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Geldig van donderdag 2 t/m zondag 5 oktober 2014.

w
w

w
.d

e
e

n
.n

l

Dubbelfrisss
diverse soorten

3 pakken à 1,5 liter
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Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Oosteinderweg 222
1432 BA Aalsmeer
Tel. 0297 - 329093

info@ autobedrijfbaarse.nl
www.autobedrijfbaarse.nl

AUTOBEDRIJF J.C.BAARSE
BOVAG OCCASION DEALER

Voor al uw:
 Onderhoud
 Schade-taxatie & reparatie
 APK keuring
 Autoverhuur/Lease

Keuze uit ± 50 geselecteerde 
BOVAG occasions

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

vanderwal@fiataalsmeer.nl
www.fiataalsmeer.nl

APK
r19.95

ALL-IN

FIAT DEALER
Van der Wal B.V.

AALSMEER

voor alle merken

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Aalsmeer bedankt alle vrijwilligers, bestuursleden, medewerkers, 
ondernemers, verenigingen, sponsoren, hulpdiensten en EHBO die 
Tropical Night, Kindervakantieweek, Summer Dance Festival, Goud van 
Oud, Corsobraderie, Vuur en Licht op het water, NK Bommetje, Feestweek 
Aalsmeer, Pramenrace, Nationaal Regenboogkampioenschap, Open 
Monumentendag, Historische bloemenrace Aalsmeer (Hibra), Kunstroute 
Aalsmeer, Amb8route en het nieuwe evenement: Brommertoerrit hebben 
georganiseerd. Vele uren van voorbereiding en organisatie zijn hieraan 
vooraf gegaan. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen: ‘Bedankt dat jullie 
met elkaar van Aalsmeer een uniek en betrokken evenementendorp maken!’

Bedankt!

De zomermaanden waren 
weer vol met evenementen

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

Goed voorbereid naar de 
Open Huizendag:

Doe de gratis hypotheekcheck 
bij de mensen van KZN 

vanavond tussen 17.00-19.00 uur 
bij ons op kantoor 

aan de Punterstraat.

Personeel 
gevraagd
18 of 19 jaar oud, opleiding tot asbestverwijderaar en 
daar in door te groeien tot zelfstandig saneerder

Werkzaamheden:
slopen, grondwerk, standbouw, kassensloop 

Gebr van Zanten 
AsbestverWijdering bv
Contact: Rik van Zanten, 06-25025610

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

Zaterdag 4 oktober 2014

Vitaliteit 
Markt 50+ 

in het geMeentehuis aalsMeer 
kijk verderop in deze krant.

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

 

    ’Vanaf    
  15 oktober  
   nóg lagere 
        prijzen’

Koster
Aalsmeer, Ophelialaan 124

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

Watertoren: Parel van een plaatje!
Aalsmeer - De watertoren is de af-
gelopen twee weekenden open ge-
weest voor publiek. Veel bezoekers 
mochten verwelkomd worden en 
menigeen waagde de klim naar bo-
ven om vanaf de vijftig meter toren 
van ir. Sangster te genieten van het 
uitzicht. 
De watertoren zelf is ook een ech-
te blikvanger. Een herkenningspunt 

op het land, vanaf het water en van-
uit de lucht. Misschien is de water-
toren wel het meest gefotografeer-
de monument in Aalsmeer. Zowel 
toeristen als ‘eigen’ inwoners ne-
men positie in om de watertoren op 
z’n mooist op de gevoelige plaat te 
leggen. 
Zo deed ook afgelopen week de 
‘huisfotograaf’ van de Meerbo-

de een poging en met succes! Kick 
Spaargaren ging voor een foto bij 
nacht met de watertoren als stra-
lend lichtpunt. De prachtige lucht 
vormde de fi nishing touch van de-
ze mooie foto. 
Een plaatje van deze parel van 
Aalsmeer, dat een plaatsje in de 
krant verdient, toch?! Bestellen kan 
overigens via www.kicksfotos.nl. 

Facebook-feest trekt veel bezoekers 
en massale inzet politie en ME!
Aalsmeer - Op zaterdag 27 sep-
tember rond tien uur in de avond 
is de politie, inclusief de Mobie-
le Eenheid uit de binnenstad, mas-
saal naar de Stommeerweg ge-
gaan vanwege een oproep op Face-
book van een inwoner die aankon-
digde zijn verjaardagsfeest te gaan 
vieren op een eiland. Tussen de 100 
en 300 jongeren waren op de afroep 
afgekomen en stonden met fi etsen 
en brommers bij Nieuwe Meer om 
naar het feest te kunnen. De jonge-
ren waren afkomstig uit Aalsmeer 
en Kudelstaart, maar ook uit Abcou-
de, Amstelveen, Rijsenhout en an-
dere omliggende gemeenten. Wie 
zijn verjaardag vierde was bij het 
merendeel niet bekend. Ze hadden 
op internet gezien dat er een feest 
werd georganiseerd. De jongeren 
zijn naar huis gestuurd, maar inmid-
dels waren al zo’n zeventig tot tach-
tig personen aan het feesten op een 
eiland. Via de politieheli, die was in-
gezet om het feest op te sporen, 
kregen agenten kregen deze mel-

ding, evenals dat het feest tot drie 
uur zou duren. Besloten is toen om 
deze tijd opnieuw massaal politie en 
ME in te zetten om de feestgangers 
op te vangen. Ook werden honden-
geleiders ingezet. 
In de eerste boot die arriveerde za-
ten ongeveer dertig personen, ter-
wijl de boot maximaal zo’n tien per-
sonen kon vervoeren. Vlakbij het 
aankomstpunt zonk de boot en 
raakten de passagiers te water. Al-
len konden gelukkig ongedeerd, 
wel met een nat pak, op het droge 
geholpen worden. De schipper is 
door de agenten niet aangetroffen. 
Hij had zich uit de voeten gemaakt. 
De feestgangers hadden hem allen 
vijf euro betaald om naar het feest 
te kunnen komen. Een feestganger 
is onwel geworden door teveel al-
cohol en is door ouders opgehaald. 
De politie heeft de jarige job en zijn 
ouders aangesproken op het zon-
der vergunning organiseren van een 
massaal feest. De ouders vonden 
het ietwat overtrokken, want het 

was wel een leuk feest geweest. De 
politie raadt dringend aan om mas-
sale feesten niet ongeorganiseerd 
te houden. Hoe goed bedoeld ook, 
de veiligheid kan in het geding ko-
men. Het had bijvoorbeeld ook an-
ders af kunnen lopen met de boot-
passagiers. De jongeren zijn door de 
politie en de ME na aankomst bij de 
haven naar huis gestuurd. Dit is vrij 
rustig verlopen. Even verderop, bij 
een jachthaven aan de Stommeer-
weg, ontstond nog een relletje, maar 
dat was snel gesust. 

Op het eiland is door de feestgan-
gers veel rotzooi achter gelaten. 
Ook zijn vernielingen gepleegd, 
zo is een baksteen door een ruit 
van een blokhut gegooid, is glas-
werk stuk gegooid, zijn stoelen in 
het water gegooid en zijn struiken 
uit de grond getrokken. De politie 
gaat verder met het onderzoek, on-
der andere naar de identiteit van de 
schipper en de daders van de ver-
nielingen. 

Barmedewerker redt bezoeker
Aalsmeer - Op vrijdag 26 september 
rond half tien in de avond kregen de 
hulpdiensten een melding over een 
onwel geworden man in ‘de Bok’ aan 
de Dreef. Er was iemand fl auw geval-
len en met zijn hoofd op de vloer te-

recht gekomen. De eigenaar heeft 
direct 112 gebeld, terwijl een mede-
werkster zich ontfermde over de be-
zoeker. Ze heeft het aanwezige AED-
apparaat aangesloten en de man, die 
geen hartslag meer had, een schok 

gegeven. Het snelle en resolute han-
delen heeft de 52-jarige Aalsmeerder 
gered. Hij is met hartslag per ambu-
lance naar het VU ziekenhuis ver-
voerd. De politie was met twee wa-
gens aanwezig, evenals de ambulan-
cedienst. Ook de brandweer en het 
reanimatieteam waren snel ter plaat-
se en hebben hulp verleend. 

ADVERTEREN?
IN DE

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

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

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

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

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

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

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

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

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

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

INFORMATIEF

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

BURGELIJKEBURGELIJKEstand
OVERLIJDEN
W. Bruinsma

Herfstzangavond

Leimuiden - Op zaterdag 4 oktober 
wordt een zangavond gehouden in 
de Dorpskerk aan de Dorpsstraat 49 
in Leimuiden. De aanvang is 19.00 
uur. Vanaf 18.45 uur staan koffie en 
thee klaar. De muzikale begeleiding 
is in handen van Marc Koning op 
orgel en piano en Marloes Buikema 
op dwarsfluit. 
Medewerking wordt verleend door 
het christelijke gemengde koor 
Cantamus uit Hoofddorp. Op het 
programma staat onder andere de 
Carmina Burana van Carl Orff. Ie-
dereen is van harte welkom.

Zangdienst in 
de Dorpskerk

Aalsmeer - Zondagavond 5 ok-
tober om 18.30 is in de eeuwenou-
de Dorpskerk in de Kanaalstraat een 
zangdienst. Er worden weer veel be-
kende liederen gezongen. Het chris-
telijk mannenkoor Immanuël onder 
leiding van Jan Verhoef zal medewer-
king verlenen en aan het orgel Theo 
Griekspoor. Het koor heeft grote be-
kendheid, dus het zal zeker weer een 
mooie avond worden. Voorganger is 
dominee Hans Eschbach. Iedereen is 
dan van harte welkom.

Samen eten is een feest!
Fedeli: Langste eettafel van 
verbinding in burgerzaal
Aalsmeer - Stichting Fedeli orga-
niseert op zaterdag 4 oktober voor 
de tweede maal de ‘langste eettafel 
van verbinding’ in de burgerzaal van 
het gemeentehuis. De langste eet-
tafel is een open aanschuiftafel voor 
mensen, jong en oud, die al gerui-
me tijd alleen aan de dis zitten. Op 4 
oktober eten zij gezellig met elkaar. 
Uitgangspunt is dat samen eten een 
feest is. Want, zo stelt de stichting, 
elk mens kan iets voor een ander 
betekenen. Gewoon, zomaar een 
glimlach en een beetje aandacht 

voor een onbekende medemens 
doet al wonderen. Tijdens de ‘lang-
ste eettafel’ is er deze aandacht, ge-
woon en ongedwongen. Kom er ook 
bij en eet mee! Aanmelden is wel 
een vereiste en dit kan via debby@
fedeli.nl of 06-53801380. Wacht niet 
te lang, vol is vol. Het gezamenlijke 
etentje op 4 oktober is van 19.00 tot 
21.30 uur. Er zal een collectebus van 
de stichting staan waar een vrijwil-
lige bijdrage ingedaan kan worden. 
Kijk voor meer informatie op: www.
samentegeneenzaamheid.nl. 

Peuter-instuif 
bij Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 8 oktober is 
er van 9.30 tot 10.30 uur weer een 
peuter-instuif bij de Oost-Inn in De 
Mikado in de Catharina Amalialaan 
66. Samen met je kindje een uur-
tje spelen, dansen, zingen en ple-
zier maken. Ook is er tot 11.30 uur 
gelegenheid om elkaar te ontmoe-
ten onder het genot van een kop-
je koffie of thee. Hartelijk welkom 
allemaal. Voor inlichtingen: 0297-
325636, 0297-345413 of kijk op de 
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Lezing: Gebedsgenezing, 
waar of niet waar?
Aalsmeer - Op maandag 6 okto-
ber presenteert Aad Hofland de le-
zing ‘Gebedsgenezing, waar of niet 
waar?’. Gespreksleider is dominee 
Han van Popering. De lezing begint 
om 20.00 uur in ‘t Baken in de Sport-
laan 86. Inloop met koffie of thee 
vanaf 19.45 uur. Aan de hand van 
het boek over gebedsgenezing van 
Dr. Joke van Saane (godsdienstpsy-
choloog VU) gaan de aanwezigen op 
zoek naar wat gebedsgenezing nu 
werkelijk inhoudt. Is het een vorm 
van bedrog of is het werkelijk waar? 
Kent gebedsgenezing haar grenzen? 
Er is natuurlijk het samenspel tussen 
lichaam en geest en dat is één van 
de grootste mysteries die er is. In-
middels is wel bekend dat wat zich 
afspeelt in de geest van grote invloed 
kan zijn op het lichaam. Mensen die 
afschuwelijke dingen meemaken ra-
ken verlamd. Zo is er een verhaal be-
kend van een soldaat die toen hij het 

bevel kreeg om op burgers te schie-
ten, dat weigerde te doen, en daar-
door daadwerkelijk aan zijn armen 
verlamd raakte. In het onderzoek van 
Prof. Stoffels, godsdienstpsycholoog 
en Dr. Van Saane is gebleken dat 
mensen met ziektes met een sterke 
psychische component wel kunnen 
genezen, zij het vaak voor kortere of 
langer tijd en soms definitief. Is het 
een vorm van placebo-effect of kan 
het gemeten worden met de won-
derbaarlijke genezingen door Jezus 
en zijn discipelen?

Presentatieavond over onderwijs 
in ontwikkelingslanden bij OSA
Aalsmeer - De stichting Ontwik-
kelings Samenwerking Aalsmeer 
(OSA) organiseert dit jaar haar pre-
sentatieavond op woensdag 8 ok-
tober in de raadskelder van het ge-
meentehuis. Het thema is ‘Onder-
wijs’. De avond begint om 20.00 uur. 
Iedereen is welkom vanaf 19.30 
uur. Team Timmerman en Stichting 
Tsjernina, waaraan in 2013 subsidie 
is verstrekt als verdubbeling van 
het door hen zelf ingezamelde geld, 
vertellen over hun project met foto-
beelden. Het betreft een project in 
Kenia, in Wit-Rusland en Rusland. 
Tevens komt mevrouw Bosch van 
Stichting Edukans vertellen over 
de werkzaamheden van de stich-
ting op het gebied van onderwijs 
zowel in Nederland als in ontwik-
kelingslanden. Ook zijn er tafels in-
formatie en foto’s/beelden van an-
dere projecten waarvoor subsidie 
verstrekt is. Wethouder Ad Verburg 

van ontwikkelingssamenwerking 
zal een inleiding houden over het 
beleid van de gemeente op dit ge-
bied. In de pauze en na afloop is er 
gelegenheid om de tentoonstelling 
in de burgerzaal te bezichtigen van 
kunstwerken van de Kinderkunst-
scholen van Tsjernobyl kinderen 
uit Wit-Rusland en Rusland. Deze 
tentoonstelling is ook nog de ge-
hele maand oktober te bezichtigen 
in het gemeentehuis. Voor groepen 
is op de middagen van maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag de 
gelegenheid daarvoor. Graag van te 
voren bellen: 0297-321509. Het be-
looft weer een interessante en in-
formatieve avond te worden en de 
(verkoop)tentoonstelling is het be-
kijken meer dan waard. Voor meer 
informatie over de presentatie-
avond of over subsidie krijgen van 
OSA voor een project: www.osa-
aalsmeer.nl.

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

Vermist:
- Ketelhuis: Cypers grijs gesteriliseerde Poes, roepnaam Flow, 
 zeer aanhalig.
- Oosteinderweg: 13 weken rood jonge katertje. Heet Garfield.
- Rijsenhout, Leimuiderdijk: Cypers grijze gecastreerde kater. Heet Gijs.
- Oosteinderweg: Lapjes poes met op rechter oog en neus 
 een zwarte vlek. Is 4 jaar en heet Evy.
- Oosteinderweg: Bruine kater. Kruising Britse korthaar. 
 Heet Beer, 1 jaar oud. Heeft petsafe halsband om.

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

gels. Spreker Evert Jan Westera. Ba-
byoppas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. Om 19u. Baan 7 jon-
gerendienst.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. J. Markus uit Hel-
louw en 16.30u. met ds. K.D. Huizin-
ga uit Hoorn.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. 
Zaterdag 17u. in Kloosterhof woord-
communieviering met N. Kuiper. 
Zondag 10.30u. eucharistieviering 
met L. Seeboldt mmv Mirakeltjes. 
Om 14u. Poolse dienst met Krzysz-
tof in Karmelkerk. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst. 

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

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
10u. oecumenische viering met A. 
Blonk en H. van Dalen.

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

Begra Bijbelstudie
Elke maandag bijbelstudie-avond in 
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98, 
20u. Op 6 oktober evang. Cees Vork. 

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag 10u. dienst met ds. Jan 
Martijn Abrahamse. Tevens crèche 
en peuterdienst. Donderdag 9 ok-
tober Leerhuis in Open Hofkerk, in-
gang Sportlaan v/a 20u.

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

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Zondag diensten om 10u. met ds. 
M. Hogenbirk en 16.30u. met ds. 
J.G. Brienen.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag Gemeentedag in Schoorl. 
Kerkgebouw gesloten. 

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met dhr. B. v/d 
Bent uit Alkmaar. Tevens Heilige 
Boontjes en kinderdienst.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds. E.J. 
Westerman. Organist: W. Spaarga-
ren. Om 18.30u. zangdienst met ds. 
J. Eschbach, Amersfoort mmv man-
nenkoor Immanuel uit Wilnis. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met mevr. 
G. den Dikken, Wageningen. Orga-
nist: Th. Griekspoor.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-

Zondag 
5 oktober

Oud papier 
in Kudelstaart

Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 3 oktober haalt Korfbalver-
eniging V.Z.O.D. het oude papier 
op. Gaarne de papiercontainer of 

dozen papier plaatsen waar ook de 
vuilcontainers verzameld dienen te 
worden. 
Met de opbrengst van het oude pa-
pier steunt de Supporters Vereni-
ging Kudelstaart financieel alle Ku-
delstaartse verenigingen. 
Dus verzamel het papier voor de 
eerste vrijdagavond van de maand. 
Kijk voor alle datums op www.de-
supportersverenigingkudelstaart.nl

Dienst met 
Matthias Joosse

Aalsmeerderbrug – Zondag 5 ok-
tober is er een Baan7 jongeren-
dienst in de Levend Evangelie Ge-
meente. Je bent van harte welkom! 
Het is een afwisselende, eigentijd-
se dienst met spetterende muziek. 
Daarnaast zal de 27-jarige Matthias 
Joosse spreken. Baan7 wordt in het 
gebouw van de LEG aan de Kruis-
weg 55 in Aalsmeerderbrug gehou-
den. Matthias Joosse is een gepas-

sioneerd spreker. Hij spreekt vurig, 
confronterend, vol humor, is recht 
door zee en heeft een duidelijke 
boodschap. Joosse is betrokken bij 
stichting ‘Nederland Gered’ en or-
ganiseert openluchtsamenkomsten 
om Jezus bekend te maken. Tij-
dens Baan7 zal hij spreken over hoe 
God levens van mensen verandert. 
Het belooft een geweldige, levens-
veranderende en bijzondere avond 
te worden. Baan7 wordt elke eerste 
zondag van de maand gehouden. Of 
je nu vaker in een kerk komt of he-
lemaal nooit, iedereen tussen 13 en 
20 jaar is van harte welkom! Meer 
weten? Kijk dan op www.baan7.nl. 

Protestantste 
mystiek 

Aalsmeer - “De Zin-Inn van de 
Doopsgezinde gemeente Aalsmeer 
organiseert een cursus over pro-
testantste mystiek. Christine Schlet-
te zal spreken over dit onderwerp 
op 6 oktober, 20 oktober en 3 no-
vember. Geloof is, volgens Christine 

niet alleen iets van het hoofd, van 
het cognitieve kennen, van de rede, 
maar ook van het hart, van de erva-
ring, van een persoonlijk doorleef-
de relatie. 
Per avond staat één denker of dich-
ter centraal. Teksten worden bij op-
gave van te voren toegestuurd. De 
cursus begint om 19.30 uur. De de-
tails over deze cursus zijn te vin-
den op www.dgaalsmeer.nl. Graag 
van tevoren opgeven via zininn@
dgaalsmeer.nl. 

Uit eten met Zonnebloem
Rijsenhout - Donderdagavond 25 
september is de Zonnebloem af-
deling Rijsenhout-Burgerveen uit 
eten geweest. De groep bestond 
in totaal uit 44 gasten en vrijwil-
ligers. Na een welkomstdrankje 
kregen de deelnemers een heer-
lijk driegangenmenu voorgescho-
teld. Men zat lekker te smullen en 
er hing een gezellige sfeer aan de 
tafels. Kortom, echt een avondje 

uit! Na een kopje koffie en een af-
scheidswoordje van de voorzitter 
ging iedereen voldaan weer huis-
waarts.



Muziek/Cabaret
Donderdag 2 oktober:
* Bada Boom comedy club in Crown 
Studio, Van Cleeffkade v/a 20.30u.
* TV-komedie ‘Kinderen geen be-
zwaar’ in Crown Theater, Van Cleeff-
kade v/a 20u.
Vrijdag 3 oktober:
* Thema-feest met dj’s Nista en 
Glen Alexis in feesterij de Bok, Dreef 
5 van 22 tot 05u.
3 en 4 oktober:
* Concerten popkoor Soundsation in 
Open Hofkerk, Ophelialaan. Vrijdag 
en zaterdag v/a 20u.
Zaterdag 4 oktober:
* Magische show met cabaretiers en 
mentalisten Rob en Emiel en illusi-
onist Roy Huiskens voor ‘Make-a-
wish’ in Crown Theater, Van Cleeff-
kade v/a 19u. Ontvangst v/a 18u.
* Jazz van Wolfgang Maiwald Trio in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* CD-concert ‘Johannes de Heer’ 
door Joke Buis in Leg, Aalsmeerder-
brug v/a 20u.
* Party na Step by Step in dansca-
fé de Praam, Zijdstraat v/a 23u. met 
dj’s Kees en Michael.
Zondag 5 oktober:
* Belgische band Lightnin Guy live 
in The Shack, Schipholdijk 253b, 
Oude Meer v/a 16u.
Zaterdag 11 oktober:
* Cabaret ‘Wie is de Baas’ door Jef-
frey Spalburg in cultureel café Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21u.

Films/Toneel
T/m 9 oktober:
* Alle dagen diverse films voor al-
le leeftijden in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade met Lucy B, Pijnstillers 
en Into the Storm. Voor jeugd: Hek-
sen bestaan niet, Koemba de ze-
bra, Frozen 2D en Flit & het Magi-
sche huis.
Dinsdag 7 oktober:
* Filmhuis Zin-Inn in Doopsgezinde 
kerk, Zijdstraat 55 v/a 20u.
11 en 12 oktober:
* Girls Event rond première hitfilm 
‘One Direction met kraampjes en 
meer, zaterdag 13-21u. in Crown Ci-
nema. Film draait zaterdag 14.30u. 
en 18.45u. Zondag om 14.30u.

Exposities
2 tot en met 4 oktober:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 ie-
dere woensdag tot en met zaterdag 
open van 12 tot 17u. Schilderijen en 
sculpturen van Didi v/d Velde.
4 en 5 oktober:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, zaterdag en 
zondag 11-16u. 
* Historische Tuin open. Zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang 
Praamplein. 
* Huismuseum met Mokum collec-
tie open, Van Cleeffkade 12a. Za-
terdag en zondag op afspraak: 06-
12922954 of huiskamermuseum.nl.
6 tot en met 31 oktober:
* Tekeningen kinderen uit Tsjernobyl 
in gemeentehuis. Dagelijks te be-
zoeken van 9.30 tot 16.30 uur. Ook 
in Huiskamermuseum.
Tot en met 19 oktober:
* Expositie Leven van Liesbeth Eil-
ders in beeld in het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat 9. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u. 
Tot en met 2 november
* Expositie in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg met kunst uit Frank-
rijk en Italië. Open zaterdag en zon-
dag 12-17u. 
Tot en met januari:
* Expositie ‘Black & White’ met fo-
tografen Judith de Bats, Patrick 
Spaander en Kick Spaargaren in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. 
Oktober:
* Foto’s van Bianca Tas, schilderijen 
van Wendy Noordam en landschap-
pen van Toon de Haas in Gezond-
heidscentrum Drie Kolommen.

Diversen
Donderdag 2 oktober:
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Fietstocht OVAK, laatste van het 
seizoen. Verzamelen 13.30u. Par-
keerterrein Dreef.
Vrijdag 3 oktober:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Kaarten bij FC Aalsmeer in kantine 
Beethovenlaan v/a 20.15u.
Zaterdag 4 oktober:
* Boekenmarkt en meer in Zijd-
straat, Centrum van 10 tot 17u.
* Minitoernooi handballertjes in De 
Bloemhof, Hornweg, 10 tot 13u.
* Vitaliteitsmarkt 50+ in gemeente-
huis, Raadhuisplein van 11 tot 17u.
* Open dag schietvereniging De 
Meerschutters, Aalsmeerderdijk 456 
van 11.30 tot 15u.
* Kinderkledingbeurs in De Reede, 
Rijsenhout. Verkoop 12.30 tot 14u.
* Opa en omamiddag in kader Kin-
derboekenweek in Boekhuis, Zijd-
straat van 14 tot 16u.
* Aanschuiftafel in Huiskamermuse-
um, Van Cleeffkade 12a met v/a 16u. 
Engelien van der Weijden.
* Langste eettafel van verbinding in 
gemeentehuis, van 19 tot 21.30u.
* Kienavond Rijsenvogel in SCW-
gebouw, Konnetlaantje v/a 20.30u.
4 en 5 oktober:
* Circus Sijm in Aalsmeer, terrein 
aan Dreef. Voorstellingen zaterdag 
om 16u. en zondag om 13.30u.
Zondag 5 oktober:
* Kruipen en sluipen met spelletjes 
en schminken voor kinderen in Boe-
renvreugd, Beethovenlaan, 11-15u.
Maandag 6 oktober:
* Planten- en vissenveiling bij Vi-
va Aquaria in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Animatiefilm bij Videoclub in An-
ker, Oosteinderweg 273a v/a 20u.
* Vergadering, veiling en expositie 
bij Postzegelvereniging in Parochie-
huis, Gerberastraat v/a 20u.
6 tot en met 12 oktober:
* Week van de opvoeding met diver-
se activiteiten voor kinderen en ou-
ders. Zie: www.cjgamstelland.nl.
Dinsdag 7 oktober:
* Koffie-ochtend in Open Hofkerk, 
ingang Sportlaan 86 v/a 10u.
* Fietstocht Anbo en Pcob. Start bij 
Parochiehis, Gerberastraat 13.30u.
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 20u.
Woensdag 8 oktober:
* Inloop in Oost-Inn in De Mikado, 
Catharina Amalialaan v/a 9.30u. Te-
vens peuterinstuif tot 10.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
* Presentatie-avond OSA, Ontwik-
kelings Samenwerking, in raadskel-
der, gemeentehuis v/a 20u.
* Baanloop bij Atletiekvereniging in 
Sportlaan v/a 20u.
* Bingo bij BV De Pomp in ‘t Baken, 
Sportlaan 86 v/a 20u.
* Darten in het Dijkhuis, Aalsmeer-
derdijk 77, Oude Meer v/a 20.30u.
Donderdag 9 oktober:
* Ouderensoos Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 14u. En 
vanaf 20u. sjoelavond.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 2 oktober:
* Vergadering Raad in gemeente-
huis, Raadhuisplein v/a 20u.
* Thema-avond ‘Van AWBZ naar 
Wmo’ in gemeentehuis, Raadhuis-
plein v/a 20u.
Vrijdag 3 oktober:
* Lezing Marianne Knecht over 
‘Texelschade’ in Bacchus, Gerbe-
rastraat v/a 20u.
Maandag 6 oktober:
* Inloopbijeenkomst over nieuw-
bouw aan Hoofdweg in Dorpshuis 
Kudelstaart, 18-20u.
* Lezing ‘Gebedsgenezing’ in Baken, 
Sportlaan 86 v/a 20u.
Donderdag 16 oktober:
* Wereldvoedseldag met speciaal 
menu bij 6 restaurants Aalsmeer.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

Concert Billy Cobham
(7 oktober in Patronaat)

5 EURO REDUCTIE
bij aankoop van een product

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

Dé vioolspecialist

Concert Billy Cobham
TIP:KOOPJE:

Lessenaar ‘Stagg’
(extra stevig)

€24,95

NIEUW:

Percussiehoek is
weer uitgebreid!

AANBIEDING:

Stemapparaat
‘Boston’ BTU-150

€12,95

Zondag familiedag in bioscoop
Lucia de B in Crown Cinema
Aalsmeer - Vrijdag 3 oktober ver-
toont Crown Cinema voor degenen 
die deze actietriller nog niet gezien 
hebben, de film ’Lucia de B’. Lucia 
de Berk is een eigenzinnige ver-
pleegster, die argwaan wekt als ze 
voor de zoveelste keer bij een on-
verklaarbaar sterfgeval betrokken 
is. Een baby van slechts een paar 
maanden oud. Het ziekenhuis scha-
kelt de politie en het Openbaar Mi-
nisterie in en de jonge parketsecre-
taris Judith krijgt het dossier van Lu-
cia de B. op haar bureau. Het on-
derzoek naar de ‘Engel des Doods’, 
zoals de pers Lucia noemt, is zwaar. 
Ze heeft geen sporen achtergelaten 
en weigert met de rechercheurs te 
praten. Toch wordt ze, dankzij een 
bloedtest, uiteindelijk veroordeeld 
tot levenslang voor vier moorden 

en drie pogingen ertoe. Kort hierna 
worden er echter vraagtekens gezet 
bij de betrouwbaarheid van de test. 
Spannend van begin tot het einde. 
Aanvang om 20.00 uur in de bios-
coop aan de Van Cleeffkade. Toe-
gang is 7,50 euro per persoon. Vrij-
dag in Crown Cinema ook ‘Heksen 
bestaan niet’, ‘Pijnstillers’ (2x) en ‘In-
to the Storm’. 
Zondag presenteert de bios een 
filmfamiliedag vanaf 10.30 uur met 
‘Pijnstillers’ (3x), ‘Frozen 2D’, ‘Flits en 
het Magische Huis’, ‘Koemba de Ze-
bra’, ‘Heksen bestaan niet’, ‘100 Ja-
rige die uit het raam klom’ en ‘Sex 
Tape’. Kijk voor meer informatie en 
filmtijden op www.crowncinema.nl. 
Kaarten reserveren kan via 0297-
753700 of via info@crowncinema.nl 
en te koop aan de zaal.

Zaterdag bij danscafé de Praam
Vijfde editie Step by Step
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
4 oktober is alweer de vijfde editie 
van het evenement Step by Step! Dit 
jaar hebben de organisatoren Jacco 
Jongkind en Jenifer van der Horst 
weer een nieuwe steproute van 
zes kilometer uitgezet met onder-
weg diverse leuke en gezellige op-
drachten. De animo is ook voor dit 
jaar weer groot. De inschrijvingen 
verliepen zeer voorspoedig. Er doen 
weer een kleine vijftig teams mee 
die het lustrumjaar mee gaan vie-
ren. Er is naast de traditionele prijs-
uitreiking ook een originaliteitsprijs 
te winnen door de teams. De orga-
nisatoren laten zich graag verrassen 
hoe de teams dit jaar verschijnen bij 
Step by Step 2014. Tips: Het is zater-
dag dierendag en het betreft een ju-
bileumjaar!
Geen deelnemer aan het evene-
ment, maar wel interesse om gezel-

lig te komen kijken? Danscafé de 
Praam zorgt op het achterterras aan 
het Praamplein voor een overdek-
te buitenbar, zodat supporters hun 
favorieten onder het genot van een 
drankje en de muziek van DJ Kees 
Markman kunnen aanmoedigen. Dit 
jaar ook een hilarische spelopdracht 
bij danscafé de Praam! Zonder en-
treekaart tot 23.00 uur geen toe-
gang tot danscafé de Praam, daar-
na open en gratis entree. Er zijn nog 
enkele kaarten te koop aan de deur. 
Voor 23.00 uur is er live entertain-
ment met zangeres Saskia Soul-
ful en de twee grote sfeermaken-
de DJ’s Kees Markman en Michael 
Meijer. Kees is een ieder bekend, DJ 
Michael heeft afgelopen feestweek 
op vrijdagavond in de feesttent ge-
draaid. De DJ’s zetten het feest na 
23.00 uur graag voort in danscafé 
de Praam tot in de kleine uurtjes!

Vanavond, kaarten te koop bij kassa!

Tv-komedie ‘Kinderen geen 
bezwaar’ in Crown Theater
Aalsmeer - Vanavond al, donder-
dag 2 oktober om 20.00 uur, kan 
in Crown Theater Aalsmeer geno-
ten worden van de succesvolle tv-
komedie ‘Kinderen geen bezwaar’. 
Heeft u nog geen kaarten? Ze zijn 
te koop vanaf 19.00 uur bij de kas-
sa en kosten 24,50 euro per stuk. 
In dit theaterstuk heeft Gerard een 
huisje in Frankrijk gekocht. Online, 
zonder het eerst te bekijken. Wan-
neer hij daar samen met Sinan aan 
komt, blijkt het een enorme bouw-
val te zijn. Dus toch! En Maud had 
‘m nog zo gewaarschuwd! De man-
nen gaan meteen aan de slag. Af-
geleid door de aanwezigheid van 
prachtige buurvrouw Isabelle - met 
wie ze nauwelijks kunnen commu-

niceren omdat ze alleen maar Frans 
spreekt - en geholpen door actrice 
Kiki Classen, die al enige tijd op het 
Franse platteland woont en landge-
noten helpt die daar een huisje ko-
pen. Ondertussen zit Maud thuis in 
Nederland en hebben ze via Sky-
pe contact met haar. Zal Gerard de 
bouwval op tijd weten op te knap-
pen? Zelf denkt hij van wel. Sterker 
nog: hij heeft plannen er een restau-
rant beginnen: Chez Gerard! Voor de 
feestelijk opening wordt een aan-
tal mensen uit het publiek uitge-
nodigd! Geheel vrijwillig. Ze bieden 
een aantal mensen uit het publiek 
dus de mogelijkheid om heel even 
mee te spelen. Opgeven hiervoor is 
niet mogelijk.

