ni Calmez stond niet op scherp en zijn 
kopbal ging kansloos naast. De zeer 
goed fluitende scheidsrechter Draaij-
er maakte een einde aan de wedstrijd. 
RKDES verloor uiteindelijk verdiend in 
een zeer matige wedstrijd met 0-1 van 
VVA/Spartaan. De teleurstelling in het 
Kudelstaartse kamp was groot. Uitge-
rekend tegen het ook matig gestar-
te VVA/Spartaan moesten de pun-
ten gepakt worden. Maar een totale 
off-day van het team van trainer Koos 
Abrahamy kwam slecht uit. Zondag 28 
september speelt RKDES 1 uit tegen 
DSS, aanvang: 14.00 uur
Ad Verburg

Darten in 
’t Middelpunt

Aalsmeer - Op dinsdag avond word 
er darts gespeeld in ’t Middelpunt in 
de Wilhelminastraat vanaf 20.00 uur. 
De zaal is om 19.30 uur open, als je 
16 jaar bent kan je met de competi-
tie meedoen. Tijdens het darten op 
9 september is Tibor Hogervorst op 
de eerste plaats geëindigd, Guido 
Scholten op twee en René Radema-
ker op drie. In de verliezers ronde 
werd Daan Herben eerste, tweede 
Ted van Galen, derde Kees Kooijman. 
Op 16 september werd wederom Ti-
bor Hogervorst eerste, tweede werd 
Guido Scholten, en op een gedeel-
de derde plaats Sander ter Schure 
en René Rademaker. In de verliezers 
ronde werd Kees de Lange eerste, 
tweede Monique Rademaker, derde 
Daan Herben. Beide avonden waren 
erg gezellig en werd er met hoge uit-
gooi van 106/120 darts gespeeld. 

Drukke start kaartseizoen 
Aalsmeer - De kop is er af, de eer-
ste kaartavond van buurtvereniging 
Hornmeer die telt voor het club-
kampioenschap is afgelopen vrij-
dag 19 september gespeeld en met 
heel veel deelnemers. Gelijk na het 
schudden van de kaarten ging men 
er eens goed voor zitten. Uiteraard 
met de sportieve gedachte om ho-
ger te eindigen dan afgelopen jaar. 
Chris van Wijhe is het beste gestart. 
Hij werd eerste met 5490 punten. 
Op twee is Marja van de Burg ge-

eindigd met 5165 punten en plaats 
drie is behaald door Theo Nagte-
gaal met 5119 punten. De poedel-
prijs was voor Wil ter Horst met 3574 
punten. Vrijdag 26 september is er 
weer koppelkaarten. Heeft u geen 
maat? Kom gerust, er wordt voor 
een partner gezorgd. Zaal open van-
af 19.30 uur voor inschrijving, koffie 
en thee. Aanvang kaarten 20.00 uur 
in buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Programma 
handbal

Zaterdag 27 september, veld
10.00 u: FIQAS Aalsmeer D2 
 - Lelystad
10.00 u: FIQAS Aalsmeer, meisjes C1 
 – Fortissimo
10.55 u: FIQAS Aalsmeer D1 
 – HVOS

Zondag 28 september, veld
10.00 u: FIQAS Aalsmeer, jongens B1 
 – Havas
10.00 u: FIQAS Aalsmeer, heren 
 – VVW
11.05 u: FIQAS Aalsmeer, heren A1 
 – Houten/SDS’99

Handbal BeNe League
Gelijk spel van Fiqas 
Aalsmeer in Volendam 
Aalsmeer - Eindelijk begon voor de 
mannen van FIQAS Aalsmeer afgelo-
pen donderdag het handbalseizoen. 
In de nieuwe BeNe League, de Bel-
gisch/Nederlandse competitie, stond 
eerst een Noord Hollands onderonsje 
op het programma: een uitwedstrijd 
bij Volendam.

