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Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Herenweg 51 Tel.: 0297-325507
1433 GV Kudelstaart lammers@glasshouse.nl

www.lammersautoschade.nl

EUROGARANT

 Taxatie     Schade     Spuiten
lammers autoschade BV

het adres Voor allrisk autoschade en 
w.a. reparatie Voor een scherpe prijs

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

WWW.7STREET.NL

ZATERDAG 6 OKTOBER

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆	06-54216222
✆	0297-341900
✉	VERkoopAAlsmEER@
 mEERboDE.Nl

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

www.bosse-elektro.nl

Inbraakbeveiliging
(draadloos)
1x alarmcentrale
1x bedieningspaneel
2x infraroodmelder
2x deur/raam contact
1x sirene

e 950,- incl. btw

bekijk deze aanbieding
en de voorwaarden op:

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

van uw favoriete bank
Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit 
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap, 
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud  van alles wat zo vertrouwd is!

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN  Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

Verleng het plezier

Dorpsstraat 4, Aalsmeer. Tel. 0297-329459
Open: Woensdag t/m Zaterdag. Koopavond gesloten.

opheffings
uitverkoop

tot 70% 

KOrTing

hEEl vEEl hErfsT- 
& WinTEr rEsTAnTEn

KOrTing

Red De Oude Veiling en actie voor veilige Zijdstraat

2 Burgerinitiatieven in Raad
Aalsmeer - De eerste bijeenkomst 
van het Beraad en de Raad staat 
vanavond, donderdag 4 oktober, 
voor de nieuwe burgemeester Theo 
van Eijk op het programma. Hij kan 
rekenen op grote belangstelling en 
dit niet alleen uit nieuwsgierigheid 
naar zijn persoon. Sterker nog, het 
publiek komt voor de twee burge-
rinitiatieven die op de agenda van 
de Raad staan. De openbare ver-
gaderavond begint om 20.00 uur in 
de raadzaal van het gemeentehuis 
met het Beraad. De concept-wijzi-
gingsverordening Werk en Inkomen 
wordt in eerste termijn behandeld 
en de nieuwe begraafplaatsverorde-
ning gaat vastgesteld worden. Van 
beide onderwerpen is wethouder 
Ad Verburg portefeuillehouder. Na 
de rondvraag en een korte onder-
breking neemt Theo van Eijk rond 
half negen de voorzittershamer in 
handen voor aanvang van de Raad. 
En dit is het moment waarvoor in-
woners, waarschijnlijk in grote aan-
tallen, naar het gemeentehuis zijn 

gekomen. Het eerste burgerinitiatief 
betreft het verzoek aan het college 
en de fracties door ruim 400 hand-
tekeningenzetters om maatregelen 
en voorzieningen te treffen om de 
zalen van De Oude Veiling te behou-
den als oefen- en uitvoeringsloca-
tie voor verenigingen, professionals 
en amateurs uit Aalsmeer. De Oude 
Veiling zit in zwaar weer en heeft fi -
nanciële hulp nodig om de boven-
ruimtes open te kunnen houden. 
Mocht de gemeente geen helpen-
de hand bieden, dan dreigt verkoop 
met alle gevolgen van dien. Juist 
nu steeds minder zalen voor allerlei 
verenigingsactiviteiten beschikbaar 
komen, dreigt een tekort aan ruim-
tes en faciliteiten. Als ook De Oude 
Veiling als locatie uitvalt, krijgt het 
bloeiende verenigingsleven een be-
hoorlijke knauw. “Voldoende capa-
citeit aan zalen en podia is en blijft 
belangrijk voor de culturele en so-
ciale ontwikkeling binnen onze ge-
meente. Door het veilig stellen van 
deze locatie voor onze samenleving 

zou de gemeenteraad tijdig maatre-
gelen treffen om aan het op handen 
zijnde tekort aan verenigingsge-
bouwen het hoofd te bieden”, aldus 
de burgerinitiatiefnemers. Ook het 
hierna te behandelen burgerinitia-
tief kreeg veel steun van inwoners. 
Liefst 248 handtekeningen zijn ge-
zet op het door Gerard Zelen geno-
men initiatief om een fi etsvrije Zijd-
straat te creëren. Op dit moment be-
wegen voetgangers en fi etsers zich 
door elkaar in de winkelstraat en dit 
geeft nogal eens wrijvingen. Wat De 
Oude Veiling betreft staan alle ge-
zichten van de aanwezigen van-
avond dezelfde kant op. Bij het initi-
atief Zijdstraat fi etsvrij niet. Er zullen 
voor- en tegenstanders op de stoe-
len plaatsnemen. Belangrijkste is 
natuurlijk om te komen tot een veili-
ge oplossing waar alle partijen zich 
in kunnen vinden. Beide burgerini-
tiatiefnemers hopen vanavond veel 
steunbetuigers te mogen verwelko-
men. Nogmaals, de vergaderavond 
is openbaar!

Zaterdag struinen langs kramen
Boekenmarkt in Centrum
Aalsmeer - In het Centrum wordt 
aanstaande zaterdag 6 oktober 

weer de jaarlijkse boekenmarkt ge-
houden. Tussen 10.00 en 17.00 uur 

Wit-Russische kinderen 
zijn weer in Aalsmeer!
Aalsmeer - Precies om 16.30 uur 
arriveerde afgelopen vrijdagmid-
dag 28 september de bus met daar-
in de groep Tsjernobylkinderen en 
hun begeleiders uit de dorpjes Das-
tojewa en Ljachavichie in Wit-Rus-
land. Na een voorspoedige reis wer-
den de kinderen heel hartelijk wel-
kom geheten in een versierd lokaal 
van basisschool De Wegwijzer in de 
Hornmeer. Na de welkomstwoor-
den van voorzitter Iman Mosselman 
en het overhandigen van een bloe-
metje aan de chauffeurs en bege-
leiders werd namens de gemeente 
Aalsmeer het woord gevoerd door 
wethouder Rik Rolleman en na-
mens de Wit-Russische ambassade 
in Den Haag door Andrei Luchenok. 
Met de gastgezinnen werden alle 
kinderen op de foto gezet, zodat de 
ouders in Wit-Rusland zo snel mo-
gelijk weten bij welk gezin en op 
welk adres hun zoon of dochter is 
ondergebracht. Op de kledingbeurs 
op zaterdag 29 september hebben 
alle gastouders voldoende kleding 
en schoeisel voor hun gastkinde-
ren uit kunnen zoeken. Zondagmor-
gen 30 september waren alle kinde-
ren en veel gastgezinnen aanwezig 
in een feestelijke dienst in de Open 
Hofkerk aan de Ophelialaan en alle 
gemeenteleden werden getrakteerd 
op een Wit-Russisch chocolaatje. 

Tijdens de eerste kennismakings-
dag op maandag werden de kinde-
ren verwend met twee eigen gebrei-
de truien per persoon. Een dame uit 
Rijsenhout is de afgelopen periode 
zo actief geweest dat zij vijftig kant-
en-klare truien aanbood aan de kin-
deren. Geweldig! Op dinsdag 2 ok-
tober werden de kinderen hartelijk 
onthaald door personeel en leerlin-
gen van De Wegwijzer. In de och-
tendpauze om 10.15 uur werden 
de Wit-Russische kinderen door de 
leerlingen van de Wegwijzer toege-
zongen en daarna werd er op het 
plein met elkaar gespeeld. De Stich-
ting Tsjernobylkinderen Aalsmeer 
(STKA) is blij met de vele positie-
ve geluiden van zowel de kinde-
ren als hun gastouders. Aanstaan-
de zondagmiddag 7 oktober stelt 
Westeinderrondvaart om 15.00 uur 
twee boten beschikbaar om de kin-
deren de Westeinderplassen te la-
ten zien. Ook wordt uitgezien naar 
een bezoek aan veiling FloraHolland 
op woensdag 10 oktober en een be-
zoek aan de plaatselijke brandweer 
op zaterdag 13 oktober. Op woens-
dagmiddag 17 oktober zijn de kin-
deren ’s middags welkom bij de fa-
milie Tromp in de Ezelkeet aan de 
Oosteinderweg. Er zal u van al de-
ze uitjes ongetwijfeld verslag wor-
den gedaan.

kan iedereen naar hartelust struinen 
langs de diverse kraampjes die deze 
dag in de Zijdstraat staan opgesteld. 
De boekenmarkt trekt ieder jaar een 
groot aantal boekenliefhebbers. 
Boeken vormen ook dit jaar het 
hoofdbestanddeel van de markt. In 
de Zijdstraat staan kramen die een 
grote keus bieden in zowel nieuwe 
als tweedehands boeken. Of het nu 
gaat om romans, detectives, non-
fi ctie, stripboeken of een ander gen-
re, voor de boekenliefhebbers zal er 
ongetwijfeld van alles te vinden zijn. 
Het belooft dan ook een dagje heer-
lijk ‘snuffelen’ te worden, met als 
voordeel dat de meeste boeken op 
de markt aantrekkelijk geprijsd zijn. 
Naast boeken zullen er diverse kra-
men zijn waar hobbymaterialen, 
nostalgisch speelgoed, Cd’s en ca-
deaus worden verkocht. Behalve de 
handelaren die deze dag met hun 
koopwaar naar Aalsmeer komen, 
nemen ook enkele winkeliers uit het 
centrum deel aan de markt. Zo ont-
staat een aangename mix van ver-
kopers van buitenaf en plaatselijke 
ondernemers. 

De Boekenmarkt is een initia-
tief van Winkeliers Vereniging 
Aalsmeer Centrum in samenwer-
king met Organisatiebureau Natu-
ral Solutions. Voor meer informatie: 
www.aalsmeercentrum.nl.

Politie zoekt getuigen
Bus in brand gestoken
Kudelstaart - In de nacht van 
woensdag 19 op donderdag 20 sep-
tember is een bestelbus in brand ge-
stoken aan het Rhijnlandsoord. Een 
getuige zag rond half 3 twee man-

Balies Dienstverlening van gemeente vrijdag gesloten
Aalsmeer - Vrijdag 5 oktober zijn 
de balies van de afdeling Dienst-
verlening van de gemeente vanwe-
ge de overgang op een nieuw com-
putersysteem de gehele dag ge-
sloten. Inwoners kunnen deze dag 

dus geen paspoort of rijbewijs aan-
vragen of ophalen. Ook kunnen er 
geen uittreksels of verklaringen 
omtrent het gedrag worden aan-
gevraagd. Hetzelfde geldt voor het 
doen van aangifte van verhuizing. 

nen uit een donkerkleurige Volks-
wagen Golf stappen. De bestuurder 
van de auto bleef zitten. De twee 
mannen gooiden een vloeistof over 
de bestelbus en staken deze vervol-
gens in brand. Beide mannen stap-
ten weer in de Volkswagen Golf en 
vluchtten in de richting van de Leg-
meerdijk. De verdachten zijn twee 
mannen tussen 1.60 en 1.65 me-
ter lang. Beiden droegen een don-
kerblauwe of zwarte trainingsbroek 
met witte strepen aan de zijkanten 
en een donkerkleurige trui of vest 
met capuchon. 

Mensen, die iets gezien hebben of 
informatie hebben over de brand-
stichting, worden dringend verzocht 
contact op te nemen met het re-
chercheteam van de politie Amster-
dam-Amstelland via 0900-8844. 

De afdeling is deze dag ook tele-
fonisch niet bereikbaar. De overi-
ge afdelingen van het gemeente-
huis en de receptie zijn wel bereik-
baar. De balies van het WMO loket 
en van de afdeling Werk en Inko-
men zijn gewoon open. Op maan-
dag 8 oktober wordt het nieuwe sy-
steem in gebruik genomen. Het kan 
zijn dat op die dag de wachttijden 
aan de balies enigszins langer zijn 
dan gewend.
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

125e jaargang

oplAgE: 17.850

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te 
geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te 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 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

sLAChTOFFERhuLp
NEdERLANd

Slachtofferhulp biedt gratis prak-
tische, 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

KLAChTEN 
gELuIdshINdER 
sChIphOL

Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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 nachtapo-
theek Amsterdam, tel. 020-59 23 315.
Apotheek groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek groen nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 500814
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

TANdARTs
Aalsmeer/Kudelstaart: 
in geval van klachten buiten de prak-
tijkuren raadpleeg de mededelingen 
op het antwoordapp. van uw eigen 
tandarts.

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 Heren-
weg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nok-
weg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, ww.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

bRANdwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. en 18.30u.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zon-
dag om 10u. viering en 14u. Poolse 
dienst met Christoff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst, mw. A. Creemer.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
10.30u. dienst.

Begra Bijbelstudie
Maandag 8 oktober in Heliomare, 
Zwarteweg 98 om 20u. met br. Cees 
Vork. Onderwerp: Op de bres voor 
Nederland.

Evangeliesatiekring
Bijbelstudie in gebouw Seringen-
horst, Parklaan 26a. Dinsdag 9 ok-
tober 20u. ‘Bergen in de Bijbel’ met 
P.A. Slagter, Wijk bij Duurstede.

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. Zon-
dag dienst om 10u. Tevens crèche 
en peuterdienst.

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart om 
10u. Spreker: Martin Koorenstra. 
Tevens speciale dienst voor kinde-
ren.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Diensten om 10u. en om 
16.30u. met ds. M. Hogenbirk. 

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. mw. W. Blomjous, Aerden-
hout. Extra collecte: Doopsgezinde 
zending. Kindernevendienst en op-
vang allerkleinsten.

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag dien-
sten om 10u. en 16.30u.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. gemeentezondag, ds. 
T.H.P. Prins en ds. J. van Popering. 
Voor jeugd Heilige boontjes.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u. met ds. 
A.J. Fraanje, Drachten. Organist: W. 
Spaargaren.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. 
C.G. Graafland. Organist: J. Piet.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag samenkomst met doven-
vertolking en vertaling in Engels.
Aparte bijeenkomst voor kinderen.
Om 10u. samenkomst, spreker Arno 
Post. 19u. Baan 7, jongerendienst, 
spreker Herman Boon.

Zondag 
7 oktober

matrassen
10-daagse

www.morpheus.nl

profiteer tot en met 13 oktober 
van stapels voordeel

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

kijk op www.morpheus.nl/matrassen10daagse

 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishan-
deling en informatie 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

Vermist.
- Schweitzerstraat: Cyperse kat met klein scheurtje in puntje van rech-

teroor en vier witte sokjes. Heeft blauw bandje om. Roepnaam Indy.
- Midvoordreef: Rood cyperse kater van 1 jaar oud. Hij heeft 2 bandjes 

om, 1 vlooienband en 1 bandje met belletje. Hij heet Sjakie.
- Montiverdilaantje: Cypers katje van 5 maanden met witte achter-

pootjes. Draagt een geel fluorescerend bandje. Heet Balou.
- Schiphol: Witte poes met grijze vlekken. Tikoes poes heeft chip.
- Omgeving Hadleystraat: Zwarte poes met paar witte haartjes op bef.
- Rijsenhout, Aalsmeerderdijk: Twee grijs-witte valkparkieten en een 

gele valkparkiet. Alle 3 zijn tam.
- Baanvak: Witte poes met zwarte vlekken. Zij is 15 jaar en haar heet Milka. 

Gevonden:
- Zwarteweg ter hoogt van nummer 129: Jonge zwarte poes. Felixkatje. Lin-

ker voorpoot binnenkant zwarte vlek en op rechterneusgat zwarte stip.
- Aalsmeerderweg: Cyperse poes met bruin. Heeft twee witte voetjes 

voor en twee witte sokjes achter.

Waar is Indy?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven 
door zijn baas, is Indy, een cyperse 
kat met een klein scheurtje in zijn 
rechteroor. Het dier heeft een blauw 
bandje om. Indy wordt vermist vanaf 
de Schweitzerstraat in Kudelstaart.
Wie het dier heeft gezien wordt ver-
zocht contact op te nemen met de 
Dierenbescherming Amstelland en 
Veenlanden via 0297-343618.

Peuterinstuif in 
Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 10 oktober 
is er van 9.30 tot 11.30 uur inloop 
en ontmoeting en van 9.30 tot 10.30 
uur wordt een peuterinstuif geor-
ganiseerd. Samen gezellig met je 
kindje een uur spelen, zingen, dan-
sen en plezier maken. De activitei-
ten vinden plaats in de Oost-Inn in 
de Mikado in de Catharina Amali-
alaan 66. Voor inlichtingen: www.
oosterkerk.info. 

Oud papier voor 
Kudelstaart
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 5 oktober haalt de Supporters 
Vereniging Kudelstaart weer het ou-
de papier op. Wie graag wilt dat het 
papier naar de Supporters vereni-
ging gaat, dient de container pas 
na 16.00 uur aan de weg te zetten. 
Gaarne op die plaatsen waar ook de 
vuilcontainers verzameld dienen te 
worden. Met de opbrengst van het 
oude papier steunt de Supporters 
Vereniging direct of indirect alle Ku-
delstaartse sportverenigingen. 

Avondviering in 
het Kloosterhof 
Aalsmeer - Sinds 1984 wordt er el-
ke tweede woensdag van de maand 
(behalve in de zomermaanden) 
een Oecumenisch Avondgebed in 
de kapel van het Kloosterhof in de 
Clematisstraat gehouden, georga-
niseerd door de Raad van Kerken 
Aalsmeer. 
Met ingang van dit jaar is de naam 
veranderd van Oecumenisch Avond-
gebed in Oecumenische woensdag-
avondviering. Op woensdag 10 ok-
tober vindt na de lange zomerstop 
de eerstvolgende plaats. De heer R. 
v.d. Kruk, pastoraal werker van de 
stichting Ons Tweede Thuis, houdt 
een korte overdenking naar aanlei-
ding van het nieuwe jaarthema ‘Bij-
belse dromen en visioenen’. De vie-
ring begint om 19.15 uur en duurt 
een half uurtje. Iedereen is van har-
te welkom!

Vier verenigingen verkopen loten
Grote Clubactie Aalsmeer
Aalsmeer – Verenigingen uit 
Aalsmeer zijn weer op pad om lo-
ten te verkopen voor de Grote Club-
actie. Alle clubs gebruiken deze ac-
tie om de clubkas te spekken; 80% 
van de opbrengst van de loten gaat 
namelijk naar de lokale clubs in 
Aalsmeer. In Aalsmeer doen vier 
clubs mee aan de actie. De Grote 
Clubactie heeft in de afgelopen 40 
jaar maar liefst 237.585 clubs gehol-
pen met bijna 220 miljoen euro. Dit 
maakte directeur Peter Smit onlangs 
bekend. “Juist in deze tijd van bezui-
niging wordt onze loterij steeds be-
langrijker. Het is hartverwarmend 
om te zien dat de inwoners van 
Aalsmeer elk jaar weer loten wil-
len kopen. Heel veel clubs kunnen 
niet meer zonder ons. We zien dan 
ook elk jaar weer meer clubs aan-
sluiten.” De Grote Clubactie werd in 
1972 bedacht door Pierre Claessens, 
chef-redacteur bij het toenmalige 
Nieuwsblad van het Zuiden. Tijdens 
de eerste Grote Clubactie werden er 
55.000 loten in Tilburg verkocht. De-
ze eerste geldopbrengst werd on-
der politie escorte naar de bank 

gebracht. Het unieke van de Gro-
te Clubactie is dat 80% direct naar 
de clubkas gaat, de resterende 20% 
gaat naar ondermeer prijzen en de 
organisatie. In 1977 brak de Grote 
Clubactie landelijk door in heel Ne-
derland. Nu worden er circa 3 mil-
joen loten per jaar verkocht. Aan de 
Grote Clubactie nemen dit jaar ruim 
6.000 clubs deel. Gemiddeld wordt 
per club 1.500 euro bijeen gebracht. 
Dit geld gaat naar de clubkas, maar 
vaak worden er speciale projecten 
mee gefinancierd, zoals een kunst-
grasveld, de inrichting van het club-
huis of de aanschaf van materialen 
en uniformen. Een echte uitschie-
ter is Stichting Judo Zeeland. De-
ze club verkocht in één actie maar 
liefst 11.000 loten. Dit leverde de 
vereniging 26.400 euro op. Wellicht 
dat een van de clubs uit Aalsmeer 
dit resultaat dit jaar gaat overtreffen.
In Aalsmeer doen voetbalvereniging 
Jong Aalsmeer United, sportvereni-
ging Omnia 2000, paarden- en po-
nyclub Funny Horse en waterskiver-
eniging Aalsmeer mee aan de Gro-
te Clubactie.

Blij met vrijwilligers tijdens 
vakantie met Zonnebloem
Aalsmeer - Henk Siecker was een 
van de gasten tijdens de vakan-
tie van 17 tot 23 september met de 
Zonnebloem Amstelland naar Eind-
hoven en hij is er lovend over, zeker 
over de behulpzaamheid van de vrij-
willigers. De totaal negentien gasten 
werden begeleid door drieëntwintig 
vrijwilligers. Het verblijf was het on-
derkomen van de Broeders der lief-
de, dat omgebouwd is om met na-
me mensen met een handicap een 
gerieflijk onderkomen te bieden. 
Halverwege de reis werden de gas-
ten getrakteerd op een fantasti-
sche lunch. Bij aankomst in het ho-
tel werden de gasten met hulp van 
vrijwilligers naar en in hun kamers 
geholpen. “De gehele week werden 

wij verrast met heel fijne uitstapjes, 
onder andere naar de Floriade, het 
Klokkenmuseum en het Peel Na-
tuurmuseum. Op alle plekken waren 
rollaters en rolstoelen aanwezig. En 
hulp van vrijwilligers, wat een ver-
wennerij”, vertelt Siecker. “De aan-
dacht van de vrijwilligers was ge-
weldig, steeds waren ze aanwezig. 
Je hoefde maar een kik te geven 
of er werd voor gezorgd.” Zaterdag 
bracht de bus de gasten weer terug 
naar Aalsmeer. “Onze dank gaat uit 
naar Clarie de Groot en haar mede-
werkers, die ons een fantastische en 
fijne vakantieweek hebben bezorgd. 
Ik ben een zeer dankbare Zonne-
bloem-gast”, besluit Henk Siecker 
zijn verhaal.

Milieu en duurzaamheid
Presentatieavond OSA over 
ontwikkelingssamenwerking 
Aalsmeer - Op woensdag 10 ok-
tober verzorgt de Stichting Ontwik-
kelings Samenwerking Aalsmeer 
(OSA) weer haar presentatieavond 
in de raadskelder van het gemeen-
tehuis. De avond begint om 20.00 
uur. De zaal is vanaf 19.30 uur open. 
Het thema van de avond is: ‘Milieu 
en duurzaamheid in Ontwikkelings-
landen’. Er worden weer drie pre-
sentaties door middel van beelden 
en een toelichting gehouden over 
door OSA gesubsidieerde projecten. 
De volgende projecten van de ver-
melde organisaties komen aan bod: 
Stichting Dorcaswinkel Aalsmeer 
met een afvalrecyclingproject in 
Egypte, de Doopsgezinde Gemeen-
te Aalsmeer met een ecologisch on-
derwijsproject in Palestina en de 
Dames Lions Club Aalsmeer Op-
helia met een windmolen- en zon-
nepanelenproject voor een wees-
huis in Tanzania. Omdat duurzaam-
heid zeer actueel is heeft OSA dit 
jaar voor dit thema gekozen. Ver-
der zijn er diverse stands aanwezig 
van organisaties die eveneens sub-
sidie hebben ontvangen met infor-
matie over hun project(en). In ver-
band met het thema is er eveneens 
een stand van Afval en Milieubedrijf 
De Meerlanden aanwezig. 

Voor de pauze treedt Alfred Que-
num uit Benin op met Afrikaanse 
muziek. Ook is er gelegenheid tot 
een meezingworkshop.

 Dit bedrijf heeft naast de verwer-
king van afval ook een fonds waar-
bij verenigingen en stichtingen geld 
kunnen aanvragen. Wethouder Ad 
Verburg zal deze avond een inlei-

ding houden over het gevoerde be-
leid op het gebied van ontwikke-
lingssamenwerking in de gemeen-
te Aalsmeer. 
Iedereen is deze avond van harte 
welkom. De OSA beheert voor de 
gemeente Aalsmeer een budget van 
1 euro per inwoner voor ontwikke-
lingssamenwerking waaruit iedere 
organisatie, die aan de voorwaar-
den voldoet, geld kan aanvragen. 
In het bestuur van de stichting zit-
ten Aalsmeerders die zelf werker-
varing en kennis hebben van ont-
wikkelingssamenwerking. Het doel 
van de OSA en de gemeente is een 
basis te vormen voor de mondia-
le bewustwording van de samen-
werkingsprojecten bij de Aalsmeer-
se inwoners. Voorlichtingscampag-
nes vormen hierbij een belangrij-
ke pijler. Daarnaast is het een voor-
waarden dat de subsidie vragende 
geld inzamelt. OSA kan dit dan ver-
dubbelen tot een maximumbedrag 
van 2500 euro. Voor meer informa-
tie kan gekeken worden op de web-
site van OSA: www.osa-aalsmeer.
nl. Bellen of e-mailen kan ook, te-
lefoon: 0297-321509 of e-mail:  
info@osa-aalsmeer.nl.
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Nadat Ulla Eurich in mei van dit jaar opstapte als wet-
houder, is Rik Rolleman in juli namens PACT Aalsmeer 
toegetreden tot het college. Rolleman, die sinds twintig 
jaar in Aalsmeer woont, is al jaren achter de schermen 
actief voor de lokale politiek. Zo was hij in 2000 een 
van de drijvende krachten achter de oprichting van 
PACT Aalsmeer. “De lokale afdelingen van PvdA, D66 
en GroenLinks waren allemaal te klein om invloed te 
hebben. We hebben daarom de koppen bij elkaar ge-
stoken en besloten onze krachten te bundelen. En dat 
gaat heel goed.” Met het werken voor de gemeente is 
Rolleman ook vertrouwd. Hij werkt sinds 2001 voor de 
gemeente Haarlemmermeer als (senior) projectmanager 
voor ruimtelijke projecten. Sinds dit voorjaar stuurde 
hij als programmamanager twee collegeprogramma’s 
aan Ruimte voor duurzaamheid en Deltaplan bereik-
baarheid. Onderwerpen die ook in Aalsmeer bovenaan 
de agenda staan. 

DUURZAAMHEID

‘Energieneutraal in 2040’
Duurzaamheid is een van de beleidsspeerpunten van het 
college, zegt Rolleman. “Duurzaamheid heeft raakvlak-
ken met heel veel beleidsterreinen, we zijn daarom een 
integraal programma gestart. Alle adviesnota’s van het 
college worden voorzien van een paragraaf, waarin staat 
wat de consequenties zijn voor duurzaamheid. Onze 
ambities zijn helder: we willen in 2040 energieneutraal 
zijn. We nemen daarvoor heel veel maatregelen. Zo zijn 
er in de periode van wethouder Eurich de afgelopen jaren 
verschillende oplaadpunten voor elektrische auto’s geïn-
stalleerd, waarvan eentje voor het gemeentehuis. Verder 
hebben we als gemeente de afgelopen zomer deelgeno-
men aan de groepsaankoop zonnepanelen. Aalsmeerders 
konden zich vrijblijvend inschrijven voor een offerte 
voor zonnepanelen. Binnenkort ontvangen de 420 huis-
eigenaren die zich hebben ingeschreven een aanbod van 
de goedkoopste leverancier. Als je zonnepanelen hebt 
en het is mooi weer, dan zie je de elektriciteitsmeter 
teruglopen. Dat is natuurlijk zeer motiverend.” Ook on-
dernemers kunnen volgens de wethouder eenvoudig hun 
eigen groene stroom opwekken, bijvoorbeeld door kleine 
windmolens op het dak van hun bedrijf te plaatsen.
Daarnaast verstrekt de gemeente al sinds langere tijd 
duurzaamheidsleningen aan inwoners van Aalsmeer als 
zij energiebesparende maatregelen treffen aan hun eigen 
woning. Rolleman: “En dit potje is nog lang niet leeg. 
Het isoleren van je huis hoeft dus geen drempel te zijn. 
Verder zorgen we ervoor dat alle nieuwbouw in Aalsmeer 
duurzaam is: we maken gebruik van duurzame bouwma-
terialen, zorgen voor goede isolatie en stimuleren het 
gebruik van duurzame energie, waaronder warmte- en 
koude opslag in de grond.”
Ook boort de gemeente nieuwe bronnen aan. “We kijken 
naar de mogelijkheden die de restwarmte uit kassen of 
een data centre biedt, bijvoorbeeld om een sporthal of 
woningen te verwarmen. Maar ook biomassa en biover-
gassing kunnen zorgen voor alternatieve energievoorzie-
ning. De vrachtwagens van de Meerlanden rijden al op 
biogas.”

Zien eten, doet eten
Ons richtjaar 2040 lijkt ver weg, maar is dichtbij als het 
gaat om een duurzame samenleving, stelt Rolleman. “Een 
duurzame samenleving is niet iets dat je als overheid al-
leen kunt bereiken. Daarom juich ik het initiatief toe van 
Stichting Sienergie, die zich met raad en daad wil inzet-
ten voor energiebesparing in huizen en bedrijven.” De 
gemeente blijft zelf natuurlijk niet achter, zegt hij. “Het 
oude deel van het gemeentehuis wordt duurzaam. Het 
gebouw wordt geïsoleerd en er wordt een duurzame ener-
gievoorziening geïnstalleerd, daarnaast willen we vanaf 
2015 alle producten duurzaam inkopen. Verder willen 
we oude panden, waarvan de gemeente eigenaar is, niet 
slopen maar hergebruiken. Mijn ervaring is: zien eten, 
doet eten. We starten met een aantal voorbeeldprojec-
ten, waarmee we kunnen laten zien wat aandacht voor 
duurzaamheid kan opleveren. Je zult zien: dat betaalt 
zich binnen een aantal jaren dubbel en dwars terug.”

 SCHIPHOL

‘Schrijnende gevallen compenseren’
Hoewel Aalsmeer veel overlast ondervindt van Schiphol, 
kan de gemeente hierop slechts weinig invloed uitoefe-
nen. Rolleman: “Veel wordt bepaald door het landelijk 
beleid. Aan de Alderstafel (overleg tussen bewoners, 
overheid en luchtvaartsector) is besloten dat Schiphol 
tot 2020 mag groeien tot 510.000 vluchten per jaar. 
De Aalsmeerbaan wordt tot nog toe niet gebruikt als 
hoofdbaan, maar is nu al de derde drukste baan; de an-
dere twee banen volgen op verre afstand. Wij maken er 
ons als gemeente sterk voor dat de Aalsmeerbaan niet 
onevenredig wordt belast ten opzichte van de andere 
banen en dat er voldoende compensatie wordt gegeven 
voor de overlast. We hebben hier al genoeg overlast.” 
En niet alleen door geluid, zo bleek afgelopen voorjaar. 
Door luchtwervelingen (vortex) van landende vliegtui-
gen zijn dakpannen van huizen geblazen. “Gelukkig is 
toen door mijn voorganger met de Stichting Leefbaar-
heid Schiphol afgesproken dat bij honderden huizen de 
dakpannen worden vastgezet. Verder wil ik me sterk ma-
ken voor een aantal schrijnende gevallen, mensen die 
net buiten de zogenaamde sloopzone wonen. Zij ervaren 
heel veel overlast. We gaan nu lobbyen om ook voor hen 
compensatie te regelen.” 