Jazz: Wolfgang Maiwald 
Trio zaterdag in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 4 oktober 
verzorgt het Wolfgang Maiwald Trio, 
bestaande uit Pim Dros op drums, 
Guus Bakker op bas en Wolfgang 
Maiwald op piano, een optreden in 
Bacchus. De uit Duitsland afkomsti-
ge Wolfgang is in 1990 naar Neder-
land verhuisd om Jazz te studeren 
aan het conservatorium van Am-
sterdam. In 1995 Cum Laude afge-
studeerd en heeft samengespeeld 
met groten uit de Nederlandse Jazz 
scene. Op 21 september heeft de 
CD release van zijn nieuwe Album 
‘The Silent Ones’ in de North Sea 
Jazz Club in Amsterdam plaatsge-
vonden. The Silent Ones is een ge-
varieerd album geworden met zo-
wel melodische als ritmische stuk-
ken, waarvan Maiwald er negen 
van de twaalf zelf schreef en waar-
in de invloed van pianisten als Fred 
Hersch, Keith Jarrett en Herbie Han-
cock doorklinkt. Maiwald speelt 
geen noot teveel en geeft zijn me-
demuzikanen Bakker en Dros veel 
ruimte. Hierdoor ontstaat er een su-

bliem en subtiel samenspel, waarin 
ook de bas en de drums opvallen en 
geen ondergeschikte rol innemen. 
Wat knap is dat de composities wel-
iswaar niet eenvoudig zijn, maar 
dat het nergens ‘moeilijk’ klinkt en 
daardoor toegankelijk blijft. Het mu-
zikale aspect is voor Maiwald en zijn 
trio belangrijker dan imponeren met 
technisch geweld. 
Toch is juist daarin de hand van de 
grootmeester te herkennen. Mai-
wald houdt met The Silent Ones de 
traditie van het pianotrio in ere. Het 
is daarmee misschien geen revoluti-
onaire plaat die de jazz-wereld gaat 
vernieuwen, maar wel een smaakvol 
album met kwalitatief hoogwaar-
dige composities waar liefhebbers 
van het genre zeker van zullen gaan 
genieten. Bacchus is trots dat deze 
pianist zijn werk in het knusse cul-
turele café in de Gerberastraat ten 
gehore wil brengen. Bacchus is za-
terdag open vanaf 21.00 uur. Aan-
vang concert is 21.30 uur Entree: 
Uw Gift

Absolute topband zondagmiddag
Lightin’ Guy eert Hound 
Dog Taylor in The Shack
Oude Meer - Volmondig ja, was 
het antwoord toen de drukbezet-
te muzikant Guy Verlinde uit Bel-
gië vroeg of hij mocht komen spe-
len in The Shack in Oude Meer. 
Door zijn overvolle agenda staat dit 
optreden al maanden vast. Einde-
lijk is het zover en vol trots presen-
teert The Shack dan ook aanstaan-
de zondagmiddag 5 oktober: Light-
nin’Guy en zijn band. Deze sympa-
thieke Belg is naast een fántástisch 
muzikant en zanger ook een ras en-
tertainer! Deze meester op de sli-
de-gitaar en zijn waanzinnige band 
zullen The Shack zéker op zijn kop 
gaan zetten met hun rauwe blues 
en opzwepende boogies uit de hand 
van de legendarische Hound Dog 
Taylor, waar het allemaal draaide 
rond ritme & groove. Zijn slide-gi-
taar stijl was ruw en uitermate wild 
en resulteerde in de diepste blues-
sound en vetste boogie ooit ge-
speeld in de bluesclubs van Chica-

go. Hij beïnvloedde een hele gene-
ratie slide-gitaristen. Zo ook de Bel-
gische Lightin’ Guy. Door de muziek 
van Hound Dog Taylor in dezelfde 
setting en stijl te spelen als die van 
de meester, eert Lightnin’ Guy met 
dit album zijn slide gitaarheld en in-
spirator. Met Richard van Bergen op 
de rhythm gitaar en Erik Heirman op 
de drums! Een moddervette aanra-
der deze band, die The Shack zeker 
in vuur en vlam gaat zetten! 
Ook voor in de agenda: Zaterdag 
11 oktober brengt Que Pasa rock-
covers uit de vorige eeuw en zon-
dag 12 oktober is het podium voor 
Eef Guitar met een geweldige band!

The Shack is zondag 5 oktober ge-
opend vanaf 15.00 uur. De Lightin’ 
Guy & Band begint rond de klok 
16.00 uur te spelen. De entree is 
7,50 euro per persoon. Voor alle info: 
www.the-shack.info. Adres is Schip-
holdijk in Oude Meer. 

Zaterdag opening theaterseizoen
Magic for Make a Wish 
in het Crown Theater
Aalsmeer - Met ‘Magic for Make a 
Wish’ wordt aanstaande zaterdag 4 
oktober het nieuwe theaterseizoen 
feestelijk geopend in het Crown 
Theater aan de Van Cleeffkade. Rob 
en Emiel brengen vanaf 19.00 uur 
cabaret en magic en de opbrengst 
komt 100 procent ten goede aan 
het goede doel: Make-A-Wish Ne-
derland. Rob en Emiel vieren zo hun 
10-jarig bestaan op een wel heel 
bijzonder manier! Vijf shows door 
het hele land, waarvan ook één in 
Aalsmeer. In deze show kan ken-
nis gemaakt worden met het beste 
van 10 jaar Rob en Emiel. Verwacht 
stand-up comedy, cabaret, theater, 
mindreading en magic in een wer-
velende voorstelling voor het hele 
gezin (vanaf 12 jaar). Rob en Emiel 
zijn anders, snel, uniek, grappig, ver-
wonderlijk, theatraal, interactief, lek-
ker om te kijken én onvergetelijk.
Rob en Emiel dromen van volle za-
len, zodat er meer (allerliefste) wen-
sen van kinderen met een levens-
bedreigende ziekte worden gere-
aliseerd en iedereen helpt mee. 

Met medewerking van Eric Koller, 
Fred Delfgaauw en met de jonge 
Aalsmeerse illusionist Roy Huiskens. 
Na afloop van de voorstelling zijn de 
bars en restaurants geopend en zijn 
er diverse acts. Er is een DJ. en er 
worden exclusieve live geschilderde 
paintings van Dion V geveild. Dus, 
steun het goede doel én geniet te-
gelijkertijd van een geweldige avond 
uit. Make-A-Wish Nederland vervult 
ieder jaar ruim 500 liefste wensen 
van kinderen en jongeren tussen 3 
en 18 jaar met een levensbedreigen-
de ziekte. Kinderen voor wie het le-
ven voor een groot deel bestaat uit 
angst, zorgen en ziekenhuisbehan-
delingen. Make-A-Wish Nederland 
haalt deze kinderen uit de zorgen en 
laat ze door het vervullen van hun 
liefste wens weer kind zijn in plaats 
van patiënt. Dit geeft deze kinde-
ren maar ook het hele gezin kracht 
en energie voor de toekomst. Kijk 
voor meer informatie en het reserve-
ren van kaarten op www.crownthe-
ateraalsmeer.nl of mail naar info@
crowntheateraalsmeer.nl.

Internationale artiesten én
Aalsmeerse deelname aan 
Boogie Woogie concert
Aalsmeer - Zondag 5 oktober vindt 
de tweede editie plaats van het In-
ternationaal Boogie Woogie & Pia-
noblues Concert in het Beauforthuis 
in Austerlitz. De drie optredende pi-
anisten komen uit Canada, Duits-
land en Nederland. Hoogtepunt van 
het concert zijn zeshandige piano-
stukken op drie vleugels. De Ca-
nadese pianist Michael Kaesham-
mer komt exclusief overvliegen voor 
het evenement. Hij oogst wereldwijd 
succes met zijn virtuose en energie-
ke pianospel en zang. De uit Sankt 
Augustin, Duitsland, afkomstige pi-
anist Stefan Ulbricht heeft in korte 

tijd een grote reputatie opgebouwd 
in het pianoblues en boogie woogie 
genre. Nederland wordt vertegen-
woordigd door de Aalsmeerse pi-
anist Martijn Schok. Zijn speelstijl 
kenmerkt zich door veel swing, een 
stevige groove en grote virtuosi-
teit. De presentatie is in handen van 
de Aalsmeerse Greta Holtrop die 
ook als zangeres acte de présen-
ce geeft. Aangevuld met drummer 
Maarten Kruijswijk belooft 5 okto-
ber aanstaande een boogie woogie 
en pianoblues feest te worden van 
internationale klasse. Meer informa-
tie via www.beauforthuis.nl,

Vliegreis met 
Badaboom
Aalsmeer - Comedyclub Bada-
boom presenteert vanavond, don-
derdag 2 oktober, een spectaculai-
re vliegreis naar humorland in de 
Crown Studio’s. De captain van de 
avond is Wilko Terwijn, de man met 
een ongekende hoeveelheid vlieg-
uren. De pursers zijn Martijn Oos-
terhuis en Gerthein Boersma, De 

avond wordt afgesloten door nie-
mand minder dan René van Meurs, 
winnaar van de jury- en publieks-
prijs van het Cameretten. 
Als je nog steeds niet overtuigd 
bent, er ligt een mega-deal voor je 
klaar: Koop 1 kaart en neem een 
gratis introducé mee. Dat betekent 
dat je voor de prijs van één kaart-
je met twee mensen kan komen 
genieten. Meer informatie: www.
pa-events.nl, www.badaboom.tv of 
www.seetickets.nl. De voorstelling 
begint om 20.30 uur.

Aanschuiftafel 
met Engelien
Aalsmeer - Zaterdag 4 oktober om 
16.00 uur komt de in Kudelstaart 
wonende kunstenaar Engelien van 
der Weijden in het Huiskamermuse-

um vertellen over haar werk. Naast 
schilderijen maakt zij ook gedichten 
en zij wil er vast een aantal voorle-
zen. 
Kortom, het wordt weer een mooie 
middag voor kunst- en poëzielief-
hebbers. Het Huiskamermuseum 
is te vinden aan de van Cleeffkade 
12a. De toegang is gratis!
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GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

OpENiNGSTijdEN bALiE buRGERzAkEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de 
Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 uur. Tussen 17.00-
20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het 
buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in 
persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op 
werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

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

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

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.am-
stelveen.nl

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297-
387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 
08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook mailen 
naar servicelijn@aalsmeer.nl

WijkiNfORMATiE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor be-
woners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zoge-
naamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over 
deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button 
‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen 
www.wijkraden-aalsmeer.nl.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WET ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse 
publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële 
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen 
zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien 
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar 
tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekend-
makingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de 
afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. U kunt op dinsdag 
en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage krijgen in 
de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak 
maken via tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na 
de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de 
afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, tel. 0297-387575, 
de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 
uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden 
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen 
over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na 
de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending van het 
besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn 
zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schrif-
telijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene 
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact 
opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via 
tel. 020-5404911.

VOOR MEER iNfORMATiE: WWW.AALSMEER.NL

wijzigingsplan “Schinkelpolder, eerste wijziging” ongewij-
zigd hebben vastgesteld. Het plangebied heeft betrekking op 
de bedrijfsgronden aan de Rietwijkeroordweg 24 te Aalsmeer.

doelstelling
Het doel van de bestemmingswijziging is het gebruik van het 
‘agrarisch aanverwante bedrijf’ aan de Rietwijkeroordweg 24 
(K.G. van Vliet B.V) in overeenstemming te brengen met het 
juridisch regime van het bestemmingsplan “Schinkelpolder”. 
Op het plangebied rust thans de bestemming “Agrarisch-
Tuinbouw” (A-TB) volgens welke de uitoefening van een 
‘agrarisch aanverwant bedrijf’ niet mogelijk is. Burgemeester 
en wethouders geven daarvoor toepassing aan de wijzigings-
bevoegdheid als vervat in artikel 3.7.1 van de regels van het 
bestemmingsplan “Schinkelpolder”.

inzien wijzigingsplan
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan ligt tezamen 
met de bijbehorende stukken in de periode van vrijdag 3 okto-
ber 2014 t/m donderdag 13 november 2014 voor een ieder ter 
inzage. Het wijzigingsplan is digitaal beschikbaar gesteld via:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl  

door te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.0358.BP-
Schinkelpolwijz1-VA01;

- de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via http://0358.
ropubliceer.nl, of via de website www.aalsmeer.nl.

U kunt er ook voor kiezen om de papieren stukken in te zien. 
Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter 
inzage bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aalsmeer 
aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie 
zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). 
Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 
uur. De papieren stukken liggen tevens ter inzage bij de balie 
Bouwen op het raadhuis aan de Laan Nieuwer-Amstel 1 te Am-
stelveen. U kan zich melden bij de centrale balie. De openings-
tijden van deze balie zijn: maandag t/m woensdag 8.30-15.30 
uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-12.30 uur.

beroep 
Op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan 
met ingang van 3 oktober 2014 gedurende zes weken tegen 
het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State (AbRS), postbus 20019, 2500 EA in Den 
Haag. Beroep kan worden ingesteld door: 
- belanghebbenden die tijdig bij burgemeester en wethou-

ders een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren 
hebben gebracht;

- belanghebbenden die weliswaar geen zienswijze over 
het ontwerpbesluit bij burgemeester en wethouders naar 
voren hebben gebracht, maar kunnen aantonen dat zij 
redelijkerwijs niet in staat waren zich tijdig met een 
zienswijze tot burgemeester en wethouders te wenden.

Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van 
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waarte-
gen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van 
het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is 
griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan 
tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden inge-
diend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op 
de betrokken belangen, dat vereist. Het besluit van burge-
meester en wethouders van Aalsmeer treedt in werking op de 
dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij een 
verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit 
treedt dan niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

VERLENGiNG bESLiSTERMijN AANVRAAG 
OMGEViNGSVERGuNNiNG, REGuLiERE pROCEduRE

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Mr. Jac. Takkade 3 (Z-2014/038581), het vergroten van 

een opslagloods (ontvangen 27 juni 2014).

WEiGERiNG OMGEViNGSVERGuNNiNG *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie.

WERk EN iNkOMEN Op dONdERdAG 9 OkTObER 
GESLOTEN

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

bEkENdMAkiNG TE VERWijdEREN VOERTuiG

Op de Cyclamenstraat ter hoogte van perceel nummer 29 
te Aalsmeer is een voertuigwrak aangetroffen. Het betreft 
een Pools voertuig met het kenteken PZL61YW. Het rechter 
voorwiel ontbreekt van het voertuig en het linkervoorwiel is 
lek. De accu blijkt uit het voertuig te zijn verwijderd. Het 
voertuig staat al geruime tijde geparkeerd op dezelfde plek. 
De eigenaar en/of belanghebbende wordt verzocht zich zo 
spoedig mogelijk in verbinding te stellen met één van de 
medewerkers van het team buitenruimte van de gemeente 
Aalsmeer. Indien dit voertuig op 8 oktober 2014 nog niet is 
verwijderd, zal dit voor rekening van de rechthebbende/over-
treder door de gemeente worden afgevoerd en (zo nodig/mo-
gelijk) opgeslagen of vernietigd. Teruggave geschiedt slechts 
na betaling van de met afvoer/opslag gemoeide kosten. Wij 
hebben inmiddels al stickers op het voertuigwrak geplakt, 
met het verzoek om het voertuig te verwijderen.

WET ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT 

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Herenweg t.o. 29 (Z-2014/056211), het plaatsen van een 

steiger en een hekwerk;
- Herenweg t.o. 29A (Z-2014/056724), het plaatsen van 

een hek en jollensteiger;
- Koolwitjestraat 130 (Z-2014/055623), het plaatsen van 

een dakopbouw aan de achterzijde;
- Kudelstaartseweg 210, (Z-2014/052462), het kappen van 

een boom;
- Oosteinderweg 537 (Z-2014/055840), het wijzigen van 

een schuur in een mantelzorgwoning;
- Oosteinderweg 537-545 (Z-2014/056522), het vestigen 

van een boten en/of caravanstalling;
- Ophelialaan 124 (Z-2014/056607), het plaatsen van ge-

velreclame;
- Sportlaan 66 (Z-2014/056093), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde, het vervangen van de dakkapel 
aan de achterzijde van de woning.

VERLEENdE OMGEViNGSVERGuNNiNGEN, 
REGuLiERE pROCEduRE *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Ophelialaan 81 (Z-2014/051100), het plaatsen van een 

erfafscheiding aan de voorzijde (verzonden 29 september 
2014).

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 om-
gevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te 
verlenen. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een 
zienswijze indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Haya van Somerenstraat 35 (Z-2014/034777), brandvei-

lig gebruik kinderdagverblijf.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van vrijdag 3 oktober 2014 ge-
durende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het 
gemeentehuis. 

Officiële Mededelingen
2 oktober 2014

VERLEENdE OMGEViNGSVERGuNNiNG iN AfWijkiNG 
VAN HET bESTEMMiNGSpLAN “uiTERWEG-pLASOEVERS 
2005 E.O.”, uiTERWEG 32 (z-2014/004937)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht bekend, dat zij met toepassing van artikel 
2.12, lid 1, sub a onder 30 van die wet omgevingsvergunning 
hebben verleend voor de activiteiten bouw en handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening op het adres Uiterweg 
32 ten behoeve van een theehuis met passantenvoorziening 
en ondergeschikte horeca. De ontwerp omgevingsvergunning 
met bijbehorende stukken heeft met ingang van 25 juli 2014 
t/m 4 september 2014 ter inzage gelegen met de mogelijkheid 
voor een ieder om een zienswijze in te dienen. Er zijn in totaal 
3 zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben geen aanlei-
ding gegeven tot wijzigingen ten opzichte van de ontwerp 
omgevingsvergunning zoals ter inzage gelegd. 

projectgebied
Het perceel, waarop de omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan betrekking heeft, is gelegen net 
buiten het dorpscentrum van Aalsmeer. Het perceel is on-
derdeel van de Historische Tuin en bevindt zich achter de 
lintbebouwing van de Uiterweg, tegenover het Praamplein. 

doelstelling
Het project ziet op het gebruik ter plaatse van de bestaande 
corridor naast het veilinggebouw voor ondergeschikte horeca 
en op de verbouwing en uitbreiding van de bestaande werk-
schuur tot theehuis met openbare passantenvoorziening. 
Van toepassing op de projectlocatie is het bestemmingsplan 
“Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.” en de bestemming “Maat-
schappelijke doeleinden”. Het project is in strijd met de ge-
bruiksvoorschriften als opgenomen in artikel 19 lid 1 van het 
bestemmingsplan, waaruit blijkt dat het gebruik voor horeca 
binnen de bestemming niet is toegestaan. Het project kan 
worden gerealiseerd met toepassing van de buitenplanse af-
wijking ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o Wabo, mits 
voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. 

inzien omgevingsvergunning 
De omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende stukken, 
waaronder de goede ruimtelijke onderbouwing, voor een ie-
der ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.

nl onder planidentificatiecode: 
 NL.IMRO.0358.OIAVHB09xJ-VG01, en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/

web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-struc-
tuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

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

- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via cen-
trale balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 
8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-
12.30 uur).

beroep
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan door een belang-
hebbende die ten aanzien van de ontwerp-omgevingsvergun-
ning tijdig bij het college een zienswijze heeft kenbaar ge-
maakt en diegene die kan aantonen daartoe redelijkerwijze 
niet in staat te zijn geweest, beroep worden ingesteld bij de 
Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht (Postbus 75850, 
1070 AW Amsterdam). Tevens kan hierbij een verzoek om een 
voorlopige voorziening worden ingediend. Het is voor burgers 
ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link: https: 
//loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20met%20over-
heidsorganisatie/33. 

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

VASTSTELLiNG WijziGiNGSpLAN “SCHiNkELpOLdER, 
EERSTE WijziGiNG” (z-2014/038849)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) bekend dat zij bij besluit van 23 september 2014 het 

- Madame Curiestraat 9 (Z-2014/029280), Het plaatsen 
van een erfafscheiding (verzonden 1 oktober 2014).

iNGETROkkEN AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Aalsmeerderweg 351 (Z-2014/046776), het wijzigen van 

het bestemmingsplan ten behoeve van kinderdagverblijf 
(ingetrokken 23 september 2014).

COMMiSSiE RuiMTELijkE kWALiTEiT 
(VOORHEEN WELSTANdSCOMMiSSiE)

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

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

ExpLOiTATiEVERGuNNiNG

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras is 
verleend:
- De Oude Veiling, Marktstraat 19, Aalsmeer (Z-2014/027843), 

verleend 23 september 2014.

dRANk- EN HORECAWET

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is verleend:
- Deen Plus B.V., Molenpad 19, Aalsmeer (Z-2014/046095), 

verleend 30 september 2014.

TER iNzAGE

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

t/m -2-10-14 De uitvoeringsagenda met bijbehorende uit-
voeringsparagraaf van de gebiedsvisie Aals-
meer 2020

t/m 06-11-14 Het raadsbesluit tot (ongewijzigde) vaststel-
ling en het vastgestelde bestemmingsplan 
“N-196 en Zwarteweg” liggen met bijbeho-
rende stukken

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

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

t/m 14-11-14 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. Haya van Some-
renstraat 35 (Z-2014/034777), (brandveilig 
gebruik kinderdagverblijf)
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Whattsapp contact 
met vakantievriendin:

Zij:  ‘Hey Miran, zullen we binnenkort 
 wat afspreken?’
Ik: ‘Jaaa gezellig!’
Zij:  ‘Ik blijf wel slapen hoor, dan hoef 
 ik niet terug te rijden smiley’
Ik:  ‘Prima hoor, ik zal de ‘hotel
 kamer’ gereed maken voor je.’
Zij:  ‘Wanneer komt het uit?’
Ik:  ‘Uhh, eens kijken.. half 
 november?’
Zij:  ‘Joh, wat ver weg, maar goed, 
 de vijftiende it is!’
Ik:  ‘Tot dan! Zin in! Duimpje omhoog 
 en kuslippen’
Zij: ‘Knipoog, handkussende smiley’

De date is gemaakt. Na dit ‘gesprek-
je’ blader ik nog even vertwijfeld 
door mijn belachelijk volle agenda. 
Half november pas een afspraak. En 
het is pas begin september.. Door-
deweeks is het logisch dat ie zo vol 
staat. Ik werk als zelfstandig onder-
nemer en doe ieder kwartaal de btw 
aangiftes voor mijn boekhoudklan-
ten, met vooraf het bijbehorende 
en tijdrovende invoerwerk. Ook ben 
ik als correspondente van de leuk-
ste nieuwsbode van Aalsmeer ac-
tief en neem hiervoor wekelijks in-
terviews af met, vaak leuke, mensen 
over de meest uiteenlopende bedrij-
ven, waarna ik uiteraard de artikels 
uitgebreid uitwerk. Én ik zit in het 
marketingteam van stichting Crown 
Theater Aalsmeer. Dat laatste doe 
ik op vrijwillige basis, maar de tijds-
besteding hieraan is niet gering. 
Dan heb ik nog een gezinnetje en 
dus een huishouden te onderhou-
den, maar daarin ben ik zeker niet 
de enige. Wat me naast het drukke 
werkzame leven enigszins zorgen 
baart zijn die overvolle weekenden. 
Zoals het er nu uitziet is mijn eerst 
volledig vrije pas rond twintig de-
cember. Het ergste hieraan is dat ik 
daar helemaal zelf verantwoordelijk 
voor ben. Ik plan die dagen eigen-
handig vol. Vind het ook allemaal zo 
gezellig en wil niks missen. Neem 
nu vorig weekend; de vrijdagavond 
stond in het teken van een knus fa-
miliefeestje met veel te lekkere wijn 

(lees: te veel lekkere wijn) en za-
terdag stond ik de hele middag en 
avond met mijn handjes in de lucht 
te swingen op een openlucht fes-
tival. Toen manlief me zondagmid-
dag dan ook vroeg of ik mee ging 
‘brommers kieken’ bij Joppe heb ik 
slechts kort getwijfeld, maar nee, ik 
ben in mijn housepakje stug, maar 
met moeite, de krant blijven lezen. 
Niet omdat ik moe was of geen zin 
had, maar ik moest zondagavond 
nog naar een theatervoorstelling om 
er vervolgens een theatertip over te 
schrijven ter promotie van de kaart-
verkoop als de productie in ‘ons’ 
knusse theater stond. Voor dege-
nen die er geweest zijn afgelopen 
dinsdag; 80’s Mania was geen straf 
toch? Ik heb er die zondag, samen 
met mijn lieve collega Ingrid, mijn 
keel schor gezongen en gedanst op 
de oh zo herkenbare jaren tachtig 
muziek. Ja, ‘Girls just wanna have 
fun’ was wel aan mij besteed. Nou, 
zo vul ik zo’n beetje mijn weken en 
ik gedij er goed bij hoor. Mijn moe-
dertje verzucht wel eens: ‘Kind waar 
haal je de tijd toch vandaan’, maar 
voor leuke dingen máák ik die. En 
uiteraard ook voor mijn leuke werk. 
Deze week is echter een heel ander 
verhaal. Iedere dag zijn de bladzij-
des in mijn agenda zo blanco als ba-
bybilletjes, want wat is het geval? Ik 
zit met mijn net zo blanco kont op 
het strand of drink een glaasje San-
gria op een terras onder de Spaan-
se zon. 
Niet dat ik niks te doen heb hoor. 
Iedere avond staat ook hier stap-
pen op het programma! Wellicht 
kan ik dit reisje als zakenreis inboe-
ken, want ik doe zéker inspiratie op 
voor een vervolgcolumn én de so-
cial media van het Crown Theater 
kan eventueel gedaan worden van-
uit het Buitenland, maar ach, om de 
belastingdienst niet zenuwachtig te 
maken is het tot nu toe gewoon een 
snoepreis. Lekker rustig ook, die le-
ge agenda. Daar kan ik wel even 
aan wennen hoor. Maar hé, ik zie 
je toch volgende week wel weer tij-
dens de Soulshow van Ferry Maat 
in Aalsmeer?! Gezellig.. tot dan. En 
voor nu: Salud!

M iranda’s
omentenm

Vrijdag schrijfster Marianne 
Knecht te gast in Bacchus!
Aalsmeer - Dit voorjaar verscheen 
de tweede roman van de Aalsmeer-
se schrijfster Marianne Knecht, on-
der de titel: Texelschade. Met ‘De lijf-
eigenen’ vormen beide boeken als het 
ware een tweeluik tegen de achter-
grond van de Tweede Wereldoorlog, 
waarin successievelijk Sovjet vrou-
wen in de Arbeitzeinsatz en Sovjet 
soldaten in gedwongen Duitse krijgs-
dienst het thema vormen. Vandaag de 
dag, in de aanloop naar de herden-
kingen van 70 jaar na dato, weer on-
verwacht politiek actueel. Aanstaan-
de vrijdag 3 oktober komt Marianne 

Knecht naar cultureel café Bacchus in 
de Gerberastraat. Voorlezen uit eigen 
werk doet de schrijfster niet, maar 
vertellen des te meer. Want wanneer 
is een boek nou echt af? Maar ook: 
welk effect kan de inhoud van een 
oorlogsroman hebben op de samen-
leving, zelfs 70 jaar na dato? En, wat 
bedoelt een auteur tijdens het schrijf-
proces eigenlijk met: ‘het niet willen 
weggeven van zijn of haar darling’? 
Het boek is na afloop van de lezing te 
koop. Bacchus is vrijdag open vanaf 
19.30 uur. De lezing begint om 20.00 
uur en de entree is gratis.

Kunst is geen ‘behang’ 
Werk Cathy van der 
Meulen in ‘Voor Elkaer’ 
Aalsmeer - Voor de Mijnsheerlij-
ck wijk bewoners werd het zondag-
middag 28 september een interes-
sante middag, want kunstenaar Ca-
thy van der Meulen kwam vertel-
len over haar werk dat sinds enige 
maanden in het ontmoetingscen-
trum ‘Voor Elkaer’ hangt. Zij hoorde 
hoe de bezoekers en bewoners haar 
kunst weten te waarderen en dat is 
voor iedere kunstenaar een gewel-
dige opsteker. De geïnteresseerden 
werden getrakteerd op veel achter-
grond informatie waardoor zij naar 
eigen zeggen toch nog weer anders 
naar de schilderijen gaan kijken. 
Men was onder de indruk van de 
geschilderde inmiddels verdwenen 
kassen. Cathy koos als eindexamen 
project (zij studeerde aan de Ruud 
Wackers Academie) Aalsmeer-
se kassen. “Ik probeer dat wat ver-
dwijnt vast te leggen op het doek. 
Alle kassen, die ik heb geschilderd 
zijn allemaal, en daarmee ook de 
romantiek, verdwenen.” Maar haar 
werk is een mooi document ge-
worden. Zij vertelde dat haar werk 
ook aan stemming onderhevig is. 
“Soms schilder ik met een heel klein 
kwastje, want op een klein schilde-
rijtje kun je ook heel veel laten zien. 
En soms heb ik zin in meer kleur en 
groter werk.” Dat zij het les geven zo 
leuk is gaan vinden, verbaasde haar 

enigszins maar haar leerlingen zijn 
blij met haar. Het was zo mooi om 
te zien hoe tevreden ieder weer huis 
ging. 
Het is verheugend dat steeds meer 
openbare instellingen kunst aan 
de muur willen. Want het besef dat 
kunst van grote waarde is voor het 
welzijn van de mens wordt geluk-
kig steeds groter. Dat er nog steeds 
kunstenaars zijn die zonder enige 
vergoeding hun werk tentoon wil-
len stellen is geweldig. Eén van die 
kunstenaars is Cathy van der Meu-
len, Zij exposeerde eerder in het 
gemeentehuis en ging de fotogra-
fen Judith de Bats, Patrick Spaan-
der en Kick Spaargaren voor (hun 
werk wordt nu tentoongesteld). De 
instellingen waar de wanden wor-
den gesierd met foto’s of schilderij-
en moeten zich realiseren en besef-
fen dat kunst nooit als ‘behang’ mag 
worden gezien. Kunst voegt zoveel 
meer toe. En het zou daarom goed 
zijn wanneer er nog meer aandacht 
wordt geschonken aan de kun-
stenaar en het werk. De gemeente 
toont de waardering met een fees-
telijke opening en organiseert later 
nog eens een lezing. Het zou mooi 
zijn wanneer dit voorbeeld wordt 
gevolgd. 

Janna van Zon

Veel interessante en gevarieerde 
programma’s op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - De lokale radio om-
roep van Aalsmeer zendt sinds een 
maand 24 uur per dag uit. Naast lek-
ker in het gehoor liggende muziek 
’s nachts en overdag, zijn er in het 
weekeinde en in de avonduren vele 
interessante uitzendingen te beluis-
teren. Ook komende week is er weer 
veel te beleven. In het unieke pro-
gramma op donderdagavond ‘Halte 
Zwarteweg’ dit keer Oscar Zelden-
thuis, die over zijn trajectbegelei-
dingswerk komt vertellen. In het we-
kelijkse ‘Vrijdagavondcafé’ deze keer 
onder andere aandacht voor de Fer-
ry Maat Soul Show. PACT Aalsmeer 
is zaterdag aan de beurt om het 
Aalsmeerse politieke nieuws door 
te nemen in ‘Aalsmeer Politiek’ om 
12.00 uur. En maandag is rapper An-
dy de Groot te gast in ‘Door de Man-
gel’ en in de ‘Top 10 van…’ mag de-
ze week Devin Hoogervorst zijn fa-
voriete muziek laten horen. Op www.
radioaalsmeer.nl treft u het comple-
te programmanieuws aan. De loka-
le omroep is te beluisteren via 105.9 
FM in de ether, 99.0 FM op de ka-
bel of de livestream op de websi-
te. Het bezoekadres van de studio is 
Van Cleefkade 15, in de Crown Busi-
ness Studio’s.

Halte Zwarteweg
‘Halte Zwarteweg’ is een program-
ma bij Radio Aalsmeer verzorgd 
door mensen met een lichamelijke 
beperking. Het programma is ge-
start op 17 juni 2010 en is sinds-
dien een programma voor een ie-
der in Kudelstaart en Aalsmeer, 
maar speciaal voor gehandicapten 
en minder validen. De onderwerpen 
die worden besproken gaan echter 
niet alleen over beperkingen. Luis-
teraars worden breed geïnformeerd 
over uiteenlopende onderwerpen. 
Zo zal komende donderdag tussen 
18.00 en 19.00 uur Oscar Zelden-
thuis geïnterviewd worden over zijn 
Trajectbegeleidingswerk, onderdeel 
van het werkcentrum van Helioma-
re. Dit is een centrum waar mensen 
met een beperking en (niet) aange-

boren hersenletsel allerlei produc-
ten maken. Visitekaartjes, folders, 
kaarten, uitnodigingen voor feestjes, 
maar ook het digitaliseren van ou-
de videobanden, dia’s en negatieven 
en websites. 

Soul in Vrijdagavondcafé
Komende vrijdagavond is het van 
21.00 tot 23.00 uur in het enige ech-
te Aalsmeerse ‘Vrijdagavondcafé’ 
weer gezellig druk. Wijkagent Erik 
van de Brun is er met zijn maan-
delijkse politie-rubriek. Hij vertelt 
de luisteraar over zijn belevenissen 
in de gemeente en geeft specifieke 
preventietips op allerlei gebied. Vra-
gen kunnen luisteraars stellen via 
studio@radioaalsmeer.nl of tijdens 
de uitzending via (0297) 325858. Ui-
teraard mag dit ook via het Face-
book- of Twitteraccount van Vrijdag-
avondcafé. Hier kun je ook deTwit-
terhit van deze week doorgeven. De-
ze week zoeken de programmama-
kers jouw favoriete hit van zange-
res Ilse de Lange. Geef maar door en 
maak kans op 2 tickets voor een film 
naar keuze in Crown Cinema. Tevens 
deze week als speciale gast de be-
kende Aalsmeerse DJ Kees Mark-
man. Hij komt alle ins en outs ver-
tellen over de komende Ferry Maat 
Soul Show die wordt gehouden op 
zaterdag 11 oktober. Dit alles afge-
wisseld met heerlijke muziek uit de 
jaren tachtig tot de hits van nu. 

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

Het team van het Vrijdagavondcafé van Radio Aalsmeer, van links naar rechts: 
Caroline, Lisette, Ron en Marjolein.

Zingend het weekend in 
met Popkoor Soundsation
Aalsmeer - Popkoor Soundsati-
on, onder leiding van dirigente Ir-
ma Hogenboom-Zethof, zingt aan-
staande vrijdag 3 en zaterdag 4 ok-
tober Songs4U. Het koor gaat songs 
ten gehore brengen uit de jaren vijf-
tig, zestig, zeventig en tachtig. Maar 
ook komen er nummers voorbij die 
dit jaar nog op de hitlijsten prijkten. 
Met ‘Let me entertain you’, ‘Motown 
Medley’, ‘Hair’, ‘Just give me a rea-
son’, ‘All of me’, ‘Royals’ en meer zul-
len de bezoekers een glimlach of 
herinneringen bezorgen. Onder de 
aanwezigen worden prijzen verloot 
en na afloop is er gelegenheid om 
na te praten in de ontmoetingshal 

van Het Baken, aangrenzend aan 
de Open Hofkerk. Kaarten voor het 
concert zijn te bestellen via de eigen 
website en te koop bij Read Shop 
in de Ophelialaan, Drogisterij Van 
der Zwaard in de Zijdstraat, Mars-
kramer in Kudelstaart en Primera 
aan het Poldermeesterplein en kos-
ten 7,50 euro voor bezoekers tot en 
met 12 jaar en 12,50 euro voor be-
zoekers vanaf 13 jaar. In deze prijs 
is een consumptie in de pauze in-
begrepen. De concerten vrijdag en 
zaterdag beginnen beiden om 20.00 
uur in de Open Hofkerk aan de Op-
helialaan 24. De zaal is open van-
af 19.30 uur. 

Animatiefilms met Dick der Nederlanden

Gastspreker bij Videoclub
Aalsmeer - Maandagavond 6 okto-
ber komt de heer Dick der Nederlan-
den als gastspreker een avond ver-
zorgen bij de Videoclub Aalsmeer. 
Dick der Nederlanden heeft meer 
dan 25 jaar filmervaring, vooral over 
het maken van een animatiefilm kan 
hij informatief vertellen. Wilt u de-
ze avond meemaken, maar bent u 
geen lid van de videoclub? Aanmel-
den kan via 023-5284564.
De F&VA is nog steeds opzoek naar 
nieuwe leden. Mensen, die geïnte-

resseerd zijn in het filmen met een 
videocamera, zijn van harte welkom 
op een van de komende clubavon-
den. 
De Clubavonden van de F&VA wor-
den om de veertien dagen gehou-
den op de maandagavond in ge-
bouw ‘t Anker aan de Oosteinder-
weg 273a en beginnen om 20.00 
uur.
Informatie over de F&VA via ge-
noemd telefoonnummer of via de 
website: www.videoclubaalsmeer.nl.