FIQAS Aalsmeer startte uitstekend 
en nam binnen tien minuten al een 
ruime 2-5 voorsprong. Er zat veel 
snelheid in de aanval, Remco van 
Dam was sterk in de opbouw en 
Robin Boomhouwer kon twee keer 
scoren uit een break out. Na een 
kwartier werd het spel wat rommeli-
ger; er werden kansen gemist en Vo-
lendam kon terugkomen in de wed-
strijd: 7-7. Het tempo werd weer op-
gevoerd en er ontstonden kansen, 
waar opnieuw Boomhouwer en van 
Dam en even later ook Dustin Lig-
thart van profiteerden: 9-11. Er wer-
den er echter ook weer een aantal 
gemist en zo lukte het de Volendam-
mers om vlak voor rust toch weer op 
gelijke hoogte te komen: 13-13. In-
middels was Wai Wong uitgevallen 
nadat hij in het gezicht was geraakt. 
Na de pauze was er meteen weer een 
voorsprong voor FIQAS Aalsmeer dat 
gedreven aan de tweede helft begon: 
Remco van Dam en Rodrigo Hut-
tinga zorgden voor 14-16. De wed-
strijd werd harder en er vielen tijd-
straffen om en om. Inmiddels kwam 
de thuisploeg wel voor het eerst op 
voorsprong en kregen de Aalsmeer-
ders het moeilijker met de agressie-
ve dekking. De doelpunten vielen om 
en om en nu was het steeds Volen-
dam dat aan de goede kant van de 
score kwam: 20-20, 22-22 en ver-
volgens 24-22, vooral omdat er ook 
in deze fase de nodige kansen wer-
den gemist. Geknokt werd er wel en 
nu verkleinde Jimmy Castien tot twee 
keer toe de achterstand met ster-
ke afstandsschoten: 25-24 en 26-25. 
En na een onderschepping en fraaie 
break out trok Samir Benghanem de 
stand gelijk: 26-26 met nog anderhal-
ve minuut op de klok. Volendam wist 
niet te scoren en in de volgende aan-
val bracht Robin Boomhouwer FIQAS 
Aalsmeer vanuit de rechterhoek zelfs 
aan de leiding: 27-26. In de laatste te-

genaanval werd nog een keer van af-
stand uitgehaald en keeper Birjovanu 
zag de bal snoeihard het net in gaan: 
27-27 met nog een kleine tien se-
conden op de klok. Remco van Dam 
wilde een snelle ‘middenuit’ nemen, 
maar werd van achteren met bal en 
al getorpedeerd door Jaap Beemster-
boer. Het leverde de Volendammer 
een directe rode kaart op, maar in 
de hectiek die er op volgde hield FI-
QAS Aalsmeer nog maar drie secon-
den over: te weinig om nog een aan-
val op te kunnen zetten. En zo wer-
den de punten gedeeld. 

Nipt verlies bij Bocholt
Na het gelijke spel op donderdag bij 
Volendam moesten de mannen van 
FIQAS Aalsmeer zaterdag naar Bel-
gië voor een uitwedstrijd in de Be-
Ne League bij Bocholt. De wedstrijd 
startte in een hoog tempo en voor-
al de Belgen waren scherp: na ze-
ven minuten stond het al 7-3. De 
drie Aalsmeerse treffers waren alle-
maal van Tim Bottinga en hij deed er 
nog vier bij: Bocholt - Bottinga: 11-
7 na een kwartier spelen. Frank Lüb-
bert loste hem op de strafworplijn af 
voor 11-8 en de rest van de ploeg 
kwam nu gelukkig ook aan scoren 
toe. Via Robin Boomhouwer en Rem-
co van Dam kon FIQAS Aalsmeer te-
rugkomen tot 11-10. Hierna vielen 
de doelpunten om en om en dat re-
sulteerde in een 14-13 ruststand. 
De Aalsmeerders kwamen gemoti-
veerd uit de kleedkamer en wisten 
bij te blijven. Via 18-16 werd het 20-
20. In deze fase waren het de beide 
keepers, Bjorn Alberts en Gaby Bir-
jovanu die hun team in de race hiel-
den. Met nog dertien minuten te spe-
len stond er weer een gelijke stand 
op het bord: 21-21. Vervolgens stop-
te Mark Kooij een strafworp en kon 
FIQAS Aalsmeer voor het eerst op 
voorsprong komen: 21-22. De slot-
fase werd bijzonder spannend: tijd-
straffen vielen om en om en de ploe-
gen bleven bij elkaar in het spoor: 
24-24. Bocholt pakte weer een voor-
sprong: 25-24 en behield die. Via 28-
27 werd het 29-27. Robin Boomhou-
wer bracht FIQAS Aalsmeer dichter-
bij (29-28) maar in de laatste twee 
minuten werd er niet meer gescoord 

en dus bleef dat de eindstand. Het le-
verde geen punten op, maar vriend 
en vijand was het er achteraf over 
eens dat de wedstrijd wel een re-
clamespot was voor het tophandbal 
van de Lage Landen. Komend week-
end is er in verband met de wedstrijd 
om de Super Cup geen competitie. 
Op zaterdag 4 oktober speelt FIQAS 
Aalsmeer voor het eerst thuis: tegen 
Initia Hasselt vanaf 20.00 uur in De 
Bloemhof aan de Hornweg.