De eerste helft van de collegeperiode zit erop. Wat hebben burgemeester en wethouders 
van Aalsmeer de afgelopen periode bereikt? Wat ging goed, wat viel tegen en waaraan 
moet in de volgende twee jaar nog hard worden gewerkt? Deze week maakt wethouder 
Rik Rolleman de tussenstand op. “We moeten verschillende woningbouwprojecten 
opnieuw bekijken.”

 ONDERWIJS EN OPVOEDING

‘Helpen opvoeden’
Dit najaar komt een nieuwe Nota Jeugd en Gezin uit. 
Rolleman daarover: “Het kind en de behoeften van het 
kind staan daarin centraal. In onze visie zijn de ouders 
van het kind in eerste instantie verantwoordelijk voor 
de opvoeding. We gaan er vanuit dat ouders zelf hun 
problemen oplossen, maar ze krijgen daarbij wel hulp. 
We investeren in de eigen kracht van gezinnen, in plaats 
van dat wij de zorg overnemen. Of anders gezegd: we 
helpen opvoeden.”
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zal daarbij een 
steeds belangrijker rol innemen. “We willen in een steeds 
vroeger stadium problemen bij kinderen signaleren, on-
der andere via scholen, huisartsen en verenigingen. De 
consulent van het CJG kijkt welke hulp nodig is en zorgt 
ervoor dat het kind zo snel mogelijk wordt geholpen. Zo 
zorgen we ervoor dat er minder kinderen in een zwaarder 
hulpverleningstraject terecht komen. Ook komt er één 
eindverantwoordelijke per gezin, de casemanager. Deze 
coördineert alle hulp. Zo voorkomen we dat instanties 
langs elkaar heen werken, zoals vroeger nogal eens het 
geval was.” 
In 2015 wordt de gemeente (in plaats van de provincie) 
verantwoordelijk voor de jeugdzorg. “We hebben de vi-
sie, maar de omschakeling van organisaties waarbij ook 
het onderwijs en de verenigingen betrokken worden, is 
een proces van jaren. Het gaat immers om een ingrij-
pende verandering van de gehele jeugdhulpverlening.” 

De overheid helpt bij de opvoeding, maar neemt 
de zorg niet over. 

Combinatiefunctionarissen 
Dit jaar start de gemeente Aalsmeer met vier combina-
tiefunctionarissen, die een schakelfunctie zullen inne-
men tussen het onderwijs, sport, welzijn, scouting, cul-
tuur, muziek: “Op een bepaalde leeftijd willen kinderen 
geen lid meer zijn van een sport- of muziekclub”, aldus 
Rolleman. “Dan worden andere zaken belangrijker. Dit 
is natuurlijk heel jammer en dat willen we tegengaan. 
De combinatiefunctionaris brengt de vraag in kaart en 
zoekt daar passend aanbod bij. De Binding krijgt hier-
bij een centrale rol, maar wel een heel andere rol dan 
voorheen. Vroeger organiseerde De Binding zelf allerlei 
activiteiten. Nu kijkt De Binding welke organisatie ’t 
beste aanbod heeft en laat die organisatie de activiteit 
uitvoeren. Dat dit tot mooie resultaten kan leiden, blijkt 
uit de nieuwe opzet van de Kindervakantieweek. Dit jaar 
deden dertig jongeren mee als vrijwilliger en ook het 
bedrijfsleven droeg haar steentje bij. En het werd voor 
ruim 150 kinderen een groot succes.”

Combinatiefunctionarissen zoeken naar een ge-
slaagd aanbod voor kinderen van cultuur, sport en 
muziek. 

 WONEN

‘Projecten herontwikkelen’
De laatste Woonvisie van de gemeente is vastgesteld 
in 2011. Maar door de vastgelopen woningmarkt is het 
moeilijk om deze uit te voeren, zegt Rolleman. “Op 
nationaal niveau zijn verschillende maatregelen ge-
nomen om de markt te stimuleren, zoals het verlagen 
van de overdrachtsbelasting. Wij willen ook op lokaal 
niveau, samen met de ontwikkelaars, kijken hoe we een 
nieuwe impuls kunnen geven aan de verkoop van zowel 
bestaande als nieuwe woningen. De vragen die we ons 
zelf stellen zijn: ‘Waar gaan we mee door?’ ‘Wat moeten 
we veranderen?’ ‘Hoe kunnen we beter tegemoet komen 
aan de vraag?’ Er bestaat in Aalsmeer veel behoefte aan 
starterswoningen, vooral eengezinswoningen. Maar in 
de huidige projecten is juist gekozen voor appartemen-
ten en duurdere woningen. Sommige projecten moeten 
daarom worden herontwikkeld, zodat ze beter aansluiten 
bij de behoeften in Aalsmeer.” 
Dat geldt onder andere voor het project De Tuinen van 
Aalsmeer. Onlangs sloeg wethouder Rolleman de eerste 
paal van het deelproject Spoorlaan. “De Tuinen van 
Aalsmeer zorgt voor de heling van het dorp. Nu snijdt de 
Burgemeester Kastelein het dorp nog in tweeën, straks 
worden beide helften aaneengehecht. Helaas heeft dit 
project fl inke vertraging opgelopen, deels door de ver-
traging van de omlegging van de N201, maar ook door 
de slechte woningmarkt. We hebben daarom het project 
en de projectorganisatie opnieuw bekeken. Het project 
gaat door, maar krijgt een andere invulling. Daarmee 
wordt het in mijn ogen een beter plan.”

Wethouder Rolleman slaat in gezelschap van de 
toekomstige bewoners de eerste paal van de Tui-
nen van Aalsmeer.

COLLEGE MAAKT TUSSENBALANS OP

Rik Rolleman: “Onze rol verandert van zorgen voor naar zorgen dat”

Anja Geldermans

Door luchtwervelingen (vortex) van landende 
vliegtuigen zijn dit voorjaar dakpannen van huizen 
geblazen.



Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

op Vrijdag 5 oktober 2012 zijn de balies 
Van de afdeling dienstVerlening de 
gehele dag gesloten! 

Vanwege de overgang op een nieuw computersysteem 
zijn de balies van de afdeling Dienstverlening op vrij-
dag 5 oktober 2012 de gehele dag gesloten! De afde-
ling is die dag ook niet telefonisch bereikbaar. Op 
maandag 8 oktober wordt het nieuwe systeem in ge-
bruik genomen. Het kan zijn dat op die dag de wacht-
tijden aan de balies e.d. enigszins langer zijn dan u 
gewend bent. Excuus voor de eventuele overlast!

bekendmaking

Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Aals-
meer- Uithoorn (G2) kan op grond van de Wet werk en 
bijstand (WWB) regels vaststellen over de wijze waarop zij 
invulling geeft aan haar bevoegdheden op grond van deze 
wet. Het dagelijks bestuur heeft op 28 juni 2012 de concept-
Beleidsregels Terugvordering en Incasso WWB, Ioaw en Ioaz 
2012 vastgesteld. Op 20 september 2012 heeft het dagelijks 
bestuur besloten de Beleidsregels Terugvordering en Incasso 
WWB, Ioaw en Ioaz 2012 definitief vast te stellen. 

definitieVe beschikkingen

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende 
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de 
openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienst-
verlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een 
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de 
mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van 
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vra-
gen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de 
rechtbank kosten in rekening gebracht. 

collectevergunning
Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend aan Samen-op-weg-ge-
meente voor verkopen van sinaasappelen op 29 en 30 januari 
2013.
Datum verzending vergunning: 27 september 2012

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Herenweg 38, het bouwen van een woning met boten-

huis;
- Legmeerdijk 313, het milieuneutraal veranderen van de 

inrichting;

Verleende omgeVingsVergunningen, reguliere 
procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, 
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8:30 en 14:00 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 vergun-
ningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van ver-
zending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Geniedijk 12, het bouwen van een bedrijfsruimte;
- Oosteinderweg 543, het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
- Ophelialaan 89, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Robend en Wetenschapperspad, het aanleggen van kabels 

en leidingen.

kennisgeVing ontwerp beschikking, wet 
algemene bepalingen omgeVingsrecht, 
omgeVingsVergunning

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen voorne-
mens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor:
- Aalsmeerderweg 377a, het bouwen van een woning;
- Uiterweg 158, het bouwen van een woonhuis;
- Machineweg 12, wijzigen van het gebruik in kinderdag-

verblijf.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en het raadsbesluit en 
de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 5 
oktober 2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeen-
tehuis te Aalsmeer.
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk 
en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit 

naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt inge-
diend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aals-
meer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de 
openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling 
zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen 
met de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverle-
ning via telefoonnummer (0297) 387 698.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 4 oktober 2012.   

publicatie melding artikel 8.40 wet 
milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer 
maken bekend dat zij van de volgende inrichting een mel-
ding ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben 
ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene 
Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht 
op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In 
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene 
regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : Biemond Tankservice BV 
Adres : Lakenblekerstraat 5
Plaats : Aalsmeer 
Datum  : 18 september 2012 

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot 
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep 
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen 
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving 
en dienstverlening.

ontwerpbestemmingsplan ‘legmeerpolder zuid’

Burgemeester en wethouders van Amstelveen maken bekend 
dat ontwerpbestemmingsplan ‘Legmeerpolder Zuid’ ter in-
zage wordt gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan, met bij-
behorende verbeelding, planregels en toelichting, betreft de 
gronden globaal begrensd door de Legmeerdijk in het wes-
ten, onder meer de Meerlandenweg in het noorden, in het 
oosten door de Zijdelweg en in het zuiden door de N201 en 
gemeentegrens met Uithoorn. 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende zes weken ter 
inzage met ingang van 4 oktober 2012. Gedurende boven-
genoemde termijn kan een ieder zienswijze betreffende dit 
ontwerpbestemmingsplan schriftelijk kenbaar maken bij het 
college van burgemeester en wethouders van Amstelveen, 
Postbus 4, 1180 BA Amstelveen. De zienswijzen kunnen naar 
keuze mondeling naar voren worden gebracht. Voor het in-
dienen van een mondelinge zienswijze dient u via het cen-
trale nummer 020 540 4911 een afspraak te maken met de 
behandelend ambtenaar.

digitaal
Het digitale plan is formeel het rechtsgeldig plan. U kunt het 
digitale ontwerpbestemmingsplan ‘Legmeerpolder Zuid’ raad-
plegen op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl onder 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0362.11E-OW01 en op de gemeentelijke website onder: 
omgeving-wonen-bouwen, bestemmingsplannen-structuur-
visies, welke bestemmingsplannen zijn in voorbereiding of 
rechtstreeks onder http://ro0362.ropubliceer.nl/.

papier 
Het papieren ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende 
stukken liggen gedurende de genoemde termijn ter inzage 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan 
Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Aanmelden via centrale 
balie (openingstijden balie: maandag tot en met woensdag 
8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-
12.30 uur).

gewijzigd Vastgestelde wijziging bestemmings-
plan ‘greenpark aalsmeer middenweg en 
deelgebieden 3, 5 en 7’ - ‘greenpark aalsmeer, 
deelgebied 5, bouwgrenzen kaVel 1’ 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, overeen-
komstig het bepaalde in artikel 3.9 a van de Wet ruimtelijke 
ordening en artikel 3.6.1 van het bestemmingsplan, met 
toepassing van artikel 3.6, lid 1, sub a van de Wet ruim-
telijke ordening (Wro), bij besluit van 25 september 2012 
de wijziging van het bestemmingsplan ‘Greenpark Aalsmeer, 
Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7’ -  ‘Greenpark Aals-
meer, deelgebied 5, bouwgrenzen kavel 1’ gewijzigd hebben 
vastgesteld. Het besluit tot vaststelling ligt ter inzage van 
vrijdag 5 oktober 2012 tot en met donderdag 15 november 
2012. Op basis van artikel 3.9a lid 4 van de Wro treedt de 
wijziging van het bestemmingsplan in werking op 16 no-
vember 2012.

plangebied
De wijziging heeft betrekking op deelgebied 5 van Green-
park, dat gelegen is tussen de Hornweg, de Machineweg, de 
Middenweg en de omgelegde N201. Het plangebied van het 
wijzigingsplan is gelegen aan de oostzijde van deelgebied 
5 ten noorden van het Zwanenmeer en in de bocht van de 
Ecuadorstraat. 

doelstelling
Het wijzigingsplan ‘Greenpark Aalsmeer, deelgebied 5, bouw-
grenzen kavel 1’ heeft betrekking op een aanpassing van de 
verkaveling zoals opgenomen in het geldende bestemmings-
plan ‘Greenpark Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 

officiële mededelingen
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en 7’. Onderhavig wijzigingsplan heeft tot doel de verkave-
ling zodanig aan te passen, dat aan een bouwplan voor de 
vestiging van een touringcar- en taxibedrijf op dit deel van 
het bedrijventerrein medewerking gegeven kan worden. Het 
bouwplan voldoet niet aan de regels van het bestemmings-
plan doordat de kavel en de daarop geprojecteerde bebou-
wing kleiner zijn dan waar in de planverbeelding en de bouw-
regels van uit is gegaan. Het bestemmingsplan kent op grond 
van artikel 3.6.1 voor het gebied een wijzigingsbevoegdheid 
om nieuwe bouwgrenzen toe te voegen. Het plan past bin-
nen de regels voor deze wijzigingsbevoegdheid.

gewijzigde onderdelen
Burgemeester en wethouders hebben het wijzigingsplan ge-
wijzigd vastgesteld ten opzichte van het ter inzage gelegde 
ontwerp wijzigingsplan. De wijziging heeft uitsluitend be-
trekking op een kleine verschuiving van de plangrenzen.

procedure
Tegen de genomen beslissing kunnen belanghebbenden die 
het niet eens zijn met het genomen besluit, mits zij in de 
voorprocedure tijdig zienswijzen hebben ingediend, de be-
langhebbenden aan wie niet verweten kan worden dat zij 
geen zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden voor 
zover het de door burgemeester en wethouders aangebrachte 
wijzigingen betreft, ingevolge artikel 8.2 lid 1 sub c van de 
Wro, binnen zes weken na deze kennisgeving met ingang van 
vrijdag 5 oktober 2012 tot en met donderdag 15 november 
2012, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Op het vaststellingsbesluit is afdeling I van de Crisis- en 
herstelwet van toepassing. Als gevolg hiervan geldt dat geen 
pro-forma beroep mogelijk is. Dit betekent dat na afloop van 
de beroepstermijn geen nieuwe gronden van beroep kunnen 
worden aangevoerd.

inzien vastgesteld wijzigingsplan
Het wijzigingsplan bestaat uit planregels en een planver-
beelding en gaat vergezeld van een toelichting. Vanaf 1 
januari 2010 is het digitale bestemmingsplan het rechtsgel-
dige bestemmingsplan. Het wijzigingsplan met de daarbij 
behorende stukken, is in te zien inzien op www.ruimtelij-
keplannen.nl onder de planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.
WPGPA5BOUWGRK1-VA01. De analoge versie van het bestem-
mingsplan is in te zien bij de centrale balie op het gemeen-
tehuis, Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer. De openingstijden 
van de centrale balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 
8.30 uur tot 14.00 uur (vrije inloop) en van 14.00 uur tot 
17.00 uur (op afspraak). Op woensdag is de centrale balie 
open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Voor het overige is het plan 
in te zien op afspraak.  De kennisgeving, het vastgestelde 
wijzigingsplan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal 
bekendgemaakt en beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl. 
(te vinden via de knop “bestemmingsplannen” in het keu-
zemenu rechts op het beeldscherm onder “ga direct naar”).

welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en 
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen,  tel. 0297-387575. Op de agenda 
staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, 
activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, 
balie 5 ( week 40)

t/m 10-10 APV Standplaatsvergunning: de verkoop van 
gegrilde kip op dinsdag bij het winkelcentrum 
Nieuw-Oosteinde, Poldermeesterplein;

t/m 12-10 RVV vergunning: tijdelijke ontheffing parkeer-
verbod Lijnbaan op 30 augustus 2012, vanaf 
12.00 uur;

t/m 12-10 Kennisgeving ontheffing op grond van art. 8.4 
lid 2 Bouwbesluit 2012;

t/m 18-10 Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Horn-
meer’;

t/m 18-10 Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Woon-
schepen’;

t/m 18-10 Verkeersbesluit 2012/11370-M&R;
t/m 19-10 Beeldkwaliteitskader parkmeer;
t/m 26-10 Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide 

procedure aan de Hornweg 233 te Aalsmeer;
t/m 01-11 APV Ontheffing sluitingstijd: ’t Podium Dorps-

huis Kudelstaart voor 20 op 21 oktober 2012 tot 
02.00 uur; ’t Podium Dorpshuis Kudelstaart voor 
3 op 4 november 2012 tot 02.00 uur;

t/m 01-11 AH 125 jaar op 22 september 2012 van 09.00 
tot 17.00 uur op het Poldermeesterplein;

t/m 02-11 Kennisgeving besluit Wet Algemene Bepalingen 
Omgevingsrecht: A-Z-HZ_WABO-20120251;-

t/m 02-11 Verordening winkeltijden Aalsmeer 2012; 
2012/7552-M&R;

t/m 09-11 APV Collectevergunning: Samen-op-weg-ge-
meente voor verkopen van sinaasappelen op 29 
en 30 januari 2013;

t/m 15-11 Gewijzigd vastgestelde wijziging bestemmings-
plan ‘Greenpark Aalsmeer Middenweg en deelge-
bieden 3, 5 en 7’ - ‘Greenpark Aalsmeer, deelge-
bied 5, bouwgrenzen kavel 1’;

t/m 27-11 Wijziging datum Bloemencorso.

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.

wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk 
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl

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 bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 16 oktober en 6 november 
2012.

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.

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. t/m vr. 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.

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 afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat stre-
ven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. 
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan 
dat uw klacht of melding is opgelost.

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en 
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl  
of website www.bezoekbas.nl

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.
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RUIM 40 MILJOEN MENSEN OP DE VLUCHT
GEEF VANDAAG NOG OP GIRO 999
OF DONEER ONLINE OP WWW.VLUCHTELING.NL

IN LANDEN ALS CONGO, KENIA, DARFUR IN SOEDAN, SRI LANKA 
EN COLOMBIA ZIJ N MILJ OENEN MENSEN OP DE VLUCHT.
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AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
DÉ VIOOLSPECIALIST

NIEUW: NIEUW:

NIEUW: AANBIEDING:

€169,00

€129,00

€10,80

€37,95

Western gitaar
‘Hudson’

Hippe cajun
(model motoroil)

Mondharmonica
‘Melodiosa’

Drumstokken
‘Agner’

per set

Muziek/Cabaret
4, 5 en 6 oktober:
* Musical Maria in gebouw De Spil, 
Kudelstaart. Donderdag, vrijdag en 
zaterdag vanaf 20u.
Vrijdag 5 oktober:
* Party Time met dj Henkie in café 
de Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Band Instant Rush live in N201, 
Zwarteweg. Open vanaf 20u.
Zaterdag 6 oktober:
* Step by Step met feest in de Praam, 
Zijdstraat v/a 16u. Vanaf 23u. party 
voor iedereen vanaf 18 jaar.
* Start KCA cabaretseizoen met 
Berry Lussenburg in Bacchus, Ger-
berastraat vanaf 21u.
* Indoor-bandjesavond in 7Street, 
Van Cleeffkade met o.a. Hucksters 
en Summertime vanaf 21u.
Zondag 7 oktober:
* El Kroppo and friends in The Shack, 
Schipholdijk 253, Oude Meer, 16u.
Woensdag 10 oktober:
* Extra Tom Parker-concert in Kar-
melkerk, Stommeerweg v/a 20.15u. 
Concert op 6 oktober uitverkocht.
Zaterdag 13 oktober:
* Soulfeest met dj Ferry Maat in 
VVA-kantine, Dreef v/a 21u.
Zondag 14 oktober:
* Zanger en gitarist Tim Grimm met 
Jan Lucas en Femke Japing in Oude 
Veiling, Marktstraat v/a 15u.

Exposities
6 en 7 oktober:
* Open dagen kunstencentrum aan 
Aalsmeerderweg 230. Zaterdag en 
zondag van 11 tot 16u.
* Huiskamermuseum met Mokum 
collectie open. Van Cleeffkade 12a. 
Zaterdag en zondag 12 tot 17u.
* Expositie met beelden, schilderij-
en en glaskunst in galerie Sous-Ter-
re, Kudelstaartseweg. Zaterdag en 
zondag open 13 tot 17u.
Zaterdag 6 oktober:
* Crash museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u.
Tot en met 21 oktober:
* Schilderijen en beelden Willem 
Vaarzon Morel en Constance Wi-
baut in Oude Raadhuis, Dorpstraat. 
Donderdag t/m zondag 14-17u.

Diversen.
Donderdag 4 oktober:
* Poolcafé in N201, Zwarteweg van 
15 tot 22.30u. Iedere woensdag, 
donderdag en vrijdag.
* Sjoelen in Het Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.
Vrijdag 5 oktober:
* Klaverjassen BV Hornmeer in 

buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Kaartavond bij RKAV in kantine 
Beethovenlaan 120 vanaf 20.15u.
Zaterdag 6 oktober:
* Kinderkledingbeurs in De Reede, 
Rijsenhout. Verkoop: 12.30-14u.
* Kledingbeurs dames en kinderen 
in Dorpshuis Kudelstaart, 12-14.30u.
* Vitaliteitsbeurs 50+ in gemeente-
huis van 12 tot 17u.
* Boekenmarkt in Centrum, Zijd-
straat van 10 tot 17u.
* Verkoop producten uit Israël in ‘t 
Baken, Sportlaan, 10 tot 16u.
* Mini-toernooi handbaljeugd bij De 
Bloemhof, Hornweg v/a 10u.
* Zabo zaalvoetbalcompetitie in De 
Bloemhof, Hornweg v/a 18.35u.
* Zes-ballentoernooi in café Sport-
zicht, Sportlaan v/a 20u.
Zondag 7 oktober:
* Activiteit ‘Bomen en takkenbees-
ten’ voor kinderen bij Boerenvreugd, 
Beethovenlaan, 11-15u.
* Surfen om grote prijs van Aalsmeer. 
Van 9 tot 18u. vanaf eiland Vrou-
wentroost, Kudelstaartseweg.
Maandag 8 oktober:
* Bridgen bij ‘t Rondje in Het Baken, 
Sportlaan vanaf 19.30u.
* Planten- en vissenveiling Vi-
va Aquaria in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Speelavond Allen Weerbaar in Mi-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Woensdag 10 oktober:
* Inloop Oost-Inn in De Mikado, Ca-
tharina Amalialaan, 9.30 tot 11.30u. 
Van 9.30 tot 10.30u. peuterinstuif.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Kienavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* 5 Kilometer baanloop bij AVA in 
Sportlaan vanaf exact 20u.
* Bingo-avond BV De Pomp in ‘t Ba-
ken, Sportlaan v/a 20u. Speelavond 
op maandag 15 oktober.
Donderdag 11 oktober:
* Kienen bij Supporters Vereniging 
Kudelstaart in Dorpshuis, 20.30u.
* Sjoelen in dorpshuis De Reede, 
Rijsenhout v/a 20u.
* Bingo-avond in café de Praam, 
Zijdstraat. 
Zaterdag 13 oktober:
* Jaarlijkse bazaar in Kloosterhof, 
Clematisstraat, 10-17u.

Vergaderingen
Donderdag 4 oktober:
* Beraad en Raadsvergadering in 
gemeentehuis vanaf 20u.
Woensdag 10 oktober:
* Presentatieavond St. Ontwikke-
lings Samenwerking Aalsmeer in 
raadskelder, gemeentehuis v/a 20u.

Kunstencentrum Aalsmeer 
zaterdag en zondag open
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
6 en zondag 7 oktober organiseert 
Kunstencentrum Aalsmeer voor de 
tweede maal de open dagen. Plaats 
van handeling is het bedrijvencom-
plex van aanhangwagenverhuur-
der JoVar aan de Aalsmeerderweg 
230, waar meer dan dertig kun-
stenaars onderdak hebben gevon-
den. Uniek aan dit evenement is 
dat naast de centrale expositie op 
de benedenverdieping, de bezoeker 

de kans krijgt een kijkje te nemen in 
de werkruimtes en studio´s van de 
26 deelnemende kunstenaars. Da-
gelijks werken hier kunstenaars het 
hele jaar door aan het vervolmaken 
van schilderijen, beelden of andere 
kunstvormen. 
De open dagen van Kunstencen-
trum Aalsmeer aan de Aalsmeer-
derweg 230 zijn zowel zaterdag als 
zondag te bezoeken tussen 11.00 en 
16.00 uur. 

Biljarten, darten en muziek
Instant Rush live in N201
Aalsmeer - Al een tijdje heeft de 
vrijdagavond in N201 een nieuwe 
setting met behalve optredens van 
leuke (jonge) bands ook de moge-
lijkheid om te biljarten aan één van 
de drie pooltafels, airhockey te spe-
len en/of een competitie te houden 
op de twee dartbanen. 
Aanstaande vrijdag 5 oktober is in 
de N201 ook livemuziek te zien en 
te horen. Het podium is deze avond 
voor ‘Instant Rush’. Het viertal is be-

gonnen als coverband, maar in-
middels zijn de bandleden ook be-
zig met een aantal eigen nummers. 
Ze spelen bekende rock nummers, 
die iedereen voluit mee kan blè-
ren, maar hebben ook veel harde-
re songs in het repertoire. Hoe dan 
ook een avond vol herkenning en 
gezelligheid! De deuren van het jon-
gerencentrum aan de Zwarteweg 
gaan vrijdag open om 20.00. De toe-
gang is gratis.

Zaterdag start KCA Cabaretseizoen
Try-out ‘Verwhard’ Berry 
Lussenburg in Bacchus
Aalsmeer - Het KCA cabaretsei-
zoen start aanstaande zaterdag 6 
oktober in Bacchus. Cabaretier Ber-
ry Lussenburg gaat deze reeks voor-
stellingen openen. ‘Verwhard’ is de 
titel van zijn alweer vijfde avondvul-
lende programma. Na zijn debuut in 
2001 met ‘Vermist’ schreef en speel-
de hij achtereenvolgens ‘Preven-
tief’, ‘Sprekend’ en ‘Getuige’. Deze 
vier voorstellingen waren allemaal 
te zien in Bacchus. Niet voor niets 
heeft Berry daarom besloten deze 
locatie uit te kiezen als try-out voor 
zijn nieuwe show ‘Verwhard’: Tij-
den van verwarring, tijden van ver-
harding, de mensen raken verw-
hard. Berry gaat in zijn program-
ma op zoek naar helderheid en ver-
zachting. Dit alles zonder navigatie 
en hij vraagt zicht af: “Hoe ver laten 
we het komen? Hoe ver kunnen we 
eigenlijk nog gaan?” Hij verlaat ver-
trouwde wegen en verrast. Over on-
verharde wegen lijkt geen bestem-
ming te ver. Alles zo dichtbij ver. 
Verander, vertel, versta, verlos, ver-
blijd, vertrouw, verlang, vergeef, ver-
gis, verwarm, verleg, verbaas, ver-
maak, verteder en verrijk. 
Recensies van vorige programma’s: 
“Berry is een taalwonder, hij rijgt on-
ophoudelijk de ene mooie tekst aan 
de andere en maakt, op zeer verma-
kelijke en herkenbare wijze, het pu-
bliek deelgenoot van zijn verbazing 
over het leven in vele facetten. Een 

verrijking van ons Nederlandse ca-
baret.” En: “Actueel, spits, zinnig, rap 
en adrem. De snelstsprekende ca-
baretier in ons land overrompelt en 
is de meest grappig wervelwind die 
je kunt tegenkomen. Wees getuige 
van de ene lachsalvo na de andere.” 
De try-out ‘Verwhard’ van Lussen-
burgstart zaterdag 6 oktober in cul-
tureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat om 21.00. De zaal is open 
vanaf 20.30 uur en de entree be-
draagt 10 euro per persoon. Kaarten 
zijn te reserveren via www.cultureel-
cafebacchus.nl of 0297-342657 (na 
18.00 uur) en, indien nog voorradig, 
voor aanvang te koop in Bacchus.

‘Hot Friday’ en indoor-
bandjesavond in 7Street
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag-
avond 5 oktober is er een specia-
le editie van ‘Start Up Your Week-
end’ bij 7Street, locatie bruin ca-
fé Hoek van Holland. Deze speciale 
dance-avond draagt de naam ‘Hot 
Friday, House or Techno’. DJ Me-
neer Marcel zal de muziek verzor-
gen. DeepHouse, TechHouse, House 
Classics en Techno zullen klinken. 
Meneer Marcel is bekend gewor-
den via de House Classics Reuni-
on feesten, maar ook het legendari-
sche optreden tijdens de Feestweek 
Kudelstaart, waar nog veel over na-
gepraat is. Speciale gast van deze 
avond is Void Pointer. De man hier-
achter, Aalsmeerder Peter Spaar-
garen, treedt al jaren op, zowel in 
het binnen als het buitenland. De 
entree van deze avond, is zoals el-
ke vrijdagavond, gratis. Hot Friday 

in is vrijdag van 21.30 tot 01.30 uur. 
De volgende dag, zaterdag 6 okto-
ber, wordt voor de tweede maal de 
indoor-bandjesavond gehouden in 
7Street in de Crown Studio’s aan de 
Van Cleeffkade 15. De organisatie 
trakteert op een fantastische ope-
ningsknaller met optredens van de 
plaatselijke rockcoverformatie de 
Hucksters, partyband Summertime, 
2 For the Show en zangeres Laura. 
Het belooft een avond vol plezier en 
gezelligheid te worden. En uiteraard 
mogen de bezoekers zich uitleven 
op de dansvloer. Wees op tijd, want 
vol is vol. Voor de indoor-bandjes-
avaond gaat 7Street om 20.00 uur 
open. Vanaf 21.30 uur gaan de spots 
op alle podia aan voor de verschil-
lende optredens. De toegang be-
draagt 5 euro per persoon. Iedereen 
van 18 jaar en ouder is welkom.