Vergadering en veiling bij 
Postzegelvereniging 
Aalsmeer - Maandagavond 6 ok-
tober houdt Postzegelvereniging 
Aalsmeer weer haar maandelijk-
se bijeenkomst in Het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat 6. 
De avond begint om 20.00 uur, 
maar de zaal is al om 19.15 uur 
open om te kijken wat er op de-
ze avond op de veiling aan postze-
gels wordt aangeboden. Op de si-
te is de veilinglijst te vinden en zijn 
veel afbeeldingen te zien van de di-
verse zegels. De avond wordt be-
gonnen met de algemene leden-
vergadering. 
Daarna volgt de gebruikelijke 
maandelijkse veiling. In de okto-
berveiling zitten onder meer zegels 
uit Nederland, Nederlandse Antil-
len, Macau en Madeira (Portugal). 
Ook op deze avond kunnen loot-
jes gekocht worden voor één van 
de vele planten. Daarnaast zijn er 
circa 115 nieuwe stokboeken met 
zegels voor slechts 5 cent. Helaas 
zijn sommige boeken op de laat-

ste ruilbeurs al bekeken, maar er 
zit vast nog wel iets voor gading in. 
De heer van Meurs zal deze avond 
een gedeelte van zijn verzameling 
over ‘Ballonnen en Zeppelins’ ten-
toonstellen. Echt de moeite waard 
om even te kijken naar de zegels 
van verjaardag ballonnen tot lucht-
schepen. Bij de vereniging zijn ook 
nieuwtjes uit binnen- en buitenland 
te bestellen, evenals albumbladen, 
catalogus, etc. De nieuwtjes Ne-
derland worden verzorgd door Wil-
liam Bosdam. Hij heeft nog een re-
delijke voorraad zegels en dat alles 
tegen loketprijs. De nieuwtjes bui-
tenland en verder alle benodigdhe-
den wordt verzorgd door J. Teunen. 
Maandagavond dus naar het Paro-
chiehuis. Er is uiteraard koffie en 
een drankje verkrijgbaar in de zaal 
en er is volop gratis parkeergele-
genheid voor uw auto en fiets. 

Kijk voor meer informatie op: www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl.

Sonority zingt in Zandvoort
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
4 oktober treedt popkoor Sonori-
ty op tijdens de Korendag in Zand-
voort. Onder de noemer ‘Zingen aan 
Zee’ wordt deze dag dit jaar voor de 
achtste keer georganiseerd. Deze 
keer met als thema, hoe kan het an-
ders op 4 oktober, dieren. Hiervoor 
heeft Sonority speciaal het nummer 
‘Blackbird’ van The Beatles ingestu-

deerd. Daarnaast wordt onder an-
dere ‘Miracle’ van Ilse de Lange ge-
zongen en het nummer ‘Mag ik dan 
bij jou’ van Claudia de Breij. In totaal 
zullen 22 koren van 10.30 tot 22.00 
uur hun zangkunsten ten gehore 
brengen. Sonority zing om 19.15 uur. 
Met informatie over de korendag op 
www.zingenaanzee.nl en over Sono-
rity op www.sonority.nl.

Veiling bij 
Viva Aquaria

Aalsmeer - Op maandag 6 ok-
tober organiseert Viva Aquaria 
weer een gratis avond in buurthuis 
Hornmeer in de Roerdomplaan 3. 
De bekende planten- en vissenvei-
ling wordt gehouden. Is uw aqua-
rium toe aan een opknapbeurt of 
dient het vissenbestand aangevuld 
te worden? De veiling is dé ma-
nier om voor een leuk prijsje aan 
aquariumplanten en vissen te ko-
men. Ze worden verkocht bij op-
bod en vergezeld van de nodige 
adviezen voorzien. De avond be-
gint om 20.00 uur. Iedereen is van 
harte welkom. Meer weten over Vi-
va Aquaria? Neem contact op met 
de heer C. Keim, 0297-343854.

Film 
bij Zin-Inn

Aalsmeer - “De Zin-Inn van 
de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer heeft op dinsdag 7 ok-
tober weer haar filmavond. De 
Zin-Inn wil graag films met in-
houd, ook wel filmhuis films ge-
noemd, met mogelijkheid tot dis-
cussie achteraf bieden. 
In verband met de vertoningsli-
centie mag geen titel van of in-
formatie over de inhoud van de 
film gegeven worden. 
Voor informatie hierover kan 
een mail gestuurd worden naar 
filminn@dgaalsmeer.nl. De en-
tree is 5 euro inclusief koffie of 
thee. De zaal is open vanaf 19.30 
uur, aanvang film 20.00 uur.

 

    ’Vanaf    
  15 oktober  
   nóg meer 
           keuze’
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Zaterdag 4 oktober: Opa en Oma middag

Feest in Boekhuis Aalsmeer 
tijdens de Kinderboekenweek
Aalsmeer - De Kinderboeken-
week is een jaarlijks hoogtepunt 
in de boekwinkel. In 2014 bestaat 
de Kinderboekenweek 60 jaar. Tijd 
voor een feestje dus! Vier het mee 
met Boekhuis Aalsmeer van 1 tot 
en met 12 oktober. Het thema van 
dit jaar is - heel toepasselijk - Feest. 
Tijdens de Kinderboekenweek zijn 
twee speciale uitgaven verkrijgbaar. 
Het Kinderboekenweekgeschenk 
krijg je van de boekwinkel cadeau 
bij aankoop van ten minste 10 eu-
ro aan kinder- of jeugdboeken. Het 
is dit jaar geschreven door Harm de 
Jonge en heet ‘Zestig spiegels’. Het 
Prentenboek van de Kinderboeken-
week, een speciale kleuteruitgave, 
is gemaakt door Marit Törnqvist en 
kost 6,95 euro.

Opa en Oma Middag
Zaterdag 4 oktober is het tussen 
14.00 en 16.00 uur helemaal groot 
feest in het Boekhuis. Opa’s en 
oma’s worden uitgenodigd om met 
hun kleinkinderen van circa 5 tot 
en met 12 jaar een feestelijke mid-
dag te beleven in de winkel in de 
Zijdstraat. Er zijn leuke spelletjes te 

doen, zoals boekbowlen en boeken-
memory, er zijn lekkere hapjes, er 
wordt voorgelezen door Amstelland 
Bibliotheken en dat is nog niet alles! 
Natuurlijk kun je ondertussen ook 
alle mooie boeken bekijken. Als opa 
en oma onverhoopt niet kunnen, zijn 
ouders natuurlijk ook welkom. Te-
gelijk met de Opa en Oma middag 
wordt in het Centrum ook de Boe-
kenmarkt gehouden. Het Boekhuis 
heeft voor de winkel een kraam met 
leuke aanbiedingen.

Win kaarten voor Pluk!
Als klap op de vuurpijl houdt het 
Boekhuis tijdens de Kinderboeken-
week een superleuke actie in sa-
menwerking met het Crown Thea-
ter. Wie zijn kassabon in de daar-
voor bestemde doos doet, maakt 
kans op een familieticket ter waarde 
van 54 euro voor de theatervoorstel-
ling Pluk van de Petteflet (4+). 

Deze voorstelling wordt 8 novem-
ber gespeeld in het Crown Thea-
ter Aalsmeer. Nóg een reden om de 
boekhandel aan Zijdstraat 12 tijdens 
de Kinderboekenweek te bezoeken. 

Harm de Jonge en Martijn van der Linden, schrijver en tekenaar van het Kin-
derboekenweekgeschenk.

Hoofdprijs WK spel uitgereikt
Aalsmeer - Afgelopen maandag 29 
september is de laatste geldprijs op-
gehaald van het Meerbode WK spel. 
De heer Jan van der Wal van de Jac. 
Takkade meldde zich aan de balie 
van de krant in de Visserstraat. De 
envelop met de felicitatie lag al ge-
ruime tijd in zijn auto, maar voorals-
nog had hij nog geen tijd gehad om 
even langs te komen. Blij was hij ze-
ker met de hoofdprijs van 150 euro. 
De andere twee prijswinnaars, Pe-

ter Buis en de heer C. den Braber, 
hadden zich al eerder gemeld bij 
de krant en hebben eveneens met 
een brede glimlach hun geldprijs 
in ontvangst genomen. Blijft leuk 
om nog even terug te denken aan 
het WK voetbal. Oranje heeft boven 
verwachting gescoord, is zelfs der-
de geworden. Wat was de saamho-
righeid groot met in oranje gehulde 
bezoekers in cafés en restaurants 
ter aanmoediging van Nederland!

Praat mee over nog mooier 
sportdorp Aalsmeer!
Aalsmeer - De gemeentelijke 
sportnota uit 2009 wordt geëva-
lueerd en geactualiseerd. De ge-
meente wil iedereen, zowel de geor-
ganiseerde- en de individuele spor-
ters als de niet sporters, tot 1 no-
vember de kans geven om met idee-
en en suggesties te komen om van 
Aalsmeer een nog mooier sport-
dorp te maken. Alle reacties wor-
den meegenomen in de actualisatie 
van de sportnota. De gemeenteraad 
wordt vervolgens gevraagd deze 
sportnota voor de komende vier jaar 
vast te stellen. De belangstelling 
voor de sport is in Aalsmeer over-
al voelbaar. Niet vreemd daarom 
dat de gemeente Aalsmeer in 2013 
is genomineerd als ‘Sportgemeente 
van het jaar’. De gemeente zit verder 
niet stil. Denk bijvoorbeeld aan de 
investeringen in de sportcomplexen 
Calslagen, Hornmeer en Sportlaan, 
de komst van een extra sporthal of 
de kansen door de groei van de wa-
tersport. Maar ook aan de rol die 
sport kan hebben op het gebied van 
jeugdzorg, begeleiding naar werk 
en zorg en voor langdurig zieken en 
ouderen. De voorlopige conclusie 
van de gemeentelijke concept eva-
luatie is dat de meeste doelstellin-
gen van de sportnota zijn gehaald, 
maar de gemeente staat uiteraard 
open voor goede suggesties en ver-
beteringen. Enkele speerpunten die 

de gemeente heeft geformuleerd: 
Continuering van schoolsporttoer-
nooien; Meer aandacht voor sport 
en beweegprojecten voor 13-18 jari-
gen en voor ouderen; Blijvende aan-
dacht voor aangepast sporten (con-
tinuering deelname SAS); Continue-
ring ontwikkeling gezonde scholen 
en aandacht voor gezondheidspro-
jecten (deelname aan JOGG: Jonge-
ren op gezond gewicht); Aandacht 
voor de kwaliteit en kwantiteit van 
het bewegingsonderwijs (school-
plein) en een goed (online) aan-
bod van (hard)loop, fiets- en kano-
routes.

De sportnota en de concepteva-
luatie zijn te downloaden op www.
Aalsmeer.nl. De plannen zijn tot en 
met 1 november in te zien in het ge-
meentehuis van Aalsmeer en in het 
raadhuis van Amstelveen. Tot en met 
1 november kan iedereen een reac-
tie sturen. Dat kan door een email 
te sturen aan Info@aalsmeer.nl o.v.v 
evaluatie sportnota. Een brief sturen 
kan ook: Gemeente Aalsmeer, post-
bus 253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v 
‘evaluatie sportnota’. U kunt ook te-
lefonisch contact opnemen met de 
afdeling Beleid via 0297-387575. In 
het sportcafé van 28 oktober wordt 
met de besturen van Aalsmeerse 
sportverenigingen over de nota ge-
sproken.

Opening nieuwe reisbureau 
De Arend in de Zijdstraat
Aalsmeer - Vrijdag 3 oktober van-
af 14.00 uur is de feestelijke ope-
ning van reisbureau De Arend in de 
Zijdstraat 51! Na tien jaar wordt een 
mooie nieuwe winkel betrokken. Het 
is maar 85 meter verderop, maar in 
alle opzichten een verbetering. Een 
moderne winkel op een betere lo-
catie. Minder ruimte voor gidsen en 
meer ruimte voor internet. Doordat 
er minder reisorganisaties zijn, zoals 
bijvoorbeeld OAD, zijn er minder gid-
sen. Net als overal gaat ook bij reis-
bureau De Arend steeds meer via het 
internet, maar dan met nog meer mo-
gelijkheden. Vrijwel altijd even goed-
koop. Daarnaast hebben het reisbu-
reau voor haar klanten extra services 

als inchecken, stoelreservering, vi-
sumbemiddeling en stoelreservering. 
In 2004 nam Arend van de Laar de 
Arke-winkel aan de Zijdstraat 33 over 
van TUI. Na tien bewogen jaren in de 
reiswereld, die uiteraard ook invloed 
hadden op het aantal reisbureaus in 
Aalsmeer en omgeving, werd het tijd 
te verhuizen naar een nieuwe om-
geving. Eigenlijk is het dus dubbel 
feest, de verhuizing en het 10-jarig 
bestaan! Boek in oktober en u krijgt 
als cadeau een doosje heerlijke Mar-
tinez Bonbons. Ingrid, Afien, Cindy B., 
Cindy S. en Arend hopen vrijdag vele 
klanten te mogen begroeten tijdens 
de feestelijke opening, maar natuur-
lijk ook nog lang daarna.

Rookworst van keurslager 
Ron Steen is goud waard 
Aalsmeer - Dat rookworst maken 
een echt slagersambacht is, heeft 
Keurslager Ron Steen bewezen. 
Zijn rookworst is tijdens de lande-
lijke rookworstkeuring van de Ver-
eniging van Keurslagers met goud 
bekroond. Deskundige keurmees-
ters keurden de rookworst op diver-
se punten en concludeerden dat de 
ambachtelijke rookworst van Keur-
slager Ron Steen van hoge kwali-
teit is. Keurslager Ron Steen is bij-
zonder trots op deze bekroning: “Om 
kwaliteit te garanderen, laten we on-
ze rookworsten door een onafhan-
kelijke jury keuren. We maken onze 
rookworsten met grote zorg: van het 
kruiden van het beste vlees, tot het 
roken in onze rookkasten”, aldus de 
ondernemer. De keurmeesters heb-
ben onder andere gekeken hoe de 

rookworst gevuld is en of de typi-
sche rooksmaak in voldoende mate 
aanwezig is. De rookworst van Keur-
slager Ron Steen heeft de perfecte 
rookworstsmaak en bite en is daar-
om ‘goud’ waard. Een perfecte am-
bachtelijke Keurslager rookworst!

Opening rookworstseizoen
Keurslager Ron Steen in de Zijd-
straat heeft afgelopen 29 septem-
ber officieel het rookworstseizoen 
geopend. Tot en met 4 oktober kun-
nen klanten de rookworst in de win-
kel proeven en profiteren van een 
scherpe aanbieding: Tweede rook-
worst gratis! Op deze manier kan 
iedereen zelf ontdekken waarom 
de ambachtelijke rookworst van de 
vakman zo ontzettend lekker is en 
met recht met goud is bekroond.

Voor goede doelen en verenigingen
Meerlandenfonds weer open
Rijsenhout - De inschrijving voor 
het Meerlandenfonds 2014 is op 1 
oktober gestart. Ook dit jaar heeft 
Meerlanden een bedrag van 50.000 
euro in het fonds gestort om sport-
verenigingen en goede doelen te 
ondersteunen. Vrijwilligers van goe-
de doelen en sportverenigingen uit 
het verzorgingsgebied van Meer-
landen kunnen tot 1 november aan-
staande een aanvraag indienen via 
www.meerlanden.nl/inschrijven. 
Goede doelen en (sport)verenigin-

gen komen voor een bijdrage uit het 
Meerlandenfonds in aanmerking 
door een project online in te schrij-
ven. Voor goede doelen is de maxi-
male bijdrage 2.500 euro en voor 
(sport)verenigingen maximaal 1.000 
euro. Begin december ontvangen de 
aanvragers bericht over toekenning 
dan wel afwijzing. De uitreiking van 
het Meerlandenfonds staat aan het 
einde van het jaar gepland. Het re-
glement staat op www.meerlanden.
nl/fonds.

Netwerken met Borrel Aalsmeer
Aalsmeer - Volgende week don-
derdag 9 oktober vindt de 23ste edi-
tie plaats van de netwerkbijeen-
komst Borrel Aalsmeer bij restau-
rant Welkom Thuis. Vanaf 17.00 uur 
is iedereen welkom en entree is gra-
tis. Dit keer geeft organisator Ingrid 
Claasen aan presentatrice en comé-
dienne Odette van der Molen een 
podium tijdens een Netwerksketch, 
neemt Hilde Halvorsen de fotografie 
voor haar rekening tijdens de net-
werkborrel en exposeert beeldend 
kunstenares Liesbeth van Welber-
gen 4 kunstwerken. Dit keer wor-
den er twee reanimatietrainingen 
voor 2 personen verloot, een Fair-
Trade kerstpakket en een softshelll 
jack met borduring. Om 20.00 uur is 
er een lange tafel gereserveerd en 
kunnen de netwerkers voor 10 eu-

ro een dagschotel bestellen, maar is 
uiteraard niet verplicht. De netwerk-
bijeenkomst met het format Netwer-
ken met een Knipoog, staat bekend 
om het laagdrempelige karakter, het 
‘avondje uit’ gevoel met elke keer 
een mooie opkomst van 100 tot 130 
personen. Ook het fraaie uitzicht 
over de Westeinderplassen met on-
dergaande zon draagt hier zeker 
aan bij! Ben je 9 oktober a.s. verhin-
derd, noteer dan alvast 13 novem-
ber en 11 december in de agenda. 
In november viert Borrel Aalsmeer 
haar 2 jarig bestaan met een mid-
dag en avondvullend program-
ma. Iedereen is 13 november van-
af 13.30 uur welkom! Ook werkzoe-
kenden zijn welkom. Voor meer in-
formatie en het programma: www.
borrelaalsmeer.nl.

Live muziek, bingo en proefavonden

Walrus na de pramenrace
Aalsmeerderbrug - De afgelopen 
pramenrace was weer een geweldig 
succes, voor de deelnemers, de or-
ganisatie en de toeschouwers. Maar 
ook voor De Walrus, op het nieuw 
groot terras aan het water vergroot 
met drie dekschuiten hebben meer 
dan 300 personen enthousiast ge-
noten van het geweldig spektakel 
op het water en na afloop nog vele 
uren op de wal met huiszanger Edo. 
Dit was alweer de zevende keer en 
ieder jaar wordt het groter, beter en 
gezelliger. Nu gaat alweer het acht-
ste jaar in voor De Walrus met na-
genoeg het zelfde personeel als bij 
de start zeven jaar terug om de gas-
ten te ontvangen en te verzorgen. 
De grote verandering in het aanko-

mende jaar is de nieuwe kok me-
de waardoor van dinsdag tot en met 
zondag de keuken voor lunch en di-
ner geopend is. Bij mooi weer kan 
er ook gegeten worden op het terras 
of op het nieuwe terras aan de wa-
terkant. Dit terras is door de Haar-
lemse Courant geplaatst in de top 3 
van mooiste terrassen in de Haar-
lemmermeer. 
Verder wordt er een ruim activi-
teiten programma voor de winter 
maanden opgestart met onder an-
dere iedere tweede en vierde zon-
dagmiddag live muziek, bingoavon-
den en whisky- en bierproef-avon-
den. De Walrus is te vinden aan de 
Aalsmeerderdijk, langs de Ringvaart 
in Aalsmeerderbrug.

Het team van Jumbo Koster tijdens de 7 Zekerheden training op de Jumbo 
Academy op het hoofdkantoor van Jumbo Supermarkten in Veghel. Alle me-
dewerkers van de C1000 winkel gaan mee naar de nieuwe Jumbo winkel.

Bloemen voor eerste 300 klanten
Feestelijke opening Jumbo
Aalsmeer - Inwoners van Aalsmeer 
en omgeving kunnen vanaf woens-
dag 15 oktober voor al hun dage-
lijkse boodschappen terecht bij de 
nieuwe Jumbo winkel aan de Op-
helialaan 124. Uiteraard laat Jum-
bo dit bijzondere moment niet on-
opgemerkt voorbij gaan. Iedereen is 
dan ook van harte uitgenodigd voor 
de feestelijke opening om 09.00 
uur. De eerste 300 klanten worden 
verrast met een mooie bos bloe-
men. Bovendien krijgen alle klanten 
die voor een bedrag vanaf 25 euro 
boodschappen doen een ambachte-
lijke appeltaart mee naar huis. De-
ze actie loopt tot en met zondag 19 
oktober. Ondernemer Jurgen Zaal 
is trots op de nieuwe winkel: “Sa-
men met mijn team kijk ik er naar 
uit om klanten te laten ervaren wat 
de unieke Jumbo formule inhoudt: 
de laagste prijs, het grootste assor-
timent en de beste service. Daar-
naast komen er ook een aantal be-
kende elementen uit de C1000 for-
mule terug. Zoals de focus op loka-
le producten en het assortiment uit 
eigen slagerij.” De voormalige C1000 
winkel wordt momenteel compleet 
verbouwd. De winkel telt straks 
ruim 1.450 m² vloeroppervlakte. Het 
pronkstuk is het versplein met een 
grote variatie aan dagverse produc-
ten als groenten, fruit, vleeswaren 
en kazen. Klanten kunnen ook te-

recht voor vers gebrande noten en 
vers geperste fruitsappen. De win-
kel beschikt verder over een bloe-
menafdeling, een PostNL agent-
schap en een bezorgservice. 
Bijzonder aan de winkel is dat klan-
ten voortaan gebruik kunnen maken 
van een uniek zelfscan-systeem, 
waarmee ze hun boodschappen zelf 
kunnen scannen. “Dit scheelt klan-
ten van Jumbo tijd én het is gemak-
kelijk, omdat ze tijdens het winkelen 
al boodschappen kunnen inpakken 
in een krat of tas”, legt ondernemer 
Jurgen Zaal uit. “Bovendien toont de 
handscanner een overzicht van het 
totaalbedrag van de aankopen.”
 
7 Zekerheden
Colette Cloosterman-van Eerd, di-
recteur Formule en Innovatie van 
Jumbo Supermarkten, is persoon-
lijk aanwezig bij de opening: “Ook 
in deze winkel staat de klant cen-
traal. Dit kunnen we alleen waarma-
ken met de hulp en inzet van onze 
medewerkers. Zij volgen dan ook al-
lemaal een training in de 7 Zeker-
heden van Jumbo. Dit zijn garanties 
waarmee wij onze unieke beloften 
aan de klant iedere dag nakomen. 
Zo biedt Jumbo het grootste as-
sortiment. Als de klant een product 
mist, kijkt Jumbo mee naar een al-
ternatief of haalt de winkel het pro-
duct binnen twee weken in huis.”
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Diverse activiteiten voor jeugd en ouders

Interessant programma in 
de Week van de Opvoeding
Aalsmeer - Van 6 tot 12 oktober 
staat Nederland in het teken van 
de Week van de Opvoeding. Opvoe-
den bestaat uit plezier maken met 
je kind, uit geluk, maar soms ook uit 
stress en geduld betrachten. Tijdens 
de jaarlijkse week van de opvoeding 
krijgen Aalsmeerse ouders, mede-
opvoeders, kinderen en jongeren 
weer volop de gelegenheid elkaar te 
ontmoeten en ervaringen uit te wis-
selen over opvoeden en opgroeien. 
Ook worden er activiteiten aange-
boden die handvatten kunnen bie-
den in de opvoeding. Een positie-
ve benadering staat daarbij voor-
op. Het thema van dit jaar is: ‘Ik tel 
tot 10’! iets dat elke ouder/verzorger 
ongetwijfeld herkent. Het Centrum 

voor Jeugd en Gezin Amstelveen-
Aalsmeer en jeugdinstellingen or-
ganiseren in het kader van de Week 
van de Opvoeding leuke workshops.
 
- Voor ouders van kinderen tussen 

de 8 en 12 jaar is er een intro-
ductieworkshop ‘Power for kids’. 
Bij de cursus ‘Power for kids’ le-
ren kinderen in vier sessies wat 
ze kunnen doen om meer zelf-
vertrouwen te krijgen. Ze leren 
negatieve emoties te verminde-
ren en zich sterker te voelen.

-  Er wordt er een workshop ‘Rots 
& Water’ georganiseerd voor ou-
ders. Ouders kunnen daar ken-
nismaken met de achtdaagse 
training Rots en Water die voor 

kinderen wordt georganiseerd. 
In deze training leren kinderen 
hun grenzen aan te geven en na 
te denken over waar hun gren-
zen liggen.

- Voor ouders van pubers is de 
workshop ‘Puberteit = positieve 
tijd’. Onderwerpen die aan de or-
de komen tijdens deze interac-
tieve workshop zijn: emoties van 
je puber, ga je als ouder wel of 
niet de confrontatie aan? Los-
laten en/of controleren? De be-
langrijkste vraag is: Hoe blijf ik 
als ouder in contact met mijn pu-
ber. 

-  Belangstellenden kunnen zich 
ook aanmelden voor een presen-
tatie over gamen en autisme.

-  Bij BSO de Dolfi jn houdt Betsy 
van der Grift een lezing over de 
ontwikkeling van het brein van 
het jonge kind. 

-  Voor ouders met kinderen in 
de leeftijd van zes maanden tot 
1,5 jaar is er een workshop ba-
bygebaren is er een workshop 
kindergebaren. Voor deze laat-
ste twee workshops wordt een 
bijdrage gevraagd. Alle ande-
re workshops en activiteiten zijn 
gratis. Op www.cjgamstelland.nl 
is het complete programma te 
vinden en kunnen belangstellen-
den zich aanmelden.

Wethouder Gertjan van der Hoeven: 
“Over opvoeden raak je nooit uitge-
leerd, iedere ouder doet het anders 
en dat gaat prima. Het opvoeden 
en omgaan met kinderen ervaar ik, 
net als de meeste ouders, vooral als 
een ontzettend leuke en belangrijke 
taak. Daarom is het goed dat we als 
gemeente één week in het jaar ex-
tra aandacht besteden aan het op-
voeden met interessante en leuke 
workshops voor ouders en/ of kin-
deren.” 

Passend onderwijs op scholen 
van het Wellantcollege
Aalsmeer - De nieuwe wet Passend 
Onderwijs zorgt ervoor dat leerlin-
gen die extra ondersteuning no-
dig hebben, zoveel mogelijk naar 
een gewone school gaan. Wethou-
der onderwijs Gertjan van der Hoe-
ven was benieuwd hoe het Wellant-
college de Groenstrook, de West-
plasmavo en het MBO Aalsmeer de-
ze nieuwe en toekomstige ontwik-
kelingen inpassen in hun onder-
wijs. Afgelopen maandag ontmoet-
te de wethouder daarom de direc-
tie, teamleiders en zorgcoördinato-
ren van deze scholen. Het blijkt dat 
zij net als Gertjan van der Hoeven, 
achter het idee van passend onder-
wijs staan. In principe nemen de 
scholen alle leerlingen met het juis-
te plaatsingsadvies aan en waar no-
dig wordt extra ondersteuning in de 
vorm van arrangementen ingehuurd. 
Nieuw voor de scholen in het voort-
gezet onderwijs zijn de trajectvoor-
zieningen, waar ze als school zelf 

voor moeten zorgen. In de Groen-
strook is dit al geïmplementeerd en 
de Westplasmavo gaat er binnenkort 
mee aan de slag. 
In deze trajectvoorzieningen wor-
den leerlingen tijdelijk geplaatst, 
dit gebeurt als het om allerlei re-
denen even niet meer zo goed gaat 
als ze gewoon in de klas zitten. Te-
vens dient de trajectvoorziening als 
expertisecentrum voor docenten. 
Voorheen gingen de leerlingen dan 
naar Rebound. Een belangrijke ver-
betering van het passend onderwijs 
is ook dat leerlingen vanaf de eer-
ste dag dat ze op school komen ge-
screend worden. Waar nodig kan de 
leerling dan meteen preventief on-
dersteund worden. Voorheen werd 
er pas actie ondernomen als de leer-
ling problemen kreeg. Gertjan van 
der Hoeven: “De meeste leerlingen 
die niet lekker gaan, hebben pro-
blemen van psychosociale aard. Zo-
wel de zorgcoördinatoren als ik zijn 

Kienavond 
bij De 

Rijsenvogel
Rijsenhout - Vogelvereniging 
De Rijsenvogel organiseert op 
zaterdag 4 oktober weer een 
gezellige kienavond. Als van-
ouds zijn er drie ronden kienen 
en er wordt een grote verloting 
gehouden. De kienavond wordt 
gehouden in de kantine van de 
voetbalvereniging SCW aan de 
Konnetlaantje. De deuren gaan 
om 19.30 uur open en de aan-
vang is 20.30 uur. Iedereen is 
van harte welkom.

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

Wijkpunt Voor Elkaer 
Het wijkpunt vindt u aan de No-
belhof 1 te Kudelstaart en het is 
geopend van maandag tot en met 
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en 
zondags van 14.00 tot 16.00 uur. 
Restaurant: Van 12.00 tot 14.00 
uur is er een warme maaltijd of 
lunch en ook elke woensdag-
avond en vrijdagavond van 17.30 
tot 19.30 uur. Kosten: 8,50 euro per 
persoon. Graag op tijd reserveren 
bij de gastvrouw zelf of per tele-
foon: 0297- 820979.
Donderdagavond 2 oktober om 
19.30 uur is er een lezing van fy-
siotherapie Kudelstaart. Het the-
ma is ‘Voeding bij het stijgen van 
de leeftijd’. De lezing word ver-
zorgd door J. Vervloet en C. v. 
Beek. Deelname is gratis.
Vrijdagochtend 10 oktober van 
10.00 tot 11.30 uur is er een iPad 
presentatie in samenwerking met 
bibliotheek Amstelland. U kunt 
zich hiervoor opgeven bij de gast-
vrouwen. 
Kosten 7,50 euro per persoon en 
dit bedrag is inclusief koffi e/thee.
 
Zorgcentrum Aelsmeer
Elke dag bent u van harte welkom 
en vanaf.00 10 uur staat de koffi e 
voor u klaar. 

Restaurant: Voor de warme 
maaltijd kunt u iedere werkdag 
van 12.00 tot 13.00 uur terecht 
en op dinsdag- en donderdag-
avond is er restaurant om 17.30 
uur. 
Er is er altijd keuze uit twee me-
nu’s met voorgerecht, hoofdge-
recht en toetje inclusief een wijn-
tje of ander drankje. Van te voren 
reserveren is aan te bevelen. Tel: 
0297-326050. U bent van harte 
uitgenodigd.
Woensdag 8 oktober is er om 
19.30 uur een Bruidsshow in de 
grote zaal. Een groep medewer-
kers van het zorgcentrum sho-
wen hun bruidsjurk. Voor de een 
is dat al iets langer geleden dan 
de ander.

Inloopcentrum
Elke dinsdag en donderdag be-
gint de dag om 10.00 uur met 
een kopje thee of koffi e en aan-
sluitend specifi eke activiteiten. 
Tussen de middag kunt u vanaf 
12.30 uur gebruik maken van de 
lunch, bestaande uit soep, uitge-
breide broodmaaltijd en fruit voor 
slechts 3 euro. Dinsdag 7 okto-
ber is er van 10.00 tot 12.00 uur 
‘Zo doe je dat’, bewegen en uit-
beelden en ’s middag van 14.30 
tot 15.30 uur ‘Musica’, zangmid-
dag met bekende Nederland-
se liedjes. Donderdag 9 okto-
ber begint om 10.00 uur met ‘To-
taal vitaal’, oefeningen met stok-
ken en ringen en van 14.30 tot 
15.30 uur is er ‘Breinzaken’, Wij-
zerplaat ABC. Kom eens langs en 
doe mee. U vindt het inloopcen-
trum in Gebouw Irene aan de Ka-
naalstraat 1 in het Centrum.

en omgeving

Advertentie

Nieuws Zorgcentrum Aelsmeer 
en Thuiszorg Aalsmeer

Afgebrande Ontmoetingskerk 
wordt prachtig herbouwd
Rijsenhout - De kogel is door de 
kerk: de afgebrande Ontmoetings-
kerk in Rijsenhout wordt herbouwd. 
Op 22 september is gestart met het 
slopen van het bestaande gebouw. 
Volgens de planning is de nieuwe 
Ontmoetingskerk in mei 2015 klaar. 
Precies twee jaar na de brand heeft 
de Protestantse Gemeente te Rij-
senhout dan weer een eigen kerk-
gebouw. Onderdeel van de nieuw-
bouw is de nieuwe kerktoren.

Start van de werkzaamheden
Achter de schermen is er anderhalf 
jaar hard gewerkt aan het plan voor 
de nieuwe kerk. ENZO architectuur 
& interieur uit Burgerveen heeft sa-

men met veel leden van de actie-
ve kerkgemeenschap het plan ont-
worpen en uitgewerkt. Begin au-
gustus heeft de gemeente Haarlem-
mermeer de omgevingsvergunning 
voor de nieuwbouw verleend. Om-
dat daartegen geen bezwaren zijn 
ingediend, is de vergunning nu on-
herroepelijk en kan met de bouw 
worden gestart. Op 22 september 
is AA Sloop gestart met het slopen 
van het kerkgebouw en de daarbij 
behorende kosterswoning. Op 25 
september hebben het kerkbestuur, 
ENZO, Van Berkel Aannemers BV 
uit Leimuiden en De Lange Installa-
tie Techniek uit Rijsenhout het aan-
nemerscontract ondertekend. Voor 

Feestelijke ondertekening. Staand, van links naar rechts: Steven Heybroek 
(ENZO), Albert en Ronald de Lange (De Lange Installatie Techniek), Evert 
Jongeneel en Ton van Berkel (Van Berkel Aannemers). Zittend, van links naar 
rechts: Jasper van Rijn (ENZO), John Peters en Wim Vos (kerkbestuur).

de nieuwbouw moet de fundering 
worden verstevigd. In oktober zal 
het heiwerk plaatsvinden. Het kerk-
bestuur heeft de direct omwonen-
den inmiddels geïnformeerd over 
de start van de herbouw.

Het nieuwe kerkgebouw
In hoofdlijnen gaat de nieuwe Ont-
moetingskerk er hetzelfde uitzien 
als het oude gebouw: een verhoog-
de kerkzaal met daaromheen lagere 
vergaderruimten, een keuken, een 
hal en een bijbehorende kosterswo-
ning. Nieuw is dat de achterzaal de-
zelfde hoogte krijgt als de kerkzaal. 
Bij drukke vieringen of concerten 
worden, door het openen van een 
panelenwand, de achterzaal en de 
kerkzaal één grote en hoge ruim-
te. Nieuw is ook dat in de keuken 
kan worden gekookt, bijvoorbeeld 
voor het organiseren van een maal-
tijd voor groepen. En bij het kerk-
gebouw wordt een toren gebouwd 
als herkenningspunt voor het kerk-
gebouw én voor het centrum van 
het dorp. 