Dames nog ongeslagen 
Het gaat goed met de dames in de 
Eerste Divisie: ook de derde compe-
titiewedstrijd hebben ze gewonnen. 
Zaterdag versloeg FIQAS Aalsmeer 
in de Bloemhof Westlandia met 26-
21.
De ploeg van Herman Schaap ging 
flitsend van start: binnen tien mi-
nuten was al een voorsprong van 
vier punten: 6-2. Een tijdstraf én 
twee strafworpen voor de dames uit 
Naaldwijk bepaalden de ruststand op 
15-10. Nog steeds een comfortabe-
le en zeer verdiende voorsprong voor 
FIQAS Aalsmeer. Na de pauze werd 
de voorsprong eerst nog vergroot tot 
16-10. Daarna kregen de Aalsmeer-
se dames opnieuw te maken met 
een paar tijdstraffen en hadden ze 
wat pech in de afronding. Westlan-
dia rook kansen en sloop dichter-
bij: via 16-13 naar 16-16 halverwege 
de tweede helft. Via 20-18 en 23-20 
werd het uiteindelijk 26-21. Een ver-
diende overwinning waardoor FIQAS 
Aalsmeer zich nog steeds ongesla-
gen (mede)-koploper mag noemen. 
Komende zondag wacht een uitwed-
strijd bij Velo, dat tot nu toe drie pun-
ten vergaarde. De wedstrijd – in het 
Velo-complex aan de Noordweg in 
Wateringen (iets onder den Haag) - 
begint om 13.00 uur. 

Ruime zege Aalsmeer 2
Zondag 21 september trad het twee-
de herenteam van FIQAS Aalsmeer 
aan tegen Gemini. De gasten uit Zoe-
termeer spelen en trainen thuis zon-
der hars, dus dat was even wennen. 
FIQAS Aalsmeer startte overtuigend 
en binnen korte tijd stonden zij voor 
met 12-4. De ruststand was dan ook 
14-9. Na de rust kwamen de senioren 
weer in het veld. Dit gaf direct meer 
effect in de score en na een kwartier 
in de tweede helft zaten er aan FI-
QAS zijde al 24 in. Door de vele tijd-
straffen en het dweilen lag het spel 
vaak stil en werd het een rommeli-
ge tweede helft, maar werd de wed-
strijd uiteindelijk wel met 31-24 door 
FIQAS 2 gewonnen. 

Persoonlijke records voor 
sjoelers Kees en Joke
Aalsmeer - Ook de tweede sjoe-
lavond van het seizoen leverde weer 
persoonlijk records op. Ditmaal de-
den de toppers van zich spreken: Kees 
Kuypers bracht zijn record op 1436 
en Joke Schagen op 1421 en dit le-
verde hen respectievelijk de derde 
en de eerste plaats in de hoofdklas-
se op. Hans van Leeuwen eindigde op 
twee. In de A-klasse was de hoogste 
eer voor Jan de Leede, gevolgd door 
Marry Verhoeven en Rob Kuypers. In 

de B-klasse bleek Theo van Leijden 
onverslaanbaar, op de voet gevolgd 
door Dirk Mol en Jan Alderden. De C-
klasse is gewonnen door Mirjam van 
den Berg, op twee Herman Berkhout 
en drie Klaas de Vries. De volgende 
clubavond is op donderdag 2 oktober 
om 20.00 uur in het Dorpshuis in Ku-
delstaart. Voor informatie en uitslagen 
zie ook www.sjoelclub-aalsmeer.nl of 
bel met Mirjam van den Berg via 0297-
347439.