Met optreden Jeff van Vliet
Partynight en step by step 
dit weekend in de Praam
Aalsmeer - Vrijdag 5 oktober pre-
senteert danscafé de Praam in de 
Zijdstraat een gezellige partynight 
met DJ Marco V uit Noordwijk. De 
toegang is voor iedereen van 18 jaar 
en ouder gratis. Vanaf 22.00 uur zijn 
dansliefhebbers welkom. Zaterdag 
6 oktober wordt alweer voor de der-
de maal het sportieve evenement 
‘Step by step’ georganiseerd. De 
animo voor dit sportieve rondje door 
Aalsmeer is bijzonder groot. Inschrij-
ven is niet meer mogelijk. Komen 
kijken uiteraard wel. Vanaf 16.00 
uur stappen de deelnemers op hun 
steppen. Het feest na afloop is al-
leen voor houders van een kaart. De 
muziek wordt verzorgd door de DJ’s 
Marco Koorn en Henkie en zanger 
Jeff van Vliet gaat live van zich la-
ten horen. In Frankrijk spreekt men 
over het chanson, in Amerika over 
de blues. Hier in Nederland hebben 
we het over het levenslied. Het zijn 
allemaal benamingen voor een lie-
drepertoire waarin het alledaagse 

leven in al z’n herkenbare eenvoud 
wordt bezongen. In de loop der ja-
ren heeft het levenslied zich ontwik-
keld tot een populaire stijlvorm. Het 
heeft talloze grote namen voortge-
bracht, waaronder die van Louis Da-
vids, Willy Alberti, Johnny Jordaan, 
André Hazes, Koos Alberts, Frans 
Bauer en Jan Smit. Aan dat rijtje be-
roemde levensliedzangers kan een 
nieuwe naam worden toegevoegd: 
Jeff van Vliet. Deze geboren Am-
sterdammer is één van de nieuwe 
sterren onder de vele vertolkers van 
het Hollandse levenslied. “De tek-
sten van mijn liedjes zijn uit het le-
ven gegrepen. Ze gaan over wat ge-
wone mensen dagelijks meemaken. 
Wat dat betreft zijn het echte le-
vensliedjes. Mijn passie is zingen en 
dat probeer ik gewoon zo goed mo-
gelijk te doen”, aldus Jeff.
Voor diegene die geen kaart heb-
ben wordt zaterdagavond een spe-
ciale afterparty vanaf 23.00 uur ge-
organiseerd met gratis entree. 

‘Grijze duif’ El Kroppo and 
Friends zondag in The Shack
Oude Meer - Hij heeft de stoe-
re looks van Seasick Steve en kan 
schreeuwen als James Brown, El 
Kroppo is de naam. In 1997 ontmoet 
gitarist Eelco Gelling zanger en gita-
rist Ron ‘El Kroppo’ Krop weer eens 
(bij een sessie met Jan Akkerman 
en Adje van den Berg). Gezamen-
lijk wordt besloten een nieuwe band 
op te zetten, waarvoor Ron, El Krop-
po, de ritmesectie levert. De Eel-
co Gelling Band dwingt door de op-
tredens in de daarop volgende ja-
ren steeds meer respect af en dat 
blijkt ook uit de vele goede recen-
sies. Na veel gespeeld en getoerd 
te hebben wordt jaren later, mede 
door de wisseling van muzikanten, 
de naam veranderd in El Kroppo’s 
Blues Band. Mede door zijn deelna-
me aan ‘De zoektocht naar de zin-
gende Grijze Dakduif’ van 3FM DJ 

Giel Beelen, is El Kroppo nog beken-
der geworden in Nederland. De Grij-
ze Dakduif is een bejaarde van 65+ 
die a la Seasick Steve nog steeds de 
rock ‘n roll sound en attitude heeft. 
El Kroppo eindigde bij de laatste vijf 
finalisten en werd hierdoor ook uit-
genodigd bij De Wereld Draait Door. 
The Shack is daarom ook supertrots 
dat deze El Kroppo met zijn muzika-
le vrienden een feestje gaat bouwen 
aan de Schipholdijk 253b in Oude 
Meer. Zondagmiddag 7 oktober zal 
deze grijze dakduif op het podium in 
The Shack staan. The Shack is ge-
opend op vrijdag, zaterdag en zon-
dagmiddag vanaf 15.00 uur en het 
optreden van El Kroppo and friends 
zondagmiddag start rond de klok 
van 16.00 uur. Entree is 5,00 Voor al-
le info en openingsdagen: www.the-
shack.info. 

Soul show al uitverkocht!
Aalsmeer - Zaterdag 13 okto-
ber organiseren Kees Markman en 
Mike van der Laarse de soul show 
in de VVA-kantine aan de Dreef. En 
niemand meer dan Ferry Maat him-
zelf komt de super hits uit de zeven-
tig en tachtig aan elkaar praten. Dat 
Ferry Maat nog steeds heel populair 
is, bleek wel uit het feit dat het feest 
binnen drie dagen totaal was uitver-
kocht. “De telefoon bleef maar gaan, 
smsjes, whats up en mailverkeer. 
Het hield niet op na de aankondi-
ging in de krant”, vertellen Kees en 
Mark niet zonder trots. “We horen 
nu dat er veel mensen verkleed ko-
men, dat is helemaal niet verplicht, 
maar mensen worden enthousiast, 
gaaf hè?” Mike: “Kees gaat behoor-
lijk los, alle spiegelbollen en rook-
machines worden meegenomen. De 
complete kantine wordt omgeto-
verd tot een heus soulpaleis.” Ieder-
een die wel een kaartje heeft, moet 
deze goed bewaren, want DJ Ferry 

Maat verloot tijdens de soulavond 
nog een paar gesigneerde cd’s. Om-
dat dit eerste initiatief zo’n succes is, 
zijn de twee vrienden al weer plan-
nen aan het maken voor een vol-
gend evenement. “Je krijgt er zoveel 
energie van als dingen slagen en je 
mensen blij kunt maken”, besluit het 
tweetal.

Bazaar in ‘t Kloosterhof
Aalsmeer - Op zaterdag 13 okto-
ber wordt in ‘t Kloosterhof de jaar-
lijks terugkerende bazaar gehou-
den van 10.00 tot 17.00 uur. Er zul-
len diverse spelletjes zijn voor zo-
wel groot als voor klein. Het rad zal 
draaien voor mooie prijzen. Er zal 
een rommelmarkt met kleine spul-
len zijn achter het gebouw van het 
ouderentehuis in de Clematisstraat. 
Ook zal de handwerkclub van het 
Kloosterhof hun eigen gemaakte 
spullen weer proberen te verkopen. 
Er zijn diverse lekkernijen te koop, 
waaronder koffie of thee met taart, 

oliebollen en warme of per liter kou-
de snert. Verder wordt een éénma-
lige grote verloting gehouden wor-
den met als hoofdprijs een week-
end in een hotel op Texel. De twee-
de prijs is een overheerlijk diner en 
de winnaar van de derde prijs gaat 
naar huis met een gourmetschotel 
voor vier personen inclusief een fles 
wijn. Loten hiervoor zijn te koop op 
de dag van de bazaar. De opbrengst 
van deze dag zal gebruikt gaan wor-
den voor het opfleuren van de gan-
gen van het Kloosterhof. Iedereen is 
van harte welkom.



Aalsmeer - Op zaterdag 13 oktober 
gaat de Aalsmeerse band De Klught 
een feestje geven in The Beach. Het 
vijftien jarige jubileum wordt luister 
bijgezet met een gezellig en gratis 
optreden. Veertig jaar geleden heet-
te de band niet De Klught, maar The 
Sounds en werden beatmuziek en 
soulnummers gespeeld in jeugd-
honken in Aalsmeer en wijde omge-
ving. Het viertal kwam uit het Far-
regat, Aalsmeer-Oost, dat in de ja-
ren 1965 tot 1969 concurrentie had 
van een andere band The Dayti-
mes. In het prachtige boek van Mu-
zikaalsmeer is dat ook allemaal na 
te lezen en te zien. Vijftien jaar ge-
leden hebben de toen vijftigers Ge-
rard van den Broek, Dick Offerman 
en Jan Ratterman, na een reünie, de 
draad weer opgepakt. 

Er moest wel een andere drummer 
gezocht worden, want de drummer 
van weleer was uit beeld verdwe-
nen. En wie anders dan de drum-
mer van de vroegere concurrent de 
Daytimes, Wim van Tol, was daar-
voor de meest geschikte kandi-
daat. Een paar maanden later werd 
de band gecompleteerd met Wil 
Straathof, de zoon van de bakker 
uit Aalsmeer-Oost en oud klasge-
noot van Jan Ratterman. Wil zong 
en speelde mondharmonica, maar 
daar zijn later keyboard en accorde-
on bijgekomen. Zo was de band De 
Klught, vernoemd naar de klucht of-
wel de heuvel van de Kerkweg naar 
de Oosteinderweg, een feit. In eer-
ste instantie werden de oude num-
mers weer opgepakt, maar gaan-
de weg is het repertoire al een aan-
tal keer ververst. De nadruk ligt nog 
steeds op de zestiger jaren maar er 
zijn toch ook recentere nummers 
van onder andere De Dijk en Van 
Morrison bijgekomen. 

Jubileum
Vijf jaar geleden werd het tienja-
rig jubileum gevierd met een feest-
je in The Beach. Dat was een groot 
succes en het was dan ook vanzelf-
sprekend dat dit bij het vijftienja-
rig jubileum herhaald zou worden. 
Dan zal zeker ook het enige eigen 

nummer Stik de Moord, volgens ve-
len met hitpotentie, gespeeld wor-
den. De bezoekers zullen de mees-
te nummers, van onder andere Elvis, 
Rolling Stones en Animals uit vol-
le borst kunnen meezingen. Luiste-
rend naar opnames uit de oude tijd 
kan vastgesteld worden dat de band 
veel beter is geworden; meer ont-
spannen en beter op elkaar inge-
speeld. Maar met enig heiwee wor-
den bij een biertje ook anekdotes 
van vroeger opgehaald: het mee-
zingen van de toen nog piepjonge 
Jodi Pijper, later een bekende zan-
geres. Of het met harde wind over-
varen naar het Kaageiland met een 
overvolle boot en het veelvuldig bre-
ken van snaren en het op het po-
dium solderen van defecte appara-
tuur. Als hoogtepunt of beter ge-
zegd dieptepunt, het met veel ge-
raas door de vloer zakken in het 
dorpshuis van Nes aan de Amstel.

Trouwe fans
De afgelopen 15 jaar werd bijna el-
ke maand wel ergens opgetreden, 
voornamelijk in de omgeving van 
Aalsmeer. De laatste tijd is dat wel 
iets minder geworden. Er wordt ook 
meer op privé feesten, (60-65 jaar 
of 25-40 jaar huwelijk) gespeeld 
dan in de kroeg. Hoewel de mees-
te bandleden inmiddels 65+ zijn 
gaat de band voorlopig lekker door 
met spelen. Niet in de laatste plaats 
vanwege de groep trouwe fans die 
ze bij bijna elk optreden tegenko-
men. Voor die fans, maar ook voor 
alle fans van weleer en alle ande-
re belangstellenden, is er opnieuw 
een jubileumoptreden gepland. Net 
als 5 jaar geleden wordt het jubile-
umfeest gehouden in de Branding-
zaal van The Beach aan de Oostein-
derweg op zaterdag 13 oktober. Het 
wordt een prachtige avond met di-
verse gastoptredens. 

Wie dat zijn blijft nog even een ver-
rassing. Gewoon komen kijken. Het 
is zeker de moeite waard. De zaal 
gaat open om 20.30 uur, de spots 
gaan aan voor de bandleden vanaf 
21.00 uur. De toegang is gratis. Zie 
ook: www.deklught.nl.
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Aalsmeers Harmonie laat 
zich horen en zien
Aalsmeer - Zaterdag 15 septem-
ber nam Aalsmeers Harmonie deel 
aan twee Aalsmeerse evenementen: 
de kunstroute en het bloemencorso. 
Het waren de eerste optredens in 
het seizoen dat Aalsmeers Harmo-
nie honderd jaar bestaat. Tijdens de 
kunstroute brachten de muzikanten 
een licht klassiek programma. Stuk-
ken als Rule Brittania, Carmen-suite 
van Bizet, de polka Stadt und Land 
en introduction uit ‘The Gadfly’ wer-
den gespeeld. Als afwisseling klonk 
er ‘t is weer eens voorbij die mooie 
zomer’ en ‘Matrimony’. Aalsmeers 

Harmonie reed mee met het bloe-
mencorso ter promotie van het ju-
bileumconcert op 8 juni 2013 en dat 
was dan ook duidelijk aan de wagen 
te zien. Het pronkstuk was de grote 
vioolsleutel voorop de auto, 

iets wat veel toeschouwers van het 
corso is opgevallen. Het volgende 
concert van Aalsmeers Harmonie is 
op zaterdag 20 oktober in de bur-
gerzaal van het gemeentehuis. Voor 
meer informatie en de activiteiten 
van de harmonie kan gekeken wor-
den op www.aalsmeersharmonie.nl.

Caritas zoekt versterking 
voor jubileumconcert
Aalsmeer - Caritas is weer begon-
nen. Dit jaar zal in het teken staan 
van het 30 jarig jubileum. In juni 
2013 geeft Caritas daarom een ver-
rassend jubileumconcert. Nu is het 
koor op zoek naar nieuwe enthou-
siaste mensen die Caritas willen ko-
men versterken. Op dit moment is 
het koor vooral op zoek naar sopra-
nen en alten. Maar ook mannen en 
oud-leden zijn natuurlijk van harte 
welkom. Vind je het leuk om te zin-

gen? Houd je van gezelligheid? Kom 
dan een keer vrijblijvend meezin-
gen. Caritas repeteert op maandag-
avond van 20.00 tot 22.00 uur in de 
Christelijke Gereformeerde Kerk (de 
Bron) aan de Lijnbaan 5. Of kijk op 
de website: www.caritasaalsmeer.nl. 
Voor het jubileumconcert wat gege-
ven gaat worden in juni 2013 is Ca-
ritas ook op zoek naar oud-leden, 
omdat zij hier een belangrijke rol in 
gaan spelen.

Herinneringen ophalen bij 
‘Ambtenaar toen en nu’ 
Aalsmeer - De tentoonstelling 
‘Aalsmeerse ambtenaar toen en nu’ 
in het gemeentehuis van Aalsmeer 
is door ongeveer 125 bewoners en 
oud-ambtenaren vooral gebruikt 
om herinneringen op te halen. Op-
merkingen als: “Oh dat is..., weet je 
nog... Och dat was ik helemaal ver-
geten”, waren niet van de lucht. Het 
was wel duidelijk dat de bezoe-
kers van de tentoonstelling met vol-
le teugen genoten van alle oude fo-
to’s. Een feest der herkenning. Om 
stil te staan bij het overgaan van 
de Aalsmeerse ambtelijke organi-
satie naar Amstelveen, is de hele 
maand september de fotoexpositie 
‘Aalsmeerse ambtenaar toen en nu’ 
tentoongesteld. Bezoekers kregen 
een tijdsbeeld van de Aalsmeer-
se ambtenarij en bestuur voorge-
schoteld met foto’s van het Schou-
tenhuis, de Twentse Bank, het Oude 
Raadhuis en de bouw van het nieu-
we Raadhuis nu vijftig jaar geleden. 
Een bezoekend echtpaar, naar ei-
gen zeggen ‘geboren en getogen 
Aalsmeerders’ zei: “De tentoonstel-
ling is leuk, hij gaat niet alleen maar 
over ambtenaren, maar ook over ou-
de foto’s van gebouwen. Je zou ei-
genlijk een boek moeten maken 
van deze foto’s. We herkennen veel 
mensen en situaties. We zijn overi-

gens ook blij met de invulling van 
de nieuwbouw van het gemeente-
huis als gezondheidscentrum. Maar 
we vragen ons nu wel af hoe dit gro-
te gebouw gevuld moet worden?“ 

Ons-kent-ons 
Andere bezoekers waren de doch-
ter en schoonzoon van een voor-
malige directeur Gemeentewer-
ken. De (schoon)vader heeft gedu-
rende veertig jaar op verschillen-
de locaties in het dorp gewerkt: op 
de Stommeerweg bij Centraal Ne-
derland en aan de Zwarteweg. Ge-
meentewerken was toen een gro-
te organisatie. Alles wat met groen 
te maken had viel er onder: onder-
houd wegen en straten, gladheids-
bestrijding en afvalinzameling. “Er 
was toen veel betrokkenheid bij het 
werk en ons-kent-ons. De mensen 
belden gewoon naar het huis van de 
directeur gemeentewerken om te 
melden dat er een gat in de weg zat. 
In zijn latere jaren moest de direc-
teur net als ieder ander in- en uit-
klokken. Dat vond hij grote onzin. 
Je doet gewoon je werk en daar-
bij hoeft niet geklokt te worden.” 
De schoonzoon en dochter van de 
voormalige directeur herkenden ook 
vele gezichten en gebouwen op de 
tentoonstelling.

ACOV zingt het Requiem 
van Mozart in De Bloemhof
Aalsmeer - Op zaterdag 13 oktober 
geeft Aalsmeers Christelijke Orato-
rium Vereniging een concert in De 
Bloemhof aan de Hornweg 187. Na 
de pauze wordt het Requiem van 
Mozart uitgevoerd. Vóór de pau-
ze twee korte werken van tijdgeno-
ten van Mozart: Michael Haydn en 
Salieri. Vier solisten zullen hun me-
dewerking verlenen: Florien Hilgen-
kamp (sopraan), Dave ten Kate (al-
tus), Leon van Liere (tenor), Da-
vid Greco (bariton). De begeleiding 
is in handen van continuo en or-
ganist Sander van der Houten. Al-
gehele leiding: Danny Nooteboom. 
Danny Nooteboom (1970) studeer-
de Schoolmuziek aan het conserva-
torium van Arnhem, Muziekweten-
schap aan de Universiteit Utrecht 

en Koordirectie aan de Hogeschool 
Gorinchem. Hij had les bij onder an-
dere Frans Moonen en Joop Schets. 
Vanaf 1990 is Danny actief als diri-
gent. Aanvankelijk als dirigent van 
orkesten en ensembles, maar van-
af 1992 ook als koordirigent. Vanaf 
1 januari 2012 is hij verbonden aan 
de ACOV. 

Het wordt zijn eerste grote concert 
met het koor. Kaarten kosten 22 eu-
ro, inclusief programmaboekje, en 
zijn te koop via de koorleden: voor-
zitter@acov.nl en bij het Boekhuis 
in de Zijdstraat, the Readshop in de 
Ophelialaan en Kraan Mode aan de 
Aalsmeerderweg. Jongeren tot 18 
jaar betalen 15 euro toegang. Voor 
meer informatie: www.acov.nl.

Popkoor Soundsation op 
koers voor eerste concert
Aalsmeer - De leden van popkoor 
Soundsation zijn op dinsdag 4 sep-
tember weer begonnen aan een 
nieuw zangseizoen. Een bijzonder 
seizoen, omdat het eerste concert er 
zit aan te komen. Op 17 november 
zal het koor haar eerste avondvul-
lende concert gaan verzorgen in de 
Open Hof-kerk in de Ophelialaan. 
Iedere dinsdag is het koor, ruim 60 
mannen en vrouwen sterk, te vinden 
in de bovenzaal van restaurant De 
Oude Veiling. Een fijne oefenruim-
te met genoeg ruimte voor ieder-
een. Onder leiding van Irma Hoog-
enboom wordt met strakke hand 
en veel passie geoefend. De oefen-
avonden staan in het teken van tek-
sten uit het hoofd leren, de aparte 

stempartijen goed instuderen, au-
dities voor solopartijen en de juis-
te choreografie bij de diverse num-
mers. Inmiddels is het repertoire van 
Soundsation al behoorlijk gegroeid 
en zeer divers. 

Het koor zingt popsongs in Engels, 
Nederlands en Frans. Daarnaast 
wordt er hard gewerkt om het pro-
gramma voor het concert rond te 
krijgen. Momenteel worden diver-
se foto- en filmopnames gemaakt 
van de koorleden, omdat het thema 
van het concert is: This is Soundsa-
tion! Alle voorbereidingen volgen op 
weg naar het concert? Neem dan 
regelmatig een kijkje op de website: 
www.soundsationaalsmeer.nl.

Opbrengst van Kudelstaartse 
rommelmarkt bijna 3.000,-
Kudelstaart - Op dinsdag 2 okto-
ber is de 39e Kudelstaartse rom-
melmarkt gehouden. De opbrengst 
is bestemd voor de bouw van een 
kraamkliniek in Galgadut in Soma-
lië. Drie vertegenwoordigers van 
stichting Sado uit Hoofddorp gaven 
een PowerPoint presentatie van het 
werk in Somalië. Er waren dit jaar 
veel meer goederen op de inlever-
adressen ingebracht dan in voor-
gaande jaren. Maar ook meer men-
sen kozen er voor om hun spullen 
direct naar het dorpshuis te bren-
gen. Al vroeg stonden de eerste ko-
pers voor de deur. Tot 9 uur was het 
een komen en gaan van mensen 
die uit waren op goede spullen voor 
weinig geld. Voor de tafel met koop-
jes voor vaste prijzen was veel be-
langstelling. Hierop stonden nieuwe 
en bijzondere spullen. De verloting 
liep uitstekend. De kinderen had-
den de 3100 lootjes al snel verkocht. 
Eén van de jeugdige lotenverkopers 
won de poedelprijs, een mooie fruit-
mand. De hoofdprijs, verschillen-
de waardebonnen beschikbaar ge-
steld door Kudelstaartse winkeliers, 
ging naar een inwoonster van Ku-
delstaart. Deze viel zoals altijd op 
een van de loten waarop aanvanke-
lijk geen prijs was gevallen. Zij mag 
gaan winkelen bij de Kudelstaart-
se middenstand. Nieuw was dat al 
tijdens de markt geregeld blokken 
leuke kavels geveild werden. Ver-
liep de verkoop van pondjes paling 

eerst wat stroef, al snel brachten ze 
40 euro en meer op. Kort na nege-
nen begon de uitverkoop van de 
rommelmarkt. Veel mensen kochten 
voor 5 euro een plastic zak die ze 
helemaal vol mochten stouwen met 
goederen. Een klein meisje kon haar 
zak met speelgoed maar met moei-
te voortslepen. Veilingmeester Gert 
Ubink veilde ruim 50 kavels, waar-
onder een mooie houtskooltekening 
van de watertoren uit de oorlogs-
jaren, getekend door W. Piet. Veel 
bloemen, waardebonnen en ande-
re goederen, die beschikbaar waren 
gesteld door het Kudelstaartse be-
drijfsleven, werden geveild. De op-
brengst van de markt, verloting en 
veiling bedroeg bijna 3.000 euro en 
kwam daarmee een fractie lager uit 
dan vorig jaar. Het bedrag kan nog 
hoger worden. Verschillende bijzon-
dere spullen zijn namelijk niet ver-
kocht. 

Zo zijn er nog kranten van het huwe-
lijk van Prinses Juliana, haar troons-
bestijging, van de watersnoodramp 
van 1953 en nog veel meer. De-
ze zullen op de website van de Ku-
delstaartse Rommelmarkt, www.
dekudelstaartserommelmarkt.nl 
worden geplaatst. U kunt de bouw 
van de kraamkliniek steunen door 
een gift over te maken op rekening-
nummer 90.41.01.193 ten name van 
W.A. Husemeier-Rommelmarkt. Uw 
gift is aftrekbaar voor de belasting. 

Kaarten vanaf zaterdag te koop
Ouderendag in burgerzaal
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
6 oktober start de voorverkoop voor 
de jaarlijkse ouderendag in de bur-
gerzaal van het gemeentehuis. Op 
vrijdag 23 november wordt deze ge-
houden. 

Alle oudere inwoners kunnen weer 
komen genieten van een heerlij-
ke middag uit. Er is een gevarieerd 
programma samengesteld. De ont-
vangst is vanaf 14.30 uur met koffie 
of thee met cake. 
Na de opening door voorzitter Dirk 
van Leeuwen kan genoten worden 
van een optreden van La Musiquet-
te. Daarna is het tijd voor bingo, ge-
volgd door een borreltje. Vervolgens 
trakteert de Aalsmeerse zanger Jan 
Leliveld het publiek op liedjes van 
vroeger en nu. Tijdens de daar-

op volgende broodmaaltijd wordt 
de achtergrondmuziek verzorgd 
door ‘t Westend Trio onder leiding 
van Chris van Dijk. De ouderendag 
wordt besloten met twee optredens 
van het showkoor FF Anders onder 
leiding van Linda van der Lip uit Ou-
de Wetering. 

Entreekaarten kosten 10 euro per 
stuk en zijn te koop bij Gall en Gall 
in winkelcentrum Kudelstaart, An-
nemieke’s Kramerie aan de Machi-
neweg, Ridder & Co. in de Ophelia-
laan, ‘t Boekhuis in de Zijdstraat, de 
Primera op het Poldermeesterplein 
en bij de zorgcentra Kloosterhof in 
de Clematisstraat en Aelsmeer aan 
het Molenpad. Indien voorradig zijn 
ook kaarten op de dag zelf te koop 
aan de zaal. Info: 06-51094994.

Sonority zingt achtste op 
Hillegomse Korendag
Aalsmeer - Op vrijdag 5 en zater-
dag 6 oktober vindt de achtste edi-
tie van de Hillegomse Korendag 
plaats. Na het succes van voorgaan-
de jaren is het evenement voor het 
eerst verdeeld over twee dagen. Het 
Aalsmeerse Sonority opent op vrij-
dagavond 5 oktober om 19.30 uur 
het programma met de uitvoering 
van een vijftal nummers. Onder lei-
ding van dirigent Rik Henning zul-
len onder andere Crazy van Gnarls 

Barkley, ‘k Heb Je Lief van Paul de 
Leeuw en Valerie van Amy Wine-
house ten gehore gebracht worden. 
Het concert vindt plaats in de Maar-
tenskerk op het Kerkplein 1 in Hil-
legom. Kaarten zijn voor 1 euro te 
koop aan de kassa. Kijk voor verde-
re informatie en het volledige pro-
gramma op de site van Hillegom 
promotie. De Maartenskerk is een 
half uur voor aanvang geopend voor 
publiek.

Twee Tom Parker concerten
Aalsmeer - Nog een laatste keer 
wordt de aandacht gevraagd voor 
twee Tom Parker concerten in de 
Karmelkerk aan de Stommeerweg. 
Zaterdag 6 oktober is al enige tijd 
uitverkocht, maar er zijn nog kaar-
ten verkrijgbaar voor woensdag 10 
oktober, om 20.15 uur. 

Het optredende koor is samenge-
steld uit speciaal hiervoor door de 
Denktank van de Karmelparochie 
benaderde zangers en zangeres-
sen en wordt gedirigeerd door Lous 
Zandvliet. Het begeleidende com-
bo bestaat uit Oksana Polman op 
piano, Leon Doeswijk op keyboard, 
Moniek Eigenhuis-Zandvliet op 

dwarsfluit en Kasper Zandvliet op 
drums. Tom Parker is bekend door 
zijn arrangementen voor onder an-
dere The Young Messiah, The Young 
Schubert en andere componisten. 
Deze arrangementen zijn al meer-
dere keren ten gehore gebracht 
door the New London Chorale, met 
onder andere Vicki Brown, Madeline 
Bell en Gordon Neville Kaarten voor 
dit concert kosten 5 euro per stuk 
en zijn te bestellen via karmeldenk-
tank@gmail.com of rechtstreeks te 
koop op de woensdagavond, rond 
19.15 uur, bij de Karmelkerk. Na de 
concerten is er nog gelegenheid tot 
napraten onder het genot van een 
drankje. 
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Muziekdownloads en stickers
Spaaractie bij Hoogvliet
Aalsmeer - De komende weken 
zijn muziekfans bij de supermark-
ten van Hoogvliet aan het goede 
adres. Klanten van Hoogvliet sparen 
vier weken lang voor gratis muziek-
downloads en stickers. Ben Saun-
ders (winnaar The Voice of Hol-
land 2010) en Aliyah (winnares Hol-
land’s Got Talent 2011) zijn de ge-
zichten van deze actie. Op www.
starzone.nl vindt de klant een data-
base met ruim 500.000 muzieknum-
mers waaruit een keuze gemaakt 
kan worden. 
Ook maken klanten hier kans op 
mooie muzikale prijzen. Van 8 okto-
ber tot en met 11 november krijgen 
klanten bij aankoop van elke 15 eu-
ro aan boodschappen en bij diver-
se actieproducten een gratis pak-
je met drie stickers en een down-
loadcode. De stickers kunnen wor-
den verzameld in een speciaal al-

bum dat op zaterdag 6 oktober een-
malig gratis wordt verstrekt bij 25 
euro of meer aan boodschappen. 
Het verzamelalbum is daarna gedu-
rende de actieperiode te koop voor 
1,99 euro. In het album staan leuke 
wetenswaardigheden en verhalen 
over de sterren op de stickers. Als 
de klant alle 75 stickers heeft ver-
zameld, is het album compleet. Met 
de downloadcode kan op www.star-
zone.nl uit een bestand van 500.000 
nummers gekozen worden. Op ge-
noemde website kunnen bezoekers 
door het spelen van een spel een 
gooi doen naar leuke prijzen. Aan 
het einde van de actie worden de 
prijswinnaars bekendgemaakt. Prij-
zen zijn onder andere concertkaart-
jes en meet and greets met verschil-
lende sterren, een 3D-tv, Playstati-
on, MP3 speler, Sony Xperia U mo-
biele telefoon en koptelefoon.

Feestelijke opening Shoeby 
Aalsmeer - Gisteren, woensdag 3 
oktober, hebben Wilfred Koekkoek 
en Miranda Koekkoek-Lodder hun 
Shoeby store in Aalsmeer op fees-
telijke wijze geopend. Shoeby biedt 
trendy mode voor dames, heren en 
kids. De winkels van de modeke-
ten bevinden zich in kleinere plaat-
sen en stadswijkwinkelcentra. Hier-
mee brengt Shoeby de allernieuw-
ste modetrends voor iedereen heel 
dichtbij. Wilfred, Miranda en hun 
team grijpen deze gelegenheid aan 
om alle klanten te laten profiteren 
van een spectaculaire voordeel-
actie tot en met zaterdag 13 okto-
ber! De winkel van Wilfred en Mi-
randa in de Zijdstraat 34-36 is één 
van de ongeveer 240 Shoeby win-
kels in Nederland en België. Shoeby 
onderscheidt zich door uitstekende 
service, gastvrijheid, goede prijs en 
kwaliteitsverhouding en snel wisse-
lende collecties. Naast de sterke ei-
gen labels, waaronder Zoï en Eksept 
(dames), Cult Edition (heren), Jilly & 
Mitch (kids, maten 92-176), presen-
teert Shoeby ook een uitgebreid as-
sortiment basics, jeans en accessoi-

res. De collectie van Shoeby biedt 
vooral variatie: Twee keer per week 
worden nieuwe items toegevoegd. 
Kinderen kunnen zich in de winkel 
kunnen met spelcomputers, tv’s en 
luisterzuilen met populaire muziek. 
Daarnaast zijn er regelmatig leuke 
(instore) acties en prijsvragen waar-
bij ze kans maken op mooie prijzen. 

Shoeby Savers Card
Vaste klanten hebben een streep-
je voor bij Shoeby. Houders van een 
Shoeby Savers Card worden re-
gelmatig geïnformeerd over inte-
ressante aanbiedingen, exclusieve 
koopavonden en uiteraard de laat-
ste modetrends. Daarnaast kunnen 
zij met de klantenkaart sparen voor 
fashion cheques die twee keer per 
jaar worden uitgekeerd. Aanmel-
den voor de Shoeby newsletter kan 
via www.shoeby.nl. Shoeby in Zijd-
straat 34-36 is, met uitzondering 
van maandagochtend, iedere dag 
geopend tussen 9.00 en 18.00 uur, 
vrijdag koopavond tot 21.00 uur en 
zaterdag staat de deur open tussen 
9.00 en 17.00 uur.