De toren
De toren wordt dé markering van 

het centrum van Rijsenhout en is 
een voorbode van de positieve ont-
wikkelingen die voor het dorp nog 
in het verschiet liggen. Hij wordt 15 
meter hoog. 
Bovenin komen de luidklok én 
een klok die de tijd aangeeft. Om 
de bouw van de toren mogelijk te 
maken, zijn en worden diverse ac-
ties gehouden en zijn fondsen 
aangeschreven. Veel dorpsgeno-
ten en plaatselijke bedrijven heb-
ben op deze manier al bijgedragen 
aan de nieuwe toren. Op 24 sep-
tember heeft het Coöperatiefonds 
van de Rabobank Regio Schiphol 
meegedeeld dat het voor de toren 
een donatie geeft van 15.000 euro. 
De acties die de komende maan-
den worden georganiseerd, moe-
ten het resterende bedrag opleve-
ren. Op de website www.sparen-
voordetoren.nl wordt regelmatig 
bijgehouden hoeveel geld er al bij-
een is gebracht, welke acties er nog 
worden gehouden en hoe u zich 
daarvoor kunt opgeven. Dorpsge-
noten die vragen hebben over de 
nieuwbouw van de Ontmoetings-
kerk kunnen een email sturen naar 
contact@pknrijsenhout.nl.

er van overtuigd dat de thuissitua-
tie daarbij vaak een rol speelt. He-
laas hebben we in Aalsmeer bijvoor-
beeld te maken met een groot aan-
tal vechtscheidingen: dat heeft gro-
te impact op de kinderen. Samen 
met de scholen wil de gemeente 
deze problematiek aanpakken. Met 
de decentralisatie van de jeugdzorg 
hebben we als gemeente gelukkig 
meer mogelijkheden om passend 
onderwijs en jeugdzorg beter op el-
kaar af te stemmen.” Regiodirec-

teur Wellantcollege Marien Verhulst: 
“Het is goed te weten dat wij als pro-
fessionals vanaf 2015, na de decen-
tralisatie van de jeugdhulp, ook onze 
signalen over leerlingen in moeilijke 
gezinssituaties kunnen doorgeven 
aan het sociaal loket. Uiteraard pro-
beren we als school de leerling eerst 
zelf te ondersteunen. Maar als het te 
complex wordt, is het goed dat we 
op het sociaal loket en sociaal team, 
die beide onder regie staan van de 
gemeente, kunnen terugvallen.”

Tour de Poel met start en fi nish 
bij kinderboerderij een succes 
Aalsmeer - Afgelopen zondag 28 
september was Boerenvreugd de 
fi nish van Tour de Poel, een fi ets-
toertocht, georganiseerd door Team 
Timmerman waarvan de opbrengst 
dit jaar is voor de kinderboerderij in 
de Hornmeer. Tijdens de dag waren 
er ook allerlei activiteiten op de kin-
derboerderij aan de Beethovenlaan. 
De fi etsvriendenclub uit Kudelstaart 
had routes uitgestippeld van 10, 
40 en 100 kilometer. Voor de fami-

lietochten van 10 en 40 kilometer 
was een stempelpost ingericht bij 
Ab Müller. De deelnemende kinde-
ren ontvingen op de kinderboerderij 
een aardige attentie en een medail-
le. Daar kon ook geknutseld wor-
den. Er was fi ets-sjoelen, fi ets-me-
mory en gratis limonade. Team Tim-
merman en Boerenvreugd kijken te-
rug op een succesvolle samenwer-
king.
Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Deelnemers pramenrace geven gul

Ruim 50 kilogram drop 
voor de Voedselbank
Aalsmeer - Tijdens de 29ste 
Aalsmeerse pramenrace ‘Op z’n 
chicst’ afgelopen 13 september 
hadden de teams bij de IJzeren-
brug de opdracht gekregen om 
een zak muntdrop in te leveren 
voor de Voedselbank in Aalsmeer. 
Nou, dat heeft organisator SPIE 
geweten. Ruim 50 kilogram is er in-
geleverd. Voorzitster Erna van den 
Heuvel: “Wauw, dit is toch gewoon 
te gek. Er zijn teams die niet één 
zakje maar meerdere zakjes heb-

ben ingeleverd. Dit is ongelofe-
lijk.  Wij zijn zo trots op onze deel-
nemers.” De ingeleverde drop is af-
gelopen week overhandigd aan de 
Voedselbank in Aalsmeer. Ingrid 
Albers van Voedselbank Aalsmeer 
was blij verrast toen ze alle zakken 
drop zag. De zakken drop gingen 
dezelfde dag nog naar de klanten 
van de Voedselbank. Eerder had-
den de klanten van de Voedsel-
bank al het brood wat over was van 
het Praamontbijt gekregen. Helaas 

is er ook in Aalsmeer een voed-
selbank nodig. In een voedselpak-
ket zitten de eerste levensbehoefte 
aan boodschappen. Een zakje drop 
is daarom meer dan welkom. En 
hoe leuk is het om een zak drop te 
krijgen waar een startnummer op 
staat van de pramenrace. Erna van 
SPIE hoopt dat deze actie een ver-
volg krijgt. Onder het motto door 
Aalsmeerders voor Aalsmeerders, 
hoopt zij dat er andere verenigin-
gen, stichtingen, scholen, etc. zijn 
die ook zo iets willen gaan doen 
voor de Voedselbank.

Ingrid Albers van de Voedselbank 
(links) met SPIE-voorzitter Erna van 
den Heuvel bij de muntdrop. Voor 
Nève, SPIE-mascotte. 
Foto: Judith Keessen.
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Make It Easy op braderie
Aalsmeer - Arlette Remmé gaat zeer 
binnenkort haar Make It Easy praktijk 
beginnen in de regio. Make It Easy is 
een bedrijf dat al twintig jaar ervaring 
heeft om mensen af te laten vallen zon-
der lijnen en moeiteloos te stoppen met 
roken. Arlette had een leuke stand op 
de braderie in september. Zij had een 

ludieke actie bedacht om de hoeveel-
heid suikerklontjes te raden in de bo-
kaal op haar kraam. Het waren er 1050 
en de winnaar zat er met een gok van 
1048 toch heel dicht bij. Er kwamen 
veel enthousiaste reacties van jong en 
oud voor de franchiseonderneemster, 
waarover later meer in deze krant.

Ondernemersontbijt Ons 
Tweede Thuis over re-integratie

Amstelland - In vrijwel elke gemeen-
te staat het bevorderen en ondersteu-
nen van participatie, integratie en ac-
tief burgerschap hoog op de politie-
ke agenda. Zo ook in de gemeentes 
in de regio Amstelland. Ons Twee-
de Thuis, dé organisatie voor mensen 
met een beperking in de regio Am-
stelland en Meerlanden, draagt daar 
actief toe bij. Leer- en werkcentrum 
Bedrijfsverzamelgebouw en BW Re-
integratie houden zich bezig houden 
met de (re-)integratie van mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Op dinsdag 21 oktober organiseren 
zij een ondernemersontbijt. Het doel 
van het ontbijt is de relatie met on-
dernemers en gemeenten te stimule-
ren. Daarnaast biedt het ontbijt een 
podium voor ondernemers om zaken 
te doen en de koudwatervrees ten 
opzichte van de doelgroep weg te ne-

men. Het ondernemersontbijt als per-
fecte ontmoetingsplaats dus. Onder-
nemers zullen deze ochtend nuttige 
informatie ontvangen over participa-
tie en re-integratie. De gemeente en 
het UWV zullen de rol van onderne-
mers hierin belichten. Een werkgever 
die de samenwerking is aangegaan, 
zal zijn ervaringen met de aanwezige 
ondernemers delen en hen inspireren 
hetzelfde te doen. Alle ondernemers 
uit de regio Amstelland zijn van har-
te uitgenodigd. Aanmelding is moge-
lijk via de website: ondernemersont-
bijt.onstweedethuis.com. Op deze si-
te staat ook het volledige programma. 
Het ontbijt op 21 oktober vindt plaats 
van 8.00 tot 9.00 uur in de Bouwerij 
92 te Amstelveen. Leer- en Werkcen-
trum Bedrijfsverzamelgebouw en BW 
Re-integratie, hoopt veel onderne-
mers te mogen ontmoeten. 

Overname van Westeinder 
Paviljoen op Surfeiland 

Aalsmeer - Na een aantal jaren 
trouwe dienst draagt Zoran Grdenic 
het stokje van het Westeinder Pavil-
joen over aan zijn opvolgers Stefan 
Levarht, Devin Hoogervorst en mede-
vennoot Jaco van Zijverden. Dit ge-
sprekje is met de eerste twee. Zij be-
danken Zoran om te beginnen voor 
zijn inzet en wensen hem veel suc-
ces met zijn verdere toekomstplan-
nen. Alle overige medewerkers blij-
ven op hun stek. Fleur de Pont blijft 
het aanspreekpunt op marketing- en 
salesgebied, het pand blijft in han-
den van Carpentier Vastgoed en de 
keukenbrigade is wederom onder 
leiding van de allereerste chef-kok. 
Tot zover wat er gelijk is gebleven. 
De nieuwe gastheren vertellen ver-
der over de veranderingen die op 
stapel staan van restaurant Westein-
der Paviljoen: Stefan: “Wat we voor-
al naar voren willen laten komen is 
dat we van ’s ochtends vroeg tot ’s 
avonds laat geopend zijn voor ieder 
publiek. Je bent bijvoorbeeld ’s mor-
gens na een fietstochtje welkom voor 
een kop koffie met iets lekkers erbij, 
maar ook gezellig in de avond kun je 
terecht voor een biertje en een bit-
terbal. Verder hanteren wij een ver-
nieuwde lunch- en dinerkaart, waar-
op uiteraard de klassiekers niet ont-
breken, maar aangevuld met nieuwe 
verrassende gerechten. Mooie vis- 
en vleesgerechten en uiteraard alles 
vers bereid. Om het kwartaal zal de 
menukaart worden aangepast en er 
zijn per dag wisselende seizoen spe-
cialiteiten buiten de kaart om. Kort-
om, kom gezellig langs voor een 
snelle lunch tot een uitgebreid di-
ner en ook al ben je alleen, bij ons is 

er altijd nog een plekje aan de bar!” 
Stefan en Devin zijn al jaren goede 
vrienden. Zij hebben enorm veel zin 
om hun handen uit de mouwen te 
steken en dit avontuur aan te gaan. 
“De sfeer van dit restaurant was al 
goed. Wij willen het desgewenst net 
iets toegankelijker maken voor een 
nog breder publiek. Aan de ligging 
zal het niet liggen; die is natuurlijk 
op één van de mooiste locaties aan 
de Westeinderplassen. Ja we gaan er 
met zeer veel enthousiasme mee ver-
der.” Aldus Devin, die net als Stefan 
reeds jarenlange ervaring in het ho-
reca vak heeft. 
 
Kennismakingsdrankje 
van het huis!
Vanaf heden heeft het restaurant 
een geheel vernieuwde website HY-
PERLINK “http://www.westeinder-
paviljoen.nl” www.westeinderpavil-
joen.nl Hierop is informatie te vinden 
over het geven van besloten feesten, 
de agenda, alle menukaarten, foto’s 
en overig nieuws. Leuke acties zul-
len worden geplaatst op hun Face-
bookpagina, waarvan de doorlink op 
de site te vinden is. De eerste actie is 
gelijk een genoeglijke. Ter kennisma-
king krijgen alle gasten in de maand 
oktober, die een lunch of diner ge-
bruiken, hun eerste drankje van het 
huis. Iets later in deze maand zal te-
vens een unieke kennismakingsbor-
rel plaatsvinden. Houd hiervoor de 
advertenties in deze krant in de ga-
ten. Reserveren bij restaurant West-
einder Paviljoen is gewenst: 0297-
364985.

Door Miranda Gommans 

Stefan Levarht, één van de drie opvolgers, en marketingdame Fleur de Pont. 

Vitaliteit Markt 50+ in gemeentehuis

‘Uitleg Rob Oudkerk over 
veranderingen in Zorg

Oktober woonmaand bij 
Dorcas winkel 

Aalsmeer - Per januari 2015 komt 
een deel van de hulp voor mensen 
met een beperking en ouderen (Wmo) 
en de ondersteuning voor mensen die 
lastig aan het werk komen naar de 
gemeente. In 2015 zal niet heel veel 
veranderen. De mensen die nu zorg 
krijgen, krijgen dat in 2015 ook. Pro-
grammamanager Rob Oudkerk pre-
senteert zaterdag 4 oktober om 12.00 
uur tijdens de Vitaliteit Markt 50+ in 
het gemeentehuis in het kort de zorg-
taken waarvoor de gemeente voort-
aan verantwoordelijk is, hóe de ge-
meente dat wil gaan doen en welke 
veranderingen er op dit gebied zijn. 
Daarna zal hij een discussie vormge-
ven met wethouder Ad Verburg van 
Zorg en Welzijn en Dion de Leuw van 
Vita welzijn en advies. De gemeente 
wordt met ingang van 2015 regisseur 
van veel zorg én opdrachtgever van 
organisaties en instellingen. Het mot-
to voor Aalsmeer bij deze hele ope-
ratie is: Meedoen mogelijk maken. 
Programmamanager Rob Oudkerk 
zal uitleggen dat de gemeente eerste 
aanspreekpunt wordt voor veel taken 
uit de AWBZ/Wmo taken. In de prak-
tijk melden bewoners én professio-
nals zich vanaf 1 januari 2015 bij het 
Sociaal Loket. Het kan dan gaan om 
eenvoudige vragen om ondersteu-
ning of om de signalering van gezin-

nen met complexe problemen. In het 
geval van complexe problemen komt 
het Sociaal Team in actie. In het So-
ciaal Team zitten meerdere hulpverle-
ners die ondersteuning bieden. Maar 
de hulp wordt wel gecoördineerd: het 
gezin krijgt één aanspreekpunt en er 
komt één plan. Naar een sociaal team 
wordt iemand doorverwezen door de 
gemeente, vaak via het sociaal loket, 
door de huisarts of een andere des-
kundige. Voor de AWBZ/Wmo zorg 
geldt dat 2015 een overgangsjaar 
wordt, waarbij er weinig tot niets ver-
andert voor de mensen die nu al hulp 
krijgen. Voor WMO en AWBZ geldt 
wel dat het in enkele gevallen moge-
lijk is dat de hulp door een andere or-
ganisatie of door een andere persoon 
wordt geleverd.

Alles onder één dak
De Vitaliteitmarkt 50+ heeft de veran-
deringen in de zorg als thema. Door 
de veranderingen in de zorg blijven 
mensen langer thuis wonen. Op de-
ze markt kunt u horen hoe u dat het 
beste vitaal kunt blijven doen. Laat 
u informeren en inspireren met een 
bezoek aan de Vitaliteit50+Markt. U 
bent van harte welkom op 4 oktober 
van 11.00 tot 17.00 uur in het gemeen-
tehuis op het Raadhuisplein. Meer in-
formatie via www.aalsmeer.nl.

Aalsmeer - Dorcas heeft ruimte no-
dig. Daarom is er op de meubelafde-
ling van 4 tot en met 18 oktober uitver-
koop. Dit geldt dus voor bankstellen, 
tafels, stoelen, kasten, bedden, matras-
sen, maar ook kinderstoelen en kin-
derledikantjes. Alle meubelen, klein en 
groot, klassiek en modern kunt u mee-
nemen voor de helft van de, toch al la-
ge, prijs. Dorcas hoopt hiermee ruimte 
in de winkel te creëren, want er is op 
dit moment nog best een grote voor-
raad meubelen en er worden natuurlijk 
ook steeds nieuwe spullen gebracht. 
Bovendien is er plaats nodig voor de, 

elk jaar weer, prachtige en goed ge-
sorteerde kerstafdeling. Er is nog een 
grote voorraad meubelen, maar op is 
op. Dus wacht niet te lang, want met 
deze korting zal het extra hard gaan. 
Natuurlijk geldt ook voor de uitver-
koop dat de gehele opbrengst be-
stemd is voor de projecten van Dorcas. 
Het project dat op dit moment wordt 
gesteund, is te vinden op de websi-
te: www.dorcaswinkelaalsmeer.nl on-
der het tabblad ‘Projecten’. De Dorcas-
winkel aan de Turfstekerstraat 15 is ge-
opend op dinsdag, donderdag en za-
terdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Restaurants in Aalsmeer in 
actie voor de Voedselbank 
Aalsmeer - In 2013 werd per Neder-
lander 47 kg voedsel weggegooid. Op 
zondag 16 oktober is het Wereldvoed-
seldag, een dag waarop veel aan-
dacht besteed wordt aan schaars-
te, maar ook aan de verkwisting van 
voedsel. Die verkwisting is een doorn 
in het oog van de Voedselbanken, om-
dat zij uit ervaring weten dat er veel 
mensen zijn die door omstandigheden 
gedwongen zijn te leven van wekelijk-
se voedselpakketten. Bij Voedselbank 
Aalsmeer is het idee gerezen om op 
ludieke wijze geld in te zamelen om 
voor hun klanten wat extra’s te kun-
nen doen. Een aantal restaurants in 
Aalsmeer is gevraagd om op Wereld-
voedseldag mee te doen aan een spe-
ciale actie. Bestuurslid Jan Kwak is ini-
tiatiefnemer. Jan: “Alle restauranthou-
ders reageerden ontzettend enthou-
siast op dit initiatief. Hun chefs heb-
ben intussen heel creatief een me-
nu samengesteld uit ingrediënten en 

artikelen die de Voedselbankklanten 
wekelijks in hun voedselpakket ont-
vangen.” Voor deze speciale gelegen-
heid hebben de chefs daar een stukje 
vlees of kip aan toegevoegd, iets dat 
de klanten zelden of nooit in hun pak-
ket aantreffen. Het menu zal per res-
taurant anders en uniek zijn. Zo stelt 
een avondje ‘uit eten’ de Voedselbank 
in staat om haar klanten op Wereld-
voedseldag en met Kerst van vlees, vis 
of kip en vers fruit te voorzien.

Ondernemers en 
particulieren aardig
Niet alleen de restauranthouders zijn 
enthousiast, het is duidelijk merkbaar 
dat er bij ondernemers en particulie-
ren begrip en sympathie is voor de 
Voedselbank. Een paar voorbeelden 
uit een doorsnee Voedselbank-werk-
week. Een uitzendbureau houdt een 
actie voor schoolspullen voor kinde-
ren van Voedselbank-cliënten, wel-

ke eigenlijk voor Amsterdam bedoeld 
zijn. Een alert bestuurslid haakt hier 
direct op in en “wij van Aalsmeer” 
mogen ook 3 grote tassen met spul-
len komen ophalen. Bij het uitgifte-
punt is heel hard een extra koelkast 
nodig, dus er wordt een advertentie 
gezet voor een overtollig exemplaar. 
Een ondernemer reageert onmiddel-
lijk en schenkt de Voedselbank een 
hele grote nieuwe koelkast. Een cliënt 
heeft grote moeite om wekelijks zelf 
haar voedselpakket op te halen, om-
dat ze geen vervoer, maar ook geen 
hulp heeft. Een simpele vraag aan een 
Aalsmeerse fietsenwinkel is voldoen-
de om haar te helpen aan een zeer 
bruikbare tweewieler. En dan de we-
kelijkse leveringen van Oostoogst, het 
brood van een supermarkt, de parti-
culier die iedere week de opbrengst 
van zijn eigen tuin/kas komt brengen, 
het wekelijkse bloemetje, etc.

Ondernemer van het jaar?
Dat speciale acties voor de Voed-

selbank nodig blijven, staat vast. 
Het aantal huishoudens dat gebruik 
maakt van de Voedselbank dreigt naar 
een record van 50 te gaan, totaal on-
geveer 150 mensen. De snelst groei-
ende bank van Aalsmeer, maar dat is 
niet om trots op te zijn. De Voedsel-
bank verdeelt wat overblijft en draagt 
daardoor bij aan duurzaamheid. 

De innovatieve samenwerking met 
kwekerij Oostoogst, waar vrijwilligers 
en cliënten helpen, is een groot suc-
ces. In de week van 20 oktober is er 
een actie op de Antoniusschool in Ku-
delstaart, begin november een inza-
meling in twee kerken en straks gaat 
de actie voor het verhuispakket bij de 
nieuwe Jumbo verder. Wie geen ze-
gels wil sparen of over heeft, kan ze in 
een speciale doos gooien. Zo probeert 
de Voedselbank ook aan haar cliën-
ten een boodschappenpakket te kun-
nen geven. De Voedselbank doet haar 
noodzakelijke werk met hulp van tien-
tallen enthousiaste vrijwilligers en een 
actief en creatief bestuur. Succesvol, 
groei, innovatief en duurzaam. Wa-
ren dat niet de criteria voor de verkie-
zing voor ondernemer van het jaar in 
Aalsmeer? De Voedselbank had zich 
genomineerd, maar mocht helaas niet 
meedoen van de organisatie, maar 
zou vast een kansrijke kandidaat zijn 
geweest.

Reserveren voor restaurantactie
Voedselbank Aalsmeer hoopt natuur-
lijk dat er heel veel Aalsmeerders mee 
zullen doen aan de restaurantactie op 
zondag 16 oktober aanstaande. De 
deelnemende restaurants zijn De Zot-
te Wilg, The Beach, Welkom Thuis, Het 
Wapen van Aalsmeer, Jones en Jon-
ge Heertjes. Hun menu’s zijn te vinden 
op de site www.voedselbankaalsmeer.
nl en in de advertentie in deze krant. 
Het speciaal samengestelde menuDit 
wordt aangeboden voor 49.95 euro 
en een deel van dit bedrag komt ten 
goede aan de klanten van de Voed-
selbank. Wie dit initiatief waardeert en 
wil bijdragen aan betere voedselvoor-
ziening van mensen die het echt no-
dig hebben kan reserveren door een 
mail te sturen naar: menu@voedsel-
bankaalsmeer.nl. Graag met opga-
ve van het aantal personen, restau-
rant en gewenste tijd. Voor meer in-
formatie over dit initiatief of iets an-
ders kan contact opgenomen worden 
met de Voedselbank via info@voed-
selbankaalsmeer.nl.

Nadia Hogenboom opent 
bloemen- en plantenwinkel 
Aalsmeer - Wie langs de Legmeer-
dijk rijdt, ziet bij nummer 209 opval-
lende vlaggen en spandoeken han-
gen. Nadia Hogenboom uit de Kwa-
kel is hier namelijk gestart met bloe-
men- en plantenwinkel Alice Shop. 
Hier zijn onder andere de orchidee-
en van Alice Adventures verkrijg-
baar, bekend van het tv-program-
ma Robs Grote Tuinverbouwing. Na-
dia is nog maar 19 jaar, maar heeft 
al veel ervaring in de bloemen en 
planten: “Mijn vader heeft een ei-
gen kwekerij en als scholier werkte 
ik op zaterdag en in vakanties altijd 
mee in de kas. Tijdens mijn oplei-
ding bloemschikken op het Wellant 
College in Aalsmeer heb ik ook sta-
ges gelopen bij verschillende bloe-
menwinkels. Zo leerde ik ten eer-
ste goed bloemschikken, maar ook 
hoe je een bloemenzaak moet run-
nen. In juni heb ik mijn opleiding af-
gerond en kreeg ik de mogelijkheid 
om in een pand naast orchideeën-
kwekerij VOC een winkel te begin-
nen. Een mooie kans! Na een aan-
tal weken verbouwen, is de winkel 
nu open. Bij kwekerij VOC worden 
de Alice Adventures orchideeën ge-
kweekt. Nadia: “De orchideeën van 
Alice Adventures zijn erg populair. 

Ze komen ook regelmatig op tele-
visie in het programma Robs Gro-
te Tuinverbouwing. Alice reist regel-
matig naar Azië om nieuwe soor-
ten te zoeken. Ze doet hierover ver-
slag op haar website www.alice-
adventures.com. Ook deelt ze leu-
ke weetjes over de orchidee op so-
cial media. Omdat er veel vraag is 
vanuit de consument naar de orchi-
deeën, biedt Nadia met haar Alice 
Shop een goede oplossing: “Ieder-
een kan de orchideeën nu bij mij 
kopen. Ze komen vers uit de kweke-
rij van VOC! Maar ik verkoop niet al-
leen orchideeën hoor, je kunt bij mij 
ook terecht voor andere bloemen en 
planten.” De jonge onderneemster is 
erg trots op haar zaak. “De winkel is 
ontzettend mooi geworden, die mag 
iedereen nu komen bewonderen.” 
De Alice Shop zit op een mooie lo-
catie. “Je rijdt zo het erf op bij kwe-
kerij VOC en je kunt gratis parkeren 
voor de deur.” De Alice Shop is open 
van woensdag tot en met zaterdag 
van 08.30 tot 18.00 uur. Op maan-
dag en dinsdag alleen op afspraak. 
“Ik heb er ontzettend veel zin in en 
iedereen is van harte welkom”, be-
sluit Nadia. Kijk voor meer informa-
tie op www.aliceshop.nl. 

Nadia Hogenboom (19) in haar bloemen- en plantenwinkel Alice Shop.

Geheel rechts initiatiefnemer Jan Kwak met de crew van Het Wapen.







Maand verkeershinder door afsluiting 
kruising Legmeerdijk bij FloraHolland
Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland voert tussen vrijdag 3 en 
maandag 20 oktober werkzaam-
heden uit aan het kruispunt van 
de Legmeerdijk (N231) met Flo-
ra Holland. Het kruispunt zal in de-
len afgesloten worden en bestem-
mingsverkeer moet rekening hou-
den met omleidingen en vertraging. 
Het kruispunt van de Legmeerdijk 
(N231) met het terrein van Flora 
Holland is wegens werkzaamhe-
den afgesloten van 3 (vanaf 18.00 
uur) tot maandag 6 oktobe (05.00 
uur) en van vrijdag 10 (vanaf 18.00 
uur) tot en met maandag 20 okto-
ber (05.00 uur). 
De afsluiting geldt voor het door-
gaande verkeer. Voor het bestem-
mingsverkeer is het wél mogelijk 
om van maandag 13 oktober tot 
en met vrijdag 17 oktober vanaf de 

N201 naar de veiling te rijden. In de 
weekenden van 3 tot en met 6 ok-
tober en van 10 tot en met 13 okto-
ber moet het veilingverkeer gebruik 
maken van de achteringang van 
FloraHolland aan de Zwarteweg. 
De voorzijde van FloraHolland is 
dan voor veilingverkeer niet toe-
gankelijk. De omleidingsroute 
wordt met bebording aangegeven 
en er komen verkeersregelaars. Het 
openbaar vervoer wordt langs de 
werkzaamheden geleid en rijdt een 
aangepaste route. De halteplaatsen 
blijven gelijk. 

Nieuwe inrichting en asfalt
Sinds mei 2014 is de nieuwe N201 
geopend voor verkeer. De kruising 
van de Legmeerdijk (N231) met 
FloraHolland is echter nog ingericht 
volgens de oude situatie, gericht op 

de N196. De bestaande kruising 
geeft overlast bij de veiling en zorgt 
voor een minder snelle afwikkeling 
van verkeer naar de nieuwe N201. 
Deze maand start de provincie 
Noord-Holland met de herinrich-
ting van de kruising. Hierbij wor-
den nieuwe opstelstroken op de 
N231 gecreëerd naar FloraHolland 
en worden de verkeerslichten en 
de lichtmasten vernieuwd. Daar-
naast ondergaat de Legmeerdijk 
(tussen de Transportbrug van Flo-
raHolland en de Lakenblekerstraat) 
ook groot onderhoud aan het as-
falt, zodat de levensduur weer voor 
een lange periode is verzekerd. Bij 
vragen over werkzaamheden kun-
nen weggebruikers en omwonen-
den bellen naar het provinciale Ser-
vicepunt Wegen en Vaarwegen via 
0800-0200600.

Extra geluidmeetpunten Aalsmeer 
vanwege geluidoverlast Schiphol 
Aalsmeer - De overlast in de ge-
meente is de afgelopen periode 
groot geweest vanwege baanon-
derhoud, weersomstandigheden 
en een grote hoeveelheid vlieg-
verkeer op de luchthaven. Van-
uit zijn rol als wethouder Schip-
holzaken heeft wethouder Tom 
Verlaan zich persoonlijk hard ge-
maakt om dit onderwerp onder de 
aandacht te brengen bij de lucht-
haven. Wethouder Tom Verlaan: 
“Zowel in bestuurlijke overleg-
gen met de Provincie Noord-Hol-
land als in gesprekken met verte-
genwoordigers van de Luchtver-
keersleiding Nederland (LVNL) en 
de Schiphol Group heb ik de druk 
op de leefbaarheid in de gemeen-
te Aalsmeer in relatie tot het als-
maar toenemende vliegverkeer ste-
vig ter discussie gesteld.” Door de-
ze overleggen mag Aalsmeer een 
extra geluidmeetpunt, voor de Ui-
terweg, aanvragen. De toegezeg-
de geluidmeetpunten op de Oost-
einderweg (tunnelbak) wordt bin-
nenkort gerealiseerd en voor het 
meetpunt in Kudelstaart lijkt nu 
een goede plek gevonden. Ook met 
de Stichting Leefomgeving Schip-
hol (SLS) heeft Tom Verlaan inmid-
dels gesproken over zowel de com-
pensatie van de individueel gedu-
peerden als over de mogelijkhe-
den voor een meer algemene bij-
drage vanuit de luchtvaartsec-
tor voor het leefbaar houden van 
Aalsmeer. “Schiphol draagt aan de 
ene kant bij aan de werkgelegen-
heid, versterking van de economi-
sche structuur en een gunstig ves-
tigingsklimaat. Aan de andere kant 
zorgt de luchthaven voor hinder en 
beperkingen in de ruimtelijke ont-
wikkeling van de omliggende ge-
meenten, met name voor Aalsmeer 
als direct aangrenzende gemeente, 
hier moeten we constant aandacht 
blijven vragen bij de luchtvaartsec-
tor”, aldus Verlaan. Voor vragen en/

of klachten kunnen inwoners te-
recht bij het Bewoners Aanspreek-
punt Schiphol (BAS). Dit is het in-
formatie- en klachtencentrum waar 
omwonenden terecht kunnen met 
al hun vragen, bijvoorbeeld over 
het baangebruik, en klachten over 

het vliegverkeer op Schiphol. BAS 
is bereikbaar via telefoonnummer 
020-6015555 en is dagelijks van 
9.00 tot 17.00 uur geopend, ook in 
het weekend. Voor meer informa-
tie kan ook gekeken worden op  
www.bezoekbas.nl. 

Verkeerde volgorde presentatie nieuwbouwplan

Parkeerzorg bij bewoners 
Cyclamenstraat groot!
Aalsmeer - Het college is blij met 
het plan van bouwontwikkelaar Tu-
pla om rond de te behouden Zui-
derkerk maximaal 55 wooneenhe-
den voor ouderen, die vallen in de 
categorie zwaardere zorgbehoeven-
de, te realiseren. Het plan voorziet in 
de behoefte tot huisvesting van deze 
ouderen in een veilige omgeving en 
past goed bij verschillende ambities 
van de gemeente. Minder goed ge-
kozen blijkt de volgorde van presen-
tatie. De Nieuwe Meerbode heeft vo-
rige week donderdag vast de Cycla-
menstraat op haar grondvesten doen 
trillen. In het Ronde Tafel Gesprek de-
zelfde avond stond het wijzigen van 
de uitgangspunten voor dit project op 
de agenda en voor deze ‘ontmoeting’ 
tussen de raad en de inwoners wor-
den geen uitnodigingen verzonden. 
De bewoners hadden het nieuws 
rond hun buurt dus uit de krant moe-
ten vernemen. Beter was geweest om 
de geplande informatieavond voor de 
buurt voor dit Ronde Tafel Gesprek te 
houden in plaats van er na, afgelo-
pen maandag 29 september. De pre-
sentatie door Ron Szarafinski na-
mens zorgcentrum Aelsmeer, die sa-
men met de ontwikkelaar de plannen 
heeft uitgewerkt, en uitlegde dat ou-
deren hier kunnen gaan genieten van 
een onbezorgde en volledig verzorg-
de oude dag, werd positief ontvan-
gen door de fracties, maar niet door 
de heer Leeuw, die aanschoof als be-
woner en namens bewoners van de 
Cyclamenstraat. Bij het vorige plan 
was uitvoerig overleg geweest met 
alle bewoners. Het werd echter enke-
le jaren stil en nu komt er een nieuw 
project uit de hoge hoed en zijn alle 

rondvoorwaarden van destijds weer 
van tafel. “Het lijkt of alles al in kan-
nen en kruiken is. Ik krijg wel een 
blokkendoos in mijn voortuin.” In de 
Cyclamenstraat en de Hortensialaan 
wil Tupla wooneenheden in twee la-
gen met een kap bouwen en in de 
Mensinglaan een laag hoger. Echter 
vooralsnog zijn er geen concrete of-
wel definitieve bouwtekeningen. Het 
gaat in eerste instantie om het wijzi-
gen van de uitgangspunten. Het pro-
ject gaat, zoals wethouder Jop Kluis 
benadrukte, volgens een wettelijk 
voorgeschreven traject waarin nog 
genoeg ruimte komt voor alle belang-
hebbenden om overleg en inspraak 
te hebben. “We gaan zoveel moge-
lijk rekening houden met ieders be-
langen.” Overigens verwacht de wet-
houder niet eerder dan de tweede 
helft van 2016 het bestemmingsplan 
te hebben gewijzigd waarna aange-
vangen zou kunnen worden met het 
plan. 

Parkeren en speelterrein
Heel duidelijk werd afgelopen maan-
dag wel dat de bewoners in de Cy-
clamenstraat een groot parkeerpro-
bleem hebben. Iedere auto, die er 
nog bij zou komen, is er één teveel. 
Bebouwing van het terrein betekent 
nog een grotere parkeerdruk, omdat 
hier nu nog geparkeerd mag wor-
den. De bewoners in de Cyclamen-
straat hebben verder nu ook parkeer-
druk door de nieuwbouw in de Gloxi-
niastraat (aan de overkant), want me-
dewerkers van deze voorziening par-
keren ook in ‘hun’ straat. “De rek is 
er uit”, zo vatte een bewoner de par-
keerzorg samen. Het lijkt er op dat 

de gemeente eerst aan de slag moet 
gaan om de parkeerdruk in deze 
buurt te verminderen. Sowieso moet 
de gemeente op zoek, want voor de 
nieuwbouw zouden in de nabijheid 
zo’n 33 plaatsen gerealiseerd moeten 
worden. En in de Cyclamenstraat is 
een schreeuwende behoefte aan een 
speelterrein voor de buurtkinderen. 
Nu hebben de bewoners gezamenlijk 
op het ‘bouwterrein’ een speelvoor-
ziening voor de kids gemaakt en de-
ze zou dan ook gaan verdwijnen. 