Biljartvereniging Aalsmeer 
Teun van Leeuwen nieuwe 
clubkampioen 2014
Aalsmeer - Op zaterdag 6 septem-
ber zijn in het clubgebouw van de 
Biljartvereniging Aalsmeer de jaar-
lijkse clubkampioenschappen om 
de Gerlof Beumer Trophy gehouden. 
Met 24 deelnemers werd gestart, 4 
spelers per tafel. Er werd volgens 
het knock-out systeem gespeeld. 
In de eerste ronde moest de kam-
pioen van 2013, Arie Bezuijen, zijn 
meerdere erkennen in Jan Ganze-
vles met zeventig caramboles in 18 
beurten. Jan maakte ‘slechts’ 50 ca-
ramboles. In de tweede ronde moes-

ten de overgebleven twaalf winnaars 
het tegen elkaar opnemen wie door 
zouden gaan naar de volgende ron-
den. Zes daarvan gaan naar ronde 
drie en deze is afgelopen zaterdag 
20 september gespeeld. Het mooie 
van deze sport is dat er 4 spelers wa-
ren, die met een lager moyenne wis-
ten door dringen tot de derde ron-
de. In de vierde ronde wist Wijnand 
Knol te winnen van Jan Ganze-
vles in 36 beurten. Ook in deze vier-
de ronde: Teun van Leeuwen maak-
te zijn 160 caramboles in 20 beur-

Start van ‘t dartseizoen in Dijkhuis
Oude Meer - Afgelopen vrijdag 
19 september is in ’t Dijkhuis aan 

de Aalsmeerderweg 77 het nieu-
we dart-seizoen begonnen, er 

Prima eerste Vijfkamp voor 
aangepast zwemmen Oceanus
Aalsmeer - Op zondag 21 september 
hebben een zevental zwemmers van 
het aangepast zwemmen Oceanus 
meegedaan aan de eerste Vijfkamp 
van dit seizoen in zwembad De Aqua-
rijn in Alphen aan de Rijn. Het was een 
bijzondere wedstrijd, want Oceanus 
had drie nieuwe wedstrijdzwemmers 
mee. Liza Kempen (nog niet gekeurd) 
mocht het spits afbijten. Zij zwom de 
200 meter rugslag voor dames. On-
danks de pittige afstand zwom ze toch 
een nette tijd van 6.04.69. De 200 me-
ter rugslag werd ook gezwommen 
door de ervaren zwemmers Naresh 
Murli en Bram Grootjans. Bram zwom 

een enorm snel persoonlijk record met 
maar liefst een verbetering van 49 se-
conden. De rugslag is aangepast en 
dit heeft dus duidelijk vruchten afge-
worpen. Michiel Wolfs (ook nog niet 
gekeurd), die in eerste instantie nog 
niet klaar dacht te zijn voor deze lange 
afstand, zwom de 200 meter rugslag 
toch en kon zelfs onder de 6 minuten 
blijven. Zijn tijd 5.55,98. In programma 
nummer 11 kwamen Naresh, Loren-
zo Kliffen en Bram weer aan de start, 
maar nu voor de 100 meter wisselslag. 
Ook hier bleek het effect van een ver-
beterde rugslag voor Bram, want ook 
hier kon hij een mooi persoonlijk re-

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 2 in teneur, 
6-4 verlies van Uitgeest
Aalsmeer - Bloemenlust 1 speel-
de tegen Tazano’96 2. De strijd was 
heel gelijkwaardig en dat resulteer-
de in lange spannende partijen tafel-
tennis. Invaller Peter Velleman speel-
de mooie partijen, waarvan één vijf-
gamer, maar moest toch alle tegen-
standers feliciteren. Frans Ravesteijn 
was speciaal van de camping terug-
gekomen en wist één enkel in winst 
om te zetten en samen met Bart 
Spaargaren werd het dubbelspel na 
een ongelooflijk spannende pot ge-
wonnen. Bart Spaargaren was goed 
op dreef en wist twee partijen win-
nend af te sluiten. Daarmee werd de 
eindstand 4-6. Bloemenlust 2 speel-
de uit tegen Uitgeest 2. Bloemenlust 
kwam heel goed uit de startblok-
ken. Peter Velleman won en Dan-
ny Knol won relatief eenvoudig: 0-2 
voor. Horst Krassen verloor daarna 
net aan in vijf games. Peter en Dan-