Beurs wijze 
inzichten

Aalsmeer - Op zondag 14 oktober 
wordt een beurs van wijze inzichten 
gehouden in buurthuis Hornmeer 
in de Roerdomplaan 3. Informa-
tie, wellness en spiritualisme staan 
centraal. 

Er wordt een loterij gehouden 
met leuke prijzen. De opbrengst 
is bestemd voor de stichting Hulp 
Hond Nederland. De toegang be-
draagt 3 euro per persoon. Kinde-
ren tot 12 jaar hebben vrij entree. 
De beurs is open van 11.00 tot 17.00 
uur. Kijk voor meer informatie op  
www.wijzeinzichten.nl. 

Nieuw: Arrangementen met 
rondvaart door Aalsmeer-Oost
Aalsmeer - Een nieuwe moge-
lijkheid om nader kennis te ma-
ken met het waterrijke gedeelte van 
Aalsmeer-Oost, biedt Jan Koster van 
restaurant Centennial aan de Oos-
teinderweg 243, nabij de Pontweg. 
De ondernemer heeft een overdek-
te praam uit Giethoorn aangekocht 
en gaat rondvaarten in dit mooie, 
natuurvolle gebied van de boven-
landen verzorgen. “Het is prach-
tig”, vertelt Jan Koster enthousi-
ast. “We varen over de Ringvaart, 
langs de tunnelbak, waar je wijds 
uitzicht hebt op Schiphol en Haar-
lemmermeer. Dan gaan we rich-
ting molen De Zwarte Ruiter en va-
ren naar de in 1778 droog gema-
len Schinkelpolder. Tijdens de tocht 
passeren we kwekerijen, zien de ijs-
baan op de Oosteinderpoel en va-
ren terug langs mooie seringenak-
kers.” De eerste groep heeft Jan al 
mogen rondleiden en deze Japan-

ners stapten vrolijk in en weer uit 
de boot. “Ze waren heel enthousi-
ast”, voegt de ondernemer hier aan 
toe. De rondvaarten biedt Centen-
nial aan in combinatie met arran-
gementen. Zo kunnen gasten kie-
zen uit een koffie of thee arrange-
ment met appelpunt, een rondvaart 
met lunch met onder andere heerlij-
ke soep en een rondvaart in combi-
natie met een wijnarrangement. Wie 
zelf een arrangement wil samen-
stellen in combinatie met een rond-
vaart, kan dit bespreken en regelen. 
“We staan voor allerlei ideeën open”, 
gaat Koster enthousiast verder. Een 
arrangement met een groep of be-
drijf boeken, kan zeven dagen per 
week. Omdat de praam, van formaat 
overigens, overdekt is, hoopt de on-
dernemer tot ver in november de 
motor te kunnen starten. Geïnteres-
seerd? Ga langs Centennial aan de 
Oosteinderweg of bel 0297-388144.

Nieuwe collectie 
Israelproducten
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
6 oktober biedt het Israel Produc-
ten Centrum de mogelijkheid om 
de collectie met producten uit Israel 
te komen bekijken. De verkoopdag 
vindt plaats van 10.00 tot 16.00 uur 
en wordt gehouden in gebouw Het 
Baken aan de Sportlaan 86. De col-
lectie bestaat uit diverse lekkernijen, 
sieraden en andere snuisterijen en 
onder andere verzorgingsproducten 
met mineralen uit de Dode zee. Bij 
besteding van 25 euro krijgen ko-
pers een gratis Veris handcrème op 
basis van Dode zee mineralen. Ie-
dereen wordt uitgenodigd eens vrij-
blijvend binnen te wandelen. 

Zaterdag voorleesuurtje voor kids

Het Boekhuis viert 
Kinderboekenweek
Aalsmeer - De Kinderboekenweek 
2012 is gisteren, woensdag 3 okto-
ber, begonnen en duurt tot en met 
zaterdag 13 oktober. Het thema 
is dit jaar ‘Hallo wereld!’, over ver-
schillende culturen en het ontdek-
ken van de wereld om je heen. Na-
tuurlijk laat het Boekhuis in de Zijd-
straat de Kinderboekenweek niet 
ongemerkt voorbij gaan. De win-
kel puilt uit met mooie, grappige, 
spannende, leerzame en avontuur-
lijke kinder- en jeugdboeken. Vanaf 
de allerkleinsten tot en met ‘young 
adults’, voor iedereen is er in de 
winkel een ruime keus. Tijdens de 
Kinderboekenweek ontvangt iede-
re klant bij besteding van minimaal 
tien euro aan kinderboeken het ge-
schenk ‘Het Akropolis Genootschap 
en de slag om bladzijde 37’. Het is 
geschreven door Tosca Menten, be-
kend van de boeken over Dummie 
de Mummie en Juffrouw Pots. Spe-
ciale aanrader is het prachtige nieu-
we prentenboek van Charlotte De-
matons (bekend van ‘De gele bal-
lon’) over Nederland, een feest van 
herkenning voor jong en oud. Maar 
er is natuurlijk nog veel meer, van 
de nieuwe Dolfje Weerwolfje tot de 
laatste Geronimo Stiltons en vele 
heerlijke voorleesboeken. Vanwege 
de Kinderboekenweek is het Boek-
huis deze week ook tijdens koop-

avond geopend, vrijdag 5 oktober 
van 19.00 tot 21.00 uur. Zaterdag 6 
oktober is het helemaal feest. Van 
14.00 tot 15.00 uur kunnen kinderen 
in de winkel komen luisteren en kij-
ken naar maar liefst drie voorlezers. 
De regionale auteurs Deborah Hei-
lig-Boogert (van het boek over Ka-
pitein BolBuik) en Rebekka Verheij 
(van Ans doet een dans) lezen voor 
uit eigen werk. Daarnaast zal Miek-
je Hoffscholte-Spoelder een mooi 
boek voorlezen in het thema ‘Hallo 
wereld!’ Zeer geschikt voor alle kin-
deren vanaf 3 jaar.

Opruiming tijdens Boekenmarkt
Op zaterdag 6 oktober vindt ook de 
Boekenmarkt plaats in de Zijdstraat. 
Voor alle ouders en andere boe-
kenliefhebbers houdt het Boekhuis 
een grote opruimingsactie in de 
kraam voor de winkel. Wie drie boe-
ken van de kraam koopt, krijgt de 
goedkoopste helemaal gratis. Kort-
om, 3 halen is 2 betalen! Veel ro-
mans, spannende boeken, chicklits 
en meer. Volg het Boekhuis ook op 
Facebook en blijf op de hoogte van 
alle activiteiten. Iedereen die tussen 
3 en 13 oktober een ‘like’ (vind-ik-
leuk) aanmaakt, heeft kans op een 
leuke prijs: het uitzoeken van een 
boek naar keuze ter waarde van 
12,50 euro.

Dorcas verovert de markt
Aalsmeer - Zaterdag 6 oktober is 
Dorcas weer van de partij op de 
boekenmarkt in de Zijdstraat. Op de 
kraam liggen dit jaar met name regi-
onale boeken, waaronder vele boe-
ken over oud Aalsmeer en Haar-
lemmermeer, dus wellicht de moei-
te waard om eens te komen kijken. 
Zoekt u een ander soort boek kunt 
u natuurlijk gewoon langs komen in 
de Dorcaswinkel aan de Turfsteker-
straat, waar in de goed gesorteerde 
boekenhoek voor iedereen wel wat 
staat. Dan kunt u gelijk het verde-
re assortiment nog eens langslopen 
voor een leuk cadeautje voor een 
verjaardag of voor iets anders. Het 
blijft altijd een verrassing wat je te-
genkomt in de Dorcaswinkel, omdat 
er steeds weer andere dingen in de 
winkel staan. Natuurlijk kunt u hier 
ook spullen inbrengen, ook boeken 
(behalve encyclopedieën en studie-
boeken) want de winkel is wat sor-
tering in de winkel natuurlijk afhan-
kelijk van wat er ingebracht wordt. 
De inkomsten van uw aankopen, in 

de winkel maar ook op de markt, 
worden gebruikt om projecten van 
Dorcas Nederland te financieren. 
Op woensdagavond 10 oktober zijn 
vrijwilligers van Dorcas aanwezig 
op de presentatiebijeenkomst van 
de OSA. De avond zal in het teken 
staan van ‘Milieu en Duurzaamheid 
in ontwikkelingslanden’. 

Dorcas verzorgt een presentatie 
over het project ‘Leven op de vuil-
nisbelt’ in Cairo, Egypte, waarvoor 
in 2011 subsidie van de OSA gekre-
gen is en waar Dorcas zich verder 
mee bezig houdt. Ook daar zal een 
kraampje bemand worden, dan met 
informatie over Dorcas, De boeken-
markt is op zaterdag 6 oktober van 
10.00 tot 17.00 uur in de Zijdstraat. 
De OSA presentatiebijeenkomst is 
op woensdag 10 oktober van 20.00 
tot 22.15 uur in de raadskelder in 
het gemeentehuis. De Dorcaswin-
kel in de Turfstekerstraat 15 is iede-
re dinsdag, donderdag en zaterdag 
open van 10.00 tot 16.00 uur.

Nu al met het voorjaar bezig zijn
Workshop bollenmand 
vullen bij kwekerij Koster
Kudelstaart - Nu al gezellig bezig 
zijn met het voorjaar, wie wil dat tij-
dens deze gure dagen nou niet? Dat 
kan aan de Hoofdweg 152. Kwekerij 
Koster is gespecialiseerd in de ver-
koop van vele soorten bloembol-
len. Tuinieren is vooruit denken, dus 
om in het voorjaar te kunnen genie-
ten van bloeiende bollen, is het nu 
de tijd om ze te planten. Bij Koster 
kunnen allerlei soorten bloembol-
len gekocht worden, van de beken-
de narcis, tulp, krokus, iris of hya-
cint tot aparte, maar prachtige an-
dere soorten. Ook worden de popu-
laire amaryllisbollen in diverse soor-
ten en kleuren te koop aangeboden. 
De kwekerijwinkel is van oktober tot 
eind december open. Belangstellen-
den worden uitgenodigd eens lek-
ker te komen rondneuzen tussen de 
vele bakken met verschillende soor-
ten. Maar kwekerij Koster organi-
seert ook workshops ‘bollenmand 
vullen’. De deelnemers worden ont-
vangen met koffie of thee en krijgen 
eerst uitleg over bloembollen in het 
algemeen en de kwekerij. Daarna is 
het tijd om zelf aan de slag te gaan. 
Onder de professionele en enthou-
siaste leiding van Kees Koster mo-
gen de deelnemers een mand met 
potgrond en met verschillende soor-
ten bloembollen vullen. Deze bloem-
bollen mogen zelf uitgekozen wor-
den. De mand gaat laag voor laag 
gevuld worden, wat ook wel eta-
gebeplanting genoemd wordt. Al-
le bakken met bollen zijn duide-
lijk genummerd, zodat de deelne-
mers weten in welke laag ze moe-

ten komen en hoeveel stuks er no-
dig zijn. Tevens zijn ze voorzien van 
goede beschrijvingen en foto’s zo-
dat men weet hoe de bloemen er-
uit zien in het voorjaar. Boven op de 
bollen komen een aantal viooltjes, 
zodat de mand ook nu al leuk is om 
naar te kijken. Tussendoor krijgen de 
deelnemers tips en aanwijzingen. De 
twee uur durende workshops wor-
den in de maanden oktober, novem-
ber en december gegeven. De work-
shops kunnen tevens door groe-
pen gevolgd worden: personeels-
uitjes, verenigingen, vrijgezellen-
feestjes en noem maar op. Vanaf fe-
bruari tot en met mei kan dan geno-
ten worden van de kleurrijke mand 
met bollen die zelf zijn uitgekozen! 
Opgeven voor de workshop kan bij 
bloembollenkwekerij Koster aan de 
Hoofdweg 152 of bel 0297-367254. 
Kijk voor meer informatie op de site:  
www.bollenmand.nl.

Liefst drie bekroonde producten
Goud en goud met ster 
voor keurslager Ron Steen
Aalsmeer - Op 19 september von-
den tijdens de Slavakto, de interna-
tionale ambachtelijke vakwedstrij-
den voor keurslagers, plaats. Keur-
slager Ron Steen uit de Zijdstraat 
heeft in de wedstrijd een bijzonde-
re prestatie neergezet. Zijn ambach-
telijke rookworst, gekookte worst 
en tonijnsalade zijn bekroond met 
goud en goud met ster. Hiermee is 
aangetoond dat Ron Steen tot de 
beste keurslagers van Nederland 
behoord. 
De internationale Slavakto wed-
strijden staan bekend als de meest 
prestigieuze in slagersland. De am-
bachtelijke producten worden ge-
keurd door speciaal geselecteer-
de keurmeesters. Bij deze keuring 
heeft de jury de producten zeer kri-
tisch beoordeeld op onder ande-
re smaak, kleur, uiterlijk en mond-

gevoel. Deze criteria hebben alles 
te maken met hoe consumenten de 
producten waarderen. De ambach-
telijke slager onderscheidt zich door 
de eigen productie van vleesspe-
cialiteiten, vleeswaren, worstsoor-
ten en maaltijden. Slager Ron Steen 
benadrukt dat hij in de worstmake-
rij uiterst zorgvuldig te werk gaat. Er 
wordt gebruik gemaakt van traditi-
onele recepten en kwalitatief hoog-
waardige grondstoffen, kruiden en 
specerijen. Dat deze producten niet 
alleen heel lekker zijn, maar ook 
van uitzonderlijke kwaliteit, heeft 
Ron Steen tijdens deze internatio-
nale Slavakto vakwedstrijden daad-
werkelijk bewezen. Klanten van Ron 
Steen in de Zijdstraat zijn deze week 
van harte welkom om de bekroonde 
producten te komen proeven in zijn 
winkel in het centrum. 

Kom zaterdag koffie proeven 
bij de Wereldwinkel Aalsmeer
Aalsmeer - Sinds deze week heeft 
de Wereldwinkel een nieuw koffie-
merk in de schappen. Café de Ori-
gen is een (h)eerlijke koffie met Max 
Havelaar keurmerk. De koffiebonen 
zijn rechtstreeks ingekocht bij de 
coöperaties van kleine koffieboeren. 
Het assortiment bestaat uit naast 
rood-, zilver- en goudmerkmelan-
ges ook uit een aantal zeer specia-
le single koffies, zoals een bijzonde-
re Ethiopië koffie, een Tanzania kof-
fie en arabica koffiebonen uit Gua-

temala. Naast de gebruikelijke snel-
filtermaling zijn er ook een aan-
tal espresso koffies te koop, zowel 
bonen als gemalen en een assorti-
ment koffie voor grootverbruikers. 
De Wereldwinkel Aalsmeer heeft 
een kraam op de boekenmarkt. Kom 
zaterdag 6 oktober een kopje koffie 
proeven of haal een gratis proefzak-
je op waarmee u thuis een zelf een 
potje koffie kunt zetten. De Wereld-
winkel is gevestigd in de Zijdstraat 
15. 

Kudelstaart - Afgelopen week vierde Ineke Saarloos het vierjarig bestaan 
van haar kaaswinkel Een Blokje Om in winkelcentrum Kudelstaart. Wie jarig is 
trakteert en dus ontvingen alle klanten vanaf donderdag een potje honing-dille 
saus. Er werd ook weer een prachtige mand verloot onder de klanten, die hun 
kassabon in de ton hadden gedeponeerd. De trekking heeft zaterdag 30 sep-
tember plaatsgevonden. De winnaar van de bijzonder goed gevulde mand is 
Ellen Maas. Zij kwam zeer blij de traktatie in ontvangst kwam nemen.

4-Jarige kaaswinkel trakteert



Aalsmeer - In de documentaire ‘A 
Year With Armin van Buuren’ wordt 
Armin van Buuren gevolgd tijdens 
een belangrijk jaar in zijn leven. Het 
resultaat is een uniek document dat 
de kijker een zeldzame blik gunt in 
het leven en de persoonlijkheid van 
de wereldberoemde DJ en producer. 
Via een evenzo unieke manier zal de 
documentaire aanstaande zaterdag 
6 oktober wereldwijd via het You-
Tube kanaal van luchtvaartmaat-
schappij KLM in première gaan. De 
documentaire neemt de kijker mee 
in Armin’s leven. Van zijn (ouderlijk) 
huis tot privéjets. Van eenzame ho-
telkamers ver weg van huis, tot de 
momenten dat Armin door 100.000 
fans onder luid gejuich achter de 
decks wordt verwelkomd. Van de 
voorbereidingen voor zijn uitver-
kochte ‘Mirage’ wereldtour tot het 
moment waarop de Leidse DJ te ho-
ren krijgt of hij opnieuw is verkozen 
tot beste DJ van de wereld. ‘A Year 
With Armin van Buuren’ is een re-
gistratie van een bepalende perio-
de in het leven van de DJ en onthult 
daarbij zijn perfectionisme en enor-
me passie voor muziek. De premiè-
re via het KLM YouTube kanaal was 
een logische keuze voor Van Buu-
ren. Hij legt uit: ”Ik denk dat KLM 

perfect met social media om weet te 
gaan. Ze doen niet alleen hele slim-
me en bijzonder campagnes, maar 
bieden ook 24/7 service via Face-
book en Twitter. Ik ben veel onder-
weg en vaak dwars door alle tijdzo-
nes, dus die flexibiliteit en service 
komen mij goed van pas. Via mijn 
social media kanalen probeer ik ook 
altijd in contact te blijven met mijn 
fans. Door de documentaire op de-
ze manier in première te laten gaan 
is ‘A Year With Armin’ voor alle fans 
en kijkers, waar ook ter wereld en 
in welke tijdszone dan ook, bereik-
baar.” De documentaire gaat 6 ok-
tober om 21.30 CET in première op 
het KLM YouTube kanaal, waar-
na deze daar twee weken beschik-
baar blijft. De documentaire wordt 
op 6 oktober gelijktijdig uitgezon-
den op Nederland 3 door de AVRO. 
Op 12 oktober zal de documentaire 
‘A Year With Armin van Buuren’ ver-
krijgbaar zijn op DVD. Zeker gaan 
kijken, want de producer van deze 
film is de Aalsmeerder en oud Radio 
Aalsmeer-voorzitter Lennart Bader. 
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Comité zoekt sponsors
Levendige belangstelling 
‘De oorlog in jouw dorp’
Aalsmeer - Voor het initiatief ‘De 
oorlog in jouw dorp’, een lespak-
ket als papieren monument voor 
WOII, en diverse activiteiten rond 
Aalsmeer in oorlogstijd, voor groep 
8 van alle basisscholen in Aalsmeer, 
bestaat een levendige belang-
stelling. Het comité van aanbeve-
ling, dat bestaat uit vijf prominen-
te Aalsmeerders, stuurt later deze 
week een sponsorverzoek naar di-
verse Aalsmeerse bedrijven, instel-
lingen en particulieren. Het pro-
ject wordt kort voor de 5 mei vie-
ring van 2013 gerealiseerd op alle 

Aalsmeerse basisscholen, als edu-
catieve herdenking van oorlog, be-
zetting en bevrijding. Kern van het 
project is een schoolboek voor 11 en 
12 jarigen gebaseerd op Van Hou-
tens geschiedschrijving van WOII 
in Aalsmeer, ‘Een vrij ernstig geval’. 
De schrijver verzorgt zelf de redac-
tie van de basisschooleditie, met als 
‘meelezer’ het Kudelstaartse school-
hoofd Jan van Veen, nestor van de 
Aalsmeerse basisschoolleerkrach-
ten. Voor het omvangrijke project 
moeten nog enige sponsors gevon-
den worden.

Kledingbeurs 
in Dorpshuis
Kudelstaart - Zaterdag 6 oktober 
wordt weer één gezamenlijke da-
mes en kinderkledingbeurs gehou-
den in het Dorpshuis. Het betreft 
najaar- en winterkleding voor alle 
kindermaten, babyuitzet, gebruiks-
artikelen, speelgoed en dameskle-
ding. Ook nu geldt dat de kleding 
schoon en heel en van deze tijd 
moet zijn. De inbreng is maximaal 
20 stuks kinderkleding en maximaal 
15 stuks dameskleding. Voor speel-
goed geldt ook een maximum van 
15 stuks. Vooraf een nummer aan-
vragen kan bij Leni Buisma-Tas via 
0297-360942 tussen 15.00 en 18.00 
uur. De inbreng is zaterdag van 8.30 
tot 9.00 uur, de beurs wordt gehou-
den van 12.00 tot 14.30 uur.

Producer Aalsmeerder Lennart Bader

Documentaire: A Year 
With Armin van Buuren

PCOB-leden naar Veluwe
Aalsmeer - Leden van de PCOB 
zijn een midweek naar Vierhou-
ten geweest. Het was goed toeven 
op de Veluwe, zo hebben de vakan-
tiegangers ondervonden. Je zag de 
natuur veranderen: de heide was 
bijna uitgebloeid. 
De bomen waren hun groene kleu-
ren aan het veranderen in geel en 
rood. Een diversiteit aan program-
ma’s, zowel binnen als buiten, heb-
ben de leden voorgeschoteld gekre-
gen. De excursies met de bus wa-

ren verrassend en hadden zo goed 
als allemaal met de mooie natuur 
te maken. En jawel, er zijn reeën en 
wilde zwijnen gespot! Op vrijdag-
ochtend een mooie natuurfilm ge-
keken, nog een warme lunch ge-
nuttigd en daarna uitgezwaaid door 
een groot deel van de hotel-fami-
lie: Terug naar Aalsmeer. De deelne-
mers hebben met elkaar, van elkaar 
en van de natuur genoten. “Tot vol-
gend jaar”, klonk diverse malen tij-
dens het afscheid.

Feestelijke burendag rond 
The Future in Kudelstaart
Kudelstaart - Rondom jeugdhonk 
The Future vond zaterdag 22 sep-
tember onder het genot van een 
prachtig zonnetje de eerste editie 
van de Nationale Burendag plaats. 
De organisatie gaat er vanuit dat dit 
de start is van een lange reeks Bu-
rendagen. 
Alle buren rondom jeugdhonk the 
Future waren uitgenodigd met de 
bedoeling elkaar beter te leren ken-
nen tijdens deze feestelijke dag. Van 
jong tot oud gaven buren gehoor 
aan deze oproep en allemaal na-
men ze zelf iets te eten en te drin-
ken mee, wat zorgde voor een zeer 

goed gevulde buffettafel. Voor de 
kinderen was een speurtocht uitge-
zet, die hen iets leerde over de be-
langrijke mensen waarnaar de stra-
ten van Kudelstaart vernoemd zijn. 
Ook konden ze zich heerlijk uitleven 
op de twee springkussens. Maar 
ook voor de oudere jeugd en de vol-
wassenen was genoeg te doen. Zij 
konden met elkaar een lekker potje 
volleyballen, jeu de boulen of tafel-
tennissen. Later op de avond kwam 
DJ Rob van Rossum, die er voor 
zorgde dat de voetjes van de vloer 
gingen! Het was een zeer geslaagd 
buurttreffen.

Voortuinkeuring in Hornmeer 
Aalsmeer - Deze zomer werd er 
door juryleden van Groei en Bloei 
gekeken naar de voortuinen in de 
wijk Hornmeer. De jury kwam tot de 
conclusie dat niet alleen het open-
bare (gemeente) groen achteruit is 
gegaan. Was het bij eerdere keurin-
gen ‘makkelijk’ om de dertig groen-
bonnen die ter beschikking waren 
en worden gesteld door de gemeen-
te Aalsmeer en de afdeling Groei en 
Bloei Aalsmeer, toe te kennen aan 
tuinen die boven de 8 scoorden, nu 
was het zoeken geblazen! Groei en 
Bloei is van mening dat de klachten 
over het openbare groen serieus ge-

nomen moeten worden. Het eigen 
stukje grond is dé mogelijkheid om 
te laten zien hoe het wel moet! 

Volgende week donderdagavond 11 
oktober is vanaf 20.00 uur de uitrei-
king van de groenbonnen in buurt-
huis Hornmeer in de Roerdomplaan 
3. De winnaars hebben schriftelijk 
bericht gekregen. 
Wie interesse heeft welke tuinbe-
zitters een bon krijgen, is van har-
te welkom. Middels een presenta-
tie worden alle tuinen getoond en er 
worden foto’s uitgereikt aan de ei-
genaren van de winnende tuinen.

Aalsmeer - Op maandag 8 okto-
ber houdt Viva Aquaria weer een 
planten- en vissenveiling. De ma-
nier voor iedereen om voor een 
klein bedrag mooie aquariumplan-
ten en -vissen te kopen met uitleg 
hoe ze te verzorgen en ook te ho-
ren hoe groot ze worden. De avond 

Kienenavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Op woensdag 10 ok-
tober organiseert buurtvereniging 
Hornmeer de eerste kienavond van 
het seizoen in het buurthuis aan de 
Roerdomplaan 3. 

Er zijn door de organisatie mooie 
prijzen ingekocht. Ook de gewil-
de levensmiddelenmand maakt hier 
deel van uit. De zaal gaat open om 
19.30 uur en het kienen begint om 
20.00 uur. Iedereen is van harte wel-
kom. Koffie en thee staan klaar!

Viva Aquaria houdt veiling
wordt gehouden in buurthuis Hor-
meer in de Roerdomplaan 3 en be-
gint om 20.00 uur. 

De toegang is gratis. Iedereen is van 
harte welkom. Meer weten over Viva 
Aquaria? Neem dan contact op met 
de heer C. Keim via 0297-343854.

RKAV houdt 
kaartavond
Aalsmeer - Op vrijdag 5 oktober 
wordt in de kantine van RKAV aan 
de Beethovenlaan 120 weer een 
kaartavond gehouden. Aanvang 
van deze avond is 20.15 uur. Ieder-
een, die van koppel-klaverjassen en 
hartenjagen houdt, is van harte wel-
kom. Het motto van deze avonden 
is gezelligheid troef! De andere data 
van de kaartavonden zijn: 19 okto-
ber, 2 en 16 en 30 november, 11 en 
25 januari, 8 en 22 februari, 8 en 22 
maart en 5 en 19 april.

Gelukstrekking live door 
Neeltje van Ridder & Co
Aalsmeer - Nooit één kans voorbij 
laten gaan, is de boodschap al jaren 
van de staatsloterij. En maak je dro-
men waar! Welnu, afgelopen maan-
dag kreeg Tabaktief Ridder & Co de 
kans om live één van de gelukstrek-
kingen te verrichten.  Zo’n kans laat 
je toch niet lopen! 
Tijdens de dag van de gelukstrek-
king werd ieder kwartier 100.000 
euro uitgedeeld. Dat was nog eens 
leuk! Veel mensen blij maken met 
een ton, in plaats van één grote 
jackpot. En dus reed Neeltje Ber-
kenbosch naar Den Haag, naar het 
hoofdkantoor waar de trekkingen 
normaliter worden gehouden. Er 
is altijd een notaris bij, zo ook nu. 
Er werd een foto gemaakt van het 
‘druk op de knop moment’ als aan-
denken aan deze leuke trekking! En 
nu maar even afwachten of er een 
ton gevallen is in Aalsmeer. Eén 
ding is zeker: Tabaktief Ridder & Co 

heeft haar best gedaan om iemand 
uit Aalsmeer de 100.000 te bezor-
gen, maar of dat dat gelukt is, is nog 
eventjes afwachten! 

Open huis bij PACA voor 
mensen met reuma
Aalsmeer - Op Wereld reuma-
dag, 12 oktober, wordt jaarlijks we-
reldwijd de aandacht gevestigd op 
de ernst van reumatische aandoe-
ningen en de impact die het heeft 
op het leven van mensen. Het the-
ma van de Wereld reumadag-cam-
pagne van 2012 is ‘Bewegen helpt 
bij reuma’. Hoe en in welke mate 
bewegen is voor mensen met reu-
ma vaak een vraag. Paramedisch 
Adviescentrum Aalsmeer (PACA) 
houdt daarom ‘open huis’ voor men-
sen met reuma op vrijdag 12 okto-
ber van 13.00 tot 15.00 uur, locatie 
Lakenblekerstraat 2. In de trainings-
zaal zijn fysiotherapeuten Miranda 

Kooij-Grebe en Jossy Meister aan-
wezig om informatie te geven over 
beweegmogelijkheden. 
Miranda: ”Wij zijn specifiek bijge-
schoold in het trainen van mensen 
met reuma. Met informatie en tips 
stimuleren we mensen met reu-
ma om te bewegen. Want bewe-
gen is een heel belangrijke manier 
om klachten te verminderen.” Men-
sen met reuma kunnen een kijk-
je komen nemen in de trainings-
zaal en ook enkele apparaten of oe-
fentoestellen uitproberen. Ook kun-
nen zij hun spierkracht laten testen 
door het uitvoeren van een ‘hand-
knijptest’.

Weer Aalsmeer kalender
Aalsmeer - Bruna Aalsmeer geeft 
ook dit jaar weer een jaarkalender 
uit met mooie, door foto de Boer ge-
maakte foto`s. “Na het succes van 
verleden jaar hebben we besloten 
hier een jaarlijks gebeuren van te 
maken”, vertelt eigenaar Gert Post. 
“Er zijn in Aalsmeer nog zoveel mooie 

plekjes, die op de foto gezet kunnen 
worden. Daar kunnen wij nog wel 
enige jaren mee vooruit. De kalender 
kan een mooi decembercadeau zijn, 
waar weer veel mensen een jaar lang 
plezier van kunnen hebben”, besluit 
de Bruna-man uit de Zijdstraat. De 
kalender kost 9,95 euro.

Opbrengst voor stichting ALS
Mooi weer tijdens eerste 
Aalsmeer fietsdag
Aalsmeer - Afgelopen zondag 30 
september organiseerde de stich-
ting Aalsmeer Fietst de eerste 
Aalsmeer fietsdag en de animo voor 
dit sportieve evenement voor het 
goede doel was groot. Het weer was 
de organisatie goed gestemd, het 
zonnetje scheen, wel moest er flink 
getrapt worden vanwege de stevi-
ge wind. 

Oud-burgemeester Pieter Litjens 
nam deel aan de recreatietocht van 
40 kilometer en met hem velen, zo’n 
440 in totaal. Ook Hester Langer-
werf stapte op de fiets, samen met 
een groepje vrienden. “We hebben 
genoten. Zon, wind en een prach-
tige route vielen ons ten deel. De 
moeite zeker waard. Onderweg kof-
fie gedronken en later heerlijk pick-
nicken. Voor de wind reden we weer 
terug naar Aalsmeer. Bij terugkeer 
op het Raadhuisplein kregen alle 
deelnemers een sleutelhanger van 
de organisatie in de Aalsmeer kleu-
ren rood, groen en zwart.” De 40 ki-
lometer ging via Kudelstaart, Bilder-
dam over het kerkpad langs de Lan-
geraarse plassen naar Ter Aar. Via 
het golfterrein Zegersloot in Alphen 
aan de Rijn werd de terugweg ge-
reden langs de Oostkanaalweg naar 
Paperveer. Op de Nieuwveense-
weg werd linksaf geslagen het Jo-
hannespad in via de De Kwakel en 
Vuurlijn kwam men terug bij de fi-
nish. Een prachtige tocht met mooie 
omgeving. Voor de geroutineerde 
fietsers en fanatieke wielrenners 
had de stichting een 100 kilometer 
tocht uitgezet. Ook deze route kreeg 
waardering van de deelnemers. “De 

100 km rijders gingen opvallend 
vroeg van start”, vertelt Gerard Ver-
beek, secretaris van de stichting. Via 
de Kwakel, De Hoef, De Amstelka-
de volgden de fietsers de route ge-
heel langs de Meije naar Bodegra-
ven. Dwars door het groene hart en 
vanuit het centrum van Utrecht, Den 
Haag, Rotterdam en Amsterdam 
werd het groen opgezocht. 