Als optie werd het Heegstrapark ge-
noemd. Wethouder Kluis beloofde 
deze wens neer te leggen bij zijn col-
lega. Het is duidelijk, de bewoners 
in de Cyclamenstraat voelen zich in 
het nauw gedreven door de plan-
nen. Aangedrongen werd om de bei-
de ‘zorgen’ te betrekken bij de ont-
wikkeling. Een zorg minder komt er 
wel, ontwikkelaar Tupla heeft beloofd 
snel de ‘ruïne’ dicht te timmeren 
om verdere verloedering en vernie-
ling tegen te gaan. Tot slot nog een 
nieuwtje: Vanwege de verandering 
in de wet komen er ook in zorgcen-
trum Aelsmeer kamers leeg te staan. 
Nu al heeft een aantal geen bewo-
ners meer. Directeur Dressler vertel-
de dat er plannen zijn voor ‘omvor-
ming’ van een deel van de kamers tot 
zorgappartementen. Het wijzigen van 
de uitgangspunten voor het project 
met maximaal 55 wooneenheden en 
bebouwing van maximaal 65 project 
van het terrein komt vanavond, don-
derdag 2 oktober, aan de orde in de 
Raad. De vergadering is openbaar en 
begint om 20.00 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis.

Wethouder Jop Kluis in gesprek met bewoners uit de Cyclamenstraat na het Ronde Tafel Gesprek.

Plassenlint, Cyclamenstraat en Seringenpark

3 Beschermde Dorpsgezichten 
een stap dichterbij
Aalsmeer - Het College van Bur-
gemeester en Wethouders is ge-
start met de zogenaamde aanwijs-
procedure voor drie gemeentelijke 
Beschermde Dorpsgezichten. Het 
voorstel om het Plassenlint (het ge-
bied tussen de watertoren en de ko-
lenhaven), de Cyclamenstraat 1 tot 
28 en het Seringenpark (westelijk 
deel met ouderenwoningen) te be-
noemen als Beschermd Dorpsge-
zicht wordt nu eerst voorgelegd aan 
de gemeenteraad van Aalsmeer. 

Vorig jaar konden belanghebben-
den al hun mening geven over dit 
voorstel, dat leverde drie reacties op. 
Aalsmeer heeft al vijf beschermde 
dorpsgezichten, te weten de dorps-
kern, de ontginningsbasis (begin 
van de Uiterweg met de Historische 
Tuin), De Wilgenlaan, de Berken-
laan, Jac.P. Thijsselaan en Kastan-
jelaan en het Bovenland-Beneden-
land (Mr. Jac. Takkade). Wethouder 
Gertjan van der Hoeven: “We wil-
len verschillende gebieden als ge-
meentelijk beschermd dorpsgezicht 
aanwijzen, omdat we de Aalsmeer-
se cultuurhistorische kenmerken 
willen behouden. Met deze drie er-
bij, hebben we uiteindelijk acht be-
schermde dorpsgezichten die teza-
men een goed beeld geven van de 
typerende bouwperioden en histo-
rische ontwikkeling van Aalsmeer. 
Met deze aanwijzing komt voorlo-
pig een einde aan het aanwijzen van 
beschermde dorpsgezichten. Daar-

over zijn afspraken in het coalitieak-
koord vastgelegd.”

Niet op slot
Een gemeentelijk Beschermd 
Dorpsgezicht is een gebied met een 
bijzonder historisch karakter. Bij be-
scherming van een dorpsgezicht 
gaat het om het beschermen van 
de historische structuren. Het gaat 
daarbij om het geheel, dus zowel 
openbaar gebied als bebouwing. 
Een beschermd dorpsgezicht bete-
kent niet dat er niets meer kan in 
een gebied. Het doel van een aan-
wijzing is dus niet om het gebied te 
‘bevriezen’ of ‘op slot te zetten’. Er 
kunnen onder bepaalde voorwaar-
den gebouwen bijgebouwd wor-
den en het gebruik van een gebouw 
kan ook veranderen, mits dit past in 
het historisch gegroeide karakter. 
Het parkgedeelte van het Seringen-
park is al aangewezen als gemeen-
telijk monument; nu worden de be-
jaardenwoningen in het Seringen-
park voorgedragen als gemeente-
lijk beschermd dorpsgezicht. Zo-
wel de gemeentelijke monumen-
tencommissie, waarin Stichting Oud 
Aalsmeer en Stichting Kunst en Cul-
tuur vertegenwoordigd zijn, als de 
monumentenadviescommissie van 
de Stichting Welstandzorg Noord-
Holland, vindt de bejaardenwonin-
gen een belangrijke representant 
van een woningbouwcomplex uit 
de wederopbouwperiode. Het Plas-
senlint tussen Watertoren en Ko-

lenhaven is waardevol vanwege de 
groenstructuur en de gevarieer-
de bebouwing. De Cyclamenstraat 
1 tot 28 is een gave en interessan-
te lokale representant van woning-
bouw rond 1930. De raad wilde in 
2012 het ‘Rode Dorp’ aanwijzen als 
representant van de woningbouw in 
de jaren dertig, maar in verband met 
het bouwkundig onderzoek destijds 
en de huidige nieuwbouwplannen 
is daar van afgezien. De Cyclamen-
straat 1 tot 28 is daarna door boven-
genoemde onafhankelijke commis-
sie (WZNH) voorgedragen als een 
goede representant van woning-
bouw in de jaren 30. De raad wilde 
in 2012 ook graag het Stokkeland 
aanwijzen als potentieel gemeente-
lijk Beschermd Dorpsgezicht,maar 
dat bleek na onderzoek door het 
WZNH onvoldoende cultuurhistori-
sche waarde te hebben. Bovendien 
wordt het Stokkeland voldoende be-
schermd door de regelgeving in het 
bestemmingsplan.
Er zijn slechts drie inspraakreacties 
binnengekomen en gezien de in-
houd van de inspraakreacties en de 
zeer geringe beperkingen die de ei-
genaren worden opgelegd, heeft het 
College besloten verder te gaan met 
de aanwijsprocedure. Binnen deze 
aanwijsprocedure hebben belang-
hebbenden bovendien nog twee-
maal de mogelijkheid om een reac-
tie in te dienen. Kijk voor meer infor-
matie op www.aalsmeer.nl/wonen-
wijkenwerken/monumenten.

Wijkoverleg Dorp: Aalsmeer en 
Schiphol een hoofdpijndossier 
Aalsmeer - De eerste opmer-
king die de heer Eef Haverkot van 
de Vereniging Gezamenlijk Plat-
form (VGP) dinsdag 30 septem-
ber maakte was: “Ik ben andere 
zaaltjes gewend om mijn verhaal 
te vertellen.” 
Nu stond hij in het Theater Exclu-
sief bij Bob & Gon (Crown The-
ater) waar het rode pluche een 
gezelligheid uitstraalt die in een 
buurtgebouw vaak ver te zoeken 
is. Haverkot was door de het wijk-
overleg De Dorper gevraagd om 
iets van de ongerustheid van de 
bewoners over Schiphol en de 
daarbij behorende geluidshinder 
weg te nemen. Of hem dat gelukt 
is valt nog te bezien, maar zijn 
praatje was helder. Aalsmeer en 
Schiphol, het blijft een haat lief-
de verhouding of, zoals Haver-
kot het zelf noemde, een hoofd-
pijndossier. De 510.000 vlieg-
bewegingen kunnen nog zo uit-
groeien dat het nooit meer stil 
wordt in Aalsmeer. Maar als het 
aan het VGP ligt gaat dat natuur-
lijk nooit gebeuren. Er wordt ste-
vig onderhandeld en tot nu toe 
blijkt ook de beloofde vermin-
dering aan overlast bewaarheid. 
In de toekomst zullen alleen de 
economisch interessante vluch-
ten Schiphol aandoen. De ande-
ren, zoals de vakantievluchten, 
worden verplaatst naar Lelystad 

en Eindhoven. Althans dat is het 
plan. Er wordt door Schiphol min-
der geluid gevende vliegtuigen 
aangekocht. En de routes worden 
zo genomen dat de overlast eer-
lijk wordt verdeeld. Alleen, gezien 
de reacties op de voorlichtings-
avond, kan een groot deel van 
de inwoners daar nog weinig van 
merken. Het betoog van Haverkot 
hield stand. “Realiseert u zich dat 
de gemeentes rond Schiphol zich 
ook kunnen ontwikkelen dankzij 
Schiphol. Wij zullen zo nu en dan 
water bij de wijn moeten doen. 
Het is belangrijk dat wij in ge-
sprek blijven en de dialoog aan-
gaan, maar gaat u er van uit dat 
wanneer het aan de VGP ligt de 
uitbreiding er niet komt. Het nieu-
we normen en handhavingsstel-
sel blijkt zo gek nog niet te wer-
ken, ook al is Aalsmeer daar in de 
eerste ronde bekaaid van afgeko-
men. Dat is bij de dames en he-
ren in Den Haag en Schiphol wel 
geland en zal in de tweede ron-
de veel beter gaan. Maar ja, wie 
betaalt bepaalt.” Hij spoorde alle 
Aalsmeerders aan om de lijst in 
te vullen die zij via het wijkover-
leg hebben toegestuurd gekre-
gen. Iedere stem telt! Op demo-
cratische wijze zal er dan een af-
gevaardigde gekozen worden die 
de belangen van Aalsmeerse be-
woners wat betreft Schiphol in de 

toekomst kan gaan behartigen. 
Diegene kan op steun rekenen 
van het VGP, zij hebben inmid-
dels een brok aan ervaring. 

Stroeve communicatie
Naast de uitleg over de toekomst 
van Schiphol werd ook het wel en 
wee van het dorpscentrum be-
sproken. Veel nieuws kwam daar 
niet uit. Het zijn altijd dezelf-
de opmerkingen: over de feest-
week, de Lidl, hondenbeleid en 
parkeerproblemen. Nieuw was 
dit keer de ergernis dat commu-
nicatie vanuit de gemeente naar 
de bewoners zo stroef verloopt. 
Het samengaan met de gemeen-
te Amstelveen werd door wei-
nig aanwezigen als weinig posi-
tief ervaren. Maar, laat het wijk-
overleg vooral blijven vergade-
ren in het Crown Theater! Want 
degenen die genoeg hadden van 
het geneuzel konden nu heerlijk 
in de grote zaal even meedansen 
met 80 Mania, een Engelse pro-
ductie met goede dansers, zan-
gers die zich in een oogwenk wis-
ten te verkleden en telkens weer 
de aanwezigen uit de stoel wis-
ten te krijgen. Na afloop was er 
een glaasje in de pianobar. En zo 
werd het toch nog een leuke ver-
gaderavond!

Janna van Zon
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Wel heel snelle 
fietsendief

Aalsmeer - Op donderdag 25 
september is tussen tien voor en 
vijf voor half drie in de middag 
een fiets gestolen vanaf een par-
keerplaats aan de Bosrandweg. 
De eigenaar had zijn fiets even 
neergezet om een foto te maken. 
Toen hij zich weer omdraaide, 
was zijn rijwiel verdwenen. Het 
gaat om een damesfiets van het 
merk Batavas, waarvan het se-
rienummer eindigt om 508. De 
fiets is voorzien van een fietstas 
waarin een regenpak en een ver-
rekijker van de eigenaar.

Gekneusde voet 
na aanrijding

Kudelstaart - Op maandag 29 
september om kwart over twaalf 
in de middag heeft een aanrij-
ding plaatsgevonden op de Ku-
delstaartseweg. Een 19 jarige 
jongeman uit Aalsmeer reed op 
het fietspad richting het fort met 
achterop een 24 jarige vrouw uit 
Kudelstaart. Uit een uitrit reed 
een auto, bestuurd door een 52 
jarige inwoner, het pad op. De 
automobilist zag de scooter door 
slecht zicht over het hoofd. Door 
de klap belandde de scooter op 
de weg en hierbij kwam de bij-
rijdster lelijk ten val. Ze kwam 
met haar been onder de scooter 
en liep een zwaar gekneusde lin-
kervoet op. Ook had zij een fikse 
snee. De 24 jarige is onderzocht 
door de GGD en vervoerd naar 
het Spaarne ziekenhuis. Inmid-
dels is zeer weer thuis en loopt 
met krukken.

Infoavond over 
veilig wonen
Aalsmeer -Op woensdag 8 oktober 
organiseren de politie en de brand-
weer in samenwerking met de ge-
meente een informatieavond over 
veilig wonen. De bijeenkomst wordt 
gehouden in de brandweerkazerne 
aan de Zwarteweg 77 en begint om 
20.00 uur. Iedere belangstellende is 
welkom.

Huis overhoop 
na inbraak

Kudelstaart - In de nacht van 
zaterdag 27 op zondag 28 sep-
tember is ingebroken in een vrij-
staande woning aan de Hoofd-
weg. De dieven zijn binnen ge-
komen door de kozijnen te for-
ceren. Elke verdieping in het huis 
is doorzocht door de daders. In 
alle kamers zijn kasten en la-
den open gemaakt. De inbrekers 
hebben het hele huis overhoop 
gehaald. Om half twaalf zondag-
ochtend werd de inbraak ont-
dekt. De bewoners waren op va-
kantie, maar zijn inmiddels weer 
thuis. Er wordt een inventaris ge-
maakt van de vermiste goederen.

Hoofdwond na 
val met fiets

Aalsmeer - Op maandag 29 
september om vijf uur in de mid-
dag heeft een botsing plaats-
gevonden op de Stommeerweg, 
kruising met de Ophelialaan. Een 
29 jarige fietsster uit Aalsmeer 
reed over de Stommeerweg rich-
ting het centrum. Ze werd inge-
haald door een auto, die vervol-
gens rechtsaf de Ophelialaan in 
reed. De 89 jarige automobiliste 
uit Aalsmeer had de afstand niet 
goed ingeschat en schampte de 
fietsster. Deze kwam ten val en 
belandde met haar hoofd op het 
wegdek. De 29 jarige liep een 
flinke hoofdwond op en is ter 
plaatse behandeld door de GGD. 
Bij de eigen huisarts ging zij zich 
verder laten behandelen. 

75 Jarige onwel 
naar ziekenhuis

Aalsmeer - Politie, brandweer, 
GGD en leden van het AED-
team waren ter plaatse gekomen 
op de Uiterweg op donderdag 25 
september rond kwart voor elf in 
de ochtend na de melding over 
een onwel geworden persoon. 
De 75 jarige man uit Aalsmeer 
was niet lekker geworden en 
was buiten bewustzijn geweest. 
Hij is per ambulance vervoerd 
naar het Amstelland ziekenhuis.

Beenletsel na 
botsing stoep

Aalsmeer - Op vrijdag 26 sep-
tember om half elf in de och-
tend heeft een eenzijdig onge-
val plaatsgevonden op de Stati-
onsweg. Een 75 jarige bromfiets-
bestuurder uit Aalsmeer had de 
stoeprand geraakt, was uit ba-
lans geraakt en ten val geko-
men. Eerste hulp is verleend 
door omstanders. De vrouw had 
letsel aan haar onderbeen en is 
per ambulance naar het Spaar-
ne ziekenhuis gebracht. Een om-
wonende heeft de brommer van 
de inwoonster veilig gesteld en 
in zijn tuin gezet.

Inbreker opgepakt door 
melding van getuige
Aalsmeer - Op donderdag 25 sep-
tember is in de avond ingebroken in 
een schuur bij een woning aan de 
Stommeerweg. Een week er voor 
was bij hetzelfde huis een steen 
door de ruit van de voordeur ge-
gooid. Ditmaal hadden de inbre-
kers het voorzien op tuingereed-
schap. Een getuige zag twee man-
nen in de tuin lopen met een gras-
maaier en een heggenschaar. Toen 
de getuige aan de twee vroeg wat 
zij deden, gingen de mannen er snel 
vandoor. De politie is gebeld, maar 
agenten hebben de twee in de buurt 

niet meer aangetroffen. Om kwart 
voor tien in de avond belde dezelfde 
getuige de politie opnieuw. De twee 
mannen waren weer terug op de 
Stommeerweg. Agenten waren snel 
ter plaatse en hebben één van de 
twee kunnen aanhouden. Het gaat 
om een man van 21 jaar zonder vas-
te woon- of verblijfplaats. De twee-
de dief is nog voortvluchtig. Moge-
lijk zijn er meer getuigen, zij worden 
verzocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844. Het tuin-
gereedschap is weer terug bij de ei-
genaars.

Bestemmingsplan Landelijk Gebied 
Oost gewijzigd naar de Raad
Aalsmeer - Het College van burge-
meester en wethouders heeft beslo-
ten om het bestemmingsplan Lan-
delijk Gebied Oost voor gewijzig-
de vaststelling voor te leggen aan 
de gemeenteraad van Aalsmeer. De 
wijzigingen waren nodig vanwege 
de ingebrachte zienswijzen en na-
der bureau-en veldonderzoek.
Het Landelijk Gebied Oost is het 
omliggende buitengebied van de 
woonkern van Nieuw Oosteinde. 
Ook de linten van de Aalsmeerder-
weg, Hornweg en de Legmeerdijk 
maken onderdeel uit van het plan-
gebied. Het nieuwe bestemmings-
plan heeft vooral als doel om de be-
staande situatie in het gebied vast 
te leggen en de planologische re-
gelingen bij de tijd te brengen. 
Over het algemeen waren er alleen 
sterk verouderde bestemmings-
plannen voor dit gebied beschik-
baar; de laatste actualisering da-

teert van 1979. Deze plannen gaven 
geen juist beeld meer van de wer-
kelijkheid. Het was dan ook een flin-
ke klus om alle bedrijven, woningen 
en andere functies in dit gebied op-
nieuw in kaart te brengen. Uit de in-
ventarisatie bleek dat zich veel be-
drijven in het gebied hadden geves-
tigd die niet planologisch waren ge-
regeld. In het bestemmingsplan is 
zo veel mogelijk geprobeerd deze 
bedrijven alsnog positief te bestem-
men. Om dat mogelijk te maken 
heeft de gemeenteraad in het voor-
jaar van 2013 eerst een beleidsno-
ta met uitgangspunten en richtlijnen 
vastgesteld. De voorwaarden voor 
het positief bestemmen zijn onder 
andere dat het bedrijf geen oneven-
redige milieubelasting en verkeers-
hinder veroorzaakt en dat het naar 
aard en omvang past in het gebied. 
Bij de meeste bedrijven is het mo-
gelijk gebleken om ze zorgvuldig in 

Kentekenplaat 
gestolen

Aalsmeer -  In de nacht van 
zaterdag 27 op zondag 28 sep-
tember is vanaf een snorfiets 
een kentekenplaat gestolen. De 
brommer was neergezet bij het 
busstation aan de Hortensialaan. 
Kenteken is F-416-LH.

te passen in het bestemmingsplan. 
Het bestemmingsplan Landelijk Ge-
bied Oost biedt zodoende een ac-
tueel kader voor het gebruik van de 
gronden en het verlenen van omge-
vingsvergunningen. Dit biedt ieder-
een in het gebied een grote mate 
van rechtszekerheid.

Wethouder Gertjan van der Hoeven: 
“Het doel van dit bestemmingsplan 
is de instandhouding van het ge-
bied als gemengd (glas)tuinbouw-
gebied met verspreid liggende be-
drijven. Daarnaast willen we met 
dit plan de specifieke Aalsmeer-
se lintbebouwing zoveel mogelijk 
beschermen en waar mogelijk de 
functiemenging van wonen en be-
drijvigheid loskoppelen.“

De gemeente adviseert belangheb-
benden om de officiële mededelin-
gen van de gemeente in de gaten 
te houden. Via deze weg wordt de 
agenda van de gemeenteraad ken-
baar gemaakt en is te zien wanneer 
behandeling van het voorstel door 
de gemeenteraad aan de orde is.

Langer dicht vanwege gebreken
Extra werk Aalsmeerderbrug
Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland is in juli gestart met groot 
onderhoud aan de Aalsmeerder-
brug over de Ringvaart. Aangevan-
gen is met het brede deel en nu wor-
den werkzaamheden verricht aan de 
smalle brug. Tijdens deze klus zijn 
verborgen gebreken geconstateerd. 
De kwaliteit van het staal van een 
aantal onderdelen van de smalle 
brug is slechter dan uit voorberei-
dend onderzoek was geconstateerd. 
De aannemer gaat de gebreken in 
november herstellen. Het zijn voor-
namelijk laswerkzaamheden aan de 
klep en de onderzijde van de brug. 
De werkzaamheden waren niet 
voorzien en vragen een verandering 
van de werkmethode. De brug kan 
niet in gebruik genomen worden tot 
al het herstel is uitgevoerd.

Tot nu toe werd gewerkt met de klep 
van de brug in verticale stand. Het 
lassen kan de aannemer echter al-
leen uitvoeren met de klep van de 
brug in gesloten positie, waarbij 
vanaf pontons op het water gewerkt 

wordt. Dit betekent dat de vaarweg 
gestremd is tijdens het lassen en 
schilderen van de onderzijde van de 
brug. Voor het wegverkeer blijft de 
stremming van de smalle brug van 
kracht. Tot 11 oktober werkt de aan-
nemer aan de voorbereiding van de 
extra werkzaamheden aan de klep. 
Van 11 tot 23 oktober ligt het werk 
stil. Van 24 oktober tot en met 21 no-
vember wordt het werk aan de brug 
voortgezet en afgemaakt. De pro-
vincie streeft er naar de werkzaam-
heden te versnellen en hoopt op 16 
november gereed te zijn. In de extra 
periode werkt de aannemer in twee 
ploegen tussen 6.30 en 21.30 uur. 
In verband met de aard van de klus 
wordt ook twee nachten gewerkt. 
Een nacht zijn dit werkzaamheden 
in de kelder van de brug en in de 
andere nacht wordt de slijtlaag op 
het brugdek aangebracht. De afslag 
voor autoverkeer richting Rijsen-
hout blijft afgesloten met het oog 
op de veiligheid van vooral fietsers. 
Voor meer informatie: www.noord-
holland.nl of bel 0800-0200600.

Diverse activiteiten rond 
Week van de veiligheid
Aalsmeer - De Week van de Veilig-
heid is van maandag 6 tot en met 
vrijdag 10 oktober. Tijdens deze 
week  vinden diverse activiteiten in 
Aalsmeer plaats, zoals een informa-
tieavond in de brandweerkazerne. In 
de krant van deze week is informatie 
te vinden, worden handige tips over 
veiligheid gegeven en zit een kor-
tingsbon voor hang- en sluitwerk 
bij de firma Probin. Op woensdag 8 
oktober wordt een informatieavond 
veilig wonen gehouden. Brandweer, 
Politie en de gemeente organiseren 
een informatieavond voor bewoners 
over veilig wonen en wat u daar zelf 
aan kunt doen. Medewerkers van 
Eigen Haard laten zien hoe makke-
lijk het is om in te breken. Vervol-
gens vertellen Politie en Brandweer 
aan de hand van praktische voor-
beelden hoe u inbrekers buiten de 
deur kunt houden, babbeltrucks 
herkent en brand kunt voorkomen. 
Burgemeester Jobke Vonk-Vedder 
leidt de avond in. Daarnaast zijn er 
stands met informatie en geeft de 
Brandweer u graag een rondleiding. 
Iedereen is van harte welkom in de 
Brandweerkazerne aan de Zwarte-

weg 77. De infoavond is van 20.00 
tot 22.00 uur. Op dinsdag 14 okto-
ber komt een informatiestand van 
de Brandweer op de weekmarkt te 
staan. Handige informatie en prak-
tische tips worden gegeven over 
brandveilig leven. Bovendien beant-
woordt de Brandweer graag vragen. 
De Brandweer is op de markt (nog) 
op het Raadhuisplein aanwezig van 
10.00 tot 14.00 uur.

Speciale kortingsactie 
Inwoners van Aalsmeer krijgen bij 
Probin 50% korting van de gemeen-
te op basis hang- en sluitwerk dat 
voldoet aan het Politie Keurmerk 
Veilig Wonen (PKVW). Voor twee 
dievenklauwen of een extra slot 
bent u zo tussen de 30 en 40 euro 
kwijt. Een veiligheidsbeslag op een 
cilinderslot kost al snel rond de 60 
euro. Dus, reken uit uw voordeel. De 
actiebon is te vinden op de thema-
pagina in deze krant en is verkrijg-
baar tijdens de informatieavond bij 
de Brandweer. De actie loopt van 4 
tot en met 18 oktober.
Meer informatie op www.aalsmeer.
nl/veilig.

Nieuwbouw aan 
de Hoofdweg
Kudelstaart - Op maandag 6 ok-
tober houdt de gemeente een in-
loopbijenkomst in het Dorpshuis 
over de nieuwbouwplannen aan de 
Hoofdweg 76. Aannemingsbedrijf 
Van Wengerden en Visser heeft het 
perceel eind 2012 gekocht om hier 
woningen te realiseren. Wethouder 
Tom Verlaan: “Het plan is om op de-
ze kavel ongeveer 13 à 14 woningen 
te realiseren waarvan een aantal so-
ciale koop/huur-woningen zijn.” De 
inloopbijeenkomst is van 18.00 tot 
20.00 uur. Iedere belangstellende is 
welkom. Binnen lopen kan wanneer 
het u schikt.

65 Jaar lid van Partij van de Arbeid
Nico Borgman in zonnetje
Aalsmeer - Op 1 augustus was het 
65 jaar geleden dat Nico Borgman 
lid werd van de Partij van de Ar-
beid. Het is een feestje waard, aan-
gezien hij een flinke bijdrage aan de 
Aalsmeerse samenleving heeft ge-
leverd. 
Zo was Nico lange tijd wethouder 
en heeft hij zich onder andere in-
gezet voor de jeugd, het onderwijs, 
de Historische tuin en de Bovenlan-
den en het laatste is nog niet ge-
stopt. Dat is prijzenswaardig, want 

de meeste mensen van zijn leeftijd 
zitten al achter de geraniums! Daar-
om zal op zaterdag 11 oktober de 
gouden jubileumspeld van de PvdA 
aan Nico worden uitgereikt. 
Het feestelijke programma begint 
om 14.30 uur in de Historische tuin 
en uiteraard is er na afloop gele-
genheid om hem de hand te druk-
ken. Verder staat er ook nog een 
verrassing op het programma. Van-
af 14.00 uur is de Historische tuin, 
ingang Praamplein, open.

Nieuwe griffier Bauke met CDA 
bij vier sportaccommodaties
Aalsmeer - Om nader kennis te 
maken heeft de CDA-fractie de 
nieuwe griffier van de gemeente-
raad van Aalsmeer, Bauke Schut, 
meegenomen op een van de werk-
bezoeken die de fractie regelmatig 
organiseert. Per fiets trok de dele-
gatie eind september door de ge-
meente en werden enkele van de 
vele sportaccommodaties bezocht 
die Aalsmeer en Kudelstaart rijk zijn. 
Zo is de fractie onder meer langs de 
atletiekvereniging Aalsmeer en de 
naastgelegen tennisvelden van All-
Out geweest. Verder zijn de nieuwe 
kunstgrasvelden van FC Aalsmeer, 

zwembad de Waterlelie en RKDES 
en VZOD op sportpark Calslagen 
bekeken. “Het is geweldig dat wij in 
deze gemeente zoveel mooie sport-
accommodaties hebben. Dat is iets 
waar we trots op mogen zijn en als 
CDA-Aalsmeer/Kudelstaart dra-
gen we dat graag uit”, aldus CDA-
raadslid Paul van Soelen. Bij het be-
zoek aan zwembad de Waterlelie is 
met Marten van Maastrigt, direc-
teur van de ESA (Exploitatie Sport-
accommodaties Aalsmeer) gespro-
ken over ontwikkelingen in de sport 
waar de gemeente mee te maken 
krijgt. De ESA is de organisatie die 

Bezoek aan zwembad de Waterlelie. Midden: grifffier Bauke Schut, rechts 
ESA-directeur Marten van Maastrigt. 

in de gemeente vrijwel alle binnen-
sportaccommodaties beheert. Met 
de komst van de nieuwe voetbal-
club FC Aalsmeer is hier nu ook een 
buitensportaccommodatie bijgeko-
men. De CDA-fractie en Schut ver-
volgden het bezoek per fiets naar 
Kudelstaart waar bij voetbalclub 
RKDES is gesproken over de nieuw 
aan te leggen kunstgrasvelden. Vol-
gens CDA-raadslid Paul van Soelen 
is het noodzaak dat ook RKDES de 
beschikking heeft over goed kunst-
gras. Als afsluiting heeft de CDA-
fractie gebruik mogen maken van 
de lunch op het terrein van korfbal-
vereniging VZOD, waar voorzitter 
Anja Vermeulen de fractie bijpraat-
te over het onlangs in gebruik ge-
nomen nieuwe kunstgrasveld en de 
goede samenwerking met kinder-
opvang Solidoe. “Het is voor ons als 
raadslid goed om te weten wat er 
leeft. En sport ligt het CDA na aan 
het hart”, stelt fractievoorzitter Rob-
bert-Jan van Duijn. 

Burendag enthousiast gevierd 
in Aalsmeer en Kudelstaart
Aalsmeer - Niet alleen zater-
dag maar ook zondag werd er nog 
uitgebreid ‘Burendag’ gevierd in 
Aalsmeer. In wijken, buurten en 
straten werd er volop met elkaar ge-
klust of met elkaar koffie gedron-
ken. Ook in Kudelstaart werd vol-
op meegedaan aan deze gezelli-
ge burendag. Wethouder Tom Ver-
laan was bij de High Tea in De Riet-
landen. Op Twitter zei hij: “Burendag 
in De Rietlanden. Gezellige ontmoe-
ting in de speeltuin met een heer-
lijke high Tea. Top georganiseerd!. 
Het is goed om te zien dat er zoveel 
saamhorigheid in de gemeente is.” 
Burendag is een initiatief van Dou-

we Egberts en het Oranje Fonds en 
wordt sinds 2006 ieder jaar op de 
vierde zaterdag in september ge-
vierd. Inmiddels is deze dag uitge-
groeid tot een landelijk fenomeen 
dat in het teken staat van het vieren 
en bevorderen van contact tussen 
de buren. Rond en in de Open Hof-
kerk in de Ophelialaan werd de bu-
rendag gevierd met een kennisma-
king, standjes in de kerkzaal, work-
shops schilderen en bloemstukjes 
maken, een springkasteel voor de 
kinderen en ter afsluiting een orgel-
concert door Theo Griekspoor. 

Foto: www.kicksfotos.nl.
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“We hebben samen veel gedanst”

Feest voor 30 jaar getrouwde 
Cor en Mien Klootwijk
Aalsmeer - In de woonvoorzie-
ning aan de Hortensialaan was het 
maandag 29 september jongstle-
den feest. Cor en Mien Klootwijk 
vierden dat zij op 28 september, 30 
jaar geleden, trouwden. Een groot 
zilveren opblaasbaar getal dertig 
met ballonnen er omheen siert de 
zaal. Bewoners, familie en vrien-
den staan in de rij met bloemen en 
cadeaus. Stralend neemt Cor al-
le felicitaties in ontvangst: “Leuk 
joh, lekker joh, mooi joh”, bedankt 
hij iedereen. Mien zit naast hem in 
de rolstoel en straalt al evenzo. Ze 
zwaait en glimlacht naar iedereen. 
“Dertig jaar geleden was het ook 
zulk mooi weer”, vertelt Cor. “We 
trouwden in Hoofddorp en ‘De vrij-
buiters’ uit Aalsmeer traden toen 

op en we dansten en liepen polo-
naise, net als tijdens de carnaval, 
toen we elkaar ontmoette. Ja, we 
hebben veel gedanst hoor”, lacht 
Cor. Cor is 77 en Mien is 83 jaar. 
“Dat was geen probleem hoor, dat 
Mien 6 jaar ouder is”, verduidelijkt 
Cor. Cor komt uit een groot gezin 
van tien kinderen, waar hij de ze-
vende in de rij was. “We zijn nog 
met z’n vijven over”, vertelt hij. Mien 
heeft één broer. Zeven jaar geleden 
zijn ze in de woonvoorziening van 
‘Ons Tweede Thuis’ in de Horten-
sialaan komen wonen, omdat Mien 
meer zorg nodig had. Hier krijgen 
oudere bewoners met een verstan-
delijke, lichamelijke of meervoudi-
ge beperking 24-uur zorg. Daar-
voor woonde het echtpaar nog re-

“Hartstikke blije mensen krijg je er van”

‘Dit doe ik’: Vrijwilliger Hans 
van Mierlo aan het woord
Aalsmeer - Vrijwilligers zijn goud 
waard en hard nodig in onze sa-
menleving. Zeker nu veel zorgta-
ken van het Rijk naar de gemeen-
te gaan. Er zijn veel vormen van vrij-
willigerswerk. In de rubriek ‘Dit doe 
ik’ wordt de komende periode iede-
re week iemand in het zonnetje ge-
zet. Misschien brengt het u wel op 
het idee om zelf iemand in uw om-
geving te helpen. Hans van Mier-
lo werkt al sinds 2006 als vrijwilli-
ger voor de tuin- en klussendienst 
van Vita. Hij kan het iedereen aan-
raden. “Ik wilde iets voor de mens-
heid doen, nou ja niet voor de hele 
mensheid maar voor een paar me-
demensen. In 2006 zag ik een ad-
vertentie waar ze chauffeurs zoch-
ten. Daar heb ik me voor opgege-
ven. Maar al snel werd het rij-werk 
minder en vroegen ze of ik niet wat 
klussen voor ouderen wilde doen. 
Nou, dat gaat me prima af. Het is 
niet zo vaak hoor. Een, twee keer in 
de week krijg ik een mailtje. Dan kijk 
ik of het wat voor me is en bel ik de 
mensen op die om hulp hebben ge-
vraagd.”

Hartstikke blije mensen
Hans vervolgt: “Vaak zijn het klei-
ne dingetjes. Een lampje verwis-
selen, een muziekboxje ophangen, 
een lekkende kraan. Van die din-
gen, die gewoon te eenvoudig zijn 
voor een dure vakman. Soms, een 
heel enkele keer, is het een spoed-

klus. Die doe ik meteen. Zoals die 
mevrouw die niet meer kon slapen. 
Dat ze wakker bleef, daar kon de 
klussendienst niets aan doen, maar 
wel aan de oorzaak. Ze durfde niet 
te slapen, omdat het nachtslot op de 
voordeur niet meer dichtging. Ik heb 
het meteen die middag gerepareerd 
en die avond sliep ze weer als een 
roos. Ik zat vroeger in de autohan-
del, als verkoper, dus echt handig 
hoefde ik niet te zijn, maar het lukt 
aardig, al zeg ik het zelf. Het is ook 
leuk om te doen. Als het een klein 
klusje is, ga ik met de fiets. Heb ik 
meer reparatiespullen nodig dan 
pak ik de auto. Hartstikke blije men-
sen krijg je er van. Een enkele keer 
denk ik wel eens: ach, dat is een 
klusje van niets. Maar dat gebeurt 
niet vaak. Zo reed ik laatst naar een 
mevrouw. Haar automatische raam 
ging niet meer dicht. Het was een 
raampje met afstandsbediening en 
ze vertelde dat het niet aan de bat-
terijen kon liggen, die had ze im-
mers net vervangen. Nou dat klopte, 
maar ze had ze er wel verkeerd om 
ingestopt. Batterijtjes omgedraaid, 
klusje geklaard. We hebben er sa-
men om gelachen. Tuinwerk doe ik 
ook, maar ik ben geen tuinman hè, 
dus alleen het snoeien. En als ik niet 
zeker weet of het goed is voor een 
struik, blijf ik er af. Of ik thuis nu ook 
meer klusjes moet doen? Nee, dat 
valt wel mee hoor. Ik deed het al. Ik 
heb het nooit vervelend gevonden. 