ny wonnen het dubbel in vier games 
waardoor het 1-3 werd. Daarna ver-
loor Danny in drie games maar won 
Horst knap in een spannende pot in 
vijf games. 2-4 was een mooie voor-
sprong! Toen was de koek echter op 
en verloor Bloemenlust al zijn reste-
rende wedstrijden. Einduitslag 6-4 
dus. Team 3 speelde thuis tegen Ra-
pidity 10. Ton de Hollander verloor 
de eerste partij nipt, maar wist z’n 
tweede wedstrijd overtuigend in drie 
games te winnen. De derde pot ging 
in vier games verloren. Dirk Piet ver-
loor redelijk kansloos twee wedstrij-
den, maar wist wel weer een par-
tij met overmacht te winnen. Phili-
pe Monnier wist dezelfde tegenstan-
der ook ruim te overtroeven en kon 
daarbij nog een zwaar bevochten 
punt toevoegen, waarmee de eind-
stand ook voor dit team op 4-6 ver-
lies uitkwam.

Basketbalseizoen weer 
begonnen voor de heren
Aalsmeer - Een nieuw seizoen, 
een nieuwe competitie en een 
nieuwe teamsamenstelling. Zo be-
gon afgelopen weekend het bas-
ketbalseizoen weer voor de He-
ren 1 van Basketball Vereniging 
Aalsmeer met meteen een geduch-
te tegenstander, de Heren 2 van 
Alkmaar Guardians. Dit team ken-
de de heren nog van vorig jaar, van 
een tweetal pijnlijke verliespartijen, 
dus waren zij gebrand op een goed 
begin. De wedstrijd begon meteen 
erg fanatiek, met een sterke verde-
diging van zowel Aalsmeer als Alk-
maar. Het ging hierdoor het eer-
ste kwart mooi gelijk op met een 
aantal mooie snelle aanvallen van 
Aalsmeer. Vooral de lange mannen 
bij Alkmaar zorgden voor gevaar, 
wat resulteerde in een kleine voor-
sprong voor hun ploeg na het eer-
ste kwart. Het tweede kwart begon 
Aalsmeer sterk en ging de wed-
strijd steeds heen en weer tussen 
beide ploegen. Beide teams gingen 
afwisselend aan kop, wat uiteinde-
lijk resulteerde in een gelijke stand 
na het tweede kwart, 32-32.De 
tweede helft was alles behalve min-
der spannend. Beide teams hiel-
den zich goed staande en de nieu-
we teamleden bij Aalsmeer draai-
den goed mee in het team, wat re-
sulteerde in een paar mooie scores 
waaronder een cruciale driepun-
ter van Mauro Vittali die de stand 
kort voor tijd gelijk trok op 67-67. In 
de laatste minuten werden er veel 
vrije worpen genomen door zowel 
Alkaam als Aalsmeer, maar helaas 
miste Aalsmeer een aantal crucia-
le kansen om op voorsprong te ko-
men, waardoor de eindstand kwam 

op 69-70. Helaas een verliespar-
tij om het seizoen mee te begin-
nen voor de Heren 1 van Aalsmeer, 
maar tegen een tegenstander van 
dit kaliber, wel een wedstrijd die 
perspectief biedt voor een span-
nend nieuw seizoen. Ook de da-
mes van BV Aalsmeer speelden 
hun eerste thuiswedstrijd van het 
seizoen. Afgelopen seizoen speel-
den de dames nog in de poule 
voor U22 maar dit seizoen zijn ze 
overgegaan naar de damespou-
le. De meiden wisten van te voren 
nog niet wat zij moesten verwach-
ten en in de afgelopen weken is er 
keihard getraind om een beter ni-
veau te halen. Tevens is een nieuwe 
speelster: Marloes Hoogenboom 
het team komen versterken. Vol 
goede moed begonnen de dames 
aan de wedstrijd maar zij merk-
ten al meteen dat de tegenstander 
erg sterk was. De Aalsmeerse da-
mes werden ‘man to man’ verde-
digd en de tegenpartij liet hen er 
niet gemakkelijk doorbreken. Toch 
lukte dit een aantal keer zeer goed! 
De Aalsmeerse dames verdedigden 
zelf in een zone, er werd goed ge-
communiceerd en het werd de te-
genpartij zo moeilijk mogelijk ge-
maakt. De eerste wedstrijd van het 
seizoen is een feit! Aankomende 
vrijdag 26 september gaan de da-
mes er weer tegenaan in IJmuiden. 
Ben jij of ken jij een dame die er 
van houdt in een team te spelen! 
Kom dan een keer meetrainen met 
de dames van Basketbalvereniging 
Aalsmeer. Iedere donderdag zijn zij 
van 19.30 tot 20.45 uur te vinden in 
hal 2 van sporthal De Bloemhof aan 
de Hornweg 187.