De renners konden lekker uit en ge-
nieten van de natuur. Vervolgens 
richting Boskoop naar Hazerswou-
de. Langs de Langewaardse Molen 
werd terug gereden via Woubrugge, 
Leimuiden en NieuwVennep. Rich-
ting Hoofddorp en tot slot de finish 
in Aalsmeer. De opbrengst van de 
eerste Aalsmeer fietsdag is voor de 
stichting ALS. ALS staat voor Amy-
otrofische Lateraal Sclerose. Dit is 
een zeer ernstige spier- en zenuw-
ziekte, waarbij de zenuwcellen in 
het ruggenmerg en de hersenen 
langzaam afsterven. Veel geld is no-
dig om onderzoek te doen om de-
ze ziekte dragelijker te maken en in 
de toekomst misschien te genezen. 

Voor meer informatie. De stichting 
Aalsmeer Fietst heeft al eerder aan-
dacht gevraagd voor deze ernsti-
ge ziekte. Meer weten over acties: 
www.aalsmeerfietst.nl. Gerard Ver-
beek tot slot: “Het succes van de-
ze eerste uitvoering op de laatste 
zondag in september, kan op ver-
zoek van velen weleens een nieu-
we traditie worden in Aalsmeer. Wat 
de Stichting Aalsmeer Fietst betreft 
zeggen we: tot volgend jaar!”

Kudelstaart - Volgende week don-
derdagavond 11 oktober organi-
seert de Supporters Vereniging Ku-
delstaart de eerste kienavond van 
het nieuwe seizoen. Veertig fantas-
tische prijzen liggen te wachten op 
een nieuwe eigenaar. Wie het snelst 
zijn kienblaadje vol heeft, mag als 
eerste een keuze maken uit de vijf 
fantastische prijzen die in elke ronde 
te winnen zijn. Na vier ronden komt 
er een pauze om even te genieten 
van een kopje koffie of een drank-
je. Als de acht ronden gespeeld zijn 
komt de knaller van deze avond, een 

superprijs met een waarde van on-
geveer 150 euro. Nieuw voor dit sei-
zoen is dat iedereen voor deze ex-
tra kien zo veel briefjes mag kopen 
als hij/zij wil. 

Laat U verrassen deze specia-
le avond en neem een of meerde-
re prijzen mee naar huis. U bent van 
harte welkom en neem voor deze 
speciale avond ook uw buurvrouw, 
vriend, vriendin of een familielid 
mee. De kienavond wordt gehouden 
in het Dorpshuis van Kudelstaart en 
begint om 20.30 uur.

Kienenavond bij Supportersclub

Inleiding over de Islam
Aalsmeer - Op donderdagavond 
11 oktober wordt vanaf 20.00 uur 
een inleiding over de Islam gehou-
den in de Open Hofkerk in de Op-
helialaan 245. De activiteitencom-
missie Kerk en Samenleving van de 
Protestantse Gemeente Aalsmeer 
heeft gemeend, op grond van het-
geen er leeft binnen de samenle-
ving over de Islam, een avond over 
de Islam te houden. 
Na een korte leiding waarom het 
belangrijk is om met elkaar over 
de Islam te spreken en de dialoog 
met religies onderling aan te gaan, 
wordt er een korte inventarisatie 
gemaakt bij de aanwezigen, welke 
gedachte het woord Islam of mos-
lim bij hen oproept. Op basis daar-
van zal er een uitleg worden gege-
ven op zaken die dan aan de or-
de komen. Vervolgens wordt in-
gegaan op een aantal vergelijkin-
gen van teksten uit de Koran en de 
Bijbel: Schepper en schepping, de 
aankondiging van de geboorte van 

Jezus aan Maria en de verhouding 
tussen God, de Vader en de Zoon. 
Ook komt aan de orde wat er over 
Jezus of Isa in de Koran is gezegd. 
En die verschillen zijn vaak een 
breekpunt tussen de Islam en het 
Christendom. Dan wordt nog geke-
ken naar de Vijf Zuilen, de verplich-
te rituelen van de Islam, die het 
krachtige fundament vormen onder 
de Islam. Bij die bespreking wordt 
gekeken naar elementen van de 
Vijf Zuilen die terug te vinden zijn 
bij het Christendom. Tot slot gaan 
de aanwezigen in discussie of er 
sprake is van een Nederlandse is-
lam. De avond staat open voor ie-
dereen, die vragen heeft over de Is-
lam en graag hierover in gesprek 
gaat en de dialoog tussen de reli-
gies als een mogelijkheid ziet om 
te komen tot een meer begripvol-
le samenleving. De toegang is vrij. 
De avond zal worden geleid door 
dominee Han van Popering en Aad 
Hofland. 

Doopsgezinde gemeente 
op vitaliteit 50+ markt!
Aalsmeer - Op zaterdag 6 oktober 
zal van 12.00 tot 17.00 uur in het ge-
meentehuis van Aalsmeer voor de 
tweede keer de Vitaliteit 50+ Markt 
worden gehouden. Tal van orga-
nisaties die zich bezighouden met 
zorg voor en om ouderen zullen zich 
op deze dag presenteren. 
Vorig jaar bezochten zo’n 700 men-
sen deze dag. Naast allerlei disci-
plines zoals huisartsen, psycholo-
gen, ergotherapeuten en welzijnsor-
ganisaties zal ook de Doopsgezin-
de Gemeente Aalsmeer dit jaar aan-

wezig zijn en daarmee zingeving en 
geloof als belangrijk levensgebied 
presenteren. Dat betekent concreet 
dat de kerk een kraam zal bemen-
sen met informatie over de kracht 
van een geloofsgemeenschap door 
middel van flyers, foto’s en om 13.30 
uur een film over de ‘Westhill van 
vroeger’. Drs. Paul Mulders, studie-
leider van de opleiding ‘Geestelijke 
leiding aan ouderen’, zal rond 16.00 
uur een lezing geven over ‘Zin in ou-
der worden’. Meer informatie: www.
dgaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Zondagavond 7 okto-
ber om 18.30 uur wordt weer zang-
dienst gehouden in de Dorpskerk in 
de Kanaalstraat. 
Er gaat weer veel gezongen worden. 
Met medewerking van het inter-
kerkelijk koor ‘Disire’ onder leiding 
van Hans van Noord, die ook het 
orgel bespeeld, zal het zeker weer 

een mooie avond worden. Voorgan-
ger is dominee Sicco Zijlstra. Ieder-
een is uiteraard weer van harte wel-
kom. De volgende zangdienst is op 
4 november. Dan komt het Haarlem-
mermeers mannenkoor van Hans 
van Noord optreden. De organisa-
tie hoopt zondag op een flinke op-
komst.

Zangdienst in de Dorpskerk
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Wethouder Verburg tijdens OSA Presentatieavond van vorig jaar.

Aalsmeer - Op woensdag 10 okto-
ber organiseert de Stichting Ontwik-
kelings-Samenwerking Aalsmeer 
OSA, weer haar jaarlijkse presen-
tatieavond. De avond wordt gehou-
den in de raadskelder van het ge-
meentehuis en begint om 20.00 uur. 
De zaal gaat om 19.30 uur open. 
Het thema van de avond is: ‘Milieu/
Duurzaamheid in Ontwikkelingslan-
den’. Er worden weer drie presenta-
ties gehouden over door OSA ge-
subsidieerde projecten. Wethou-
der Ad Verburg: “Ik ben erg blij met 
Stichting OSA het is een effectie-
ve en efficiënte organisatie. Door-
dat OSA ook alleen uit vrijwilli-
gers bestaat komen de subsidiegel-
den allemaal terecht daar waar het 
hard nodig is.” De volgende projec-
ten komen aan bod: De Dorcaswin-
kel Aalsmeer met een afvalrecycle-
project in Egypte, de Doopsgezinde 
Gemeente Aalsmeer met een eco-
logisch onderwijsproject in Palesti-
na en de Lions Club Aalsmeer Op-
helia met een windmolen- en zon-
nepanelenproject voor een wees-
huis in Tanzania. Omdat duurzaam-
heid zeer actueel is heeft OSA dit 
jaar voor dit thema gekozen. Verder 
zijn er diverse stands aanwezig van 
organisaties die eveneens subsidie 

hebben ontvangen met informatie 
over hun project(en). Ook zal Wet-
houder Ad Verburg deze avond een 
inleiding houden over het gevoerde 
beleid op het gebied van ontwikke-
lingssamenwerking in de gemeente 
Aalsmeer. Iedereen is van harte wel-
kom deze avond. 
De OSA beheert voor de gemeen-
te een budget voor ontwikkelings-
samenwerking, waaruit iedere or-
ganisatie die aan de voorwaar-
den voldoet geld kan aanvragen. 
In het bestuur van de stichting zit-
ten Aalsmeerders, die zelf werker-
varing en kennis hebben van ont-
wikkelingssamenwerking. Het doel 
van de OSA en de gemeente is een 
basis te vormen voor de mondia-
le bewustwording van de samen-
werkingsprojecten bij de Aalsmeer-
se inwoners. Voorlichtingscampag-
nes vormen hierbij een belangrij-
ke pijler. Daarnaast is het een voor-
waarde dat de subsidie vragende 
geld inzamelt en OSA dit kan ver-
dubbelen tot een maximumbedrag 
van 2500 euro. Voor meer informa-
tie kan gekeken worden op de web-
site van OSA: www.osa-aalsmeer.
nl. Bellen of e-mailen kan ook, tele-
foon: 0297-321509 of e-mail: info@
osa-aalsmeer.nl.

Wethouder Ad Verburg bij 
OSA presentatieavond 

Vitaliteit 50 plus markt
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 6 
oktober wordt in de burgerzaal van 
het gemeentehuis voor de tweede 
maal de Vitaliteit 50+ markt gehou-
den voor ouderen. Van 12.00 tot 17.00 
uur kan eenieder vrijblijvend binnen 
wandelen. Aanwezig zijn allerlei in-
stellingen en organisaties, waaronder 
Amstelring, het Mantelzorgpunt en 
Thuiszorg Aalsmeer, die graag men-
sen met vragen op weg willen helpen. 
Initiatiefnemer van de markt is Vita 
Welzijn en Advies. De organisatie wil 
een bijdrage leveren om ouderen fit 
en vitaal te houden. Vita presenteert 

haar volledige programma aan acti-
viteiten, ook cursussen en ontmoe-
tingsgroepen. Met de Vitaliteit 50+ 
markt wil de organisatie inwoners be-
wust maken om er een gezonde le-
vensstijl op na te houden en ouderen 
informeren over welke hulp er alle-
maal voor hen beschikbaar is. Active-
ren om in beweging te komen, wil de 
organisatie eveneens bereiken. En ui-
teraard worden allerlei leuke dingen 
getoond die het leven van senioren 
tot een plezier (kunnen) maken. Iede-
re belangstellende is van harte wel-
kom. Er wordt geen entree gevraagd.

Skelter gevonden
Kudelstaart - Afgelopen zondag is er 
in een sloot in Kudelstaart een skel-
ter gevonden. De vinders hopen dat hij 
zo snel mogelijk weer bij de rechtma-
tige eigenaar terecht komt. De kleur is 
blauw met een rood zitje en de skelter 
is in goede staat. Er staat op de achter-
kant van het zitje een naam en op het 
nummerbord staat ook nog een woord. 
Bent u de eigenaar of weet u van wie 
deze skelter is? Neem dan contact op 
met de politie via 0900-8844.

Wethouder reikt 
Opvoedweek-
geschenk uit
Aalsmeer - Ter gelegenheid van de 
week van de opvoeding heeft wet-
houder Rik Rolleman van jeugd 
en gezin het consultatiebureau in 
Aalsmeer bezocht. Namens het 
Centrum van Jeugd en Gezin Am-
stelland en de gemeente Aalsmeer 
overhandigde hij aan Pauline Bois 
het boekje ‘Luister’s naar me’ van 
ontwikkelingspsycholoog Steven 
Pont. Ouders die deze week het 
consultatiebureau bezoeken krijgen 
dit opvoedboekje zolang de voor-
raad strekt. Tot 7 oktober wordt in 
Nederland aandacht besteed aan 
opvoeden en opgroeien. Aandacht 
voor ouders, kinderen en professio-
nals die met elkaar zorg dragen voor 
de opvoeding staat hierbij centraal. 
Het Centrum van Jeugd en Gezin 
Amstelland organiseert samen met 
Aalsmeer en Amstelveen gratis ac-
tiviteiten rond het thema van dit 
jaar Luister’s naar me. In Aalsmeer 
zijn afgelopen dinsdag en woens-
dag twee interactieve lezingen ge-
organiseerd in de bibliotheek in de 
Markstraat 19 en in het gemeente-
huis. Informatie op www.cjgamstel-
land.nl.

Eerste paal voor project 
Spoorlaan de grond in!
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
27 september heeft wethouder Rik 
Rolleman samen met de kopers de 
eerste paal van het project Spoor-
laan de grond geslagen. Het was 
niet alleen de eerste paal voor het 
project Spoorlaan, maar ook de eer-
ste paal voor hem als wethouder bij 
de gemeente Aalsmeer. 

Met deze eerste paal is een start 
gemaakt met het ambitieuze pro-
ject ‘De Tuinen van Aalsmeer’, waar-
van het project Spoorlaan onder-
deel uitmaakt. Rolleman: “Het pro-
ject Spoorlaan is de eerste stap om 
van Aalsmeer weer één geheel te 
maken. De drukke N201, die nu nog 
dwars door ons dorp loopt, maakt 
straks ruimte voor woningbouw en 
een groene inrichting van het open-
baar gebied. Deze ontwikkelingen 
komen de leefbaarheid van onze 
gemeente zeer ten goede.” Het pro-
ject Spoorlaan ligt tussen de Burge-
meester Kasteleinweg, Baanvak en 
de Spoorlaan. Ontwikkelaar Bohe-
men realiseert hier in samenwer-
king met Home Wonen zeven vrij-
staande en twaalf halfvrijstaande 
woningen. De woningen hebben 
door de gebogen kap een stijlvol-
le uitstraling die goed past binnen 
de historie van Aalsmeer. De wonin-
gen aan de Spoorlaan worden per 
stuk gebouwd. Dat betekent dat de 

bouw van de woning kan starten als 
de koper zijn huidige woning ver-
kocht heeft. Daarna wordt de wo-
ning in 100 werkbare werkdagen 
gebouwd oftewel in iets meer dan 
een half jaar. 

Klantvriendelijke bouwmethode
Directeur van Bohemen, Stan Roes-
tenberg: “Door het bouwen per stuk 
en de korte bouwtijd hebben al en-
kele kopers juist voor dit project ge-
kozen. Nieuwe kopers kunnen de 
startdatum van hun woning op hun 
specifieke situatie afstemmen om 
ongewenste financieringslasten te 
voorkomen. Dat is heel belangrijk in 
deze tijd.” De koper kan daarbij de 
woning volledig aan zijn persoon-
lijke wensen aanpassen. Nadat hij 
zijn keuzes heeft gemaakt, wordt 
de omgevingsvergunning aange-
vraagd. 

Omdat het bestemmingsplan al is 
goedgekeurd, kan de vergunning 
dan snel worden afgegeven. Op de-
ze manier is een klantvriendelijke 
bouwmethode ontwikkeld die flexi-
biliteit en keuzevrijheid voor kopers 
heeft gecreëerd. Geïnteresseerden 
kunnen zich aanmelden via een e-
mail aan weijers@homewonen.nl, 
via tel: 0297-366029 en vragen naar 
de heer Herman Weijers of kijken op 
de website: www.spoorlaan.nu.

Burgemeester Van Eijk wil overlast tegengaan

Alcoholverbod in parken 
en op alle schoolpleinen!
Aalsmeer - In Aalsmeer is sinds 19 
september een alcoholverbod van 
kracht. In aangewezen gebieden is 
het verboden om alcohol te nuttigen 
en/of om aangebroken flesjes, blik-
jes en dergelijke, met daarin alco-
holhoudende drank bij zich te heb-
ben. Voor geheel Aalsmeer geldt 
een alcoholverbod op alle school-
pleinen met inbegrip van de directe 
omgeving (tot en met 50 meter ge-
meten vanaf de randen van de be-
treffende schoolpleinen en op al-
le openbare plaatsen die zijn inge-
richt als (kinder)speelplaats, (kin-
der)speelvijver, (kinder)speelwei-
de/veld en zandbakken met inbe-
grip van de directe omgeving bin-
nen een straal van 200 meter geme-
ten vanaf het middelpunt van de be-
treffende plaats. 

Alcoholgebruik is ook verboden 
op plekken als het Seringenpark, 
het winkelcentrum-zuid, het ter-
rein rondom het busstation Horten-
siaplein, de groenstrook Heegstra-
park, de voetbalkooi aan het Spoor-
lijnpad, het winkelcentrum Horn-
meer, het terrein op en rondom par-
keerterrein Dreef, de jongerenont-
moetingsplek (JOP) Dreef en de di-
recte omgeving daaromheen bin-
nen een straal van 50 meter geme-
ten vanaf het middelpunt van de be-
treffende plaats. In Kudelstaart gaat 
het om het centrum van Kudelstaart 
en het terrein bij de Jongerenont-
moetingsplek (JOP) in het Skate-
park. In Oosteinde gaat het om het 

openbare terrein, inclusief de Jon-
gerenontmoetingsplek (JOP), beho-
rende bij sporthal de Bloemhof en 
ook om het Poldermeesterplein. Om 
welke plaatsen het exact gaat is uit-
voerig terug te vinden op de web-
site van gemeente Aalsmeer, www.
aalsmeer.nl. 

Handhavend optreden
Met het alcoholverbod wil de nieu-
we burgemeester van Aalsmeer 
de overlast door alcoholgebruik in 
de openbare ruimte tegengaan en 
voorkomen. Burgemeester Theo 
van Eijk: “Op diverse plekken in 
Aalsmeer wordt al langere tijd be-
hoorlijke veel overlast veroorzaakt 
door gebruikers van alcoholische 
dranken. Ik trek hier als burge-
meester met dit alcoholverbod een 
duidelijke grens. Gebruik van alco-
hol op deze plekken zal niet getole-
reerd worden. Wat mij betreft gaan 
we ook daadwerkelijk over tot ingrij-
pen bij het constateren van overtre-
dingen van dit verbod.” De politie en 
de buitengewone opsporingsamb-
tenaren die in dienst zijn van de ge-
meente Aalsmeer zijn bevoegd om 
het verbod te handhaven en zullen 
dan ook bekeuringen uitschrijven 
bij overtreding. Van Eijk: “Op ba-
sis van het alcoholverbod kunnen 
zij al handhavend optreden voor-
dat er daadwerkelijk sprake is van 
overlast, omdat enkel het nuttigen 
of het bij zich hebben van alcohol in 
een geopend flesje of blikje al ver-
boden is.”

Aalsmeer - Een opmerkelijk trans-
port afgelopen dinsdag 2 oktober 
in de Ringvaart. De twee beweeg-
bare brugdekdelen van de nieu-
we Bosrandbrug in de N231 wer-
den over de Ringvaart van de Haar-
lemmermeer naar de plaats van be-
stemming gevaren. Met kranen 
worden de brugdelen vervolgens 
op hun plek gehesen. De grootse 
aanvoer zorgde er voor dat ander 

scheepvaartverkeer op de Ringvaart 
niet mogelijk was. Uiteraard waren 
schippers van de stremming op de 
hoogte gebracht. De keuze was om-
varen of wachten tot de stremming 
voorbij is. Er waren wachtplaatsen 
ingericht bij de Aalsmeerderbrug, 
de Schipholdraaibrug en de brug in 
de A9. Vanaf vanochtend vroeg was 
scheepsverkeer weer mogelijk.
Foto: John ‘t Hoen.

Groots transport in Ringvaart

Geen overleg van de Dorpsraad
Kudelstaart – De Dorpsraad houdt 
woensdag 10 oktober geen dorps-
overleg. Dit seizoen wordt een an-
der schema aangehouden en wor-
den de ‘dorpsoverleggen’ om de 
maand gehouden. De eerst volgen-
de vergadering is woensdag 14 no-
vember. Het bestuur komt dan terug 
met onderwerpen, zoals overlast in 

het winkelcentrum, groen en grijs, 
Proosdij- Noord en de Rietlanden. 
Heeft u voor die tijd vragen of op-
merken? “Laat het ons weten, want 
alleen met uw input kunnen wij ons 
Kudelstaart verbeteren”, Aldus het 
bestuur. Vragen of informatie kun-
nen gestuurd worden naar: dorps-
raadkudelstaart@hotmail.com.

Aalsmeer - De bewoners van de 
Kudelstaartse wijk De Rietlanden 
worden door de gemeente uitgeno-
digd om hun mening te geven over 
de inrichting van het gebied rond-
om de vijver in de wijk. Op basis van 
eerdere participatie van bewoners 
is voor dit gebied een plan gemaakt 
voor toegepaste kunst, vormgeving 
en verdere inrichting. De bewo-
ners zijn per brief uitgenodigd om 
te reageren. Verantwoordelijk wet-
houder Gertjan van der Hoeven: “Ik 
hoop op veel reacties van de bewo-
ners van De Rietlanden. De ontwer-
pen zijn mede op basis van eerdere 
opmerkingen van bewoners ontwik-
keld. Als het goed is kunnen we dan 
na half oktober doorpakken met het 
verder uitwerken van de plannen. 
Ikzelf vind beide ontwerpen prachtig 
en ben erg benieuwd naar de voor-
keur van bewoners.”

Kunst in en om de vijver
Er zijn inmiddels twee schetsont-
werpen gemaakt voor toegepaste 
kunst in en rond de vijver. Het zijn 
twee totaal verschillende ontwer-
pen. Op basis van de eerdere input 
van bewoners heeft Wim Jonker een 

ecologisch vogelhuis ontworpen en 
Marjolein Hendriks onder ande-
re ’gestileerde Lisdodden’. De ont-
werpen kunnen worden bekeken op 
de website van de gemeente (www.
aalsmeer.nl/rietlanden) en zijn bo-
vendien in te zien in het gemeen-
tehuis. De opmerkingen van bewo-
ners worden meegewogen bij het 
besluit van het college van burge-
meester en wethouders welk kunst-
object verder ontwikkeld gaat wor-
den voor de Rietlanden. Na parti-
cipatie van bewoners is de plek en 
vormgeving van de ronde steiger in 
de vijver verder ontwikkeld en inge-
tekend. Rond de speelplek komen 
vakken met bloemrijk groen. Het 
voetbalveldje wordt op verzoek van 
bewoners niet veel groter. De bo-
menrij langs de Zonnedauwlaan is 
ingetekend. Al deze uitwerkingen 
zijn ook op de website in te zien en 
ook hierover kan een mening gege-
ven worden. Dit kan tot 15 oktober. 
Het boomplantseizoen loopt van no-
vember tot april. De gemeente wil 
in het vroege voorjaar van 2013 de 
nieuwe bomen en struiken planten. 
De oplevering zou dan voor de zo-
mer van 2013 kunnen zijn.

Bewoners nu aan zet in 
Rietlanden Kudelstaart

Herman Boon in
jongerendienst
Aalsmeerderbrug – Op zondag 7 
oktober wordt om 19.00 uur weer 
een Baan7 jongerendienst gehou-
den in de Levend Evangelie Ge-
meente. Spreker is cabaretier en 
liedjesschrijver Herman Boon. Vanaf 
19.00 uur zijn jongeren van 13 tot 20 
jaar van harte welkom aan de Kruis-
weg 55 in Aalsmeerderbrug. Her-
man Boon spreekt vol passie, ener-
gie en humor. Op Baan7 richt hij 
zich speciaal op jongeren en zal hij 
een eigentijdse boodschap neerzet-
ten. Boon is bekend van televisie en 
zijn cabaretprogramma’s waarmee 
hij door het hele land trekt om men-
sen over de liefde van God te ver-
tellen. Baan7 wordt iedere eerste 
zondag van de maand gehouden. 
Het is een te gekke jongerendienst 
waar honderden jongeren van 13 tot 
20 jaar bij elkaar komen om God te 
aanbidden en te luisteren naar een 
goede boodschap. Het maakt niet 
uit naar welke kerk je gaat of hele-
maal nooit in de kerk komt. Iedereen 
mag binnen wandelen. Tijdens de 
dienst kunnen de aanwezigen ge-
nieten van een goede jongerenband 
en sprekers die de taal van de jon-
geren spreken. Na afloop is er al-
tijd een knallende after-party. Meer 
informatie vind je op www.leg.nl  
of www.baan7.nl.

Sport en Spel voor zestig+
Aalsmeer - Volleybal, tafeltennis, 
badminton, gymnastiek, dynamic 
tennis en zelfs jeu de boules. Deze 
sporten kunnen iedere dinsdagmid-
dag beoefend worden door sportie-
ve mensen van zestig jaar en ouder. 
In sporthal de Bloemhof wordt we-
kelijks deze sport- en spelinstuif ge-
organiseerd, waarbij het sportele-
ment absoluut de boventoon voert. 
Joke Winkler, één van de drie be-
geleidsters draait al vanaf het begin 
mee. “En dat is voor mij al achten-
twintig jaar! 

Samen met sportdocent Mieke Re-
geling en fysiotherapeute Monique 
Paassen, geven wij advies en tips 
aan de deelnemers en we hebben 
uiteraard alle drie EHBO kennis in 
huis als er onverhoopt iets mocht 
gebeuren. Er zijn twee begeleidsters 
per keer aanwezig. We rouleren.” 
Om half twee wordt er altijd gestart 
met een warming up van een kwar-
tier. Dit gaat op uptempo muziek. Ie-
dere deelnemer doet hier aan mee. 
Daarna kan er gekozen worden om 
nog drie kwartier te gymnastieken, 
met gewichtjes, voor conditie en 
kracht, maar tevens worden alle vel-
den klaargezet voor de eerder ge-
noemde sporten. Joke vervolgt: “Het 
leuke is dat er zowel mannen als 
vrouwen meedoen en dat iedereen 
op zijn eigen niveau bezig is. En het 
allerbelangrijkste om te weten is dat 
het een instuif betreft, dus je kunt 
per keer betalen en zit verder ner-
gens aan vast. Voor slechts vier eu-
ro twee uur sportief bezig zijn, waar 
kan dat nou nog?” Om half drie is 
het pauze en kan in de gezellige 
kantine van de Bloemhof een kop 
koffie of iets anders worden genut-
tigd. Daarna worden de activiteiten 
hervat tot kwart over drie, om ver-
volgens met een professionele coo-
lingdown van een kwartier te eindi-
gen. Dit om spierpijn te voorkomen. 

Verschillende activiteiten
Een deelneemster vertelt iets over 
het badmintonnen: “Ik doe dit al 
twaalf jaar met heel veel plezier en 
wil nog even benadrukken dat het 

echt fanatiek gespeeld wordt. Het is 
beslist geen campingrecreatie. Sa-
men met mannen spelen is ook leuk 
en dat er vriendschappen kunnen 
ontstaan is natuurlijk een fijne bij-
komstigheid.” Voor het dynamic ten-
nis komen twee dames enige uitleg 
geven: “Het houdt het midden tus-
sen tafeltennis, qua puntentelling, 
en gewoon tennis, maar dan met 
een softbal en een kleiner veld. Er 
spelen vier mensen in een veld, die 
om de beurt moeten slaan. Het net 
is iets lager en het gehele dynamic 
tennis is wat minder blessuregevoe-
lig, dus zeer geschikt voor ouderen. 
Het is al een bekende sport in Over-
ijssel, maar inmiddels begint het ook 
hier in Aalsmeer vormen aan te ne-
men.” Als laatste vertelt een me-
vrouw iets over de spelregels bij 
het volleybal: “Het veld is hetzelf-
de, maar hierbij hoef je niet de bal 
over het net te slaan, je mag vangen 
en gooien. We spelen soms met vier 
mensen per veld, soms met zeven, 
dat ligt er net aan hoe druk het is. 
Er wordt in ieder geval altijd ge-
speeld. De puntentelling is verder 
hetzelfde als gewoon volleybal. We 
trekken een kaartje wie tegen wie 
speelt. Die verschillende combina-
ties per keer maken het erg leuk. 
We hebben er allemaal erg veel lol 
in, maar we willen natuurlijk wel 
graag winnen!”