Ik wil nog wel zeggen dat karweitjes 
voor anderen doen echt niet zwaar 
is. Je hebt lol, je maakt een praatje. 
Je helpt iemand en dat geeft een te-
vreden gevoel. Niks mis mee om je 
nuttig te voelen. Ik ben pas 62 en op 
m’n 54ste begonnen, maar ik ga nog 
wel een poosje door.” 

Zorg voor elkaar
Vrijwilligers zijn van onschatba-
re waarde. Ze zijn het cement van 
de samenleving. Vrijwilliger wor-
den krijgt in de toekomst nog meer 
betekenis. Het Rijk hevelt per 2015 
een flink aantal taken over naar ge-
meenten. Gemeenten gaan het an-
ders aanpakken. 

Voorheen kwam het vaak voor dat 
mensen met een probleem met ver-
schillende organisaties tegelijk te 
maken hadden. Ook wisten ze niet 
altijd van elkaar wie waar mee be-
zig was. Ze moesten veel regelen, 
er was veel overlap en de inwo-
ners kregen niet altijd de hulp die 
het best bij hen paste. Gemeenten 
gaan maatwerk leveren, organise-
ren de zorg dicht bij mensen, waar 
mogelijk zonder overlap en zoeken 
naar de juiste zorg uitgevoerd door 
deskundige organisaties. Gemeen-
ten kijken ook naar wat mensen zelf 
kunnen of wat de mensen in de om-
geving van degenen die hulp nodig 
heeft, kunnen betekenen. Vaak is er 
meer mogelijk dan mensen denken. 
Vrijwilligerswerk is leuk en geeft 
veel voldoening. 
Vind vrijwilligerswerk dat bij u 
past via www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer. Ook als u op zoek bent 
naar onderlinge hulp, kunt op de-
ze online marktplaats terecht. Wilt u 
weten wat er in de zorg verandert? 
Kijk dan op www.aalsmeer.nl/zorg-
voorelkaar. 

delijk zelfstandig in de Spil in Ku-
delstaart. In de Hortensialaan wo-
nen zij samen in een kamer en 
krijgt Mien de volledige dagelijk-
se zorg die zij nodig heeft. Cor is 
nog behoorlijk zelfstandig. Liefde-
vol en zorgzaam is hij voor Mien. 
“Heeft Mien al koffie gehad?”, 
vraagt hij aan de begeleiding. “Gis-
teren zijn we uit eten geweest bij 
de ‘De Heertjes’. Hebben we lekker 
een uitsmijter gegeten. En straks 
komt de burgemeester, leuk joh”, 
lacht hij. Het Aalsmeerse Shanty-
koor ‘De Brulboeien’ zijn ook uitge-
nodigd. Zij traden al meerdere ma-
len op in de Hortensialaan tot groot 
plezier van de bewoners. Nadat 
burgemeester Jobke Vonk haar fe-
licitaties en een groot boeket bloe-
men overhandigt aan Cor en Mien, 
neemt een begeleidster en een be-
woonster het woord. In dichtvorm 
wensen zij het echtpaar nog veel 
geluk toe. En dan mogen ‘De Brul-
boeien’ losbarsten. Iedereen klapt 
en zingt mee en Cor en Mien ge-
nieten zichtbaar. De kamer van Cor 
en Mien zal straks vol staan met 
bossen bloemen en zij kunnen te-
rugkijken op een mooi en geslaagd 
feest.
Door Tonja Roodenburg

Lezing ‘Gamen en autisme’ 
Amstelveen - Veel kinderen en jon-
geren met autisme voelen zich aan-
getrokken tot computer en games. 
Waar ligt de grens tussen gezond 
gamen en waar gaat het richting 
overmatig gamen of verslaving? Wat 
zijn de risico’s en wat de voordelen 
van gamen? 

Ouders maken zich vaak zorgen 
over het gamen. Hoe kun je als ou-
der en begeleider een kind helpen 
een balans te vinden tussen plezie-
rig, veilig gamen en overmatig ga-
men? Hoe kom je met je kind in ge-
sprek hierover? Erno Mijland geeft 
tijdens een thema-avond een pre-
sentatie en zal tips en adviezen ge-
ven. Erno Mijland is auteur van het 

boek ‘Gamen en Autisme’. De avond 
vindt plaats op maandag 6 oktober 
van 19.30 tot 22.00 uur in de filmzaal 
van Schouwburg Amstelveen op het 
Stadsplein.De avond is voor ouders, 
hulpverleners/professionals en an-
dere belangstellenden. De toegang 
is gratis. Na de presentatie is er ge-
legenheid tot het stellen van vra-
gen. Aanmelden kan via OCAAm-
stelveen@meeaz.nl onder vermel-
ding van uw naam en het aantal 
plaatsen dat u wilt reserveren. Vol is 
vol. De organisatie van deze avond 
is in handen van MEE Amstel en 
Zaan (www.meeaz.nl) en wordt me-
de mogelijk gemaakt door de ge-
meenten Amstelveen en Aalsmeer 
en Schouwburg Amstelveen.

Dagje strand met 
de Zonnebloem
Aalsmeer - Ook dit jaar kon de 
Zonnebloem Aalsmeer een gast 
verrassen met een persoonlijk uitje.
Mevrouw Meijering mocht een dag-
je naar Noordwijk. Ze vertelde bij-
na niets meer te zien, maar het rui-
ken en horen van de zee vindt ze 
fantastisch. Er is koffie gedron-
ken, een strandwandeling gemaakt 

en heerlijk geluncht. Om 16.30 uur 
werd mevrouw Meijering weer naar 
huis gebracht. Ze bedankte met een 
paar zoenen. Kijk hier doet de Zon-
nebloem het allemaal voor, ook op 
een zondag. Wilt u ook iets voor de 
Zonnebloem Aalsmeer doen? Spon-
soren bij activiteiten en meedraaien 
als vrijwilliger? Het kan, graag zelfs. 
Momenteel is de Zonnebloek voor-
al op zoek naar een voorzitter en 
een intake vrijwilliger. Wie interesse 
heeft, kan contact opnemen via de 
website of bel 06-53459404

KCA Cabaret op 11 oktober
‘Wie is Baas’ met Jeffrey 
Spalburg in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdagavond 11 
oktober kan in cultureel café Bac-
chus genoten worden van de ca-
baretvoorstelling ‘Baas’ van Jeffrey 
Spalburg. Er kan maar één de baas 
zijn, en dat is Jeffrey. Dus: Zit en 
lach! Zou het echt zo werken? Wie 
is er nog echt de baas in deze tijd? 
Thuis zijn je kinderen de baas, op 
je werk zeg je jij tegen je baas en 
op straat mag iedereen z’n middel-
vinger naar je opsteken. Eén ding is 
zeker: over zijn vierde cabaret pro-
gramma is Jeffrey Spalburg wel de-
gelijk de baas. Hij zegt dus rond-
uit waar het op staat. Zonder enige 
vorm van terughoudendheid. 
Jeffrey Spalburg is van Surinaam-
se afkomst, maar is ‘thuus’ in Hen-
gelo. Zijn opleiding volgde hij aan 
de Theaterschool in Utrecht. Daar 
was hij naast theater ook met mu-
ziek bezig. Hiphop is zijn tweede 
liefde. Als MC Cocktail, later als 
MC Jeff zette hij zijn eerste stap-
pen als Master of Ceremony. Met 
Najib Amhali vormde hij een tijdje 
het duo Brothers of Showbizz dat 
op geheel eigen wijze de eerste ar-
tiesten aankondigde op Festivals 
als Bevrijdingspop, Racism Beat it 
en Lowlands. Jeffrey werd daar-

na acteur bij Theatergroep Made 
in da Shade en begon ook meer te 
schrijven voor anderen. Zo werd hij 
de vaste schrijver van cabaretier 
Jörgen Raymann, zowel voor zijn 
avondvullende shows als zijn tele-
visieproducties. Sinds 2005 is Spal-
burg vast verbonden aan het Co-
medy Café in Amsterdam waar hij 
regelmatig te zien is. 
Maar het begon weer te kriebelen. 
Jeffrey wilde de ultieme combina-
tie van bedenken, schrijven en spe-
len omzetten in zijn eigen cabaret-
voorstelling. In 2008 ging zijn eer-
ste avondvullende cabaretvoorstel-
ling ‘Brommers kieken’ in premiè-
re die hij zo’n kleine honderd keer 
speelde. Zijn jeugd in Twente en 
zijn verhuizing naar de grote stad 
speelden hierin een grote rol. Zijn 
Hengelose wortels bleef hij ook 
trouw in zijn twee volgende voor-
stellingen: ‘Spiekerboks’ en ‘Thuus’. 
De voorstelling volgende week za-
terdag 11 oktober begint om 21.00 
uur in Bacchus, zaal open vanaf 
20.15 uur, en de entree bedraagt 11 
euro per persoon. Kaarten zijn te 
reserveren via www.cultureelcafe-
bacchus.nl of telefonisch via 0297-
342657, na 18.00 uur.

Bijbelbezinnings
avonden in Spil
Kudelstaart - In het kader van de 
nationale Bijbelzondag organiseert 
de Samen op Weg gemeente Ku-
delstaart twee dinsdagavonden be-
zinning rondom de Bijbel en bijbel-
vertalen. Predikant Joep Dubbink uit 
Uithoorn is een expert op dit gebied. 
Hij schrijft: “De Bijbel is een vertaald 
boek. Hoe je dat doet, steekt nauw. 
De Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 
is momenteel het meest in gebruik, 
maar zeker niet het laatste Woord. 
In preken hoor je soms zeggen: ‘U 
leest wel zus of zo, maar eigenlijk 
staat er’. Waarom doen dominees 

dat? En waarom kunnen vertalers 
het niet eens worden over gewoon 
één goede vertaling, maar heb je 
er zoveel? Wat moet je daarmee 
als bijbellezer?” Twee avonden om 
veel plezier te beleven aan de woor-
den van de bijbel en te ontdekken 
dat heel precies kijken wat er staat 
verrassend kan zij, en veel oplevert 
voor het begrijpen van de Bijbelse 
verhalen. Belangstellenden worden 
van harte uit om deze avonden bij 
te wonen. Eén avond is ook zeker de 
moeite waard! De avonden worden 
gehouden op de dinsdagen 7 en 21 
oktober in de Spil langs de Bilder-
dammerweg op de eerste verdie-
ping, inloop om 19.45 uur met kof-
fie en thee en het programma be-
gint om 20.00 uur. 

Keuringen voor 
rijbewijs C/D/E
Aalsmeer - Senioren, chauffeurs 
met rijbewijs C/D/E en overige au-
tomobilisten, die voor verlenging 
van hun rijbewijs moeten worden 
gekeurd, kunnen hiervoor terecht 
op het maandelijkse spreekuur in 
wijkgebouw Seringenhorst in de 

Parklaan 26. Op de vrijdagen 17 ok-
tober en 21 november staat de deur 
open.
Voor meer informatie en een af-
spraak kan gebeld worden naar rij-
bewijskeuringen: 072- 572 66 05 of 
rijbewijskeuringen@outlook.com. 
Schikt de datum niet, dan zijn er 
veelal andere mogelijkheden elders 
in de regio. Het tarief voor senioren 
is 30 euro, chauffeurs CDE betalen 
45 euro.

Zaterdag weer ‘lekker struinen’
Boekenmarkt in Centrum 
met boeken en meer!
Aalsmeer - In het Centrum wordt 
zaterdag 4 oktober de jaarlijk-
se Boekenmarkt gehouden. Tussen 
10.00 en 17.00 uur kan iedereen naar 
hartenlust struinen langs de diverse 
kraampjes die deze dag in de Zijd-
straat staan opgesteld. De Boeken-
markt trekt ieder jaar een groot aan-
tal boekenliefhebbers. Boeken vor-
men ook dit jaar het hoofdbestand-
deel van de markt. In de Zijdstraat 
staan kramen die een grote keus 
bieden in zowel nieuwe als twee-
dehands boeken. Of het nu gaat om 
romans, detectives, non-fictie, strip-
boeken of een ander genre, voor 
de boekenliefhebbers zal er onge-
twijfeld van alles te vinden zijn. Het 
belooft dan ook een dagje heerlijk 

‘struinen’ te worden. Naast boeken 
zijn er diverse kramen waar hobby-
materialen, nostalgisch speelgoed, 
cd’s en cadeaus worden verkocht. 
Behalve de handelaren die deze dag 
met hun koopwaar naar Aalsmeer 
komen, nemen ook enkele winke-
liers uit het centrum deel aan de 
markt. Zo ontstaat een aangename 
mix van verkopers van buitenaf en 
plaatselijke ondernemers. De Boe-
kenmarkt op 4 oktober is een ini-
tiatief van Stichting Ondernemers-
fonds Meer Aalsmeer in samenwer-
king met Organisatiebureau Natu-
ral Solutions. Parkeren is, zoals al-
tijd, gratis maar denk aan de blau-
we schijf. Meer informatie: www.
aalsmeercentrum.nl.
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Uniek project afgerond met, door 
en voor bewoners
Groot feest bij opening 
kunstwerk land_plaats
Kudelstaart - Na een half jaar noes-
te arbeid van vele bewoners uit de 
Kudelstaartste wijk De Rietlanden 
was het zaterdag groot feest! Zon, 
heel veel bewoners en het vierde 
en laatste land_plaats Rietlanden-
terras. Wethouder Gertjan van der 
Hoeven opende community art pro-
ject land_plaats officieel; “Een uniek 
project voor de gemeente Aalsmeer 
waarbij bewoners van de wijk actief 
zijn betrokken bij het realiseren van 
het kunstwerk in de openbare ruim-
te. Dit alles onder bezielende en pro-
fessionele begeleiding van kunste-
naar Femke Kempkes. Het resultaat 
is twee kunstprojecten waarin letter-

lijk de handschriften van de bewo-
ners en hun kinderen terug te zien 
zijn. zijn te. De gemeente is trots op 
projecten als deze waarin ontmoe-
ting, verbinding en ook nog opwaar-
dering van de publieke ruimte cen-
traal staan”, aldus wethouder Ver-
hoeven. ”Zo wordt kunst iets van 
de mensen, van de wijk.” Ook kun-
stenaar Femke Kempkes is bijzon-
der enthousiast: ”Het is een prachtig 
traject geweest waarbij echt nauw is 
samengewerkt met de bewoners. De 
eerste kennismaking tijdens het eer-
ste Rietlandenterras, het bespreken 
van de plannen, met elkaar op expe-
ditie gaan op de Westeinder, al die 

tekeningen van grote en kleine men-
sen uit de wijk; alles heeft er toe bij-
gedragen dat dit echt een communi-
ty art project is geworden. De bewo-
ners hebben al het materiaal gele-
verd voor de uiteindelijke ontwerpen 
en ook nog meegebouwd aan één 
van de onderdelen.” Land_plaats be-
staat uit twee stalen banken waar-
van de leuningen worden gevormd 
door onderdelen van kindertekenin-
gen en tien zitjes die voorzien zijn 
mozaiek. Het dankwoord van  de 
wethouder was niet alleen gericht 
naar de kunstenaar, maar zeker ook 
naar de bewoners. ”Heel terecht!’, 
zegt Femke. “Dankzij het enthousi-
astme en de betrokkenheid van de 
bewoners is dit project geslaagd. Ie-
dereen heeft gelegenheid gekregen 
mee te denken en te doen. En er is 
op heel veel verschillende manieren 
betrokkenheid getoond; door mee 
te discusseren, te varen, te tekenen, 
te praten, kritisch te zijn en te bou-
wen aan de mozaieken. Hulde voor 
de bewoners van de wijk. En hulde 
voor de gemeente Aalsmeer die de 

ruimte heeft gegeven voor een pro-
ject van dit kaliber!” Dat land_plaats 
niet alleen mooie kunstwerken heeft 
opgeleverd, maar vooral ook ont-
moeting, verbinding en contact heeft 
bewerkstelligd blijkt uit het volgen-
de: De dag na de feestelijke ope-
ning is door de buurt een high tea 
georganiseerd voor en door bewo-
ners. “Het is te veel lof om te zeggen 
dat dit voortkomt uit land-plaats”, 
alsdus Femke, “maar het project 
heeft zeker bijgedragen aan de so-
ciale cohesie in de wijk. Het is een 
mooie manier om land_plaats af te 
sluiten; vooruitkijkend naar het vol-
gende buurtfeest!” Femke Kempkes 
is beeldend kunstenaar geboren in 
Kudelstaart en werkt na haar afstu-
deren aan de Amsterdamse Hoge-
school voor de Kunsten vanuit haar 
atelier op het beeldeneiland in De 
Kwakel. Ze werkt aan kunstprojec-
ten in de openbare ruimte en com-
munity art projecten voor gemeenten 
en provincies, scholen en festivals en 
maakt eigen werk in haar atelier.
Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Urker Mans formatie in concert
Aalsmeer - Goed gevuld was de 
dorpskerk afgelopen zaterdag 27 
september voor het concert van de 
Urker Mans formatie. Onder leiding 
van Martin Mans brachten de he-
ren Urker levensliederen, maar ook 
geestelijke liederen, spirituals en 
klassiek repertoire. Een gevarieerde 

presentatie met een zestal zangso-
listen en begeleiding door jonge ta-
lenten op taragot, altviool en orgel. 
Het publiek waardeerde zichtbaar 
het gestroomlijnde programma. Na 
afloop klonk een daverend applaus.

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Legervoertuigen WOII in trek!
Aalsmeerderbrug - Het Crash mu-
seum organiseerde afgelopen zater-
dag 27 september in samenwerking 
met de vereniging Keep Them Rol-
ling de jaarlijkse rondrit Red Ball Ex-
press. Ongeveer 55 authentieke le-
gervoertuigen maakten een rond-
rit door de regio. De start was in 
de ochtend bij het museum in Fort 
Aalsmeer en hier arriveerde de stoet 
rond half drie in de middag weer. 
Bezoekers kregen daarop de gele-
genheid de voertuigen van dichtbij 
te bekijken. En hier is veel gebruik 

van gemaakt. Jong en oud kwam 
een kijkje nemen en genoot van de 
wagens en hun trotse eigenaren, die 
graag meer informatie gaven. Een 
leerzaam uitje ook. Het Luchtoor-
log- en Verzetsmuseum is overigens 
elke zaterdag geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Een kijkje gaan nemen, is 
een aanrader. Crash is te vinden aan 
de Aalsmeerderdijk 460.
Voor meer informatie kijk op de vol-
gende site: www.crash40-45.nl. 

Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Brommer tourrit: Guilletta uit 
1965 was de origineelste!
Aalsmeer - De eerste brommer 
tourrit op 21 september hebben al-
le deelnemers bijzonder leuk ge-

vonden, zo blijkt uit diverse reac-
ties. Volgend jaar melden zij zich 
vast en zeker nagenoeg allemaal 

2.442 Euro voor Nierstichting 
na collecteweek in Kudelstaart
Kudelstaart – Tussen 14 en 20 
september gingen in heel Neder-
land 85.000 collectevrijwilligers op 
pad voor de Nierstichting. In Ku-
delstaart leverde dat zo’n 2.442 
euro op. De inkomsten zijn hard 
nodig, want de wachttijd voor een 
donornier is 4 jaar. Jaarlijks overlij-
den 200 nierpatiënten omdat een 
donornier te laat komt. Dat vindt 
de Nierstichting onacceptabel. 
De wachtlijst moet korter! Het le-
ven van veel nierpatiënten staat in 
het teken van wachten. Dialysepa-
tiënten wachten zo’n drie keer per 
week vier uur lang, tot hun bloed is 
gespoeld. Jaarlijks overlijdt 1 op de 
6 dialysepatiënten. Transplantatie 
is vaak de beste oplossing, maar 
de wachttijd voor een donornier 

is gemiddeld 4 jaar. De Nierstich-
ting vindt dat onacceptabel en lan-
ceerde daarom voor de collecte-
week de campagne: De wachtlijst 
moet korter! “Collectanten in Ku-
delstaart hebben 2.442 euro opge-
haald voor de Nierstichting. 

Daarmee kan de Nierstichting de 
wachtlijst voor donornieren hel-
pen verkorten”, vertelt Lyda van de 
Sande, collectecoördinator van de 
Nierstichting in Kudelstaart. “Maar 
de Nierstichting doet meer: het fi-
nancieren wetenschappelijk on-
derzoek, ondersteuning van nier-
patiënten in het dagelijks leven en 
het voorkomen van meer nierziek-
ten. De Nierstichting zet, alles op 
alles zodat mensen met een nier-

Anita Bruin collecteert alweer 25 jaar 
trouw in Kudelstaart voor de Nier-
stichting. Tijdens de afgelopen col-
lecteweek is zij met een bloemetje in 
het zonnetje gezet.

ziekte in leven blijven en écht kun-
nen blijven leven. Steun van col-
lectanten en donateurs is daarbij 
onmisbaar.” Donaties zijn de enige 
bron van inkomsten van de Nier-
stichting, die geen subsidie ont-
vangt van de overheid. “De collec-
te is essentieel voor het werk van 
de Nierstichting”, benadrukt Ly-
da van de Sande, collectecoördi-
nator van de Nierstichting in Ku-
delstaart.
Wie de collectant van de Nier-
stichting is misgelopen, kan als-
nog een donatie doen. Ga naar 
www.nierstichting.nl of sms NIER 
naar 4333 voor een eenmalige do-
natie van 2 euro.

weer aan en dit kan. De organisa-
toren Jan van Schuppen, Joost de 
Vries en Dirk van Leeuwen hebben 
zelf ook genoten van de bijna drie 
uur durende rit en van de enthou-
siaste reacties van de deelnemers 
en de kijkers voor aanvang en na 
afloop. 

Mogelijk worden volgend jaar zelfs 
twee tourritten georganiseerd, 
een in het voorjaar en een op de 
rand van het najaar. In het verslag 
met veel leuke foto’s van de eer-
ste brommer tourrit is wel een ver-
keerde winnaar genoemd door een 
van de organisatoren, zo laat deel-
nemer Paul Haller in een mail we-
ten. Hij heeft het verhaal met veel 
plezier gelezen en overigens ook 
de rit een groot feest gevonden, 
maar meldt dat niet de Motobeca-
ne de prijs voor de mooiste heeft 
gewonnen. Bij het Bromfietsge-
nootschap te rade gegaan en in-
derdaad. De origineelste was een 

Guilletta bromfiets uit 1965 (zie fo-
to). Trotse eigenaar is Cok Bus-
kermolen. Hij heeft de brommer in 
bruikleen van zijn overleden zwa-
ger. 

“Het enige onderdeel wat miste 
op deze bromfiets was, volgens de 
deskundige jury, een fietspomp-
je”, laat Joost de Vries weten. “De 
mooiste bromfiets van de dag was 
van Henk Berger. Kan ook niet an-
ders, eigenaar van een fietsenwin-
kel in Hoofddorp. Hij reed op een 
Zundapp 517 uit 1971. Beide prijs-
winnaars hebben een bos bloe-
men gekregen en een origineel 
Aalsmeers Bromfiets Genootschap 
jack.” Joost de Vries tot slot, en me-
nig deelnemer gaat nu vast direct 
in de telefoon of mail kruipen: “De-
ze jacks zijn overigens ook te koop. 
Voor slechts 45 euro ben je de trot-
se eigenaar van een wind, water en 
warm bromfiets jack. Bestellen kan 
bij de organisatie.” 

Aalsmeer - Eens in de maand or-
ganiseert Vogelvereniging Aalsmeer 
een grootse vogelshow in het Wel-
lant College. Zo ook afgelopen zon-
dag 28 september. Een rondgang 
langs tal van vogels, in allerlei soor-
ten en maten, kon gemaakt worden. 
Voor wie een vogel wil aanschaffen 
is de beurs overigens ook het juis-
te adres, want altijd zijn leden van 

de vereniging aanwezig die al jaren 
vogels houden en vele tips kunnen 
geven. Afgelopen zondag had de 
vereniging grote concurrentie van 
het mooie zonnige weer, maar toch 
mocht een groot aantal bezoekers 
welkom geheten worden. In Wellant 
leek het overigens ook wel zomer 
met al die fluitende vogels!
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Fluitende vogels bekijken
in Wellant College

60 Hoeraatjes jarige Kinderboekenweek

Feest in alle bibliotheken!
Amstelland - Dit jaar bestaat de 
Kinderboekenweek 60 jaar. Van 
woensdag 1 tot en met zaterdag 10 
oktober is het daarom feest! in al-
le bibliotheken en boekhandels in 
Nederland. De Bibliotheek Amstel-
land organiseert speciaal voor dit 
feest twee aansprekende voorstel-
lingen. Op zondagochtend 5 okto-
ber gaan Arend van Dam en Alex de 
Wolf, makers van vele leuke jeugd-
geschiedenisboeken, in de Biblio-
theek Amstelland op het Stadsplein 
in Amstelveen samen met de kinde-
ren op zoek naar het meest bijzon-
dere feest. Wie wint deze hilarische 
wedstrijd tussen de klompendans, 
een liedjeswedstrijd, een verkleed-
feest en de polonaise? De voorstel-
ling is geschikt voor kinderen van 6 
tot en met 12 jaar en is van 10.45 tot 
11.45 uur. Een week later, als afslui-
ting van de Kinderboekenweek, is er 
nog een feest in de Bieb. Op zon-
dag 12 oktober in bibliotheek Uit-

hoorn maakt Annet Schaap (illu-
stratrice van onder andere de Hoe-
overleef-ik boeken) samen met kin-
deren van 7 tot en met 12 jaar een 
beeldend feestverhaal over liefde en 
problemen. Muzikante Frederike de 
Winter zet daarbij de kinderen aan 
tot rappen en yellen en bodypercus-
sie. Dit feest isv van 15.00 tot 16.00 
uur. Tijdens de Kinderboeken week 
verschijnen er enkele vrolijke apps 
waarin kinderen digitaal hun eigen 
feestje kunnen bouwen. Zoals in 
de Fabians-feest app bij het Pren-
tenboek van de Kinderboekenweek. 
Hier kies je je eigen muzikanten en 
versier je je eigen boot. In de Ver-
sier-jezelf-app van de bibliotheek 
zitten malle petjes, snorren, strikken 
en toeters om je eigen foto, zoals 
het boekenmannetje, feestelijk mee 
te versieren. Er is daarna een pos-
ter van te maken. Kijk voor meer in-
formatie op www.debibliotheekam-
stelland.nl. 

Bingo BV de Pomp
Aalsmeer - Op woensdag 8 ok-
tober is de maandelijkse bingo 
weer bij de Pomp. De buurtvereni-
ging houdt meestentijds de twee-
de woensdag van de maand haar 
bingo 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 ron-
des gespeeld met gevarieerde prij-
zen en één hoofdprijzenronde met 
twee waardevolle hoofdprijzen. Om 
het geld hoeft u het niet te laten, 
want het rendement is altijd hoger 
dan uw inleg, is het niet qua prijzen, 
dan wel qua gezelligheid! Telefoni-
sche informatie kan verkregen wor-
den bij de secretaresse van de ver-
eniging, Caroline Ramp, via 0297-
344107. 
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Zeven nominaties voor finale 
Onderneming Jaar verkiezing
Aalsmeer - Op 24 september was 
de tweede voorronde van Onder-
neming en Starter van Jaar verkie-
zing. De avond werd geopend door 
de voorzitter van Ondernemend 
Aalsmeer, Jan Driessen van de Ra-
bobank, die overigens de voorzit-
tershamer over gaat dragen aan 
John Jansen van ATPI. Vier onder-
nemers werden bij hun 2-minuten 
pitch begeleid door wethouder Eco-
nomische Zaken Ad Verburg. Na 
overleg van de jury maakte voorzit-
ter Jobke Vonk-Vedder de genomi-
neerden voor Ondernemer van het 
Jaar bekend: Fotografiebedrijf Ju-
dith Keessen, installatiebedrijf P. 
Hoekwater B.V., Maru Watersport 

& Industrie en Kinderopvangorga-
nisatie Solidoe. De nominaties voor 
Starter van het Jaar zijn Briljant En-
tertainment, Luizenkliniek Aalsmeer 
en Lanka Marble Interiors B.V.

Ride for the Roses 
Naast de pitches was op deze avond 
ook de eerste presentatie over Ri-
de for the Roses door Ruud Kamp-
huis van St. Ride for the Roses. 
Ruud Kamphuis en Burgemeester 
Vonk-Vedder riepen de Aalsmeerse 
ondernemers op om zich in te zet-
ten voor de Ride for the Roses die 
6 september 2015 naar Aalsmeer 
zal komen. Voor de Ride for the Ro-
ses zijn sponsors, organisatoren, 

De genomineerden tijdens de tweede verkiezingsavond van Onderneming 
en Starter van het jaar. 

Bijzondere dag voor Larissa uit Rijsenhout. Foto: Sebastiaan Rozendaal

Start Kika Prijzen Marathon
Rijsenhoutse Larisse vraagt 
aandacht voor kinderkanker
Rijsenhout - Het was een bijzonde-
re dag voor de 20-jarige Larissa uit 
Rijsenhout. Samen met Irene Moors, 
Richard Krajicek, Wolter Kroes, Bas 
Muijs en andere kinderen, die kan-
ker hebben (gehad), stak zij afgelo-
pen dinsdag 30 september de handen 
uit de mouwen om aandacht te vragen 

voor kinderkanker. Larissa, zelf een 
survivor van kinderkanker, vereeuwig-
de in Utrecht haar handafdruk vlak-
bij de plek waar binnenkort de bouw 
start van het Prinses Máxima Centrum, 
het grootste kinderkankercentrum van 
Europa. Dit moment vormde het sym-
bolische startschot voor de groot-

CDA onder indruk van 
professionaliteit Vita
Aalsmeer - “Vita is in Aalsmeer 
een belangrijke partner in het maat-
schappelijk werk. In een verande-
rende samenleving, waar preventie 
een belangrijk item is, kan Vita ook 
in de toekomst een mooie rol spe-
len.’’ Die conclusie trok fractievoor-
zitter Robbert-Jan van Duijn tijdens 
het werkbezoek van een afvaardi-
ging van het CDA Aalsmeer/Ku-
delstaart aan Vita welzijn & advies 
in Aalsmeer. Het CDA gaat regelma-
tig op werkbezoek om de contacten 
met de burgers, bedrijven en orga-
nisaties in Aalsmeer en Kudelstaart 
te intensiveren. In het kader van de 
naderende decentralisaties van de 
zorgtaken is op 26 september met 
directie en medewerkers van Vi-
ta gesproken over onder meer de 
toekomst van het maatschappelijk 
werk, het steunpunt huiselijk ge-
weld en de ouderenadvisering. Vi-
ta welzijn &advies biedt mensen de 
mogelijkheid actief deel te nemen 
aan de samenleving. “Vaak kun je 
problemen zelf oplossen, maar soms 

lijken ze zo groot dat je hulp van an-
deren nodig hebt. Aankloppen bij 
vrienden, familie of bekenden is niet 
altijd makkelijk, maar op dat soort 
momenten is er altijd de mogelijk-
heid om bij Vita terecht te kunnen’’, 
weet Van Duijn. 

Praktijkvoorbeelden
Directeur Dion de Leeuw gaf samen 
met zijn team aan wat de kracht van 
Vita is door met de CDA-ers enke-
le praktijkvoorbeelden te behande-
len. Daaruit kwam goed naar voren 
tegen welke problemen de men-
sen ‘in het veld’ aan kunnen lopen. 
“Voor ons als politici is dit een dui-
delijk signaal: we kunnen op papier 
nog zo’n goed beleid neerzetten, het 
is altijd afwachten hoe het papier 
zich naar de praktijk vertaalt. Juist 
daarom zijn deze praktijkvoorbeel-
den voor ons zo waardevol’’, conclu-
deert fractievoorzitter Robbert-Jan 
van Duijn namens de CDA-delega-
tie, die bestond uit fractie- en be-
stuursleden. 

vrijwilligers, maar ook bedrijfsteam 
zijn nodig. Wil je als bedrijf of per-
soon meedoen? Neem dan contact 
op met Gert-Jan Pruijn van Scian-
dri Sportmanagement, die dit regelt 
voor de Ride for the Roses, via email 
gj@sciandri.com.

Aalsmeerse duurzame kandidaat
Wethouder Duurzaamheid Jop 
Kluis deed de bekendmaking van 
de Aalsmeerse winnaar voor regio-
verkiezing Duurzaam MKB Award 
2014. Hoekwater B.V is als kandidaat 
uit Aalsmeer voorgedragen voor de 
regioverkiezing is Amstelland. Wet-
houder Kluis gaf aan dat Hoekwater 
BV duurzaamheid verankerd heeft 
in denken en doen en dat uitstraalt 
naar de regio. Naast permanente 
aandacht voor duurzaamheid in ei-
gen bedrijfsvoering met de inzet van 
elektrische bedrijfsauto’s, zonnepa-
nelen op en LED-verlichting in het 

bedrijfspand werkt hij mee aan re-
aliseren van duurzame oplossingen 
bij woningen en bedrijven. Wilt u dat 
deze Aalsmeerse kandidaat de bes-
te van de regio wordt? Breng dan 
uw stem uit op P. Hoekwater B.V. via 
de website www.mvoprijs.nl bij pu-
blieksstemming. De avond werd af-
gesloten met de welbekende net-
werkborrel.
 
Finale 21 november
Op vrijdag 21 november is de fees-
telijk finale van de Verkiezing On-
dernemer van het Jaar van 20.00 
tot 01.00 uur in de Crown Studio’s 
Aalsmeer. Welke ondernemers wor-
den er dit jaar door de jury geko-
zen tot Ondernemer en Starter van 
het jaar? Een echte netwerkavond 
voor Aalsmeerse ondernemers. Zet 
21 november vast in de agenda.

Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Bouwplannen in Ronde Tafel 
en vanavond in de Raad
Aalsmeer - Tijdens het Ronde Ta-
fel Gesprek afgelopen donderdag 25 
september zijn presentaties gegeven 
over een drietal bouwplannen. Over 
de startnotitie met het voorstel om 
de scheepswerf aan de Helling 49 
te transformeren naar zes luxe wo-
ningen gesitueerd in drie losstaan-
de gebouwen werd als eerste ge-
sproken. Een presentatie werd gege-
ven door initiatiefnemer en één van 
de toekomstige bewoners, Wim Al-
derden. En aan de tafel mochten om-
wonenden plaats nemen. Wim Alder-
den liet de Raad kennis maken met 
het volgens het voorstel, kleinschali-
ge nieuwbouwproject met een dorps 
karakter. Een mooi project, maar bij 

bouwen nabij (jarenlange) bestaan-
de bebouwing, kan op tegengas ge-
rekend worden. Zo ook dit keer. Allen 
gaven aan het geen verkeerd plan te 
vinden, maar afknabbelen van twee 
meter water is niet goed gevallen, 
evenals de aankoop van de ‘taart-
punt’ aan de Ringvaart, waardoor 
openbaar groen verdwijnt, op be-
zwaar stuit. En over de hoogte van 
10,50 meter zitten de beide partijen 
nog niet op één lijn. De vraag van de 
VVD: “Hoe brengen we de partijen bij 
elkaar?” De heer Alderden gaf aan 
nog in overleg te gaan. “Over denk 
ik 90 procent zijn we het eens en 
we vinden het allebei een mooi plan. 
Over de sloot en het groen gaan we 

nog in overleg.” In de Raad van van-
daag, donderdag 2 oktober, stellen 
burgemeester en wethouders voor de 
startnotitie vast te stellen. Het ziet er 
naar uit dat hier ook echt groen licht 
voor gegeven wordt. 