ten en won hiermee van Arnold Heu-
zen die 82 caramboles maakte. De fi-
nale ging tussen Teun van Leeuwen 
en Wijnand Knol. Het was uiteinde-
lijk Teun van Leeuwen die met de eer 

ging strijken. De beker is aan hem 
uitgereikt door Tienke Verbeek-van 
Kesteren. Wijnand Knol is als tweede 
geëindigd, Arnold Heuzen als derde 
en Jan Ganzevles als vierde.

cord zwemmen van maar liefst 7 se-
conden. Naresh (S8) zwom de 100 
meter wissel in een tijd van 1.42,06, 
Lorenzo (S14) zwom deze afstand in 
een tijd van 1.45,13 en Bram (S6) in 
een tijd van 2.04,64. (S1 is de zwaar-
ste klasse voor mensen met een licha-
melijke beperking – S10 is de licht-
ste klasse voor mensen met een licha-
melijke beperking - klasse S14 is voor 
mensen met een verstandelijke be-
perking). Sayenna Oudejans is behal-
ve een nieuwe wedstrijdzwemster ook 
nog eens de junior. Ze is (bijna) ne-
gen jaar en was erg gespannen, maar 
toen ze eenmaal ingezwommen had, 
was dit aardig weggetrokken. Ze had 
er duidelijk zin in. Haar 50 meter vrije 
slag ging dan ook prima. De tijd voor 
Sayenna (die ook nog niet gekeurde 
is): 1.58,77. Een mooie overwinning. In 

programma 20 mocht Puck Teunissen 
(S14) eindelijk van start, samen met 
Liza Kempen op de 50 meter vrije slag. 
Puck zwom een mooi persoonlijk re-
cord van 0.50,37 en Liza zwom haar 50 
meter vrij in een tijd van 1.06,99. Ver-
volgens kwamen de mannen voor de-
ze afstand aan de start in programma 
21. Naresh Murli (S8) zwom een pri-
ma tijd van 0.40,23, Lorenzo (S14) zet-
te 0.41,78 op de klok en de Bram (S6) 
0.53,84. 
Voor de ervaren zwemmers nu even 
geen persoonlijk record, maar natuur-
lijk wel voor Michiel Wolfs. Als laatste 
zwemster mocht Sayenna de 25 me-
ter rugslag zwemmen. Deze kon ze 
net niet binnen de minuut zwemmen, 
maar ook hier waren de zwemster en 
de trainster tevreden over. Een prima 
eerste wedstrijd.

5 Kilometer baanloop AVA
Aalsmeer - Bij Atletiek Vereniging 
Aalsmeer werd woensdag 10 sep-
tember de maandelijkse baanloop 
gehouden. De uitslagen bij de 5 ki-
lometer waren als volgt: Michel Vol-
lebregt 19:36, Hugo van Leeuwen 
19:45, Rob Dirkzwager 19:49, Pe-
ter de Weijer 19:49, Toon Ligtenberg 
19:58, Raymond Witteveen 20:17, 
Robin van ‘t Schip 20:31, Marco 
Fais 20:32, Frans van ‘t Schip 20:47, 
John Celie 20:56, Cees Hoekstra 
21:11, Gerard Albers 21:49, Arthur 
van Langen 21:54, Marco van Eijk 

21:55, Ben van Dam 22:01, Fred den 
Hartog 22:49, Els Raap 23:06, Ste-
ve Pang 23:37, Mirjam Colijn 23:40, 
Arnold van Velthoven 23:49, Mathijs 
van der Pol 24:45, Steven Schroor 
24:51, Anton Schuurman 25:58, Jos 
Snel 26:41, Frans Levelt 27:06, Piet 
de Boer 29:50, Henk Lansbergen 
30:16, Laura van Wingerden 30:55 
en Joep Backhuis in 31:49 minuut. 
Fabian van Dijk liep de 3 kilometer 
in 15:19 minuut. De volgende baan-
loop bij AVA is op woensdag 8 ok-
tober.