Subsidie 
Wat zou het toch zonde zijn als voor 
dit fantastische evenement geen 
subsidie meer ontvangen zou wor-
den. De lage kosten en het ‘ko-
men wanneer je kunt en wilt’, ma-
ken deze sportieve middag ontzet-
tend belangrijk voor onze oude-
ren in Aalsmeer. Voor degenen die 
graag een kijkje willen nemen of 
zelfs meteen mee willen doen: Trek 
iets gemakkelijks zittends aan, goed 
schoeisel en ga op dinsdagmiddag 
om half twee richting de Bloemhof 
aan de Hornweg 187. Voor slechts 
vier euro kunt u twee uur sporten en 
spelen, daar kan toch geen sport-
school tegenop? 
Door Miranda Gommans 



pagina 20 Nieuwe Meerbode - 4 oktober 2012

ingezonden
Tonnen kostend Cultuurpunt Aalsmeer voor 
verdeling 65.000 aan kunst- en cultuursubsidie 
Aalsmeer - Het college van 
Aalsmeer, onder aanvoering van 
wethouder Gertjan van der Hoeven, 
wil een nieuwe professionele orga-
nisatie onder de naam: Cultuurpunt 
Aalsmeer, oprichten. De directeur 
van deze organisatie gaat met en-
kele medewerkers in feite hetzelf-
de doen wat de Stichting voor Kunst 
en Cultuur Aalsmeer met bijna 100 
vrijwilligers al tientallen jaren gratis 
doet. Het nieuwe bedrag dat de ge-
meente aan dat nieuwe cultuurpunt 
kwijt zal zijn bedraagt naar schatting 
250.000 tot 300.000 euro op jaarba-
sis. Dit zijn de personeelskosten voor 
12,5 functiedagen per week, dus 100 
mensuren, en de nieuwe huisves-
tings- en operationele kosten. Daar 
bovenop komt dan nog het subsi-
diebedrag van 65.000 euro, die deze 
organisatie, naast wat coördinerend 
werk, mag verdelen over alle kunst 
en cultuurinitiatieven in Aalsmeer. 
Dit is ronduit verbijsterend, omdat 
onder het mom van noodzakelijke 
gemeentelijke bezuinigingen, het te-
kort van 5 miljoen op de gemeente-
begroting, de gemeente KCA offici-
eel liet weten per 1 januari 2013 de-
zelfde 65.000 euro aan subsidie te 
moeten korten. Minus de huur van 
het Oude Raadhuis van 17.000 eu-
ro ontving KCA 78.000 euro subsi-
die, waar alle onkosten van werden 
betaald zoals salaris- en beheers-
kosten van de Stichting en het Ou-
de Raadhuis, de druk van het KCA 
programma, en de bijdragen aan de 
exposities, concerten en de toneel-
uitvoeringen. Het intrekken van deze 
subsidie betekent dat KCA zich niet 
kan handhaven in zijn huidige vorm. 
De gemeente besloot onder druk de 
subsidie ten behoeve van de huur 
van het Oude Raadhuis en salaris-
kosten nog twee jaar te verlengen 
tot 2015. De wethouder vindt verder 
dat onze schoolkinderen die nu, tot 
grote tevredenheid van de kinderen 
en de leerkrachten, kunst oriëntatie-
lessen krijgen in het Oude Raadhuis, 
deze lessen alleen nog bij een ver-
gelijkbare organisatie in Amstelveen 
moeten krijgen middels een soorte-
ment van lesbrief. Echter deze les-

sen worden in Amstelveen gegeven 
en niet in een museum. Bovendien 
moeten de kinderen met een bus 
van 500 euro per keer naar Amstel-
veen. Maar, volgens de wethouder, 
gaat de gemeente dat wel betalen. 
Dit is allemaal bijzonder vreemd ze-
ker als je bedenkt dat de gemeen-
te moet bezuinigen. Je zou haast be-
denken of bij deze onzinnige beslis-
sing misschien andere belangen een 
rol spelen! De hele ommezwaai door 
de gemeente is dus aangezwengeld 
onder valse voorwendselen. Het was 
anders geweest als het college KCA 
had aangezegd dat de vrijwilligers-
organisatie niet goed zou functi-
oneren of dat het gepresenteerde 
kunst- en culturele programma on-
voldoende zou zijn. De wethouder 
maakte in de raadsvergadering van 
12 juli jongsleden plotseling, tussen 
neus en lippen, bekend dat het hem 
niet meer ging om bezuinigen, maar 
om veranderen. Gert Jan van der 
Hoeve laat de vrijwilligersorganisatie 
dus willens en wetens doodbloeden. 
In de nieuwe opzet van ‘Op weg naar 
een nieuw cultuurpunt Aalsmeer’, 
geschreven door een kostbare, inge-
huurde Amsterdamse kracht, komt 
het woord beeldende kunst noch 
de toekomst van het Oude Raad-
huis voor. Wel wordt uitgebreid het 
huiskamermuseum van Janna van 
Zon genoemd. Bovendien staan de 
financiële consequenties van de 
nieuwe organisatie in het gemeente-
raadsvoorstel nauwelijks op een rij, 
terwijl de gemeenteraadsleden wel 
wordt gevraagd alvast te mogen be-
ginnen met de sollicitatieprocedure 
ten behoeve van de coördinator van 
dat nieuwe Cultuurpunt Aalsmeer. 
En wat er met het enige monumen-
tale pand in Aalsmeer centrum moet 
gebeuren, blijft dus onduidelijk. In 
de nieuwe situatie moeten de KCA 
vrijwilligers, zo die er überhaupt nog 
zijn, gevraagd voor iedere culture-
le activiteit op papier een bid uit te 
brengen, bij die dure nieuwe direc-
teur van het cultuurpunt. Deze krijgt 
namelijk het mandaat van de ge-
meente om daarover te beslissen 
en aan te geven onder welke voor-

waarden aan bijvoorbeeld een con-
cert of expositie subsidie wordt ver-
leend. Er worden dus, indien de 
Raad van Aalsmeer dit beslist, ton-
nen uitgegeven aan een cultuurpunt 
Aalsmeer om te beslissen waaraan 
65.000 euro aan kunst- en culturele 
subsidiegelden mogen worden be-
steed. Bovendien zit straks de des-
tijds door de stichting overgeno-
men ambtenaar, die al bijna 30 jaar 
op professionele wijze exposities or-
ganiseert en kunst en cultuurlessen 
geeft aan de Aalsmeerse schoolkin-
deren, met een uitkering thuis, terwijl 
voor tonnen nieuw personeel wordt 
aangenomen en gehuisvest. Perso-
neel dat niet eens uitvoerend werk 
verricht; die organiseren geen jazz-
concerten, of hangen geen schilde-
rijen op of schenken geen koffie en 
thee bij de klassieke muziekuitvoe-
ringen of ontwerpen geen drukwerk 
en die onderhouden geen website of 
tuin van het museum. Veel vrijwilli-
gers, die al tientallen jaren met hart 
en ziel verbonden zijn aan KCA, heb-
ben al aangegeven geen zin te heb-
ben om te bedelen om hun vrijwil-
ligerswerk te mogen doen. Dus als 
de gemeente Aalsmeer de komen-
de jaren via dat nieuwe cultuurpunt 
Aalsmeer een vergelijkbaar kunst en 
cultuur programma wil aanbieden 
aan de Aalsmeerse bevolking, zal ze 
nog dieper in de buidel moeten tas-
ten. Beter zou zijn als de gemeente 
de tonnen, die zij aan dat ‘Cultuur-
punt Aalsmeer’ willen gaan uitge-
ven, aan de verbouwing van het eni-
ge monumentale pand in Aalsmeer-
centrum zouden uitgeven. Dan be-
houden we een voor alle Aalsmeer-
ders vrij toegankelijk cultureel pand 
en kunnen we het Oude Raadhuis 
als trouwlocatie gebruiken of als in-
loophuis voor bijvoorbeeld kanker-
patiënten. De vrijwilligers van de 
Stichting Kunst en Cultuur kunnen 
er met hun verstand niet bij en vra-
gen zich af welke politieke partij de 
moed heeft deze onzinnige plannen 
een halt toe te roepen?! 
Stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer, Hilde Boerdam, 
Louk Kluck en vele anderen.

Aalsmeer - Woensdag 26 septem-
ber kwamen zo’n zestig deelnemers, 
waaronder de bestuurders van 
de gemeenten Aalsmeer, Nieuw-
koop, Kaag en Braasem, Haarlem-
mermeer, Amstelveen, Uithoorn, 
de Ronde Venen, Provincie Noord-
Holland en de bestuurlijke verte-
genwoordigers van werkgevers- 
en werknemersorganisaties, Bin-
nenlandse Zaken, woningcorpora-
ties en andere regionale huisves-
ters bij elkaar in het gemeentehuis 
van Aalsmeer om te praten over de 
huisvesting van EU-arbeidsmigran-
ten. De bijeenkomst werd georgani-
seerd door de gemeente Aalsmeer 
samen met Greenport Aalsmeer en 
het Ministerie van Binnenlandse za-
ken. De bijeenkomst werd geopend 
door wethouder Wonen, Rik Rolle-
man. In zijn speech benadrukte hij 
het belang van arbeidsmigranten 
voor de Aalsmeerse economie en 
dat de arbeidsmigranten op een vei-
lige en goede manier moeten kun-
nen wonen. “Arbeidsmigranten ma-
ken onderdeel uit van onze samen-
leving en of ze nu kort of wat lan-
ger verblijven in de regio Greenport 
Aalsmeer, huisvesting moet op een 
goede manier geregeld zijn”, aldus 
Rolleman. Ook riep wethouder Rol-
leman andere gemeentes uit de re-
gio nadrukkelijk op te inventarise-
ren hoeveel arbeidsmigranten er in 
de eigen gemeente werken en wo-
nen en hoeveel passende en legale 
huisvesting er nu is. Daarna kan be-

leid geformuleerd worden. “Dit tra-
ject is in Aalsmeer ingezet, maar het 
zou goed zijn als omringende ge-
meentes samen met Aalsmeer hier-
in optrekken, zodat er één lijn wordt 
getrokken en geen waterbed effect 
ontstaat waarbij, de arbeidsmigran-
ten naar een andere gemeente ge-
stuwd worden.” Tijdens de bijeen-
komst was er naast de presenta-
ties ook volop gelegenheid voor be-
stuurders, corporaties en werkge-
vers en uitzenders om met elkaar in 
gesprek te komen, zodat gezamen-
lijk ingezet kan worden op afspra-
ken die leiden tot de realisatie van 
meerdere en betere huisvestings-
plekken. Burgemeester Theo van 
Eijk van Aalsmeer was eveneens 
aanwezig en heeft tijdens zijn bur-
gemeesterschap in Medemblik veel 
ervaring opgedaan met het onder-
werp van de conferentie. Hij stond 
aan de wieg van Project Kompas, 
een regionaal samenwerkingsver-
band tussen een aantal Westfriese 
gemeentes op het gebied van huis-
vesting van arbeidsmigranten. “Het 
feit dat de problematiek met de con-
ferentie nu regionaal op de agen-
da staat, is al een enorme winst. In 
Medemblik begonnen we samen 
met één andere gemeente. Uitein-
delijk hebben de zeven Westfrie-
se gemeentes de problematiek on-
derkend en trekken gezamenlijk 
op.” De bijeenkomst werd afgeslo-
ten door wethouder Ad Verburg van 
Economische Zaken van Aalsmeer 

en Bestuurlijke trekker Regionale 
Convenant huisvesting arbeidsmi-
granten Greenport Aalsmeer: “De 
arbeidsmigranten leveren een be-
langrijke bijdrage aan de omzet van 
Greenport Aalsmeer en zijn daar-
mee dus belangrijk voor de Neder-
landse economie. We moeten sa-
men op korte termijn regionale af-
spraken maken over meer èn betere 
huisvesting in het belang van de Eu-
ropese arbeidsmigrant en de eco-
nomie. We willen de arbeidsmigran-
ten hetzelfde behandelen als de in-
woners van Aalsmeer.” 
Op 28 maart 2012 is door de Minis-
ter van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties en een aantal lan-
delijke organisaties van gemeen-
ten, woningcorporaties, werkgevers 
en werknemers de nationale verkla-
ring (tijdelijke) huisvesting van EU-
arbeidsmigranten ondertekend. Mi-
nister Spies vraagt de regio om nog 
voor het einde van dit jaar concre-
te bestuurlijke afspraken te maken 
tussen gemeenten, werkgevers en 
huisvesters. Om tot deze afspraken 
te komen is het traject opgedeeld 
in twee bijeenkomsten. Deze eer-
ste bijeenkomst was met name be-
doeld om te inventariseren wat de 
gemeenschappelijke ambities op 
het gebied van huisvesting van ar-
beidsmigranten zijn. De inzet is om 
tijdens de tweede bijeenkomst te 
komen tot concrete bestuurlijke af-
spraken. Deze bijeenkomst zal op 25 
januari 2013 plaatsvinden.

Grote opkomst bij eerste bestuurlijke 
bijeenkomst over arbeidsmigranten

Wethouder Gertjan van der Hoeven op bezoek tijdens een kunstles voor leerlingen van basisscholen in Het Oude 
Raadhuis.

College stelt Aalsmeerse 
Kunst- en Cultuurnota vast
Aalsmeer - Dinsdag 2 oktober 
heeft het college van burgemeester 
en wethouders de Aalsmeerse Cul-
tuurnota ‘Beweging maakt Ruimte’ 
vastgesteld en voor besluitvorming 
aangeboden aan de gemeenteraad. 
Deze nota legt het kunst- en cul-
tuurbeleid vast voor de periode van 
2013 tot 2016. Het college heeft een 
aantal nieuwe speerpunten voor het 
kunst en cultuurbeleid benoemd. 
Allereerst zijn dat cultuureducatie 
voor alle groepen van het basison-
derwijs en verplaatsing van het mu-
ziekonderwijs naar de scholen en 
de wijken (ambulant muziekonder-
wijs). Naast de Stichting KCA komt 
er ook ruimte voor subsidiering van 
andere aanbieders van culturele ac-
tiviteiten en komt er een Cultuur-
punt Aalsmeer dat een centrale po-
sitie gaat vervullen in het Aalsmeer-
se culturele leven.

Intensieve voorbereiding
Wethouder cultuur Gertjan van der 
Hoeven: “We hebben uitgebreid 
overlegd en samengewerkt met 
heel veel betrokken cultuurorgani-
saties en personen, van professio-
neel tot amateur. 
De nota is het resultaat van deze in-
tensieve voorbereiding en ik wil ie-
dereen die een bijdrage heeft gele-
verd daarvoor van harte danken. Ik 
ben ervan overtuigd dat we met de-
ze beleidsnota een goede invulling 
geven aan de politieke wens om te 
komen tot een stimulerend en ver-
nieuwend cultuurbeleid binnen de 
door de raad meegegeven kaders 
en taakstellingen.” In de titel van de 
nota ‘Beweging maakt ruimte’ ligt 
besloten wat het college ermee wil 
bereiken, namelijk verandering en 
ruimte voor nieuwe culturele initia-
tieven en organisaties in Aalsmeer. 

Er wordt gekozen voor een structu-
rele verankering van cultuureduca-
tie in alle groepen van het basison-
derwijs. 

De gemeente stopt met de subsi-
diëring van het individuele muziek-
onderwijs en gaat per 2013 het am-
bulant muziekonderwijs subsidi-
eren. Het muziekonderwijs wordt 
dan aan groepjes kinderen in scho-
len en wijken gegeven. Het cultuur-
punt Aalsmeer krijgt binnen enke-
le jaren een centrale positie in het 
Aalsmeerse culturele leven. Alle 
Aalsmeerders die hun hart hebben 
verpand aan kunst en cultuur en 
zich daarvoor vrijwillig of beroeps-
matig inzetten, kunnen er terecht. 
Ze kunnen er kennis delen, profes-
sioneel advies inwinnen en boven-
al elkaar ontmoeten en nieuwe sa-
menwerkingsverbanden aangaan.

Info-avond bestemmingsplan Hornmeer 
“Levendige discussie en veel vragen”
Aalsmeer - Woensdagavond 26 
september waren een kleine vijftig 
bewoners naar buurthuis Hornmeer 
gekomen om geïnformeerd te wor-
den over het voorontwerp bestem-
mingsplan Hornmeer. Over de be-
tekenis en de inhoud van bestem-
mingsplan Hornmeer is uitgebreid 
van gedachten gewisseld. Het be-
stemmingsplan is conserverend 
van aard wat betekent dat met na-
me de huidige situatie wordt vast-
gelegd. Dit komt voort uit de wette-
lijke verplichting die inhoudt dat de 
gemeente Aalsmeer voor 1 juli 2013 
nagenoeg al haar bestemmings-
plannen moet actualiseren. Het was 
duidelijk dat er grote betrokkenheid 
bij de bewoners is over de ontwik-
kelingen in de buurt. 
Sommige bewoners wilden ook 
graag meer weten over de ontwik-
kelingen rond de fusie van twee 
scholen, de fusie van de drie voet-
balverenigingen en de verwach-
te herontwikkeling van het gebied 
bij de Roerdomplaan. Maar dat is in 
dit bestemmingsplan niet opgeno-
men, omdat deze ontwikkelingen op 
dit moment nog niet concreet ge-
noeg zijn. Verantwoordelijk wethou-
der Gertjan van der Hoeven: “Het is 

jammer dat sommige bewoners met 
andere verwachtingen naar de in-
formatieavond kwamen en daardoor 
wellicht wat teleurgesteld raakten. 
Ik begrijp ook heel goed dat men 
daar graag meer over wil weten. 
Tegelijkertijd hebben we naar mijn 
mening samen met de wijkraad dui-
delijk van tevoren gecommuniceerd 
waar dit bestemmingsplan wel en 
niet over gaat. Mogelijk dat we in de 
ontwerpfase van dit bestemmings-
plan nog wel het fusiecomplex van 
RKAV, VVA en Jong Aalsmeer Uni-
ted kunnen meenemen. Maar de 
plannen voor de fusieschool op het 
VVA-complex en de eventuele her-
ontwikkeling van het gebied bij de 
Roerdomplaan zijn dan nog niet 
concreet genoeg. Daarvoor zul-
len dus in de komende jaren apar-
te procedures worden gevoerd. Bo-
vendien willen we inwoners betrek-
ken bij de planvorming voor de her-
inrichting van het VVA-complex en 
het gebied Roerdomplaan. Men 
krijgt dus nog voldoende tijd en ge-
legenheid om mee te denken over 
de plannen. De enige besluiten die 
zijn genomen is dat de fusieschool 
een plek zal vinden op het huidige 
hoofdveld van VVA en dat de fusie-

vereniging gaat voetballen op een 
gemoderniseerd complex bij RKAV. 
Daarvoor bestaan geen zinnige al-
ternatieven die wettelijk uitvoerbaar 
zijn en kunnen rekenen op draag-
vlak bij betrokken verenigingen en 
het schoolbestuur. Maar er blijven 
echt nog meer dan genoeg aspec-
ten over om samen plannen voor te 
ontwikkelen. Daar gaan we mee aan 
de slag.” 

Inspraak
Het voorontwerp van het bestem-
mingsplan ligt nog tot en met 18 ok-
tober ter inzage op het gemeente-
huis. De plannen ook inzien op de 
website van de gemeente Aalsmeer. 
Gedurende de inzagetermijn kan ie-
dereen een inspraakreactie indie-
nen bij het college van burgemees-
ter en wethouders. Dat kan door 
een brief te schrijven aan het col-
lege van B&W, Postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer onder vermelding 
van bestemmingsplan Hornmeer. 
Of door een email te sturen aan in-
fo@aalsmeer met bovenstaande ge-
gevens. Wie alleen een of meerde-
re vragen heeft, kan eveneens een 
email sturen of bellen met de ge-
meente via 0297-387575.

Werkgroep Seringenpark e.o. mag 
‘Vissteiger bij Molenvliet’ realiseren
Aalsmeer - Het Eigen Haard Fonds 
stelt jaarlijks 50.000 euro beschik-
baar voor projecten die de woon-
omgeving verfraaien of verbete-
ren. Vorig jaar kreeg via dit fonds 
het appartementengebouw aan het 
Poldermeesterplein een daktuin. 
Dit jaar zijn veertig projecten inge-
diend. De werkgroep Behoud Serin-
genpark e.o. is één van de zeven ge-
nomineerden. 
Vanuit het wijkbestuur van de Stom-
meer is vorig jaar november een 
burgerinitiatief ontstaan wat leid-
de tot de oprichting van de werk-
groep. In het wijkbestuur zit Rob 
Lutgerhorst als vertegenwoordiger 
van de bewonerscommissie Stom-
meer van woningcorporatie Eigen 
Haard. Hij heeft de werkgroep on-
dersteund bij de aanvraag voor het 
project ‘vissteiger bij de Molenvliet’. 
Het plan is een vissteiger te plaat-
sen aan het water van de Molenvliet 
achter het Seringenpark. En wel 
één die ook geschikt is voor men-
sen met een lichamelijke beperking. 
Dankzij de expertise van Martin 
Smit, lid van de werkgroep, kon een 
gedetailleerde tekening met offerte 
worden ingediend. Ook was al be-
kend dat de gemeente het initiatief 

toejuicht en haar medewerking zal 
verlenen als het project mocht wor-
den uitgekozen. De gemeente staat 
tevens garant voor het onderhoud 
van de vissteiger. Tijdens de grote 
bewonerscommissiedag op 3 sep-
tember in Amsterdam is bekend ge-
maakt welke zeven projecten uitge-
voerd mogen worden. Namens de 
werkgroep was Martin Smit aanwe-

zig en hij mocht tijdens de feestelij-
ke presentatie een cheque ter waar-
de van ruim 8.000 euro in ontvangst 
nemen. 
Dat betekent dat de werkgroep Be-
houd Seringenpark e.o. aan de Mo-
lenvliet een mooie vissteiger kan 
bouwen. In overleg met de gemeen-
te en Waterschap Rijnland zal de 
juiste plaats worden bepaald.



Kudelstaart - Vorige week zaterdag 
reisde het eerste korfbalteam van 
VZOD af naar het mooie Doorn. In 
de bossen ligt het complex van KCD. 
Het kunstgrasveld aldaar was nog 
onder constructie, dus zij spelen hun 
wedstrijden nog op gras. Dat is even 
wennen, aangezien de Kudelstaartse 
korfballers al weer jaren op kunst-
gras spelen. VZOD stond vóór de-
ze wedstrijd op een keurige tweede 
plaats met één punt voorsprong op 
KCD. De eerste actie van het duel le-
verde VZOD gelijk een strafworp op 
die helaas gemist werd. KCD schrok 
hier niet van en stond vijf minuten la-
ter op een 2-0 voorsprong. Bart Ver-
heul scoorde via een doorloopbal de 
aansluitingstreffer waarna ook KCD 
weer scoorde: 3-1. Anika van Os zet-
te VZOD met een afstandschot weer 
op 3-2. Zo bleef het spannend en 
ook stuivertje wisselen in het score-
verloop. Na tien minuten liet KCD de 
4-2 noteren. Maar zoals VZOD sinds 
de start van dit seizoen onder trai-
ner/coach Frits Visser speelt, liet het 
zich niet gek maken en vertrouw-
de op hun eigen speelwijze. Helaas 
werd een loepzuivere doorloopbal 
van Donja Passies afgekeurd, maar 
even later scoorde zij van afstand 
4-3. Het rustig zoeken en rondspe-
len van het tweede aanvalsvak werd 
beloond door een treffer van Verheul: 
4-4. VZOD rook bloed en ook het an-
dere (jongere) vak legde mooi veld-
spel op de mat. Geduldig werd de bal 
rondgespeeld en een prachtig sa-
menspel van Erik Spaargaren en Nils 
van Os, waarbij de heren van KCD 
volledig het Doornse bos in werden 
gestuurd, werd door laatstgenoemde 
van dichtbij afgerond: 4-5. Een mi-
nuut later toverde Spaargaren nog 
een fluwelen pass uit zijn vingers 
en gaf Nils van Os een schitteren-
de dieptebal aan. Alhoewel van Os 
de bal niet meer verwachtte werd de 
bal feilloos door hem verzilverd: 4-6. 
Een uitstekende periode dus voor de 
Kudelstaarters die daarmee de wed-
strijd gelijk omdraaiden. Nadat er te-
gen werd gescoord, versierde Ver-
heul intelligent een strafworp die he-
laas gemist werd. Gelukkig was het 
Passies die de 5-7 inknalde en hier-
mee werd de thee opgezocht. VZOD 
had in de eerste helft eventjes nodig 
gehad om de draai te vinden, maar 

kreeg daarna snel oog in de voor-
spelbare aanvalsopbouw van de te-
genstander. Na rust gingen de ‘Kö-
nigsblauen’ uit Kudelstaart door met 
waar ze vóór rust gebleven waren, 
want al in de eerste minuut scoorde 
Josine Verburg een fraaie doorloop-
bal: 5-8. Door beide ploegen werd er 
om en om gescoord en zo stond er 
na een kwartier 10-11 op de teller 
(doelpunten van Dineke Westerhof, 
Spaargaren en Passies). Het bleef zo 
een spannend duel, maar Nils van Os 
schoot er, tot opluchting van de mee-
gereisde supporters, van ver zijn der-
de treffer in: 10-12. Wouter Vermeu-
len benutte een wegtrekactie van-
uit de paal na een passje van Ver-
heul en de zege leek binnen: 10-13. 
KCD gaf zich echter nog niet gewon-
nen en wist in de laatste vijf minu-
ten nog tweemaal te scoren. Het was 
Spaargaren die in de allerlaatste mi-
nuut een goede wedstrijd bekroon-
de met een verlossend afstandsschot 
zonder daarbij de mand te raken: 
eindstand 12-14. Aanstaande zater-
dag om 15.30 uur speelt VZOD aan 
de Wim Kandreef tegen Kesteren. 
De overige uitslagen van deze za-
terdag: KCD 1-VZOD 1 12-14, KCD 
2-VZOD 2 12-4, SDO 4-VZOD 3 11-
11, Rapid A1-VZOD A1 17-3, Bad-
hoevedorp A2-VZOD A2 9-6, TOP 
A4-VZOD A2 8-5, ZKV B2-VZOD B1 
2-9, VZOD C1-Helios C1 2-1, Veloci-
tas C4-VZOD C2 17-3, VZOD D1-KZ 
D3 6-5, VZOD D2-Atlantis D2 1-5, 
VZOD E1-TOP E7 3-2.
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Hbv Target geeft clinic 
Aalsmeer - Op donderdag 27 sep-
tember heeft Handboogvereniging 
Target een clinic verzorgd in the 
Beach. Ruim 160 medewerkers van 
TNT konden op hun personeelsfeest 
kiezen uit verschillende clinics en/
of workshops waaronder percussie, 
cocktails mixen, beachvolleybal en 
deze keer ook handboogschieten. 
HBV Target was met zeven schut-
ters aanwezig om diegenen die voor 
handboogschieten hadden gekozen 
de beginselen van de boogschiet-
sport bij te brengen. In twee sessies 
van 1 uur werd er eerst een korte in-

structie gegeven en daarna konden 
de deelnemers hun krachten me-
ten in een onderlinge wedstrijd. Na 
de tweede sessie bleek de winnaar 
een gemiddelde te hebben gescho-
ten van 8,3 (met is maximale sco-
re van 10 is dit prima voor een be-
ginneling) en werd hem in de loop 
van de avond een trofee overhandig 
door de spelleiding. Zowel de schut-
ters als de deelnemers waren zeer 
enthousiast over het verloop van de 
clinic. Voor HBV Target was dit niet 
de eerste  clinic op locatie, maar wel 
de eerste in The Beach.

Waterpolocompetitie
De Meeuwen te sterk 
voor Oceanus JO15
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag la-
gen de jongens van onder 15 jaar van 
Oceanus klaar voor hun tweede wa-
terpolowedstrijd van dit seizoen. Het 
nieuwe team moet nog even aan el-
kaar wennen, maar gaf vorige week al 
aardig tegenstand tegen de Robben. 
Dit weekend waren de jongens van 
De Meeuwen uit Diemen op bezoek. 
Coach Maartje Bunschoten had door 
de afwezigheid van Rick Vega en een 
geblesseerde Ruben van Vierzen. Een 
beroep gedaan op invaller Sam Ver-
geer uit de O13. Onder toezicht van 
twee bondsscheidsrechters ging het 
eerste partje van start. Balbezit ging 
over en weer tussen De Meeuwen en 
Oceanus. Helaas vonden De Meeu-
wen snel achter elkaar een gaatje in 
de verdediging en stond het al gauw 
0-2. Een vrije bal voor De Meeuwen 
door te lang balbezit van Oceanus re-
sulteerde in een uitbraak en de 0-3. 
Tijdens een fel gevecht voor het doel 
van Oceanus wist keeper Kevin Pe-
ters meerdere keren de bal uit het 
doel te houden. En kopte uiteinde-
lijk, al dan niet opzettelijk, een hard 
schot van De Meeuwen uit het doel. 
Echter in een volgende aanval kwa-
men De Meeuwen voor tot 0-4. Een 
man meer situatie voor Oceanus re-
sulteerde in een bal vlak naast het 
doel van De Meeuwen. Tijdens het 
tweede partje had Oceanus zich na 
de coaching van Maartje weer goed 
in de hand. Al snel werd balbezit ver-
overd waarna deze via Patrick Meu-
lenbroek bij Sorhab Shirad kwam. 
Sorhab zwom snel weg van zijn man 
en kwam vrij voor de keeper te lig-
gen: 1-4. Oceanus vond elkaar steeds 
beter en speelde kort op de man. Tij-
dens een man meer situatie voor 
Oceanus werd de bal rondgespeeld 
vanaf Daan Sommeling naar Sam 

Verhulst. Die met een harde bal het 
scorebord op 2-4 zette. Balverovering 
door Rowdy Wies naar Sybe Andrin-
ga liep helaas stuk op de verdediging 
van De Meeuwen. Die hierop razend-
snel terugkwamen en de 2-5 maakte. 
Het derde partje begon direct goed 
voor Oceanus. Sam Vergeer veroverd 
de bal voor Oceanus en speelde de-
ze snel door aan Sohrab. Hij zag Di-
on van den Heuvel vrij liggen voor 
het doel van De Meeuwen, die er 3-5 
van wist te maken. Een harde achter-
waarts gegooide bal verraste de ver-
dediging. De Meeuwen wist te sco-
ren: 3-6. Oceanus bouwde de aan-
val vervolgens van achteruit mooi 
op via Sam Vergeer naar Rowdy die 
vervolgens de vrij liggende Sam Ver-
hulst aanspeelde. Helaas miste Sam 
het doel op een haar na. Het balbe-
zit wat De Meeuwen hierdoor kre-
gen, werd middels een snelle coun-
ter omgezet in 3-7. Na wat extra men-
tale steun van trainer Erik Verhulst, 
was Oceanus klaar voor het vierde en 
laatste partje. In een direct al ontsta-
ne man meer situatie speelde Ocea-
nus De Meeuwen goed uit. Dit resul-
teerde dankzij Sam Verhulst in 4-7. 
Oceanus domineerde vanaf dat mo-
ment het speelveld. Het koppel Daan 
en Dion kwam tot twee keer toe vlak 
bij een score, maar missen beide ke-
ren net het doel. In de laatste minuut 
zette Oceanus nogmaals de aan-
val in. De bal kwam via Sam Vergeer 
bij Dion terecht. Tijdens het eindsig-
naal schiet hij. Wel raak, maar het 
punt werd helaas niet meer geteld. 
De volgende wedstrijd is op zater-
dag 6 oktober thuis in de Waterlelie 
aan de Dreef om 15.00 uur. Dan ko-
men de jongens van BZC Branden-
burg uit Bilthoven zich met het team 
van Oceanus meten.

Zeilen voor jeugd

Viering 25 jaar Splash
Aalsmeer - De Splash Flash bestaat 
25 jaar en dit jubileum wordt gevierd 
tijdens het  ‘Vaarwelkom’ op 6 en 7 
oktober in Grou, Friesland. Zaterdag 
in deze klasse individuele wedstrij-
den voor de dagprijzen en het over-
all klassement, zondag teamzei-
len. Vrijdag- en zaterdagavond fees-
ten waarbij zaterdagavond de pre-
cieze locatie en datum van het WK 
2013, dat dit jaar weer in Nederland 
plaatsvindt, wordt bekendgemaakt.  
De Splash, een Nederlandse een-
manszwaardboot voor de jeugd, is in 
de jaren tachtig ontworpen voor jon-
ge zeilers, die uit hun eerste kleine 
zeilboot komen en vaak nog te licht 
van gewicht of te kort van stuk zijn 
voor grotere en zwaardere types als 

de Laser. Er was voor die catego-
rie van 12 tot 18-jarigen geen écht 
passende vervolgboot en daarin is 
in 1988 met de komst van de Splash 
verandering gebracht. Met als resul-
taat in 1991 erkenning als nationa-
le eenheidsklasse en voorkeursklas-
se door het Watersportverbond en 
sinds 1999 internationale erkenning 
door de ISAF. Inmiddels zijn er ruim 
2600 gebouwd en afgeleverd, tot 
in Canada, Nieuw Zeeland en Chi-
na aan toe.  De Westeinderplassen 
is de thuishaven voor een flink aan-
tal Splashzeilers. De Combi Amster-
dam is jaarlijks in Aalsmeer met een 
flinke vloot Splashes en in april deed 
ook de Sailing Tour de Westeinder 
weer aan met zeventig Splashes.