Vrouwentroost
Veel moeilijker ligt het wat betreft de 
herontwikkeling van de percelen op 
de nummers 60 en 92 aan de Ku-
delstaartseweg ofwel project Vrou-
wentroost. Een concreet plan is er 
overigens nog niet, maar dat er wo-
ningbouw gepland staat, is wel zeker. 
De bewoners maken zich grote zor-
gen over de hoogte van de te bou-
wen woningen en eigenaar Peter de 

Wit van Zeilschool Aalsmeer ziet zich 
ernstig belemmerd worden in zijn be-
drijfsvoering. PACT ziet het liefst dat 
de grond nabij het Fort betrokken 
wordt bij de stelling, waarbij ook het 
enkele jaren geleden herstelde sluis-
je geïntegreerd wordt. En de beide 
projectontwikkelaars willen ‘gewoon’ 
mooi bouwen. Wordt vanavond ver-
volgd in de Raad. 

Debat markt en Groenvisie
Ook in deze Raad: Interpellatiede-
bat over verplaatsing van de week-
markt naar het Praamplein, vast-
stellen Groenvisie, kadernota huis-
vesting tijdelijke arbeidsmigranten, 
woonplannen rond Zuiderkerk, reali-
seren van een bedrijfswoning boven 
Met & Co in Greenpark en het voor-
stel om toe te treden tot de gemeen-
schappelijke regeling gezamenlijke 
ombudsman metropool Amsterdam. 
De vergadering begint om 20.00 uur 
in de raadzaal van het gemeentehuis 
en is openbaar.

ste inzamelingsactie ooit voor kinde-
ren met kanker, de KiKa Prijzen Mara-
thon. De actie is op woensdag 1 okto-
ber van start gegaan. Deelnemers aan 
de KiKa Prijzen Marathon maken kans 
op prijzen en steunen direct KiKa met 
de helft van hun lotprijs. Dit geld wordt 
geïnvesteerd in het research instituut 
van het grootste kinderkankercen-
trum van Europa; het Prinses Máxima 
Centrum in Utrecht. De komst van dit 
centrum brengt het voornaamste doel 
dichterbij: de genezingskans van kin-
deren met kanker laten stijgen van 75 
naar 95 procent in 2025.
 
“Geniet van elke dag”
Larissa: “Ik heb twee keer leukemie 
gehad, waardoor ik een wat minder 
goede conditie heb. Aan de tweede 

keer heb ik epilepsie overgehouden. 
Door vermoeidheid zou ik een aan-
val kunnen krijgen. Gelukkig gaat het 
de laatste tijd een stuk beter. Niet al-
leen met mijn epilepsie, maar ook met 
mij. Ik ben allang blij dat ik er weer bo-
venop ben gekomen en geniet van el-
ke dag.” Tijdens de KiKa Prijzen Mara-
thon maken deelnemers kans op zo-
geheten dagprijzen. 
Van 1 tot en met 25 oktober worden 
de winnaars van deze dagprijzen da-
gelijks bekendgemaakt bij RTL4. Op 
2 november maakt de Vriendenloterij 
in het RTL-programma Life 4 You de 
winnaars van de 250.000 prijzen uit de 
KiKa Prijzen Marathon bekend, met 
prijzen oplopend tot 2 miljoen euro. 
Meer informatie op: www.vriendenlo-
terij.nl/voorkika

Belangrijke rol Jeugdcultuur- en 
Jeugdsportfonds armoedebeleid 
Aalsmeer - Woensdagavond hiel-
den het Jeugdcultuurfonds en het 
Jeugdsportfonds een informatie-
avond. De avond was goed bezocht 
door de contactpersonen bij de ba-
sisscholen, leden van het Comité van 
Aanbeveling, de Aalsmeerse poli-
tiek en andere betrokkenen bij jon-
geren, cultuur en sport. Na een kort 
welkom door de voorzitter van het 
Jeugdsportfonds opende wethouder 
Gertjan van der Hoeven met een toe-
lichting vanuit de gemeente op het 
armoedebeleid en de relatie daarmee 
tot beide fondsen. Hij gaf aan dat de 
rol van de fondsen waarschijnlijk be-
langrijker wordt, in het kader van het 
armoedebeleid en de steeds verder-
gaande decentralisatie. De beide 
fondsen hebben de afgelopen jaren 
bewezen met hun vele vrijwilligers de 
juiste kinderen goed te kunnen be-
reiken. Daarna werd de werkwijze 
van beide fondsen toegelicht. Hier-
mee werden vele vragen van de be-
langstellenden beantwoord en ont-

stonden vruchtbare discussies. Als 
resultaat hiervan gingen de besturen 
met een aantal goede ideeën naar 
huis. Op de avond werd weer eens 
duidelijk dat voor het Jeugdsport-
fonds en het Jeugdcultuurfonds het 
kind centraal staat, dat de contact-
personen (intermediairs) een crucia-
le rol spelen en dat door het toene-
mende aantal kinderen fondswer-
ving alle aandacht heeft.

Geldelijke steun VZOD
Korfbalvereniging VZOD uit Ku-
delstaart heeft afgelopen augus-
tus een kerkdienst georganiseerd 
op haar terrein. De opbrengst van 
de collecte mocht worden besteed 
aan een goed doel en is door het be-
stuur aangevuld tot een mooi be-
drag. De avond kon daarom feeste-
lijk worden afgesloten met de over-
handiging door de voorzitster van de 
VZOD met de overhandiging van een 
cheque ter waarde van 500 euro aan 
het Jeugdsportfonds. 

Folders, bladkorven en acties
Meerlanden ruimt samen 
met inwoners bladeren op
Aalsmeer - Sommige bomen staan 
er nog groen bij, maar de eerste 
herfstbladeren dienen zich al in ste-
vige mate aan. Hoewel dit een na-
tuurlijk verschijnsel is, kunnen de 
bladeren op straat ook voor over-
last zorgen. Zo kunnen bladeren op 
de weg en op het fietspad tot glad-
heid leiden. Daarom is het verwijde-
ren van de overtollige bladeren voor 
Meerlanden een belangrijke taak. 
Meerlanden maakt dit jaar de in-
woners van Aalsmeer extra enthou-
siast om samen de verantwoorde-
lijkheid op de schouders te nemen 
en voor een bladvrije straat te zor-
gen. Om de strijd tegen overtollige 
bladeren aan te gaan start Meer-
landen deze week een campagne. 
Op basisscholen in Aalsmeer wordt 
een folder meegegeven aan de leer-
lingen waarin staat wat zij met hun 
ouders kunnen doen om te helpen. 
Naast de folders worden ook pos-
ters opgehangen om de bladcam-
pagne onder de aandacht te bren-
gen. Zo kunnen inwoners bladeren 
in de GFT-containers doen die stan-
daard worden opgehaald, of kun-

nen de bladkorven worden gebruikt 
die in een aantal straten staan. Wie 
het groter wil aanpakken, kan met 
de hele straat een opruimactie or-
ganiseren. Meerlanden komt dan 
op een afgesproken moment al het 
verzamelde blad ophalen. Het op-
ruimen van de bladeren levert ook 
voordelen op. Het zorgt er namelijk 
voor dat er in het voorjaar minder 
onkruid zal groeien. De periode van 
bladruimen loopt van begin oktober 
tot eind december.
 
Samen meer waarde creëren
Meerlanden zet zich in voor een 
meer duurzame maatschap-
pij. Daarom werkt zij elke dag aan 
meer waarde voor buurtbewoners, 
gemeenten en bedrijven. Dit doet 
Meerlanden vanuit een gezonde 
bedrijfsvoering waarbinnen onder-
nemerschap, milieu, mensen en de 
maatschappij kunnen floreren. Door 
juist op lokaal niveau verschil te ma-
ken, wil zij bijdragen aan een leef-
bare aarde voor de komende ge-
neraties. Samen zorgen voor een 
schone, groene en veilige buurt.
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Els Swart (secretaresse), jubilaris Willem Visser en directeur Jacco Biemond.

Jubilaris in het zonnetje gezet
Willem Visser alweer veertig 
jaar Mercedes man
Aalsmeer - Aalsmeerder in hart en 
nieren Willem Visser vierde afgelo-
pen vrijdag zijn 40-jarige dienstver-
band bij Mercedes-Benz dealer Bie-
mond & van Wijk aan de Lakenble-
kerstraat. In aanwezigheid van vele 
collega’s, zijn vrouw Jolanda, doch-
ter Moniek met haar echtgenoot 
Tom en dochtertje Liza werd Willem 
in het Westeinder Paviljoen uitge-
breid in het zonnetje gezet.
Willem begon zijn carrière in 1974 
als leerling-monteur bij Joh. Bie-
mond, toen nog op de oude loca-
tie in de Dorpsstraat. Sindsdien is 
hij gestaag opgeklommen in de or-
ganisatie en heeft hij op die manier 

jarenlang het wel en wee van Bie-
mond Bedrijfswagens en later Bie-
mond & van Wijk van zeer dichtbij 
meegemaakt. Momenteel is hij in 
zijn rol als business solutions co-
ordinator verantwoordelijk voor on-
der andere de calculatie en admini-
stratie van de onderhoudscontrac-
ten die het bedrijf aan haar klanten 
aanbiedt. Daarnaast is hij met zijn 
lange werkplaatservaring een on-
misbare schakel tussen de verkoop- 
en serviceafdeling. Als rechtgeaar-
de Aalsmeerder brengt hij daar-
naast veel tijd door op het water, al 
dan niet varend met zijn woonschip 
Bona Spes.

Culinaire ontdekkingstocht maandag

Il Gusto op toernee in Joppe
Aalsmeer - Iedere eerste maan-
dagavond van de maand heeft ca-
fé Joppe een horeca-collega te gast 
om zijn of haar keuken te promo-
ten. Maandagavond 6 oktober is ie-
dere belangstellende rond 22.00 ur 
weer van harte welkom bij Joppe’s 
Culinaire Avond. Deze keer is het 
de beurt aan Italiaans restaurant Il 
Gusto. De jonge ondernemer James 
Peker (31) heeft zijn sporen in de 
horeca al ruimschoots verdiend! 
Vanaf zijn dertiende jaar draait hij 
al mee in de horeca, hij heeft ge-
werkt voor vele celebs- en sterren-
restaurants. Ook heeft hij met de 
beste chef-koks van de wereld ge-
kookt. Maar daar is het hem niet om 

te doen. Zijn passie is het product 
dat hij neer weet te zetten. Koken is 
zijn lust en zijn leven en die bevlo-
genheid wil hij meegeven in zijn ge-
rechten. Om zijn kennis te verdiepen 
onderzocht James ook de geheimen 
en de oorsprong van de Italiaanse 
keuken. Sommige bekende gerech-
ten komen bijvoorbeeld van dui-
zenden kilometers verderop en zijn 
door de Italiaanse keuken verfijnd. 
James van Il Gusto laat een ieder 
graag kennis maken met zijn speci-
aliteiten. Inschrijvingen voor de cu-
linaire avond kan via info@joppe.nl. 
De kosten voor deze culinaire ont-
dekkingstocht zijn slechts 7,50 euro 
per persoon.

Cadeaubon van de Bloemenzegels
Aalsmeer - De Bloemenzegels-
winkeliers laten weer van zich 
horen: in september zijn twin-
tig spaarders getrakteerd op een 
bon van 5 euro. 
De gelukkigen zijn: Fam. Brom-
mer - Archimedeslaan 6, Anne 
Buijs - Aalsmeerderdijk 202a, T. 
Dekker - Leimuiderdijk 118, Fam. 
Eveleens - Baanvak 78, S. den 
Haan - Hortensialaan 16, S. Hel-
sloot - Primulastraat 40, S. Kooij 
- Koolwitjestr. 131, M. Meijer v. 

Diemen - Gerberastraat 43, S. 
Miedema - Anjerhof 72, J. Peters 
- Stommerweg 94, R. Piet - Maar-
se en Kroonhof 5, Mevr. Raad-
schelders - Clematisstr. 24, Fam. 
Rus - Gerberastr. 143, Mevr. Stok-
kel - Hortensialaan 65, T. Tempel-
man - Clusiustraat 37, F. van Tol - 
Midvoordreef 7, N. de Vries - Pri-
mulastraat 43, Fam. Vrijman - Op-
helialaas 44, Fam. Walraven - Se-
ringenpark 40 en J. Zwart - A. Ja-
cobsstr. 35.

Feestje in Poppentheater
Amstelveen - Voor iedereen van-
af 2 jaar, die wel van een muzikaal 
feestje houdt brengt Samba Sa-
lad zaterdagmorgen 4 oktober om 
11.00 uur de voorstelling Hieperde-
piep. Hier ben ik! Rita, Herman en 
Maya zingen, swingen en spelen en 
doen eigenlijk alles waar ze zelf zin 
in hebben en iedereen mag mee-
doen! Het wordt natuurlijk wel een 
gezellige bende met al dat speel-
goed, potten, emmers, dozen, pop-
pen en muziekinstrumenten. Dat 
hoort nou eenmaal bij een feestje. 
Sprankelende liedjes op Braziliaan-
se- en Spaanse muziekstijlen. Ze 
spelen gitaar, cavaquinho, trés, ca-
jón, marimbula en allerlei bijzonde-
re percussie-instrumenten maar ze 
maken ook muziek op speelgoed en 
op rommel. 

Première ‘Wolkenfabriek’ 
En op zondag 5 oktober om 14.30 
uur brengt poppenspeelster Irene 
Laros haar nieuwste voorstelling ‘De 
Wolkenfabriek’ in het Amstelveens 
Poppentheater. Voor iedereen van-
af 4 jaar. Willy van de Wolkenfabriek 
luistert iedere avond naar het weer-
bericht om te weten welke wolken 
hij de volgende dag de lucht in moet 
sturen. 
Morgen is er geen wolkje aan de 
lucht! Lekker een dagje vrij. Maar 
wat gebeurt er als huisdier Wolly 
toch per ongeluk wat wolkenknop-
jes indrukt? Irene bracht eerder de 
voorstellingen ‘De Geluksvogel’ en 
‘Vis op het droge’. Reserveren voor 
beide voorstellingen kan via 020-
6450439 of www.amstelveenspop-
pentheater.nl.

Laatste wedstrijd Oceanus jeugd
Menno Koolhaas snelste 
zwemmer van de dag!
Aalsmeer - In en rondom de Bos-
baan kleurde het afgelopen zater-
dag paars door de vele atleten van 
het Oceanus Triathlon Team uit 
Aalsmeer. Het Oceanus talent, uit-
komend voor het Nationaal Training 
Centrum, Menno Koolhaas won 
de Bosbaantriathlon bij de senio-
ren. De junior wist de laatste wed-
strijd van het seizoen in Nederland 
te winnen en volbracht de 750 me-
ter zwemmen, 20 kilometer fietsen 
en 5 kilometer lopen als enige bin-
nen het uur: 59.13. Frans van Hete-
ren eindigde op de zevende plaats 
in 1.02.16. Bij de jeugd jongens tot 
en met 15 jaar zette Vincent van 
Dijk de beste Oceanus-tijd neer en 
werd achtste in het klassement, ge-
volgd door Justin Heijsteeg op de 
tiende plaats. Bij de jeugd meisjes 
tot en met 15 jaar was Thara Kleij-
berg de beste Oceanus-triatleet. Ze 
werd tiende in de klassement. Mir-
jam van der Luit eindigde op plaats 
twaalf. Bij de junioren zette Niek 
Heldoor (15) een opperbeste pres-
tatie neer. Ook Bart Sommeling was 
goed op dreef. Niek en wist als eer-
ste atleet over de finish te gaan in 
de tijd van 1.02.59 uur. Bart Somme-
ling (16) wist zich goed staande te 

houden tijdens de 4 ronde fietsen. 
Tijdens de afsluitende 5 kilometer 
lopen wist Bart zijn tempo hoog te 
houden en liep naar een elfde plaats 
in de eindtijd van 1.09.59 uur. Da-
vy(15) liet een opmars zien tijdens 
het fietsen en een sterke loopuit-
voering en wist, als jeugdatleet, met 
een looptijd van 18.47 minuten naar 
een zesde positie te gaan met een 
eindtijd van 1.08.00 uur. In de dames 
serie kwam Zuzana Sasovova uit en 
zij wist met een tijd van 1.19.08 uur 
een 12e plaats te behalen. Om 17.15 
uur werden de atleten los gelaten, 
waarbij Menno Koolhaas (19) di-
rect richting de koppositie zwom 
gevolgd door een vloedgolf van be-
wegende armen in de welbekende 
borstcrawl slag. In een tijd van 08.40 
minuten was Menno net 3 secon-
den sneller dan de in de junioren 
gestarte ploeggenoot Bart Somme-
ling. Hiermee was Menno de snelste 
zwemmer van de dag. 
De opleidingsvereninging Oceanus 
Triathlon Team staat voor: Genieten 
van Duursportprestaties op ieder ni-
veau. Dus ben je geïnteresseerd en 
ben je tussen de 8 en 70 jaar? Neem 
dan contact via www.oceanustria-
thlonteam.nl

Badminton
Goede start Flower Shuttle
Aalsmeer - Vorig seizoen is het eer-
ste team van Flower Shuttle kampi-
oen geworden in de 4e divisie. Af-
gelopen zondag is de competitie 
weer begonnen! De eerste wedstrijd 
werd thuis in de Bloemhof gespeeld 
tegen Slotermeer. Na een 0-2 ach-
terstand door de verloren dubbels 
werden bijna alle singels gewon-
nen. De stand: 3-2. De laatste singel 
werd nipt in drie games verloren en 
het stond gelijk. De gemengd dub-
bels volgen, die moesten gewonnen 
worden om de wedstrijd te kunnen 

winnen. Na een hele spannende 
wedstrijd werd het uiteindelijk 5-3. 
Een goede start voor dit team, op 
naar de volgende wedstrijden! 
Team 2 en 3 hebben met 8-0 gewon-
nen, en team 4 heeft helaas met 3-5 
verloren. Indien er geïnteresseerden 
zijn om de teams van Flower Shut-
tle wat tegenstand te bieden en/of 
te versterken: www.flowershuttle.nl. 
Het is altijd mogelijk drie keer gra-
tis mee te spelen op maandag en/of 
woensdag in sporthal De Bloemhof 
aan de Hornweg.

Voetbal zondag
Verlies FC Aalsmeer van HBC
Aalsmeer - Het goede gevoel bij FC 
Aalsmeer heeft precies twee weken 
geduurd. Een periode waarin het 
zondagsteam verbaasde met goed 
voetbal en een goede klassering in 
de stand. Twee weken en twee ne-
derlagen verder staat de formatie 
van trainer Erwin Monnich weer met 
beide benen op de grond. Het zag 
er allemaal zo goed uit na de com-
petitiestart. Uit de eerste twee duels 
zes punten. 

Leuk aantrekkelijk voetbal, groot 
aantal doelpunten. Twee weken ver-
der is er van de Aalsmeerse eufo-
rie weinig over. En vooral afgelopen 
zondag in het thuisduel tegen HBC 
heel matig voetbal. Enig excuus voor 
het verval is de afwezigheid van de 
drie achterhoede spelers Eric Jansen 
die last van zijn kniebanden heeft, 
Robert Jansen en Rodny Springint-
veld. In de eerste helft was HBC 
duidelijk de bovenliggende partij. 
De ploeg uit Haarlem kreeg de no-
dige kansen, maar het ontbrak aan 
de afwerking. Eerste mogelijkheid 
voor FC Aalsmeer viel te noteren 
na dertig minuten. Een hoge voor-
zet leverde een evenzo hoge stui-

terbal in het doelgebied op, de kop-
bal van Jeroen Ezink was niet krach-
tig genoeg om de HBC doelman te 
verrassen. Even later had Ezink een 
veel grotere kans om de thuisclub 
op voorsprong te brengen. In de 
diepte weggestuurd kwam de aan-
valler oog in oog met de doelman te 
staan, de inzet verdween naast het 
doel. In de tweede helft een zelfde 
speelbeeld. Een aandringend HBC 
dat de nodige kansen kreeg. Be-
langrijk verschil met het eerste be-
drijf, ditmaal verzilvert de Haarlem-
se formatie wel een aantal moge-
lijkheden. Rond de zestigste minuut 
kopt Stephan de Graaf uit een hoek-
schop de 0-1 achter doelman Step-
han van Halm. Bij de tweede tref-
fer verleenden de Aalsmeerders de 
aanvallers van HBC vrije doorgang. 
Vanuit het centrum kon Bart Griek-
spoor vrijwel ongehinderd met de 
bal aan de voet doorlopen: 0-2. Bar-
ry Springintveld kreeg nog een sco-
ringskans en ook Lennart Eberhar-
ter was dicht bij een doelpunt. Ech-
ter bij verlies van 0-2 werd afgeflo-
ten door de scheidsrechter. Zondag 
5 oktober speelt FC Aalsmeer uit te-
gen DSK vanaf 14.00 uur.

Zondag thuiswedstrijd in de Bloemhof

Succes in Alphen voor 
twirlsters van SV Omnia!
Aalsmeer - Afgelopen zondag 28 
september reisden vier twirlsters 
van SV Omnia af naar Limushal te 
Alphen aam de Rijn voor een twir-
lwedstrijd. Alle vier kwamen uit op 
het onderdeel 1-Baton. Eefke kwam 
uit in de categorie Junior interme-
diate, Solenne in de categorie Juni-
or advanced, Nikkie in de categorie 
Senior beginner en Imca in de cate-
gorie Senior intermediate. Eefke en 
Nikkie vielen net buiten de podium-
plaatsen, Solenne werd tweede en 
Imca werd derde met 75,4 punten 
en behaalde hiermee haar laatste 
plaatsingspunten binnen voor het 
NK. Bij het onderdeel 2-baton kwam 
Eefke uit in de categorie Junior in-
termediate, Solenne in de catego-
rie Junior advanced en kwam Imca 
uit in de categorie Senior intermedi-
ate. Eefke behaalde een mooie der-
de plaats en Solenne en Imca bei-
de een tweede plaats. Hierna moch-
ten Nikkie en Imca de vloer op voor 
het onderdeel Super X-strut. Bei-
de lieten een keurige en krachtige 
routine zien. Imca werd eerste in de 
categorie Senior beginner en Nik-
kie werd eerste in de categorie Se-
nior intermediate met 75,0 punten 
wat haar een definitieve plaatsing 
voor het NK geeft. Bij het onderdeel 
Dance twirl kwamen drie twirlsters 

op de vloer. Als eerste was, in de 
categorie Junior Intermediate, Eefke 
aan de beurt. Helaas niet voldoen-
de voor een podiumplaats. Hierna 
was Solenne, categorie Junior avan-
ced, met een geheel nieuwe routine 
op de muziek ‘What turns you on’. In 
haar nieuwe pakje liet ze een hele 
mooie routine zien en werd beloond 
met een tweede plaats met 81,4 
punten. Deze routine belooft wat 
voor de toekomst. Als afsluiter van 
de dag kwam Nikkie op de vloer. Zij 
kwam uit in de categorie Senior in-
termediate en liet een zeer beheers-
te routine zien. De concurrentie was 
groot en Nikkie mocht net het ere-
podium niet bestijgen. De volgen-
de wedstrijd is op zondag 5 oktober 
waar alle twirlsters van SV Omnia 
aanwezig zullen zijn omdat de orga-
nisatie van deze wedstrijd in handen 
is van SV Omnia zelf. Deze wedstrijd 
vindt plaats in sporthal de Bloemhof 
aan de Hornweg. De opening is om 
9.15 uur.
 Lijkt het je ook leuk om te komen 
twirlen? Voor meer informatie over 
twirlen kan contact opgenomen 
worden met de Productgroep Coör-
dinatoren Sandra Kok of Linda Ne-
derstigt per e-mail twirlen@svom-
nia.nl  of via e-mail sportpunt@
svomnia.nl. 

Van links naar rechts: Solenne, Nikkie, Eefke en Imca. 

Beurs ‘Artistieke Handen’
Regio - Op zondag 12 oktober wordt 
in het Kennemer Sportcenter te Haar-
lem de alom bekende beurs ‘Artistie-
ke Handen’ georganiseerd van 10.30 
tot 16.30 uur. Entree voor volwasse-
nen bedraagt 6 euro (kortingsbon op 
de site) en voor kinderen tot 12 jaar 
is de toegang gratis.Parkeren bij het 
sportcenter is kosteloos. 

Duizenden mensen besteden hun 
vrije tijd aan een hobby. Dat leidde in 
1983 tot het oprichten van de Artis-
tieke Handen beurs. De formule van 
de beurs is er op gericht om bezoe-
kers een aangename, gezellige en 
sfeervolle dag te bezorgen. U doet 
hier ideeën op, maar veel artistiek 
werk is ook te koop. Wie op de Ar-
tistieke Handen beurs iets aanschaft 
is verzekerd van een uniek werk. Er 
is geen ‘galerie’ ter wereld die zoveel 
variatie aan kunst in huis heeft op ge-
bied van keramiek, sieraden, zelfge-
maakte hoeden, schilderijen, poppen, 
mozaïek, quilts, tuindecoratie en nog 
veel meer. Ook kunt u aanschuiven bij 
diverse demonstraties en workshops. 
Om zelf aan de slag te gaan zijn op 
de beurs Artistieke Handen in het 

Kennemer Sportcenter uiteraard ook 
stands aanwezig met diverse hobby-
materialen. Het magazine ‘Hobbyfes-
tival’ krijgen bezoekers cadeau, zo 
lang de voorraad strekt, bij de entree 
van de beurs. Kijk voor het program-
ma en deelnemerslijst op www.artis-
tiekehanden.nl





Geef inbrekers geen kans en maak uw woning veiliger! 
De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer hebben in het 
kader van de week van de veiligheid een speciale actie: 
bij Probin krijgt u van de gemeente 50% korting op basis 
hang- en sluitwerk dat voldoet aan het Politie Keurmerk 
Veilig Wonen (PKVW). 

De actie loopt van 4 tot en met 18 oktober en is uitsluitend voor 
inwoners van Amstelveen en Aalsmeer. Per huishouding 1 bon. 

Naam: 

Straat:

Huisnummer:   toevoeging:

Postcode:

woonplaats:

 Postbus 95, 1430 AB Aalsmeer
Oosteinderweg 91, 1432 AG Aalsmeer
Tel: 0297-325609
Fax: 0297-343806
Email: info@probinaalsmeer.nl

Actie week van de veiligheid
50% korting op basis Hang- en sluitwerk

Inbraakpreventie begint bij uzelf!
Maak uw huis voordelig veilig

Inbrekers zijn handig en komen vaak veel makke-
lijker uw woning binnen dan u denkt. Met relatief 
beperkte maatregelen kunt u inbraakgevoelige 
plekken in uw woning aanpakken en uw woning 
veel veiliger maken. Vooral het keukenraam en 
andere ramen aan de achterkant zijn zwakke 
plekken. Inbrekers openen ramen in enkele se-
conden door een gaatje onder de handgreep te 
boren. Of ze breken uw voordeur open door de 
cilinder uit het slot te trekken. Ook in schuurtjes 
wordt vaak ingebroken. Zorg dus ook daar voor 
goede sloten.

U maakt het inbrekers minder makkelijk met:

Handgrepen op ramen 
(Afsluitbare raamboompjes): 
Raamboompjes, die u met een sleuteltje kunt afslui-
ten, maken het veel lastiger om een raam van buiten 
te openen. U kunt de ramen ook voorzien van een 
dievenklauw.

Anti-inbraakstrips:
De anti-inbraakstrips voor deuren maken het een 
stuk moeilijker om een deur open te breken. 

Cilindertrekbeveiliging: 
Een veiligheidsbeslag met cilindertrekbeveiliging voor-
komt dat inbrekers de cilinder uit het slot ‘trekken’. 

Help uw buurt met Burgernet
1 op de 10 Burgernetacties wordt opgelost 
dankzij tips van deelnemers
 
Vindt u een veilige buurt belangrijk? Met Burgernet 
helpt u verdachten van misdrijven in uw buurt op 
te sporen en vermiste personen terug te vinden. 

Burgernet is een unieke samenwerking tussen bewoners, 
gemeente en politie om de veiligheid in de wijk te 

vergroten. Burgernet wordt ingezet bij een overval, 
inbraak of vermissingen. Deelnemers ontvangen een 
spraak- of sms-bericht met een duidelijke omschrijving 
van een persoon of voertuig.  Als zij de verdachte zien 
of andere aanwijzingen hebben, kunnen zij gratis bellen 
naar 0800-0011. Zo kan de politie sneller en gerich-
ter zoeken. En dat werkt. Landelijk wordt 1 op de 10 
Burgernetacties dankzij tips van Burgernetdeelnemers 
opgelost. Zo werd vorig jaar de zevenjarige Sofia uit 
Aalsmeer door Burgernet weer snel teruggevonden. 

In Aalsmeer hebben zich inmiddels 2.170 bewoners 
aangemeld bij Burgernet. De 40.000ste deelnemer 
aan Burgernet in de regio Amsterdam was Lauren 
Amelsbeek uit Aalsmeer: “Ik hoorde via Twitter van 
Burgernet. Ik besloot mij aan te melden,  omdat ik 
veiligheid belangrijk vind. We zijn met elkaar ver-
antwoordelijk voor onze veiligheid. Burgernet helpt 
daarbij.”

Doe mee!  
Hoe meer mensen meedoen aan Burgernet, hoe groter 
de kans op succes. Meldt u aan bij Burgernet via www.
burgernet.nl. Iedereen van 16 jaar en ouder kan zich 
aanmelden. U kunt ook de Burgetnet app downloaden 
voor Android en iPhone.

 
Tips om inbraken tegen te gaan

‘De gelegenheid maakt de dief’ is een bekend ge-
zegde. En dat is maar al te waar. Geef inbrekers 
geen kans. Hieronder vindt u een aantal prakti-
sche tips: 

• Sluit ramen en deuren goed af als u uw woning 
verlaat, al is het maar even. Vergeet de ramen en 
deuren op de 1e etage niet. 

• Berg sleutels van raam- en deursloten goed op 
en niet in de buurt van beweegbare ramen en 
deuren. 

• Berg klimmateriaal, zoals een ladder of tuinmeubi-
lair altijd op of maak ze goed vast. 

• Laat regelmatig de post uit uw brievenbus halen, 
als u langere tijd weg bent. 

• Zorg dat uw huis tijdens uw vakantie een be-
woonde indruk maakt. Laat met behulp van 
schakelklokken verlichting (onregelmatig) aan- en 
uitgaan. Laat buitenverlichting ’s nachts branden. 

• Registreer uw waardevolle spullen en merk ze, 
liefst met uw postcode + huisnummer. 

• Wees voorzichtig met social media: vertel niet op 
Twitter of Facebook dat u met vakantie bent.

Toch een inbraak?
Bent u getuige van een woninginbraak of vermoedt 
u dat er een plaatsvindt? Bel dan 112. Constateert 
u een inbraak achteraf, bel dan 0900 8844.  Blijft u 
liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem, 
telefoonnummer 0800 7000, of ga naar 
http://www.meldmisdaadanoniem.nl. 

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Met het Politie Keurmerk Veilig Wonen is de kans dat 
er bij uw wordt ingebroken maar liefst 90% kleiner. 
Om het certificaat ‘veilige woning’ te krijgen moet uw 
huis voldoen aan een aantal eisen op het gebied van 
inbraak- en brandpreventie. In het kort zijn de eisen:
• Goedgekeurd en gecertificeerd hang- en sluitwerk 

op alle bereikbare deuren en ramen, en eventuele 
lichtkoepels. Denk ook aan de garage of schuur-
deur!

• Verlichting bij voor-, achter- en tuindeuren.
• Een rookmelder op een centrale plaats op elke 

verdieping.
• Zicht op degene die voor de deur staat.

Het certificaat “Veilige Woning” geeft bij 
de meeste verzekeringsmaatschappijen 
een jaarlijkse korting op uw inboedelpre-
mie.

Meer informatie vindt u op 
www.politiekeurmerk.nl

Houd brand buiten de deur 
schaf een rookmelder aan

Bij brand zijn de eerste drie minuten cruciaal. Dan 
kunt u de brand nog klein houden of op tijd weg-
komen. Tips voor een brandveiliger leven.

Hang een rookmelder op
De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inade-
men van rook. Als u slaapt, ruikt u niets. U wordt dus 
niet wakker van de rooklucht. Doordat de rook veel 
giftige gassen bevat, raakt u al snel bewusteloos. Vaak al 
binnen enkele minuten! Rookmelders zijn dus echt van 
levensbelang. 

Pas op voor vlam in de pan
Brand in de keuken ontstaat vaak, doordat de vlam in 
de pan slaat. Dat komt, omdat de pan te heet wordt of 
voedsel in de pan droogkookt. 

Rook nooit in bed!
Het zal niet de eerste keer zijn dat iemand met een 
brandende sigaret in slaap valt. 

Hang wasgoed nooit dicht bij een kachel te drogen
U loopt dan het risico dat het wasgoed te heet wordt 
en vlam vat.

Laat de televisie niet op stand-by staan
Een televisie die aanstaat, trekt stof aan en dat kan 
kortsluiting veroorzaken. Daarom is het beter om de  
televisie helemaal uit schakelen, als u niet kijkt. Het 
kostbovendien minder energie.

Maak een vluchtplan
Wat doet u als er brand uitbreekt? Kunt u dan wel 
snel genoeg uw huis uit komen? Een vluchtplan helpt. 
Bent u minder goed ter been? Dan kunt u misschien 
met uw buren afspreken dat u hen belt in geval van 
nood. 

    Week van de veiligheid van 6 t/m 12 oktober    

Wat is Veiligheid? Veiligheid is dat u veilig in 
onze gemeente kunt wonen, leven en werken. 
Veiligheid is dat onze kinderen hier veilig kun-
nen opgroeien, maar ook dat ouderen in onze 
gemeente zich veilig voelen. En veiligheid is 
belangrijk voor ondernemers. Aalsmeer is een 
relatief veilige gemeente. Dat neemt niet weg 
dat veiligheid onverminderd een aandachts-
punt van de gemeente is en dat de gemeente 
samen met haar veiligheidspartners, zoals 
politie en brandweer, altijd werkt aan het 
verbeteren van de veiligheid. Momenteel is 
de gemeente bezig met de ontwikkeling van 
een nieuw veiligheidsbeleid. 

Naast veiligheidspartners en professionals 
zullen we hier ook bewoners bij betrekken. 
Veiligheid is immers een verantwoordelijkheid 
van ons allemaal. U kunt er zelf ook veel aan 
doen. Daarover leest u meer op deze pagina’s.  

Burgemeester Jobke Vonk-Vedder

	 	 	 	 	 	

‘

Samen voor een veilig Aalsmeer 

Week van de veiligheid
Van 6 tot en met 12 oktober 2014 is het de landelijke 
week van de Veiligheid. De herfst, als de dagen korter 
worden, is bij uitstek het moment om aandacht voor 
veiligheid te vragen. 

Programma:
8 oktober: informatieavond veilig wonen 
Op 8 oktober van 20.00 tot 22.00 uur organiseren 
Brandweer, Politie en de gemeente een informatie-
avond voor bewoners over veilig wonen. Politie en 
Brandweer vertellen aan de hand van praktische voor-
beelden hoe u inbrekers buiten de deur kunt houden 
en brand kunt voorkomen. Daarnaast zijn er stands 
met informatie en geeft de Brandweer u graag een 
rondleiding door de kazerne. Iedereen is van harte 
welkom. De gemeente deelt gratis tijdschakelaars uit! 