Wedstrijd rond- en platbodemzeilen

Jaco Bleeker opnieuw 
winnaar Stamboekwimpel
Aalsmeer - Dit weekend werden de 
jaarlijkse wedstrijden in de ronde en 
platbodems verzeild. 
Het evenement geldt als afsluiting 
van de zeilwedstrijden, georgani-
seerd door Westeinder Zeilwedstrij-
den in samenwerking met en van-
af de watersport vereniging Nieuwe 
Meer. Zaterdag was het voor comi-
té en schippers nog even wachten 

totdat er genoeg wind op stak, maar 
vanaf 13.00 uur kon wedstrijdleiders 
Fokke Dijkstra en Jorn Jurgens de 
startseinen op de Gote Poel toch 
gaan geven, toen er in plaats van 
de voorspelde wind uit noordelijke 
richtingen een matig briesje uit het 
zuidwesten kwam. Zondag nam de 
wind verder toe tot 4 en 5 Bft, waar-
door de kleinere jachtjes op de Klei-

ne Poel moesten varen. Uiteindelijk 
voor alle deelnemers ideaal zeilweer 
met prima wedstrijden. Traditiege-
trouw zijn er voor de winnaars fraaie 
wisselprijzen beschikbaar. Jan Nef-
kens bleef in de Zeeschouwen 
Frans Hamers voor en won daar-
mee de Glazen Bokaal. In de Tjalken 
ging de zilveren Lutgerdina Smel-
tekopschaal naar Bert Fokkema 
die met zijn ‘Weer en Wind’ naar 
een tweede en twee eerste plaat-
sen voer. De Zilveren Blaker ging in 
de Lemsteraken naar Richard Pan-
nekoek met de Zuiderzee, die even-
eens een tweede en twee eerste 
plaatsen veroverde. Dirk Biesheu-
vel won overtuigend inde scherpe 
jachten. Tijdens het 100-jarige jubi-
leum van de W.V. Nieuwe Meer in 

2012 werd door de Stichting Stam-
boek Ronde en Platbodemjach-
ten een Stamboekwimpel aangebo-
den, waarin elk jaar een kunstwerk-
je wordt geborduurd. Deze wimpel 
wordt verzeild in de kleine jachtjes 
tot 7 meter, waarin onder meer tjot-
ters en Friese jachten meevaren. Ja-
co Bleeker kreeg gelijk aan 2012 en 
2013 de wimpel uitgereikt; hij bleef 
met zijn ‘de Jonge Minne’ Wim Pa-
tist met ‘Hommel’ uiteindelijk 4 pun-
ten voor. Gedetailleerde uitslagen 
en foto’s zijn te vinden op www.wv-
nieuwemeer.nl en www.westeinder-
zeilwedstrijden.nl 
Foto’s: Jan Jongkind +
Kick Spaargaren

Theo van Mierlo.

Ouderenfonds gaat wensen 
van ouderen vervullen
Aalsmeer - Net als Geer & Goor in 
‘Waarheen, Waarvoor’ gaat het Nati-
onaal Ouderenfonds wensen van ou-
deren vervullen. Duizenden langge-
koesterde wensen gaan op vrijdag 3 
oktober, tijdens de Nationale Oude-
rendag, in vervulling. Dit initiatief be-
gon in 2009 dankzij Stichting Natio-
nale Ouderendag, waarmee het Ou-
derenfonds dit jaar een samenwer-
kingsverband start. “Op dit moment 
zijn er zo’n 20 comités actief. We wil-
len dit landelijke uitrollen, zodat we 
straks ouderen in heel Nederland blij 
kunnen maken”, vertelt Jan Romme, 
directeur van het Nationaal Oude-
renfonds Een kop koffie drinken, naar 
de dierentuin, bezoek aan familie of 
het ouderlijk huis, een CD opnemen 
van eigen pianospel, naar Paleis het 
Loo, een ballonvaart, poffertjes gaan 
eten of naar de tuinen van Appeltern. 
Duizenden kleine en grotere wensen 
worden vervuld op de Nationale Ou-
derendag. Zo’n 20 lokale teams van 
vrijwilligers, maken dit mogelijk. Ie-
dereen kan deelnemen aan de Natio-

nale Ouderendag door een wens van 
een oudere te vervullen “Het kost je 
maximaal een paar uurtjes, maar le-
vert de oudere en jezelf een bijzon-
dere dag en een heel goed gevoel 
op. Via www.nationaleouderendag.
nl kan je jezelf aanmelden als wen-
senvervuller of een comité opzetten”, 
vertelt een enthousiaste Marieke Ba-
rendrecht, projectmanager. Naast het 
vervullen van wensen worden er ook 
allerlei activiteiten ondernomen door 
kinderen. Scholen brengen mooie te-
keningen, gaan spelletjes doen met 
ouderen en ook worden er individuele 
wensen vervuld door hele gezinnen. 
 