Kudelstaarter Selwyn Boerma in actie in de Splash

Start schaatsseizoen VZOD
Kudelstaart - Een gezellige druk-
te heerste er afgelopen vrijdag in 
het Dorpshuis in Kudelstaart bij 
het ophalen van de schaatsabon-
nementen. Ook van de mogelijk-
heid om een schaatsjasje om te rui-
len of een schaatspak aan te schaf-
fen werd goed gebruik gemaakt. La-
ter op de avond was er nog een kor-
te ledenvergadering met aanslui-
tend een presentatie door Ben van 
Haastrecht over schaatsen en aller-
lei schaatsbenodigdheden. Diver-
se schaatsmodellen en nieuwe on-
derstellen werden gedemonstreerd. 
Ook het buigen van de ijzers, ook 
wel benden genoemd, kwam aan 
bod. Op het gebied van veiligheid is 
er de laatste jaren veel op de markt 
gekomen. Denk hierbij aan snij-
vaste kousen, handschoenen en 
scheenbeschermers, heupbroeken 
met versteviging, diverse modellen 
schaatshelmen en voor de vroege  

natuurijsliefhebbers ijsprikkers. Ook 
het slijpen en onderhoud van de 
schaatsen met alle wetenswaardig-
heden en handigheidjes  die daar bij 
horen, kwam aan bod. Al met al een 
zeer interessante presentatie met 
veel reacties vanuit de zaal. 

Met een dankwoord van voorzitter 
Leo Bakker werd de avond afgeslo-
ten waarna er nog volop de moge-
lijkheid was om  bij Ben de schaats-
materialen te bekijken of uit te pro-
beren. Het was zodoende een zeer 
gevarieerde en informatieve avond. 
De leden van STG VZOD Kudelstaart 
komen in ieder geval  weer goed be-
slagen ten ijs, te beginnen zaterdag 
6 oktober als de eerste  HO6-trai-
ning op de Kunstijsbaan Kennemer-
land in Haarlem op het programma 
staat. Voor foto’s en meer informatie 
over het schaatsen zie  www.stgv-
zod.nl.

Verdienstelijk gelijkspel voor 
tafeltennissers Bloemenlust 
Aalsmeer - In de derde klasse moest 
Bloemenlust 2 in de derde ronde aan-
treden tegen koploper Tazano 96 uit 
Wormer. Bart Spaargaren begon met 
een uitstekende overwinning in vier 
games tegen de nog ongeslagen 
kopman van Tazano. Ed Couwenberg 
moest vervolgens na een 2-0 voor-
sprong in games toch nog de eer aan 
de tegenstander laten, waarbij aan-
getekend moet worden dat deze te-
genstander het geluk aan zijn zijde 
had met een reeks kant- en netbal-
len. Hervé Pantegnies won zijn eer-
ste wedstrijd ook in vier games, waar-
na Hervé en Ed aantraden voor het 
dubbel. Deze wedstrijd ging gelijk 
op, en werd door tactisch goed spel 
verdiend door Hervé en Ed met 11-
5 in de vijfde game gewonnen. He-
laas verloren Ed, Bart en Hervé alle 
drie hun volgende enkelspel, zodat de 
mooie 3-1 voorsprong in een 3-4 ach-
terstand werd omgezet. Gelukkig won 
Ed daarna zijn laatste enkelspel en liet 
Hervé zijn tweede overwinning aante-
kenen, zodat het weer 5-4 voor Bloe-
menlust stond. Uiteindelijk werd met 
een 5-5 gelijkspel afgesloten, waar-
mee iedereen leek te kunnen leven. 

Bloemenlust 3 verloor kansloos met 
8-2 van Bloemenkwartier 3. Philippe 
Monnier en Danny Knol wisten ieder 
een enkelspel winnend af te sluiten, 
maar hadden daar wel de maximale 
vijf games voor nodig. De verdedigen-
de Horst Krassen was niet opgewas-
sen tegen de aanvallen van zijn te-
genstanders en ook in het dubbelspel 
waren de opponenten een maatje te 
groot voor Philippe en Danny. Tegen 
het sterke VDO/SE 5 uit Uithoorn was 
met een forse nederlaag rekening ge-
houden. De tegenstander kwam ech-
ter maar met twee man opdagen, dus 
kon Bloemenlust 4, bestaande uit  
Willem Visser, Dirk Piet en Rob Faber, 
drie ‘gratis’ wedstrijdpunten noteren. 
Vervolgens werd er helaas geen en-
kele echte wedstrijd meer gewonnen. 
En zelfs gamewinst was er nauwelijks, 
want Willem en Dirk verloren al hun 
games en ook als dubbel kwamen ze 
niet tot een gewonnen game. Alleen 
Rob wist 1 game te winnen: het enige 
‘wapenfeit’ van Bloemenlust 4 in de-
ze met 3-7 verloren wedstrijd. Ook de 
volgende wedstrijd wordt een zware 
klus tegen het zo mogelijk nog ster-
kere TSTZ Haarlem.

Zaterdag 6 oktober
AALSMEER
Aalsmeer 1 – AFC 1 14.30 u
Aalsmeer 2 – Zwaluwen’30HCSV 2 12.00 u
VEW 4 - Aalsmeer 4 14.30 u
Aalsmeer 5 – RAP 7 14.30 u
Amstelveen 8 - Aalsmeer 6 14.30 u
Kon.HFC Vet.3 - Aalsmeer Vet.1 14.30 u

Vrouwen
Ouderkerk VR.2 - Aalsmeer VR.1 12.00 u

RKAV
Meisjes
BFC MA.1 - RKAV MA.1 16.15 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
CSW A1 - J.A.United A1 12.00 u
Amstelveen A1 - J.A.United A2 12.00 u
Fortuna Wormerv. B1 - J.A.United B1 13.15 u
J.A.United B2 – Amstelveen B1 14.30 u
J.A.United C1 – Hoofddorp C4 12.30 u
J.A.United C2 – DSOV C2 12.30 u
J.A.United C3 – Zandvoort C2 14.30 u
J.A.United C4 – Alliance’22 C5 12.30 u
J.A.United C5 – Real United C1 14.30 u

Pupillen
Pancratius D2 - J.A.United D1 13.15 u
Argon D3 - J.A.United D2 10.30 u
Forza Almere D1 - J.A.United D3 12.00 u
J.A.United D4 – Badhoevedorp D2 9.00 u
J.A.United D5 – Alliance’22 D4 9.00 u
J.A.United D6 – Overbos D9 11.15 u
Buitenveldert E3 - J.A.United E1 13.00 u
F.C.Amsterdam E2 - J.A.United E2  9.00 u
J.A.United E3 – RKAVIC E1 11.00 u
J.A.United E4 – Sp.Martinus E3 9.30 u
Amstelveen E3 - J.A.United E5 10.15 u
J.A.United E6 – DSS E8 9.30 u
J.A.United E7 – RKAVIC E3 11.00 u
DSOV E6 - J.A.United E8 10.15 u
J.A.United E9 – AFC E15 11.00 u
Kon.HFC E17 - J.A.United E10 10.30 u
UNO E 10 - J.A.United E 11 10.00 u
J.A.United E 12 – Overbos E 14 9.30 u
Buitenveldert F 1 - J.A.United F1 13.00 u
Pancratius F3 - J.A.United F2 9.00 u
J.A.United F3 – F.C.Amsterdam F2 11.15 u
J.A.United F4 – AS’80 F8 11.15 u
J.A.United F5 – SCW F2 9.00 u
Overbos F10 - J.A.United F6G 8.45 u
Roda’23 F 10 - J.A.United F7G 12.00 u
J.A.United F8 – Nita F1 9.00 u
J.A.United F9 – Roda’23 F 13 9.00 u
J.A.United F10 – KDO F5 9.00 u

Meisjes
J.A.United MB.1 – Hillegom MB.1 14.30 u
KDO MB.1 - J.A.United MB.2 13.30 u
Geuzen.M’meer MC1 -J.A.United MC.1 10.30 u
J.A.United MD.1 – Pancratius MD.1 11.00 u
J.A.United ME.1 – SVIJ ME.1 9.30 u

RKDES
Pupillen
RKDES D1 – Pancratius D3 11.00 u
AFC D7 - RKDES D2 10.30 u
RKDES E1 – AJAX E1 11.00 u
Swift E4 - RKDES E2 9.00 u
RAP E3 - RKDES E3 9.30 u
RKDES E4 – CTO’70 E5 11.00 u
Pancratius E 13 - RKDES E5 9.00 u
UNO E9 - RKDES E6 10.00 u

RKDES E7 – RKAVIC E6 9.30 u
Legm.vogels F2 - RKDES F1 11.00 u
Swift F4 - RKDES F2 9.00 u
AFC F9 - RKDES F3 9.00 u
RKDES F4 – Geuzen.M’meer F6 9.30 u
AMVJ F4 - RKDES F5 9.30 u
Ouderkerk F9 - RKDES F6 9.00 u

Vrouwen
AMVJ VR.1 - RKDES VR.2 14.45 u

Meisjes
Buitenveldert MC.3 - RKDES MC.1 17.30 u
RKDES MD.1 – J.A.United MD.2 11.00 u
RKDES ME.1 – DSS ME.1 9.30 u

SCW
RKAVIC 1 - SCW 1 14.30 u
DOVO 4 - SCW 2 13.30 u
RAP 5 - SCW 3 12.00 u
SCW 4 - UNO 1 14.00 u
Alliance’22 Vet.1 - SCW Vet.1 15.15 u
SCW Vet.2 – Weesp Vet.1 14.00 u

Junioren
Waterwijk A1 - SCW A1 12.00 u
SCW B1 – Amstelveen B2 11.30 u
SCW C1 – Kon.HFC C2 11.30 u
De Dijk C2 - SCW C2 14.15 u

Pupillen
DSOV D2 - SCW D1 11.15 u
SCW D2 – Hillegom D6 9.30 u
Hoofddorp E2 - SCW E1 9.00 u
SCW E2 – RKAVIC E2 9.30 u
SCW E3 – Hillegom E8 9.30 u
RKAVIC F1 - SCW F1 9.00 u
J.A.United F5 - SCW F2 9.00 u
SCW F3 – Vogelenzang F2 9.30 u
SCW F4 – NFC F3 9.30 u

Meisjes
SCW MB.1 - ADO’20 MB.2 12.00 u
SCW MD.1 – Buitenveldert MD.1 10.30 u
Ouderkerk ME.1 – SCW ME.1 9.00 u

Zondag 7 oktober
RKAV
Forza Almere 1 – RKAV 1 14.30 u
RKAV 2 – Buitenveldert 2 11.00 u
RKAV 3 – RAP 4 11.30 u
Buitenveldert 6 - RKAV 4 13.45 u
AFC 8 - RKAV 5 11.45 u
RAP 9 - RKAV 6 14.30 u
RKAV 7 – Abcoude 7 11.30 u

Vrouwen
Velsen VR.3 - RKAV VR.1 14.30 u

RKDES
RKDES 1 – Hoofddorp 1 14.00 u
RKDES 2 – Hercules 2 11.00 u
DCG 3 - RKDES 3 11.30 u
RKDES 4 – A’dam Seref Spor 3 12.00 u
RKDES 5 – Abcoude 5 14.00 u
RKDES 6 – Ouderkerk 5 14.00 u

Junioren
Hoofddorp A1 - RKDES A1 11.00 u
Buitenboys B2 - RKDES B1 12.45 u
Zwanenburg B3 - RKDES B2 11.00 u
Buitenveldert C2 - RKDES C1 8.45 u
KDO C3 - RKDES C3 9.30 u

Foto: Jaap Maars

Wedstrijden Veldvoetbal

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 8 oktober 
houdt buurtvereniging Allen Weer-
baar voor liefhebbers een kaart-
avond vanaf 20.00 uur in gebouw 
het Middelpunt in de Wilhelmina-
straat. Iedereen, die van klaverjas-
sen en jokeren houdt, is van har-
te welkom. Het klaverjassen op 24 
september is gewonnen door Max 
Tulp met 6481 punten, gevolgd door 
Tiny Buwalda met 6127 en Paul 
Könst met 6043 punten. De beste 
jokeraar bleek Marty Groenendijk, 
op twee Riek van Schaik. 

Zes-ballentoernooi 
Aalsmeer - Op zaterdag 6 okto-
ber organiseert café Sportzicht aan 
de Sportlaan een zes-ballentoer-
nooi. Het toernooi begint om 20.00 
uur en om 23.00 uur wordt de fina-
le gespeeld. Iedere biljartliefhebber 
kan aan het toernooi meedoen voor 
1 euro per poging . 

Er kunnen meerdere pogingen ge-

waagd worden. Zal het Hans van 
Wirdum lukken om zijn titel te ver-
dedigen of ben jij de biljarter die er 
met de eerste prijs vandoor gaat? 
Inschrijving is mogelijk aan de bar. 
De deelnemers mogen tot 22.30 uur 
spelen en proberen om een plek in 
de finale te behalen. Natuurlijk is 
het aanmoedigende publiek ook van 
harte welkom.

Korfballers VZOD binden 
ook KCD aan zegekar 



Gezellig uit in de   Regio

Dorpsstraat 15
1431 CA Aalsmeer
T 0297-385520
F 0297-385538
E info@wapenvanaalsmeer.nl
I www.wapenvanaalsmeer.nl

Voor lekkere trek groot of klein 
moet je bij  

‘t Wapen
zijn

Wij zijn 7 dagen per week 
geopend voor:

Lunch, diner (à la carte en diverse menu’s), 
vergadering, feesten en partijen.

Restaurant 
Wapen van 
Aalsmeer
De oudste herberg van Aalsmeer

Jade
sushi & wok restaurant

ALL YOU CAN EAT

Het “all you can eat” concept betekent 
dat u bij ons restaurant voor een

vaste prijs kunt kiezen uit meer dan 
60 gerechten, waaronder sushi’s,

warme gerechten en wokken

Ma. t/m do.  €19.80 p.p.
Vr. t/m zo.
en feestdagen  €22.80 p.p.
Kinderen t/m 11 jaar €11.50 p.p.

Telefoon 0297-56 52 69

Stationsstraat 22-24  1421 AA Uithoorn

www.jade-uithoorn.nl

Borrelhapjes
Buffetten
Partycatering
T 	 0297	367979
W	www.cateringaelsmeer.nl

WWW.7STREET.NL

ZATERDAG 6 OKTOBER

open 20 u
aanvang
21.30 u

VOOR DE 2E KEER:ZATERDAG 17 NOVEMBER

KLAP OP DE VUURPIJL!!

ZATERDAG 20 OKTOBER

QMUSIC MET

HET FOUTE UUR
met Martijn Kolkman
en Joost van de Brink
van 22.00 u tot 02.00 u

Entree: 5 euro voor ieder evenement

WWW.7STREET.NL

HET FOUTE UUR
met Martijn Kolkman
en Joost van de Brink
van 22.00 u tot 02.00 u

Entree: 5 euro voor ieder evenement

Nieuw: Reisorganisatie ‘Odysseus’
Aalsmeer - Het echtpaar Nelly en 
Amel Vroege, eigenaren van de in 
juni 2012 nieuw gevestigde reisor-
ganisatie Odysseus, bogen samen 
op een jarenlange ervaring. “Het is 
onze lust en ons leven”, aldus Amel. 
“We hebben elkaar zelfs ontmoet in 
de reisbranche. Ik was als eenen-
twintigjarige jongen reisleider van 
beroep en Nelly was werkzaam op 
een reisbureau. Niet dat we toen al 
iets met elkaar hadden hoor, maar 
het is daarvandaan wel gegroeid. 
De liefde voor elkaar én de lief-
de voor het reizen.” Petra van Set-
ers en Joëlle Rosenboom maken 
als, respectievelijk hoofd reserverin-
gen en reserveringsmedewerkster, 
het team compleet. Ook zij brengen 
hun ervaring in de reiswereld in de 
praktijk. Op de vraag waar Odysseus 
zich in onderscheidt, antwoordt Nel-
ly het volgende: “Wij staan voor be-
taalbare luxe en kwaliteit, stellen in-
dividueel op maat gemaakte reizen 
samen en bieden persoonlijke ser-
vice. Dat is onze kracht. Wij rich-
ten ons echt naar de wensen van de 
klant en dat gaat behoorlijk ver. Bij-
na alles is mogelijk. Met groepsrei-
zen werken we niet met een mini-
male deelname en voor de individu-
ele bestemmingen kiezen wij voor 
de beste hotels en resorts. Voor-
al de elegante en unieke uitstraling 
spreekt ons daarbij aan. Bij Odys-
seus boekt u een bijzondere vakan-
tie, die u nooit meer zult vergeten. 
Geen all-inclusive concepten in toe-

ristische centra, maar wel met zorg 
uitgekozen accommodaties die u 
een bijzondere en onvergetelijke va-
kantie zullen bezorgen. In het aan-
bod hebben we bijvoorbeeld vele 
oude landhuizen, paleizen en koop-
manswoningen, die omgebouwd 
zijn tot karakteristieke hotels. Zuid 
Amerika staat op dit moment bo-
venaan op het lijstje van unieke be-
stemmingen, naast Afrika met zijn 
safari’s, waar we veel idyllisch gele-
gen lodges kunnen aanbevelen. Wat 
dacht u van de talloze golfhotels op 
Mauritius of een romantische ho-
neymoon in een resort op de Sey-
chellen, waar Odysseus overigens, 
naast alle andere huwelijksreizen, 
hoge kortingen voor de pasgehuw-
den kan aanbieden. Ons aanbod is 
legio. Ons motto is dan ook: Het ad-
vies is van ons, de keuze is aan u.”

Betaalbare luxe
Odysseus werkt samen met de 
meest gerenommeerde agent-
schappen. Zo kunnen zij uw veilig-
heid altijd waarborgen. De privé-
transfers van airport naar hotel en 
vice versa zitten bij de prijs inbegre-
pen. Bij reizen die via internet ge-
boekt kunnen worden, komen vaak 
nog extra kosten. Amel zegt stellig: 
“Die onbekende addertjes onder het 
gras zal men bij ons niet tegenko-
men. Elk internet aanbod kunnen wij 
matchen of zelfs goedkoper aanbie-
den. Bij ons hoeft u bijvoorbeeld niet 
alles vooruit te betalen, alle luchtha-

venbelastingen of andere toesla-
gen zijn inbegrepen en waar krijgt u 
nog transfers met privéchauffeurs? 
Wij garanderen dat u geen verbor-
gen kosten tegenkomt. Wat natuur-
lijk wel kan schelen in de prijs is of 
u in de business class vliegt of met 
een budgetmaatschappij, maar we 
moeten natuurlijk geen appels met 
peren gaan vergelijken. Onze prijs 
is absoluut betaalbaar naast de 
luxe die u er voor terugkrijgt. Als 
er onverhoopt toch iets niet in or-
de mocht zijn, dan zijn wij ook nog 
eens vierentwintig uur per dag tele-
fonisch bereikbaar.” Odysseus heeft 
een kwaliteitspredicaat en is aange-
sloten bij branchevereniging ANVR 
en calamiteitenfonds SGR. Naast 
groepsreizen en op maat gemaakte 
reizen kunt u er tevens terecht voor 
stedentrips en muziekreizen. Wilt 
u bijvoorbeeld het nieuwjaarscon-
cert in Wenen bezoeken, een Opera 
bijwonen in de Italiaanse stad Ver-
ona of het Wagner festival ervaren 
in Bayreuth, Zuid Duitsland? Ook 
daarvoor bent u van harte welkom 
op het kantoor aan de Visserstraat 
nummer 4. De openingstijden zijn 
op werkdagen van tien uur tot half 
zes. Telefoonnummer 020-8208720. 
Een leuke bijkomstigheid ten slot-
te: U kunt gratis voor de deur par-
keren en de koffie staat klaar. Voor 
nog meer informatie of het aanvra-
gen van de luxe brochure: www.
odysseus.nl 
Door Miranda Gommans  Van links naar rechts Amel Vroege, Joëlle Rosenboom en Nelly Vroege. 

Kazerne open!
Uithoorn - In het kader van de Na-
tionale Brandpreventieweken is 
de kazerne in Uithoorn op zater-
dag 6 oktober toegankelijk voor pu-
bliek. Tijdens de open dag willen de 
brandweerlieden bezoekers voor-
lichten hoe te handelen bij brand en 
hoe een brand voorkomen kan wor-
den. De hele maand oktober staat 
namelijk in het teken van de Natio-
nale Brandpreventieweken. Het the-
ma is dit jaar: Wat doe jij bij brand? 
Publiek is op 6 oktober van 11.00 tot 
16.00 uur van harte welkom op ka-
zerne Uithoorn aan de Zijdelweg 1. 
Naast voorlichting kunnen de be-
zoekers ook actief meedoen op de-
ze open dagen. Toegang gratis.

Nieuwe hit voor 
jodelzangeres
Aalsmeer - Jodelzangeres Jopie 
Vogelvang heeft een nieuwe hit. De 
Aalsmeerse werd benaderd door 
Sonic Solutions. Ze hadden een 
leuk muziekje en ze dachten dat het 
wel iets voor Jopie was. De zange-
res vond het deuntje ook meteen 
leuk en dacht: “Hatsiekadee”. En dit 
is de titel geworden van de nieuwe 
hit. Jopie heeft op de muziek een 
feesttekst geschreven en dit ver-
volgens bij Sonic Solutions opgeno-
men. Het lied komt niet uit op cd, 
maar is wel te downloaden op alle 
officiële downloadsites. 
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Klaverjassen bij 
BV Oostend
Aalsmeer - Op 27 september is 
weer gekaart bij buurtvereniging 
Oostend in het Middelpunt in de 
Wilhelminastraat. Het was de twee-
de avond van de nieuwe winter com-
petitie. Klaverjasliefhebbers zijn van 
harte welkom. De koffie staat klaar 
vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur start 
het klaverjassen. De eerstvolgende 
speelavond is donderdag 11 oktober.

Aalsmeer - Uitslag bridgeclub 
Strijd en Vriendschap, speelavond 
op 25 september.

Lijn A:
1 Francoise Daudel en W Stokman 60,36
2 Theo Blom en Ko van Es 56,43
3  Trees de Jong met partner 55
4 Jan en Til Eveleens 53,93
5 Gonny en Pim van der Zwaard 52,14
-6 Maarten en Mary Jongkind 50,36
-6 A Verseveld en Tiny v Zijverden 50,36
8 Annie en Sima Visser 47,86
9 Rina en Laurens Veldt 47,5
10 Coby Blom en Piet van Hoek 43,93
  
Lijn B:
1 A v Buyten en T Neij-Biesheuvel 58,21
2 Hans Pothuizen en Elly Zandvliet 57,86
3 Pieter en Erna Jongkind 55

Gerrit wint bij 
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ een gezellige 
kaartmiddag in het Dorpshuis. Kla-
verjassen en jokeren staan op het 
programma, evenals rummicub en 
hartenjagen. Op donderdag 27 sep-
tember is het klaverjassen gewonnen 
door Gerrit van der Geest met 5446 
punten, gevolgd door Jan Weij met 
5416 punten. Bij het jokeren behaal-
de Marie van der Jagt de hoogste eer 
met 166 punten, op twee Janny Lub-
bert met 213 punten. Het kaarten is 
van 13.30 tot 16.30 uur en zowel vas-
te als nieuwe kaarters zijn welkom. 

OVAK-Soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag 
van de OVAK is op woensdag 10 okto-
ber vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis 
in de Gerberastraat. Het klaverjassen 
op 26 september is gewonnen door 
Kees van de Meer met 5349 punten, 
gevolgd door Nico Maarse met 5043 
en Cobie Bruinsma met 4943 punten.

Bridgeclub Strijd en Vriendschap
4 Mieke en Guus van Neijenhof 54,29
5 Ria Brockhoff en Ria Kragtwijk 50,36
6 Klaas Maarse en Adri Otto 49,29
7 Jan en Mien Korenwinder 47,5
7 Frits Blommestijn en H Mastwijk 47,5
9 Joke Delfos en Alex Pannekoek 47,14
10 Marianne Joore en J Brockhoff 45,36
 
 
Lijn C:
1 Gré Aartse en Jasper Blom 65,63
2 Jan en Jaap Geleyn 59,82
3 Gerrit en Coby van Leeuwen 58,48
4 Lilian Schmitz en Hein Bosman 53,57
5 Ger Lubbers en Gladys Maarse 51,34
-6 Gerard Vermeer en Jan Oor 49,55
-6 Oege de Jong en Wil Biesheuvel 49,55
8 Diny v.d. Lans en Leny v.d. Meij 38,84
9 Ton Celie en Loes Oosterwijk 37,95
10 Ruud Doeswijk en T Peperkoorn 35,27

Doe mee met 5 km baanloop 
bij Atletiekvereniging
Aalsmeer - Woensdag 10 oktober 
kan iedereen weer meedoen met de 
5 kilometer Florimex baanloop. 

Deze baanloop wordt al jarenlang 
op elke tweede woensdag van de 
maand gehouden bij AVA. Alle da-
mes en heren, jongens en meisjes 
en natuurlijk ook de veteranen zijn 
van harte welkom. Test je conditie 
door eens op recreatieve wijze 5 ki-
lometer te lopen op de baan van at-
letiek vereniging Aalsmeer. Probeer 
de 12 en halve ronden te volbrengen 
met lekker hardlopen in je eigen 
tempo. Bij de finishlijn staan ervaren 

juryleden om de juiste tijden te no-
teren. Het startschot wordt exact om 
20.00 uur gegeven. Eerder komen is 
raadzaam, bijvoorbeeld om alvast 
warm te lopen of een kopje koffie te 
drinken in de gezellige kantine. Het 
complex is geopend vanaf 19.15 uur. 
De kosten bedragen 2 euro voor 
niet-leden van AVA. De atletiekbaan 
is te vinden aan de Sportlaan 43a en 
kleedkamers met douches zijn aan-
wezig. Na afloop wordt er een groot 
aantal planten gratis verloot onder 
de deelnemers aan de hand van de 
inschrijvingen. Voor meer informa-
tie: www.avaalsmeer.nl.

ZABO competitie
Zaalvoetbal in De Bloemhof
Aalsmeer - De zaalvoetbalcompe-
titie van de ZABO Aalsmeer wordt 
zaterdag 6 oktober voortgezet met 
de tweede speelronde van het nieu-
we seizoen. Kom de plaatselijke 
voetballers bewonderen en aan-
moedigen in sporthal de Bloemhof 
aan de Hornweg. Publiek is van har-
te welkom en de toegang tot de tri-
bunes van de sportzaal is gratis. Het 
programma van ronde 2 ziet er als 

volgt uit: om 18.35 uur begint Heem-
horst Watersport aan de wedstrijd 
tegen LEMO Gaat Los. Om 19.20 
uur treedt FC East Europe aan tegen 
Choekie’s Hairsalon. Hierna volgt 
om 20.05 uur de aftrap van LEMO 
tegen Polish Shooter. Om 20.50 uur 
speelt Amsec Beveiliging tegen Odi-
do en om 21.35 uur tenslotte is er als 
afsluiter de zaalvoetbalpartij tussen 
Piller Sport en Pottenshop.nl.

Handbal
Heren Aalsmeer verliest 
strijd om Super Cup
Aalsmeer - Het is de mannen van 
FIQAS Aalsmeer niet gelukt om 
opnieuw te stunten tegen Volen-
dam. In de strijd om de Super Cup 
moesten ze de overwinning aan de 
landskampioen laten. In Almere be-
gon FIQAS Aalsmeer uitstekend en 
stond binnen twee minuten al met 
2-0 voor. Maar Volendam profiteer-
de hierna van een paar slordigheid-
jes en afspeelfouten in de aanval 
en zo was het ineens 2-6. Daarna 
brak een meer spannende fase aan, 
waarin de Aalsmeerders zich onder 
leiding van Wai Wong terug knok-
ten in de wedstrijd. Dustin Ligthart, 
Robin Boomhouwer en Jimmy Cas-
tien zorgden eerst voor de aanslui-
ting: 5-7, daarna waren het Remco 
van Dam (van afstand), Frank Lub-
bert (benutte een strafworp) en op-
nieuw Robin die zorgden voor het 
evenwicht: 9-9. Gaby Birjovanu ver-
richtte eerst een knappe redding, 
maar moest daarna toch toestaan 
dat het 9-10 werd. Via een penal-
ty was het weer gelijk, maar in de 
laatste vijf minuten waren een paar 
sterke acties van Mathijs Vink en 
wat pech voor FIQAS Aalsmeer (een 
terugkomende bal die Volendam in 
staat stelde in de break te gaan en 
een frommel/balletje) die zorgden 
voor een 10-14 achterstand halver-
wege.
Na rust bleef de marge lange tijd 
rond de vier doelpunten schomme-
len. Schutter Jasper Adams, dei de 
eerste helft prima was verdedigd 

door de FIQAS dekking, kreeg nu 
toch weer meer ruimte en benutte 
die. Hij zou in de tweede helft ze-
ven keer scoren! Maar ook de aan-
val van de Aalsmeerders liep bij vla-
gen goed: Djordje Stevanovic was 
goed voor een paar sterke acties en 
in de hoeken lag de ruimte. Toen het 
met nog tien minuten te spelen dan 
ook 22-24 werd, ging het Aalsmeer-
se publiek er eens goed voor zitten: 
zou het weer lukken? Dit keer lie-
ten de Volendammers zich echter 
niet meer verrassen. Het lukte FI-
QAS Aalsmeer in de slotfase niet 
meer om nog een vuist te maken. 
De schoten werden gestopt, geblokt 
of gemist en zo eindigde de Super 
Cup wedstrijd uiteindelijk in een iet-
wat geflatteerde, maar wel verdien-
de overwinning voor Kras/Volen-
dam: 30-24.   

Dames tegen Dalfsen
De competitie in de dames eredivi-
sie heeft een paar weken stil gele-
gen, maar gaat volgende week weer 
verder. Eerst halen de dames van FI-
QAS Aalsmeer op dinsdag 9 okto-
ber nog de eerder geplande wed-
strijd tegen landskampioen Ser-
codak/Dalfsen in, daarna moet de 
ploeg van trainer/coach Ruud v.d. 
Broeck op zaterdag 13 oktober naar 
Den Haag voor een ontmoeting met 
de dames van Hellas. De wedstrijd 
van FIQAS Aalsmeer tegen Dalfsen 
begint om 20.00 uur, die in de Hel-
lashal om 19.15 uur.   