Samenwerking en verbinding 
Het Nationaal Ouderenfonds heeft 
met de Nationale Ouderendag een 
relevant initiatief omarmd. Beide or-
ganisaties delen hun passie om zich 
in te zetten voor ouderen. “Boven-
dien verbindt De Nationale Ouderen-
dag jong en oud en roept op om sa-
men een bijzondere dag te beleven”, 
aldus Marieke.

Uit Nederland en Italië
Bloemen bij openingsmis 
voor alle grootouders
Aalsmeer - Nederlandse en Itali-
aanse bloemen decoreren zondag 
28 september de openingsmis van 
de internationale week voor de ou-
deren, waar paus Franciscus voor-
gaat. ‘La Benedizione della lun-
ga vita’ is het thema van de viering. 
100.000 Grootouders zijn uitgeno-
digd om de dienst op het Sint Pie-
tersplein bij te wonen. De grootou-

derdag, Festa dei Nonni, van oor-
sprong een initiatief van de Neder-
landse bloemensector, wordt ge-
vierd op 2 oktober, de katholieke 
dag voor de beschermengelen. 500 
Witte Avalanche+ rozen, 500 gele 
lelies en 500 witte chrysanten wor-
den verwerkt in de decoratie van 
het altaar. Het gaat om eenvoudi-
ge bloemversieringen, geheel in lijn 

met de sobere levensstijl van paus 
Franciscus. De bloemen symbolise-
ren de belangrijke waarden van de 
ouderen en grootouders. De witte 
Avalanche+ roos staat voor liefde 
en toewijding. De lelie is de bloem 
van Maria als beschermster van de 
familie en de chrysant staat voor 
waarheid, het ‘echt’ in het leven. Wit 
en geel zijn de kleuren van het Va-
ticaan. De mis wordt door RAI In-
ternational wereldwijd live uitge-
zonden. Met de verwachting dat 80 
miljoen mensen dit programma zul-
len zien is dit een mooie promotie 
voor zowel Festa dei Nonni als de 
Nederlandse bloemen. De fleurige 
gift wordt gecoördineerd door Feli-

ni Foundation en het Italiaanse Co-
mité Festa dei Nonni. De rozen wor-
den geleverd door Meijer Roses. In 
Nederland doen exporteurs, produ-
centen en andere toeleveranciers 
aan het project mee. De VGB onder-
steunt het met een bijdrage uit het 
salderende Handelsfonds van het 
Productschap Tuinbouw en werkt 
samen met Felini Foundation, geleid 
door Charles Lansdorp, en Bureau 
Sierteelt. De VGB is de branche-
organisatie voor de groothandel in 
bloemen en planten. Haar leden zijn 
binnenlandse, importerende en ex-
porterende groothandelsbedrijven. 
Zij vertegenwoordigen 3,5 miljard 
euro van de omzet in die bedrijfstak.

wordt om de 14 dagen gedart op 
de even weken. Na een fantasti-

sche afsluitingsavond in juni met 
buffet en prijzenfestival en een 
heerlijke zomer is het nu weer tijd 
voor de dartpijlen. 

De zaal gaat open om 19.30 uur 
en vanaf 20.30 uur gaan de wed-
strijden beginnen op de negen 
aanwezige dartbanen en de in-
schrijving bedraagt 4 euro. 

Er is een dames en een heren-
poule en er wordt 501 gespeeld, 
tussendoor is er natuurlijk tijd 
voor een drankje en nog een lek-
ker hapje niet te vergeten, tot 
slot de verliezersronde of de win-
naarsronde. Voor de winnaars is 
er een mooie bos bloemen, maar 
de verliezers-wisselbeker is ook 
een mooie uitdaging. Ook de ge-
gooide 180-ers en de hoogste fi-
nish tellen mee op de standen-
lijst. 

De eerstvolgende dartavond is 
vrijdag 3 oktober.

25 september 2014  •  Nieuwe Meerbode    35
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