Zwemmen
Veel persoonlijke records Oceanus 
tijdens eerste competitiewedstrijd!
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
deed een grote groep Oceanus 
zwemmers mee aan de eerste com-
petitieronde in Leiden. Er werden 
maar liefst 48 nieuwe persoonlij-
ke records gezwommen. De 50 me-
ter vrije slag zwommen meerde-
re zwemmers in een persoonlijk re-
cord: Amber Bellaart in 36,45, Am-
ber Celie in 36,81, Sam Eveleens in 
37,58, Rick Moens in 35,34 en Em-
ma van Zanten in 34,75. Emma had 
de grootste verbetering op de 50 
meter vrije slag. Thomas Weening 
zwom met de 50 vrij naar een prach-
tige derde plek. De 200 meter vrije 
slag zwom Beau van der Jagt in een 
mooi persoonlijk record. Zij zwom 
deze in 2.38.24, Zo ook Tess Pagano 
Mirani in een tijd van 2.42.74. Bart 
Sommeling behaalde een prachti-
ge tweede plek op de 200 vrije slag 
in 2.12.00. Op de 50 meter rug wist 
Istvan Spaargaren een prima twee-
de plek te behalen in 28.87 en Wy-
ke Nieuwenhuis pakte de derde 

plaats in een tijd van 33.91. Noel 
Hond werd twee keer eerste op de 
50 meter rug (31.97), 100 meter wis-
sel in 1.08.70 en eenmaal tweede 
op de 100 meter schoolslag. Giulla 
Corsi behaalde twee keer een der-
de plek op de 50 vrij 34.26 en de 100 
wissel in 1.26.82. Robin Pagano Mi-
rani zwom zichzelf naar een derde 
plek op de 100 rugslag en Wessel 
de Jong behaalde zilver in 1.03.80. 
Op de 200 meter rug verbeterde Ro-
an van Bakel zijn tijd in 2.52.37, Fa-
bienne Vork knalde mooi door op 
de 200 rug naar een tweede plek 
en verbeterde haar tijd ruimschoots 
in 2.44.92. Dennis Weening werd 
eerste op de 200 meter rug in een 
tijd van 2.38.78. Tijdens de 100 me-
ter wisselslag  wisten Amber Bel-
laart (1.34.07), Rick Moens(1.30.14) 
en Emma van Zanten(1.29.54) pri-
ma vooruitgang te boeken. Vincent 
Moolhuijsen werd tweede op de 100 
wissel (1.01.88). De 100 meter vlin-
derslag is gezwommen door Dana 

Bosman (1.30.72), Daan Sommeling 
(1.21.60) en Fabienne Vork 1.18.05 
wat resulteerde in een tweede plek. 
Dennis Weening werd ook tweede 
in 1.16.28. Allemaal zwommen ze 
een prachtige persoonlijk record. 
Wessel de Jong werd eerste op de 
200 meter schoolslag in een prima 
tijd 2.35.75, ook nog een persoon-
lijk record. Jeffrey Reijnders werd 
tweede op de 200 meter school-
slag en Thomas Verouden eindig-
de op plaats drie na een persoon-
lijk record van 2.46.81. Op de lan-
ge afstand wist Menno Koolhaas 
een persoonlijk record te zwem-
men 4.40.00, Vincent Moolhuijsen  
knalde door het water en werd eer-
ste in een tijd van 4.04.90, wat hem 
ook een persoonlijk record oplever-
de. Marit Plat verpletterde haar per-
soonlijk record op de 400 meter vrij 
in een tijd van 5.02.57. Tijdens de al-
tijd spectaculaire estafettes behaal-
de Oceanus twee maal zilver: Op de 
4x100 vrij met Fabienne, Anouk, Lu-
lu-May en Lianne en op de 4x50 
wissel met Emma, Giulla,Thomas 
en Jens. Twee keer werd de derde 
plaats behaald op de 4x100 wissel 
oor Robin, Noella, Wyke en Michel-
le en bij de jongens op de 4x100 vrij 
door Vincent, Istvan, Jeffrey en Jos.

Voetbal zaterdag
Halve misstap Aalsmeer 
tegen laagvlieger Haarlem
Aalsmeer - Na de klinkende ze-
ge tegen AMVJ volgde afgelopen 
zaterdag de wedstrijd tegen hek-
kensluiter Haarlem/Kennemer-
land. De wedstrijd werd gespeeld 
op het complex van voormalig prof-
club HFC Haarlem. De spelers van 
Aalsmeer waren blijkbaar erg on-
der de indruk van het spelen in een 
stadion vol rijke historie, want van 
goed voetbal was geen sprake. De 
ploeg van Servinus sleepte ternau-
wernood nog een gelijkspel uit het 
vuur: 1-1. Thomas Harte was afwe-
zig in Haarlem. De sterke midden-
velder zat alweer zijn eerste schor-
sing van het seizoen uit. Voor hem 
in de plaats speelde Noud Bruch-
ner. Aalsmeer begon nog wel re-
delijk aan het duel. Het was duide-
lijk dat de bezoekers alle gelegen-
heid kregen om het spel te maken 
en dus gingen de borden éénrich-
tingsverkeer al snel omhoog. Maar 
achtereenvolgens Koster, Salih Yil-
diz, Koster, Neuvel en weer Koster 
sprongen slordig om met de mo-
gelijkheden. Haarlem/Kennemer-
land had tot nu toe nog geen punt 
verzameld en zo speelde de ploeg 

ook. Het ontbrak de Haarlemmers 
aan kwaliteit om met een gerust ge-
voel de tweede klasse te doorlopen. 
Aalsmeer wist het verschil in punten 
tussen beide ploegen op de ranglijst 
nooit waar te maken. Van achteruit 
koos Aalsmeer ook weer veelal de 
lange bal. Daardoor werd weer de 
tactiek ‘op goed geluk’ toegepast. 
Daar komt de titelpretendent vaak 
mee weg als de tegenstander ook 
lekker meevoetbald. Dan krijgt het 
namelijk de ruimte en daar weten 
de rappe Yildiz en Koster meesten-
tijds wel raad mee. Maar nu kwa-
men de gasten in zowel het eerste 
als tweede bedrijf niet tot één goed 
uitgespeelde aanval. Daarnaast, 
en dat goldt zaterdag voor de hele 
ploeg, miste het de bezieling en durf 
om de kastanjes uit het vuur te ra-
pen. Na een half uur kreeg de thuis-
ploeg een hoekschop in de schoot 
geworpen. Onoplettendheid en ge-
makzucht leidde vervolgens de 1-0 
achterstand in. Uit de hoekschop 
van Thierry de Bie kon Glenn Hol-
ster zomaar binnen koppen. De op 
de doellijn vastgenagelde doelman 
Smidt had geen antwoord en zag 

de bal in de verre kruising verdwij-
nen. Na de rust was al snel duidelijk 
dat een donderspeech in de kleed-
kamer niet altijd een schokeffect 
teweeg brengt. Natuurlijk speel-
de Haarlem/Kennemerland het spel 
mee door blessures te simuleren 
en op allerlei manieren tijd te rek-
ken, maar Aalsmeer had er gewoon 
geen antwoord op. Het was alle-
maal veel te voorspelbaar. De wei-
nige toeschouwers die de weg had-
den gevonden naar de Jan Gijzen-
kade konden zich ook geen moment 
opwarmen aan de wedstrijd. Inval-
lers Ruessink, van Rhee en ‘good 
old’ Dennis Maarssen hadden ook 
geen antwoord klaar om het tij te 
keren. Al was laatstgenoemde nog 
wel dichtbij de winnende treffer. 
Het had veel te veel van het goede 
geweest. Het mocht al blij zijn dat 
de verder prima fluitende scheids-
rechter Smit uit Opmeer tien minu-
ten voor tijd een handsbal ontdek-
te in het drukke Haarlemse straf-
schopgebied. De toegekende straf-
schop werd feilloos binnegescho-
ten door de verder zwak spelende 
Krabbendam. Komende zaterdag 
krijgt Aalsmeer AFC uit Amster-
dam op bezoek. De ploeg van oud 
Aalsmeer-trainer en speler Wessel 
Colijn kent een teleurstellende sei-
zoensstart met maar drie punten uit 
5 duels. 

Door Arno Maarse

Voetbal RKAV
Scheidsrechter stopt wedstrijd
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
speelde RKAV thuis tegen CTO’70. 
Beide teams begonnen gelijk de 
verdedigingen van de tegenstan-
ders uit te proberen. Vooral CTO’70, 
met de zeer beweeggelijke spits 
Dennis van Bree, kreeg diverse kan-
sen. RKAV was zeker niet de minde-
re, had zelfs de meeste kans op de 
drie punten. 

Helaas lukte het Barry Springintveld 
niet om zijn aanvallen te verzilve-
ren. Echter vlak voor de rust teken-
de hij toch voor de 1-0. Na een diep-
te bal ging de aanvaller richting het 
vijandelijk doel en met een prachtig 
schot wist hij doelman Dave Moen 

van CTO’70 te passeren. In de twee-
de helft kreeg RKAV verschillende 
kansen om CTO’70 op de knieën te 
krijgen. 

Vooral Richard Melman en Bar-
ry Spingintveld kregen opgelegde 
kansen om de voorsprong te ver-
groten, maar beide faalden. Dit tot 
ontsteltenis van de RKAV aanhang. 
CTO ’70 rook zijn kans en probeer-
de een paar keer de kwaliteiten van 
doelman van Halm uit, maar die wist 
de nul te handhaven. De bezoekers 
kregen in de zeven en zestigste mi-
nuut een strafschop toegewezen, 
die door Dennis van Bree onberis-
pelijk werd ingeschoten: 1-1. En wat 

er toen allemaal gebeurde, daar zijn 
verschillende meningen over. Maar 
dat er dingen gebeurd zijn die niet 
mochten gebeuren is een feit. Om 
een scheidsrechter af te kraken is 
makkelijk, maar deze man had echt 
zijn dag niet. Een klein voorbeeld, 
als je een speler na twee keer geel, 
rood geeft, dan is het de taak van de 
scheidsrechter om toe te zien dat hij 
geheel achter de boording verdwe-
nen is. Echter de betreffende speler 
bleef gewoon doorspelen. Mag je 
dan spreken van een scheidsrech-
telijke dwaling? Na veel geharrewar 
besloot de scheidsrechter zeven mi-
nuten voor tijd de wedstrijd te sta-
ken. Ik denk dat de KNVB heel wat 
huiswerk op haar bord krijgt. Ove-
rigens eindigde de wedstrijd in 1-2 
voor CTO’70.

Door Theo Nagtegaal

Bingo-avond 
BV de Pomp
Aalsmeer - Op woensdag 10 okto-
ber is weer de maandelijkse bingo bij 
buurtvereniging de Pomp in ’t Baken 
in de Sportlaan 86. Vanaf 20.00 uur 
is iedereen van harte welkom, lid of 
geen lid, jong of oud, gezelligheid en 
spanning staan voorop. Er worden 
tien rondes gespeeld met gevarieer-
de prijzen en één hoofdprijzenron-
de met twee waardevolle hoofdprij-
zen. Vaste prik is ook de speelavond 
van de Pomp. Deze wordt altijd op de 
derde maandag van de maand ge-
organiseerd, eveneens in ’t Baken 
vanaf 20.00 uur. Voor deze maand 
is dit maandag 15 oktober. Er wor-
den drie speelrondes gespeeld met 
hartenjagen, klaverjassen en sjoe-
len en bij genoeg animo ook rummi-
cub. Tussendoor wordt een prachti-
ge verloting gehouden met vele leu-
ke en handige prijzen. Telefonische 
informatie kan verkregen worden bij 
secretaresse Caroline Ramp van de 
vereniging via 0297-344107. 

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart- Het hele jaar door 
wordt er op de woensdagavonden 
gezellig gekaart in het Dorpshuis. 
Iedereen, die zin heeft om te komen 
klaverjassen, is van harte welkom. 
Gezelligheid is troef, is het motto 
van de avond. Vanaf 20.00 uur wor-
den de kaarten verdeeld. De nieu-
we wintercompetitie start aanstaan-
de woensdag 3 oktober. De laat-
ste zomerkaartavond is gewonnen 
door Ria van Oostwaard met 5334 
punten, gevolgd door Jan Raad-
schelders met 5144 punten en Theo 
Schols met 4993 punten. De poe-
delprijs is uitgereikt aan Theo Roe-
leveld met 3782 punten. 

Oude tijden herleven met 
Ronald bij Poel’s Eye
Kudelstaart -Vorige week vrijdag 
was de tweede speelavond van de 
Poel’s Eye. Men kan beter spre-
ken van een  tweede dartsactiviteit 
in plaats van een speelavond. Een 
speelavond klinkt als een besloten 
competitie en dat is de Poel’s  Eye 
juist niet. Ieder willekeurig iemand 
kan meedoen, men hoeft geen lid te 
zijn of van te voren op te geven. Het 

gebeurt dan ook vaak dat er nieu-
welingen zijn. De afgelopen speel-
avond waren er zelfs zes nieuwelin-
gen (bij een totaal van 38 deelne-
mers). Het was echter geen nieu-
weling die won, maar Gerard van 
de Weijden. Hij won voor de vijf-
de keer ooit een speelavond. De 
vorige vier overwinningen boek-
te hij in de afgelopen vier seizoe-

Winnaar Gerard van der Weijden naast Ronald Baars.

nen. Het was Gerard’s zevende fi-
nale ooit. Voor de tegenstander van 
Gerard was het heel wat langer ge-
leden dat hij in de finale stond. Ro-
nald Baars bereikte elf seizoenen 
geleden voor het laatst de finale op 
het hoogste niveau. In het allereer-
ste seizoen van de Poel’s Eye stond 
Ronald vier keer in de finale. Daar-
na lukte het hem nooit meer, tot de 
afgelopen speelavond dus. Helaas 
verloor hij zijn vijfde ‘grote’ fina-
le ooit. Stefan Pouw en Egbert van 
de Weijden kwamen ook ver, zij be-
reikten de halve finales. Ilona Bak, 
nieuweling Marco den Dekker, Da-
vey Monsees en Huib Gootjes reik-
ten tot de laatste acht. In de A–ver-
liezerronde, het tweede niveau, was 
echter geen ‘historische’ winnaar. 
D’ltri Somai kwam, zag en overwon 
bij zijn eerste optreden ooit in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. Hij gooi-
de zijn pijlen als een streep naar het 
bord, en dat was zelfs de nummer 
drie van twee seizoenen geleden, 
Arnold Sluijs,  teveel. In deze ron-
de bereikten Peter van de Laarse en 
Raymond van de Weijden knap de 
halve finale. Overigens zijn de drie 
genoemden van de Weijden’s (Ge-
rard, Egbert en Raymond) naar ver-
luid geen familie van elkaar. Erwin 
Geraat, Pascal Kuilboer, Albert Ge-
leijn en Willem bereikten de kwar-
finales. De nummers drie en vier uit 
de poules gingen naar de B-ronde. 
Ook hier was na een tussenronde 

een winnaar en verliezerronde. De 
hoogste uitgooi kwam op naam van 
Willem Monsees. Hij wist een rest-
score van 146 weg te werken met 
twee pijlen in de triple twintig en 
één pijl in de double dertien. Deze 
klasse worp was goed voor een gro-
te fles bier. Ook Jan van Zanten ging 
niet met lege handen naar huis. Hij 
werd uitgeloot om drie pijlen op een 
trainingsdartbord te gooien. Bij een 
trainingsdartbord zijn de vakjes van 
de doubles en de triples kleiner. 
Desalniettemin wist Jan de triple 
drie één keer te raken. Deze pijl le-
verde hem één derde van de Mys-
tery Out pot op, waardoor 125 eu-
ro in de zakken van Jan verdween. 
De vier finalisten in de A-ronde gin-
gen naar huis met prachtige plan-
ten, terwijl de winnaars in de B ron-
de met  chocolaatjes huiswaarts 
keerden. De volgende speelavond is 
volgende week vrijdag 12 oktober in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. De 
inschrijving sluit om 19.45 uur, deel-
name kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. 
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‘Super cool’ schoolreisje 
Aalsmeer - Op woensdag 19 sep-
tember was het tijd voor het twee-
jaarlijkse schoolreisje van de Jozef-
school. Wat hadden de kinderen er 
een zin in, helemaal zo aan het be-
gin van het schooljaar! De groe-
pen 1 tot en met 4 brachten een 
bezoek aan Diergaarde Blijdorp en 
de groepen 5 tot en met 8 moch-
ten genieten in de Efteling. Dat het 
een mooie dag is geweest, was aan 
de uitspraken van de kinderen wel 
te horen. Van “super cool” tot “echt 

gaaf”, werd als reacties gegeven. 
Even leek het erop dat de weergo-
den roet in het eten zouden gooi-
en. ’s Morgens bij het instappen in 
de bussen kwam de regen met bak-
ken uit de hemel. Maar eenmaal in 
de parken aangekomen, scheen het 
zonnetje volop. Nu wordt het weer 
twee jaar wachten tot het volgende 
schoolreisje (volgend jaar komt er 
een sportdag), maar dat hebben de 
kinderen er vast graag voor over na 
zo’n leuke dag.

Zeilcursus in een Optimist
Aalsmeer - In de maanden juni en 
september is er in samenwerking 
met de zeilschool Aalsmeer weer 
een zeilcursus gegeven aan de kin-
deren van Buitenschoolse opvang 
Solidoe Sam Sam, Dolfijn en De 
Stek. In zes lessen maken de kinde-
ren kennis met het zeilen in een op-
timist. De gevorderden konden hun 
kennis vergroten door de zeilen met 

een open bic. De kinderen leren hoe 
ze hun boot vaarklaar moeten ma-
ken en daarna het water op te gaan 
waar ze zelf het roer in handen heb-
ben. 
Voor sommige was het in het be-
gin nog een beetje spannend, maar 
door de goede begeleiding van de 
instructeurs, waren ze vooral erg 
enthousiast!

Inloop op Binding Zolder
Aalsmeer - Elke dinsdagmiddag is er inloop voor jongens en meiden van 
groep 7 en 8 op de Binding Zolder in Kudelstaart. Er wordt gekletst over van 
alles en nog wat. Over de klas over wie ze leuk vinden en wie niet. Op wel-
ke school ze zitten, enz. Ook jij bent van harte welkom. Woensdag 10 oktober 
wordt een meidenmiddag georganiseerd. Voor meer informatie over de acti-
viteiten bij de Binding kan een kijkje genomen worden op www.debinding.nl.

Bomen en takkenbeesten 
zondag op kinderboerderij
Aalsmeer - Zondag 7 oktober is 
er een gezellige activiteit op kin-
derboerderij Boerenvreugd. Bo-
men en takkenbeesten staan cen-
traal deze dag. Er is informatie over 
bomen en de vruchten van bomen, 
vooral nu de herfst is begonnen is 
het leuk om meer te weten te ko-
men over kastanjes, eikels, beuken-
nootjes, etc. 
Op het boerderijterrein zijn spelle-
tjes te doen, die allen iets te maken 
hebben met bomen. Aan de knut-
seltafel kan deze dag een takken-
beest gemaakt worden. Van een 
seringenstronkje en knutselmate-
riaal kunnen de kinderen hun ei-
gen fantasiebeest maken met hulp 
van hun ouders en de vrijwilligers 

van de kinderboerderij. De kunst-
werken mogen natuurlijk mee naar 
huis worden genomen! Er komen 
ook vier mandenvlechters die man-
den van wilgentenen maken. Leuk 
om te zien. Voor een gezellig praatje 
is er een pratende boom en wie nog 
nooit een wandelende tak heeft ge-
zien kan deze op de boerderij ko-
men bewonderen. In de snoep-
kraam zijn leuke speciale snoepjes 
te koop. Tussen 11.00 en 15.00 uur 
is iedereen van harte welkom op de 
kinderboerderij in de Hornmeer. De 
tent zal worden opgezet, zodat ook 
bij slecht weer de activiteit door kan 
gaan en zeker de moeite waard is. 
De toegang is gratis. Meer informa-
tie op www.boerenvreugd.nl.

Zaterdag minitoernooi voor 
handballertjes in Bloemhof
Aalsmeer - Op zaterdag 6 okto-
ber wordt vanaf 10.00 uur in sport-
hal de Bloemhof aan de Hornweg 
een toernooi gehouden voor de al-
lerkleinste handballertjes: de mini’s. 
Aan het toernooi doen tien ploe-
gen mee, waaronder één van FIQAS 
Aalsmeer. Leuk om eens te kijken! 

Krakers
Op zaterdag 29 september stond de 
topper tussen de jongens D2 van 
FIQAS Aalsmeer en Fulmen Fide-
litas van het veld(voor)seizoen op 
het programma. Oftewel: de num-
mer één tegen de nummer twee. In-
zet: kampioenschap van het voor-
seizoen. De eerste helft werd sterk 
gespeeld. De tweede helft werd 
zelfs nog iets beter en meer ge-
controleerd gespeeld waardoor FI-
QAS Aalsmeer steeds verder uitliep 

tot een uiteindelijke eindstand van 
14-4. Hierdoor konden de D2 jon-
gens zich de trotse winnaars van 
het voorseizoen noemen, en kunnen 
ze met veel zelfvertrouwen het zaal-
seizoen in. 
Ook de D3 van FIQAS heeft afge-
lopen zaterdag 29 september een 
super prestatie geleverd. Thuis in 
De Bloemhof is met liefst 17-2 ge-
wonnen van Volendam. FIQAS be-
gon met een mooie aanval maar die 
werd gestopt door de keepster van 
Volendam. Daarna ging het in een 
sneltreinvaart tot 6-1 in de eerste 
helft. Ook in de tweede helft ‘den-
derde’ de Aalsmeerse handbaltrein 
voort en werd uiteindelijk afgefloten 
bij 17-2 voor Aalsmeer. Een mooie 
wedstrijd ter afsluiting van het veld-
seizoen voor de spelers van het nog 
ongeslagen D3.

Jeugdrijders UWTC in heel 
Nederland aan de start
Aalsmeer - Zaterdag 29 september 
waren de gebroeders Geleijn uit Rij-
senhout naar Den Haag vertrokken 
voor de ronde van Uithof. Bij cate-
gorie reed Tristan naar de 13e plek. 
Owen reed in categorie 4 weer lek-
ker van voren mee, een 6e plaats het 
resultaat. 
Ook knap 6e was Leon Buijs uit 
Aalsmeer bij de Grote prijs ‘de Vos’ 
in Zwanenburg. Op 30 september 
reed Stijn Ruijter uit Uithoorn het 
klimcriterium van Bocholtz in het 
diepe Zuiden van Limburg. Hier-
bij moesten de renners zeven keer 
over de gevreesde Bergweg van Bo-
choltz; een klim van 250 meter lang 

en 9,2% stijging gemiddeld. Dat 
is bijna net zo stijl als de Cauberg, 
maar dan korter. Onder een stalen-
de najaarszon kon Stijn zich goed 
handhaven tussen de Limburgse 
renners. Die waren dit werk natuur-
lijk gewend. In de laatste ronde reed 
Stijn aan de voet van de klim op kop 
van het peloton, maar kwam hij net 
te kort om zich vooraan te handha-
ven. Na een snelle afdaling en lange 
eindsprint finishte hij in het peloton 
als 9e van de 19 gestarte renners en 
rensters. Een mooi slot van het kor-
te wegseizoen van Stijn, dit was pas 
zijn derde wedstrijd in zijn prille wie-
lercarrière. Oktober is kindermaand

Speurtocht voor kinderen 
op de Historische Tuin
Aalsmeer - Oktober is kinder-
maand en de Historische Tuin werkt 
daar op 6, 7 en 13 oktober aan mee. 
Voor alle kinderen ligt in het tuin-
bouwmuseum een gratis speurtocht 
klaar en bij inlevering krijgt ieder 
kind een beloning. De speurtocht 
is voor jongens en meiden tussen 8 
en 14 jaar, maar met hulp van ou-
ders kunnen ook jongere kinderen 
op onderzoek. Naast de speurtocht 
is een video te zien op de Tuin met 
extra aandacht voor leuke weetjes 
voor kinderen. De dahlia’s, snijrozen 
en het fruit zijn momenteel nog ech-
te blikvangers. De entree voor kin-
deren en de speurtocht zijn gratis. 
De ouders betalen wel entree, 4 eu-
ro per persoon, 65+ers betalen 3.50 
euro en museumkaarthouders heb-
ben gratis toegang. De Historische 

Tuin is bereikbaar via de Uiterweg 
(fiets) en via het Praamplein. 

Abracadabra bij Binding Oost
Aalsmeer - Er zijn verschillende 
goocheltrucs geoefend bij Binding 
Oost. Met een stok, kaarten, be-
ker met een touwtje, een grote lu-
cifer en een hoedjestruc konden 
de tieners oefenen. Sommige spul-
len konden de goochelaars zelf ma-
ken. Met het goochelboekje van De 
Binding op zak, kunnen de kinderen 
vaders, moeders, broers en zusjes 

doen verbazen! Na de woensdag-
middagactiviteit is er inloop. Vanaf 
15.15 uur kunnen kinderen nog ko-
men, dan kunnen ze op de compu-
ter, buiten spelen, televisie kijken en 
knutselen. Deze inloop is gratis en 
duurt tot 17.00 uur. Kom gewoon een 
keertje kijken bij Binding Oost aan 
de Machineweg 12. Kijk voor de ac-
tiviteiten op www.debinding.nl.

Groep 5 en 6 De Hoeksteen 
met Flora in concert
Aalsmeer - Op maandagavond 1 
oktober hebben de groepen 5 en 6 
van basisschool De Hoeksteen mee-
gedaan aan het Floraconcert in het 
gemeentehuis. Het thema van de 
avond was ‘Beestenboel’. De door 
de leerlingen gezongen liedjes wer-
den begeleid door het orkest van 
muziekvereniging Flora. Vooraf had 
de dirigent een bezoek aan de ba-
sisschool gebracht en het een en 
ander uitgelegd over het orkest en 
de instrumenten. Hij had niet alleen 
‘gewone’ blaasinstrumenten bij zich, 
maar ook een zelfgemaakte. Deze 
laatste maakte de grootste indruk 
op de kinderen. Het was een tuin-

slang met daaraan een trechter be-
vestigd. Door op de trechter te bla-
zen en tegelijk met de slang boven 
zijn hoofd te zwaaien, kon hij een 
sirene van de brandweer nadoen. 
Groep 5 zong tijdens het concert 
een lied over een circus namelijk 
‘Hooggeëerd publiek’. Groep 6 zong 
een lied over een verliefde stier, ‘De 
verliefde stieros en de goudvis’. Sa-
men hebben groep 5 en 6 ‘Old Mac 
Donald’ met het Flora-orkest ten ge-
hore gebracht. Er werd erg enthou-
siast gezongen en dat werd beloond 
met een groot applaus van het pu-
bliek. Het was een geslaagde avond 
en zeker voor herhaling vatbaar.

Twirlen SV Omnia 2000
Optredens van Rachel, Selina 
en Solenne goed voor goud
Aalsmeer - Op zondag 30 septem-
ber zijn Rachel, Selina en Solenne 
van SV Omnia 2000 samen met de 
trainsters Maaike en Valerie afge-
reisd naar Hoogvliet om deel te ne-
men aan twirlwedstrijden. De drie 
twirlsters deden ieder mee aan drie 
solo-onderdelen. Bij de onderde-
len 1-baton en 2-baton kwamen de 
meisjes allemaal in een ander cate-
gorie uit. Rachel komt uit in de leef-
tijdscategorie juvenile met al haar 
onderdelen. Ze had er echt ple-
zier in en dit straalde ze ook uit. Ze 
doet nog maar sinds kort mee met 
het onderdeel 2-baton. Ze liet een 
goed optreden zien en werd be-
loond met goud. Ze kreeg brons bij 
het onderdeel 1-baton en zilver bij 
het onderdeel rhythmic twirl. Seli-
na kwam uit in de preteen interme-
diate categorie. Ze startte goed en 
had er een flink tempo in. Ze kreeg 
een zilveren medaille bij het onder-
deel 1-baton en goud bij het on-
derdeel 2-baton. Solenne komt uit 
in de preteen advance klasse met 
al haar onderdelen. Na een lasti-
ge start bij het onderdeel 1-baton 
kwam ze zeer sterk terug bij het on-

derdeel 2-baton. Voor beide onder-
delen behaalde ze een gouden me-
daille. Bij het onderdeel rhythmic 
twirl kwamen Selina en Solenne 
beide uit in de categorie preteen 
advance. Best spannend om op de-
zelfde dag met een nieuwe routine 
te komen. Selina danst op de mu-
ziek ‘The girl in 14G’ en Solenne op 
‘I want to be in America’. Ze deden 
hun best om ieder hun eigen ver-
haal overtuigend over te brengen. 
Dit was nog best lastig omdat niet 
alles gevangen werd. Uiteindelijk 
haalde Solenne het podium net niet 
en werd Selina derde. Met vier gou-
den, twee zilveren en twee bronzen 
medailles keerden de meisjes te-
vreden huiswaarts. Volgend week-
end laat de productgroep Twirl van 
SV Omnia 2000 zien waar zij zo 
hard op trainen bij de wedstrijden 
in Zwijndrecht, Alphen a/d Rijn en 
Utrecht. Lijkt het je ook leuk om te 
komen twirlen? Voor meer infor-
matie over twirlen kan contact op-
genomen worden met de Product-
groep Coördinatoren Sandra Kok of 
Linda Nederstigt per e-mail: twir-
len@svomnia.nl.

Van links naar rechts de twirlsters Selina, Rachel en Solenne.

Badminton
Jeugd Flower Shuttle 
gestart met competitie 
Aalsmeer - Vorige jaar hebben de 
jeugdspelers van badmintonclub 
Flower Shuttle mee gespeeld met 
de opstartcompetitie. Een competi-
tie die opgezet is voor jeugdspelers 
zonder wedstrijd ervaring. Een voor-
proefje dus op het echte competi-
tie te spelen. De jeugd was heel en-
thousiast na deze competitiewed-
strijden. Zij wilden graag de uitda-
ging aangaan in de echte compe-
titie. Ter voorbereiding op de com-
petitie is er extra aandacht besteed 
aan de wedstrijdtraining. Een wed-
strijd bestaat uit acht partijen, waar-
van twee herensingles, twee da-
messingles, één herendubbel, één 
damesdubbel en twee gemend 
dubbel. Zondag 16 september was 
de eerste thuiswedstrijd. Dit was 
een wedstrijd tegen de ervaren club 
De Shuttle uit Wormer. Er werd door 
Flower Shuttle gevochten voor de 

punten, maar de tegenstander was 
duidelijk een maatje te groot. Al-
le wedstrijden gingen helaas verlo-
ren. De tweede wedstrijd werd ook 
thuis gespeeld tegen ’t Vennewa-
ter. Ook dit was een ervaren tegen-
stander, maar er werd goed en ge-
motiveerd gespeeld. De leden van 
Flower Shuttle werd niet wegge-
speeld en konden de nodige pun-
ten per wedstrijd pakken. Er was dit 
keer winst voor Roland Ralten met 
21-14 en 21-17 in zijn single partij. 
Het eerste punt voor Flower Shuttle 
is binnen! De totale wedstrijd is ver-
loren met 7-1. Lijkt het je ook leuk 
om te badmintonnen? Kom dan op 
maandagavond van 19.00 tot 20.00 
uur kijken of gelijk meespelen in 
sporthal de Bloemhof aan de Horn-
weg. Zie ook: www.flowershuttle.nl. 
Ook senioren zijn van harte welkom, 
maar dan van 20.00 tot 23.00 uur. 