Locatie: Brandweerkazerne Aalsmeer, Zwarteweg 77, 
1431 VJ  Aalsmeer  
 
14 oktober: Infostand Brandweer op de 
markt 
Handige informatie en praktische tips over brandveilig 
leven. Bovendien beantwoordt de Brandweer graag uw 
vragen.

Locatie: markt raadhuisplein 1,  1431 EH  Aalsmeer 
Tijd: 10.00 tot 14.00 uur.

20 oktober: Cybercrime bijeenkomst voor 
ondernemers
Tijdens de bijeenkomst laat een hacker zien hoe een-
voudig het is om in uw computer in te breken. Uw 
bankrekening en bedrijfsgeheimen zijn zo gekraakt. 
Vanzelfsprekend krijgt u vervolgens tips over hoe u 
uw computer kunt beschermen tegen cyber-aanvallen. 
Hoe zit het bijvoorbeeld met uw internetpoort? Welke 
risico’s loopt u en wat kunt u zelf doen om de digitale 
veiligheid in uw bedrijf goed te regelen. Wordt uw ei-
gen cyberdog! 

Locatie: Crown Studio’s, Van Cleefkade 15,  Aalsmeer, 
Tijd: 19.30 tot 22.00 uur.  De bijeenkomst is gratis.
Aanmelden kan tot 16 oktober per e-mail bij:
secretariaat@rpcaa.nl

Meer informatie: 
www.veiligondernemendoejesamen.nl/veiligheidsweek 

Kijk voor meer informatie over inbraakpreventie en brandveiligheid op www.aalsmeer.nl/veilig
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kinder- en jeugdkrant

Minitoernooi handballers
Aalsmeer - Na een lekkere zomer-
vakantie en de nodige trainingen 
staan er voor de jongste handballer-
tjes van FIQAS Aalsmeer, de mini’s, 
aanstaande zaterdag 4 oktober een 
paar wedstrijden in de eigen Bloem-
hof op het programma.Daar wordt 
een minitoernooi georganiseerd 
waaraan zeker zo’n 20 teams van 
verschillende verenigingen meedoen 

en natuurlijk komt het eigen FIQAS 
Aalsmeer ook in actie! Er wordt ge-
speeld in poules op meer velden en 
de teams zijn ingedeeld op niveau, 
zodat de wedstrijden extra spannend 
worden. Het minitoernooi begint om 
10.00 uur en is rond 13.00 uur weer 
afgelopen. De jongste handbaltalen-
ten aan het werk zien? Kom zaterdag 
naar de Bloemhof! 

Kudelstaart schoner geworden
Leerlingen Antoniusschool 
halen 200 kilo zwerfvuil op 
Kudelstaart - Leerlingen uit groep 
7 van de Antoniusschool en hun 
leraren hebben vorige week met 
succes de wijken in Kudelstaart 
schoongemaakt. Opgesplitst in 
twaalf groepjes van zes kinderen 
struinden de leerlingen de buur-
ten af. Plastic fl esjes, snoeppapier-
tjes, frisdrankblikjes, boterhamzak-
jes, en andere rommel belandden 
in de vuilniszak. Gezamenlijk haal-
den de leerlingen zo’n 200 kilo aan 
zwerfafval op. Een hele verbetering 
ten opzichte van voorgaande ja-
ren, toen de kinderen twee keer zo 
veel zwerfvuil opraapten. “Geweldig 
om te constateren dat de omgeving 
schoner is geworden en ik hoop dat 
we dit samen met de inwoners van 
Kudelstaart kunnen vasthouden”, al-
dus Hans Vonk, bestuurslid van de 
Dorpsraad Kudelstaart. De inzet en 

betrokkenheid van de leerlingen bij 
deze schoonmaakactie was groot 
en de leerlingen lieten weten dat ze 
vaker de buurt willen schoonprik-
ken. Terwijl Meerlanden het opge-
prikte vuil afvoerde naar de milieu-
straat, genoten de kinderen, trots en 
voldaan, van een welverdiend ijsje, 
aangeboden door de Dorpsraad.
Met de schoonmaakdag worden 
de scholieren en overige inwoners 
van Kudelstaart bewust gemaakt 
van het probleem zwerfafval. Im-
mers, als zwerfafval – door mensen 
op straat weggegooid of achterge-
laten vuil – niet wordt opgeruimd, 
brengt het schade toe aan het mi-
lieu. Meerlanden houdt regelmatig 
zwerfafvalacties op basisscholen. 
Het bedrijf vindt het belangrijk dat 
jongeren zich bewust worden op het 
gebied van (zwerf)afval.Jozefschool in Van Gogh museum

Aalsmeer - De groepen 6 van de Jo-
zefschool brachten op woensdag 24 
september een bezoek aan het Van 
Gogh museum in Amsterdam. De re-
den hiervoor was het onderwerp van 
de eerste geschiedenislessen van dit 
schooljaar: de tijd van de schilders en 
dichters in de 17e eeuw. Met de Mu-
seumpleinbus zijn de groepen naar 
Amsterdam gegaan. Deze specia-
le bus is alleen bedoeld voor school-

klassen die een bezoek brengen aan 
een museum in de hoofdstad. Eenmaal 
in het museum, bekeken de kinderen 
het werk van Van Gogh met een mu-
seumgids: de Aardappeleters, de Zon-
nebloemen, Vincents kamer en zelfpor-
tretten werden bekeken. Ook deden zij 
een workshop landschap tekenen met 
inkt, waarbij de techniek van Vincent 
(streepjes) gebruikt moest worden. Nu 
weten de kinderen alles over Van Gogh. 

Leuke burendag Solidoe

De Zevensprong goed verlicht 

Aalsmeer - Bij de Berenboot van 
kinderopvang Solidoe in het Cen-
trum was het een gezellige drukte 
afgelopen zaterdag 29 maart tijdens 
de Nationale burendag. De kinderen 
werden geschminkt en ze konden de 
haren laten invlechten. Verder stond 
cakejes versieren en kleuren op het 
programma. De kinderen en ouders 
van Boerengrut hebben hun toe-
komstige groepsruimte bekeken en 
de BSO kinderen zijn op onderzoek 
geweest in de Duikboot. Ook VZOD, 
De Stempel en de Rietpluim in Ku-
delstaart waren open met de buren-
dag. Bij de Stempel konden kinderen 
worden geschminkt, was er een ta-

fel waarop ze mochten kleuren en op 
het grasveld waren de schelpen de-
ze keer gevuld met ballen! Bij VZOD 
waren er ‘gewoon’ de korfbalwed-
strijden, maar binnen stond de koffi e 
klaar en konden de kinderen schil-
deren. Bij de Rietpluim was Arjan 
Smit er met een grote aanhangwa-
gen vol aarde en plantjes en konden 
de kinderen emmertjes vullen, zicht 
uitleven op het springkussen of dan-
sen op het plein. Ook was de kinder-
fysiotherapeut er met allerlei infor-
matie middels een PowerPoint pre-
sentatie. Alle medewerkers van Soli-
doe kijken terug op een gezellige en 
leuke burendag.

Rijsenhout - Leerlingen van ba-
sisschool De Zevensprong doen op 
woensdag 8 oktober mee aan de 
ANWB fi etsverlichtingsactie. In dit 
speciale programma voor basisscholen 
staat een veilige fi etsverlichting voor 
leerlingen centraal. De Zevensprong 
vindt het belangrijk dat haar leerlingen 
met een veilig en goed verlichte fi ets 
naar school gaan. Zeker nu de dagen 
korter worden. De school ontvangt van 
de ANWB Lichtbrigade een fi etsveilig-
heidspakket bestaande uit een digi-
taal lespakket en een toolkit. Eerst be-
spreken de leerlingen in een specia-
le les de noodzaak van goede zicht-

baarheid in het verkeer. Daarna con-
troleren ze samen met de vrijwilligers 
hun fi etsen op belangrijke punten. Dit 
doen ze met behulp van het fi etsvei-
ligheidspakket met daarin alle beno-
digdheden voor een veilige en verlich-
te fi ets. Zo gaan alle leerlingen van De 
Zevensprong met een goed verlichte 
en veilige fi ets de winter in. In okto-
ber organiseren maar liefst 2.000 ba-
sisscholen in het land de fi etsverlich-
tingsactie. Hiermee worden meer dan 
300.000 fi etsen gecontroleerd op vei-
ligheid en zichtbaarheid. Voor nadere 
informatie over het programma: anwb.
nl/fi etsverlichtingsactie

Kruipen en springen op 
Boerenvreugd zondag
Aalsmeer - Komende zondag 5 ok-
tober staat kinderboerderij Boeren-
vreugd in het teken van kruipende 
en springende beestjes, Een week 
na het evenement in het kader van 
Tour de Poel heeft de activiteiten-
commissie van Stichting Kinder-
boerderij Aalsmeer weer een mooi 
programma voor de kinderen, hun 
ouders en andere bezoekers. 
Op het boerderijterrein is een par-
cours uitgezet en kinderen komen 
allerlei kruipende en springende 
diertjes tegen langs dit parcours. Ze 
maken kennis met veel kleine dier-
tjes, zoals mieren, pissebedden, dui-
zendpoten, teken, wormen, kikker-
tjes en nog meer soorten. Bij ie-
der onderdeel wordt een dier uit-
gelicht en is iets leuks te zien of te 
doen. Kinderen kunnen onder an-
dere slakken maken met klei, ke-
verpuzzeltjes oplossen en er wordt 
ook geschminkt. Er is ook een groot 
spinnenweb waar kinderen door-

heen moeten proberen te kruipen. 
Samen met vrijwilligers kunnen kin-
deren beestjes bekijken en determi-
neren. In de infohoek zal informatie 
over het lieveheersbeestje te vinden 
zijn. De Lyme-vereniging staat op de 
kinderboerderij met een informatie-
stand en er is een kraam waar leu-
ke handmade artikelen worden ver-
kocht. De activiteiten bij Boeren-
vreugd in de Beethovenlaan zijn van 
11.00 tot 15.00 uur en deelname is 
gratis. 

Aalsmeer - Iedere zaterdag van 
negen tot tien uur is de dertien ja-
rige Laurens Zielen te horen bij Ra-
dio Aalsmeer. Zijn programma dat 
hij samen met Dennis Wijnhout pre-
senteert heet ‘Nou en…’. Zij bespre-
ken de Top 40, er wordt een hoofd-
stuk voorgelezen uit Jip en Janne-
ke, het boek van de schrijfster Annie 

M.G.Schmidt , bij de TVspot worden 
de programma’s op televisie bespro-
ken en dan is er nog het Aalsmeer-
se Nieuws dat zij halen van de kin-
derpagina van de Nieuwe Meerbo-
de. Gelukkig kan Laurens goed zijn 
bed uitkomen, want sinds een jaar 
moet hij elke zaterdag vroeg op pad 
naar de studio. Laurens houdt van 

techniek, tot groot genoegen van 
zijn moeder is hij heel handig met 
de computer. Het is zijn moeder die 
er voor heeft gezorgd dat Laurens 
terecht is gekomen bij de radio. “Zij 
heeft voor mij gebeld of ik niet eens 
mocht komen kijken en dat mocht 
gelukkig.” Eerst moest Laurens een 
stemtest doen en de redactie vond 
het prima wanneer hij vaker wilde 
komen. “Waarom ga je niet het kin-
derprogramma presenteren?”, was 
hun vraag en dat was niet tegen
dovenmansoren gezegd. 

De grote trom
Daarnaast bespeelt Laurens de 
grote trom bij Drumband Ophelia. 
“Ik zag de band spelen tijdens een 
Sinterklaas optocht en het leek mij 
wel wat om ook mee te doen. Eerst 
speelde ik de lyra (xylofoon), maar 
de grote trom vind ik toch leuker.” 
Laurens zit op de praktijkschool 
Uithoorn en zijn favoriete vak is, je 
raadt het vast al, algemene techniek. 
Ook vindt hij nog de tijd, een beetje 
geholpen door zijn moeder, voor zijn 
krantenwijk. Trots laat Laurens zijn 
nieuwe Samsung core plus zien. Die 
heeft hij met het rondbrengen van 
de krant bij elkaar gespaard. “Zul-

len wij een selfi e maken?” vraagt hij 
en klik: wij staan er allebei mooi ge-
kleurd op. Als Laurens ooit een ei-
gen fanclub krijgt dan wil ik zijn eer-
ste fan zijn! Zo aardig vind ik hem. 
Spontaan werkte Laurens mee bij 
het leggen van de klinkertekenin-
gen van het stoepenplan, Hij ver-
diende er na een dag hard werken 
terecht een dik applaus mee en als 
herinnering mocht hij van keramis-
te Anneke Harting een klinker mee 
naar huis nemen. Deze ligt nu als 
een trofee voor de deur van het leu-
ke huisje waar hij samen met zijn 
ouders en tien jaar oude broertje 
Ruben woont.

Janna van Zon

13-Jarige Laurens Niezen achter 
de knoppen bij Radio Aalsmeer

Feestelijke start Kinderboekenweek
Voorlezen op obs De Brug
Aalsmeer - Afgelopen woensdag is de 
zestigste Kinderboekenweek van start 
gegaan. Deze werd dinsdag feestelijk 
geopend door Dick de Kuijer, voormalig 
directeur ESA, op basisschool De Brug. 
Hij deed dit door voor te lezen in de 
speelzaal voor de leerlingen. Het was 
een groot succes! De komende week is 
er nog een uitgebreid programma over 

dit thema. Het thema voor de week is 
‘feest’. Alle klassen zijn feestelijk ver-
sierd. Er gaan diverse feestelijke the-
ma’s voorbij komen, zoals een kraam-
feest en een trouwerij. Kortom het is 
één groot feest op De Brug! De Kinder-
boekenweek wordt afgesloten met een 
voorleeswedstrijd, waarvan de voorron-
des al hebben plaatsgevonden.

Leren over het verkeer vanaf 2 jaar
Verkeerseducatiepunt.nl 
met lessen en projecten
Aalsmeer - Er is een nieuwe web-
site die een handig overzicht biedt 
over alle lessen en projecten over 
verkeer die in de stadsregio Am-
sterdam worden gesubsidieerd: ver-
keerseducatiepunt.nl. De site is spe-
ciaal gemaakt voor kinderopvang 
en scholen (0-18 jaar) en hun (ver-
keers)ouders in de stadsregio Am-
sterdam. De website stimuleert het 
geven van verkeerslessen doordat 
het makkelijk wordt om een lespro-
gramma samen te stellen. Ook ou-
ders kunnen op de website terecht 
voor diverse tips in de verkeersop-
voeding. Op de site is ook gedacht 

aan kleintjes vanaf 2 jaar, omdat het 
leren over het verkeer niet vroeg 
genoeg kan beginnen. De nieuwe 
website voor verkeerseducatie geeft 
op een leuke manier heldere infor-
matie over projecten en lesmidde-
len. Bij elk product staat een korte 
beschrijving en een foto. Ook is er 
informatie over praktische zaken zo-
als voorbereidingstijd, de hoeveel-
heid lesuren en of de les buiten of 
binnen gegeven kan worden. Pro-
ducten kunnen direct worden be-
steld en er is ondersteunend online 
materiaal te vinden waaronder di-
verse fi lmpjes.

Kinderboekenweekfeest 
op OBS Kudelstaart
Kudelstaart - Traditiegetrouw werd 
de Kinderboekenweek op de OBS 
Kudelstaart geopend met een boe-
kenmarkt. Dit jaar had de opening 
een extra feestelijk tintje vanwege 
het thema van de Kinderboeken-
week: Feest! Alle juffen en mees-
ters hadden zich feestelijk aange-
kleed of verkleed en verwelkomden 
de leerlingen die over de rode lo-
pers als echte VIP’s de school bin-
nen gingen. Ook veel kinderen wa-
ren prachtig uitgedost als prinses, 
piraat of ballerina. Eenmaal binnen 
was het ook duidelijk dat de Kinder-
boekenweek dit jaar een feest is: de 
hele school was versierd met slin-
gers, ballonnen en werkjes van de 
kinderen. In de speelzaal was het 
een gezellige drukte door ouders 

die met hun kind naar de boeken-
markt kwamen. De boekjes konden 
betaald worden met contact geld of 
met bonnen van de Boekspaarac-
tie. Op de OBS kunnen kinderen het 
hele jaar sparen voor een boek van 
hun keuze totdat ze het benodig-
de bedrag bij elkaar hebben. Hier-
mee wordt het lezen en het spa-
ren gestimuleerd. Op woensdag-
avond 8 oktober wordt de Kinder-
boekenweek op de OBS afgesloten 
met een Boekenbal. Er zijn dan op-
tredens en werkjes te zien waar de 
kinderen mee aan de slag geweest 
zijn tijdens de Kinderboekenweek. 
De week wordt feestelijk afgeslo-
ten in de speelzaal met het kinder-
boekenweeklied van Kinderen voor 
Kinderen.
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OVAK-Soos in 
Parochiehuis 

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 8 
oktober vanaf 14.00 uur in het Paro-
chiehuis in de Gerberastraat. Het kla-
verjassen op 24 september is gewon-
nen door Sjaan van der Drift met 5608 
punten, gevolgd door Annie Blauw-
hoff met 5327, Dirk van Dam met 5238 
en Lenie van Klink met 5153 punten. 

Jaap wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezelli-
ge kaartmiddag in het Dorpshuis van 
13.30 tot 16.30 uur. Op donderdag 25 
september is Jaap Balk op de eerste 
plaats geëindigd met 5411 punten, 
gevolgd door Cobie van Weerdenburg 
met 5155 punten en Nico de Ron met 
5136 punten. Belangstelling voor deze 
gezellige middag? Voor inlichtingen 
kan gebeld worden naar mevrouw R. 
Pothuizen via 0297-340776.

Voetbalwedstrijd tegen DSS Haarlem

RKDES geeft in slotfase 
overwinning uit handen
Kudelstaart – RKDES heeft haar 
eerste punt in de derde klas binnen. 
In Haarlem werd met 2-2 gelijk ge-
speeld. Toch was de teleurstelling 
groot, want in de 94e minuut kreeg 
DSS een terechte strafschop, RK-
DES verdediger Richard de Vries 
beging een overtreding in het straf-
schopgebied, een verdiende over-
winning van de Kudelstaarters ging 
in rook op. Vooral in de beginfase 
van de wedstrijd was DSS de betere. 
Dat resulteerde in de 9e minuut 
voor een voorsprong van de Haar-
lemmers. RKDES verdediger Jus-
tin de Haan verdedigde de bal ver-
keerd uit en DSS aanvaller Tim Ko-
ning profiteerde van dit buitenkans-
je. RKDES op een 1-0 achterstand. 
In de 15e minuut ontbrak het RK-
DES aan het nodige geluk, toen 
Daryl Haime op de lat schoot. DSS 
had in de eerste helft een licht veld-
overwicht en kreeg een aantal gro-
te kansen. RKDES was een aantal 

keer met uitvallen gevaarlijk. Voor-
al vanaf links was Daryl Haime er 
goed langs. Zijn voorzetten wer-
den niet benut, doordat vooral Jor-
dy Bourgonje lengte mist. De rust-
stand van 1-0 voor DSS was dan 
ook een juiste afspiegeling van de 
wedstrijd. De tweede helft een be-
ter RKDES. Trainer Koos Abrahamy 
bracht Dani Calmez in en dat gaf 
de nodige impulsen. Roy Endhoven 
moest veel werk verrichten, voor-
al omdat de terug gekeerde Mischa 
v.d. Scheur op het middenveld geen 
pollen kon breken. Een sublieme 
dieptepass van Roy Endhoven zet-
te Daryl Haime vrij voor DSS doel-
man James Leuverman, de bal ging 
net naast het doel. In de 57e minuut 
moest RKDES doelman Dario Veld-
man er aan te pas komen, zijn fraaie 
redding redde RKDES voor een gro-
tere achterstand. In de 61e minuut 
kwam Edwin van Maris er in voor de 
geblesseerde Jordy Bourgonje. RK-

Darts echte sport!

Aalsmeer - Darten word vaak gezien 
als een simpel spelletje, een beetje pijl-
tjes gooien, zo wordt er vaak gedacht, 
dat kan toch iedereen. Wel, je moet 
toch echt wel een beetje inzicht en 
techniek hebben, want je moet wel we-
ten hoe en wanneer je de dubbels uit 
moet gooien. Dit gaat Guido Scholten 
goed af, hij had een hoge uitgooi van 
115 en werd mede hierdoor eerste Ook 
al had Kees de Lange 180 gegooid en 
een goede strijd geleverd, toch won Se-
bastiaan Dolk en hij werd tweede. Op 
de derde plaats eindigde Ted van Ga-
len. In de verliezers ronde werd Daan 
Herben eerste, tweede René Radema-
ker en derde Marieta Dolk. Er is iede-
re dinsdagavond darten in ’t Middel-
punt in de Wilhelminastraat 55. De zaal 
is vanaf 19.30 uur open, de competitie 
begint om 20.00 uur. 

Kaartavond bij 
FC Aalsmeer

Aalsmeer - Op vrijdag 3 oktober is er 
weer een kaartavond bij FC Aalsmeer. 
De kaartavond vindt plaats in de kan-
tine van FC Aalsmeer aan de Beetho-
venlaan 120 en begint om 20.15 uur. 
Iedereen die van koppel-klaverjas-
sen en hartenjagen houdt, is van har-
te welkom. 

Kaarten bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 3 ok-
tober is er weer gewoon kaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
Komt allen, de koffie en thee staan 
weer klaar vanaf 19.30 uur. Aanvang 
20.00 uur. Noteer gelijk 14 oktober 
in de agenda, dan is de eerste kien-
avond, aanvang 20.00 uur. Het koppel-
kaarten is, raar genoeg, meer in trek 
als gewoon kaarten, waar dat aan ligt? 
Weer een ‘volle bak’ afgelopen vrij-
dag 26 september. En een sfeertje om 
van te likkebaarden, in één woord fan-
tastisch. En gewonnen door Meindert 
van de Terp en Gerard Pauw met 5612 
punten, gevolgd door Paul Schouten 
en Wim Springintveld met 5563 pun-
ten en op drie Nel en Leo Ton met 5535 
punten. Het jokeren is gewonnen door 
Trudy met 533 punten, de poedelprijs 
was voor Gonny met 628 punten.
 

Sjoelcompetitie 
in Rijsenhout

Rijsenhout - Op 18 september 
heeft Sjoelclub Rijsenhout de com-
petitie hervat. In de hoofdklasse is 
Dirkjan Baardse het hoogst geëin-
digd met 2033 punten, gevolgd door 
Thomas van Brakel met 1800 en Li-
neke van Brakel met 1720 punten. In 
de A-klasse was Til Vermeer de bes-
te sjoeler met 1647 punten, op twee 
Elly Lanser met 1627 en op drie Leo 
van Faassen met 1623 punten. 

In de B-klasse heeft Els van der Lin-
den het beste gespeeld met 1573 
punten, gevolgd door Astrid Over-
beek met 1551 punten en Alie van 
Tol met 1503 punten. In de C-klasse 
was de hoogste eer voor Willem Ro-
mijn met 1474 punten, op twee An-
nie van ‘t Zelfde met 1454 punten 
en op drie Rie Kant met 1407 pun-
ten. 

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 4 oktober:
F.C.Aalsmeer
F.C.Almere 1 - F.C.Aalsmeer 1 14.30 u
Swift 3 - F.C.Aalsmeer 2 13.00 u
F.C.Aalsmeer 3 – OlympiaHaarl. 2 14.30 u
F.C.Aalsmeer 4 – Buitenveldert 4 14.30 u
Arsenal 7 - F.C.Aalsmeer 5  12.00 u
Overbos 4 - F.C.Aalsmeer 6 15.00 u
F.C.Aalsmeer.Vet.1 – CTO’70 Vet.1 14.30 u

Vrouwen
WV-HEDW VR.2 - F.C.Aalsmeer VR.1 12.45 u

Junioren
Altius A1 - F.C.Aalsmeer A1 13.15 u
AMVJ A1 - F.C.Aalsmeer A2 15.00 u
Arsenal B1 - F.C.Aalsmeer B1 12.00 u
F.C.Aalsmeer B2 – AMVJ B1 14.00 u
F.C.Aalsmeer B3 – Hillegom B3 12.30 u
UVV C1 - F.C.Aalsmeer C1 11.00 u
Hertha C1 - F.C.Aalsmeer C2 9.30 u
F.C.Aalsmeer C3 – SCW C1 10.30 u
VVC C6 - F.C.Aalsmeer C4 11.45 u
F.C.Aalsmeer C5 – Amstelveen C3 10.30 u

Pupillen
RKAVIC D1 - F.C.Aalsmeer D2 9.30 u
F.C.Aalsmeer D3 – SCH’44 D1 11.30 u
Amstelveen D3 - F.C.Aalsmeer D4 10.15 u
Kon.HFC D13 - F.C.Aalsmeer D7 9.15 u
DSOV E1 - F.C.Aalsmeer E1 10.45 u
F.C.Aalsmeer E3 – Roda’23 E6 9.00 u
Roda’23 E7 - F.C.Aalsmeer E4 13.15 u
F.C.Aalsmeer E5 – HBC E3 10.30 u
F.C.Aalsmeer E6 – DIOS E8 9.00 u
F.C.Aalsmeer E7 – HSV’69 E1 9.00 u
F.C.Aalsmeer E8 – AFC E 11 9.00 u
SCH’44 E9 - F.C.Aalsmeer E9 10.00 u
SCW E5 - F.C.Aalsmeer E10 8.45 u
Roda’23 F1 - F.C.Aalsmeer F1 9.00 u
F.C.Aalsmeer F2 – Hoofddorp F3 9.00 u
Pancratius F5 - F.C.Aalsmeer F3 9.00 u
F.C.Aalsmeer F4 – NFC F3 9.00 u
F.C.Aalsmeer F5 – CSW F4M 9.00 u
F.C.Aalsmeer F6G – RKAVIC F4 9.00 u
Roda’23 F13 - F.C.Aalsmeer F7G 10.45 u
Roda’23 F15 - F.C.Aalsmeer F8 10.45 u
AMVJ F6 - F.C.Aalsmeer F9 11.45 u

Meisjes
F.C.Aalsmeer MA.1–Nw.Sloten MA.1 14.30 u
BFC MC.1 - F.C.Aalsmeer MC.1 13.35 u
F.C.Aalsmeer MC.2 – Nw.Sloten MC.1 11.30 u
F.C.Aalsmeer MD.1 – SCH’44 MD 2 11.30 u
Overbos ME.3 - F.C.Aalsmeer ME.1  9.20 u
DSS ME.2 - F.C.Aalsmeer ME.2 9.30 u

RKDES
CTO’70 D1 - RKDES D1 11.30 u
RKDES D2 – Roda’23 D6 9.30 u
RKDES D3 – UNO D4 11.00 u
AFC D 10 - RKDES D4 9.00 u
Legm.vogels E3 - RKDES E1 9.00 u
RKDES E2 – Legm.vogels E5 11.00 u
DIOS E6 - RKDES E3 11.00 u
DSOV E4 - RKDES E4 9.00 u
RKDES E5 – Hoofddorp E 11 9.30 u
RKDES F1 – VVC F1 11.00 u
RKAVIC F1 - RKDES F2 9.00 u

Legm.vogels F3 - RKDES F3 11.00 u
UNO F5 - RKDES F4 8.30 u
RKDES F5 – Geel Wit F4 11.00 u
RKDES F6 – DSS F10 9.30 u
Hoofddorp F14 - RKDES F7 10.00 u
RKDES F8 – Amstelveen F7 9.30 u
SDW F6 - RKDES F9 9.30 u

Vrouwen
RKDES VR.1 – S.C.Monster VR.1 13.00 u

Meisjes
RKDES MC.1 – Legm.vogels MC.1 11.00 u
’t Gooi MD.2 - RKDES MD.1 10.30 u
RKDES ME.1 – SCW ME.1 9.30 u

SCW
SCW 1 – Zandvoort 1 14.30 u
SCW 2 – Swift 6 12.00 u
HBC 2 - SCW 3 12.45 u
Argon 9 - SCW 5 12.30 u
SCW 6 – Alliance’22 2 12.00 u
SCW Vet.1 – AFC Vet.1 14.30 u 
SCW Vet.2 – TOG Vet.2  15.00 u

Junioren
SCW B1 – VVC B3 11.00 u
F.C.Aalsmeer C3 - SCW C1 10.30 u
SCW C2 – OlympiaHaarl. C3 10.15 u

Pupillen
OlympiaHaarl. E1 - SCW E1 10.15 u
Kon.HFC E4 - SCW E2 12.15 u 
SCW E3 – UNO E4 8.45 u
SCW E4 – OlympiaHaarl. E4 8.45 u
SCW E5 – F.C.Aalsmeer E10 8.45 u
Hoofddorp F6 - SCW F1 9.00 u
SCW F2 – HSV’69 F1  
  8.45 u
Vrouwen
Lopik VR.1 - SCW VR.1 10.15 u

Meisjes
Velsen MB.2 - SCW MB.1 14.30 u
SCW MC.1 – Buitenveldert MC.4 8.45 u
RKDES ME.1 - SCW ME.1 9.30 u

Zondag 5 oktober:
F.C.Aalsmeer
DSK 1 - F.C.Aalsmeer 1 14.00 u
F.C.Aalsmeer 2 – Swift 4 11.00 u
F.C.Aalsmeer 3 – Legm.vogels 3 11.30 u
F.C.Aalsmeer 4 – RCZ 3 11.30 u
TOG 2 - F.C.Aalsmeer 5 11.30 u
F.C.Aalsmeer 6 – Buitenboys 5 11.30 u

RKDES
RKDES 1 – Bloemendaal 1 14.00 u
RKDES 2 – De Bilt 2 11.00 u
Velsen 2 - RKDES 3 11.00 u
RKDES 4 – Buitenveldert 2 12.00 u
Roda’23 5 - RKDES 5 12.00 u
Hertha 2 - RKDES 6 12.00 u

Junioren
RKDES A1 – Weesp A1 12.00 u
NFC B1 - RKDES B1 11.30 u
Kon.HFC C2 - RKDES C1 10.30 u
RKDES C2 – SDZ C4 12.00 u

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Victor(ie) voor Tim van de Poel
Kudelstaart - Na de Open Ku-
delstaart van twee weken geleden 
was vorige week vrijdag dan ein-
delijk de eerste speelavond van het 
seizoen van de dartclub Poel’s Eye. 
Sommige darters moesten weer 
even in hun ritme komen na de lan-
ge zomer, andere darters bleken te-
gelijk in topvorm. In de poule wa-
ren dan ook vele verrassende uitsla-
gen. Zo won Wim Könst van Erik Jan 
Geelkerken, Piet van Overbruggen 
van Danny Zorn, Jan van Zanten van 

Bak en Rob Braam van Tom Keijzer. 
Dat waren stuk voor stuk knap-
pe overwinningen. Toch herstelden 
de genoemde verliezers zich uitste-
kend, want allen wisten zich alsnog 
voor de A ronde (het hoogste ni-
veau) te plaatsen. Erik Jan en Tom 
bereikten uiteindelijk de kwart fi-
nales, net als Peter van de Laarse 
en Gilbert van Eijk. Danny wist zijn 
eer nóg beter te ‘herstellen’ door via 
Ronald Baars de finale te bereiken. 
In de andere halve finale stond een 

Victorie voor Tim (links) van de Poel tegen Victor van Schie.

nieuwkomer. Johan van Polanen 
wist bij zijn debuut te imponeren, 
maar moest uiteindelijk William Hu-
nitetu voorrang verlenen richting de 
finale. William en Danny zijn geres-
pecteerde darters. Hoewel zij al vele 
finales speelden (en wonnen) was 
dit hun eerste finale tegen elkaar op 
het hoogste niveau van een speel-
avond. Wel stonden zij twee keer te-
genover elkaar in de finale van de 
Kudelstaart Open, waarbij Dan-
ny beide keren als winnaar tevoor-
schijn kwam. Maar, niet alleen heeft 
William ondertussen de Open Ku-
delstaart 2014 op zijn naam staan, 
ook won hij nu de eerste finale van 
het huidige seizoen. Op het tweede 
niveau bereikten Arno Kroon, Frank 
Droogh, Oscar Gootjes en Ilona van 
Emden de kwartfinales. Tjitte Mie-
dema en Bak reikten één stapje ver-
der, maar de finale ging uiteindelijk 
tussen André van de Niet en Rem-
co Maarse. Uiteindelijk won An-
dré voor de derde keer ooit een fi-
nale bij de Poel’s Eye. Remco ver-
loor dan wel de finale, wel had hij 
met een knappe 119 finish de hoog-
ste uitgooi van de avond. Volgende 
week meer nieuws over het derde 
en vierde niveau. Bijvoorbeeld dat 
Victor van Schie voor de tiende keer 
ooit een finale bij de Poel’s Eye be-
reikte, maar dat het Tim van de Poel 
was die voor de achtste keer ooit de 
Victorie wist te behalen, in dit geval 
op het derde niveau. De volgende 
speelavond van Poel’s Eye is volgen-
de week vrijdag 10 oktober in het 
Dorpshuis. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost vier euro 
en de minimum leeftijd is 15 jaar. 

Estafette Zwemmen
Bart en Dennis goed op NK
Aalsmeer - Afgelopen zondag von-
den in het Pieter van den Hoogen-
band Stadion de Nederlandse Kam-
pioenschappen Estafette Zwemmen 
plaats. Vanuit Aalsmeer deden hier 
Dennis Weening en Bart Somme-
ling aan mee. Beide zwemmers heb-
ben aan het begin van het zwemsei-
zoen, samen met nog drie zwemmers 
uit Aalsmeer (Fabiënne Vork, Finn 
Vos en Thomas Weening), de over-
stap gemaakt naar de hoofdstedelijk 

zwemvereniging De Dolfijn. Het trai-
ningsseizoen begon dit jaar voor de 
Aalsmeerse zwemmers vroeger als 
voorheen; reeds in de zomervakan-
tie werden er trainingsmeters afge-
legd in het 50 meter bassin van het 
Sloterparkbad in Amsterdam, nu de 
thuisbasis van deze zwemmers. Bart 
en Dennis mochten meedoen in de 
estafette ploegen van de Dolfijn bij 
dit Nederlands Kampioenschap, Bart 
– als jongste zwemmer (16 jaar) – bij 

De wedstrijdzwemselectie van De Dolfijn.

de senioren en Dennis (14 jaar) bij 
de junioren. Dennis, terugkomend 
van een blessure seizoen met een el-
leboog operatie, trad aan in het och-
tendprogramma en mocht vol aan de 
bak op de 100 meter vrije slag, 100 
meter schoolslag, 100 meter rugslag 
en als slotzwemmer in de 4 x 100 
meter wisselslag. Dennis deed het 
uitstekend met onder andere een 
57:31 sec. en 56:34 sec op de 100 
meter vrije slag (officieus persoonlijk 
record); ook zijn tijd op de 100 meter 
schoolslag (1:15:07) sprak tot de ver-
beelding. Dennis en zijn Dolfijn kor-
nuiten brachten alle estafettes tot 
een goed einde, hetgeen resulteer-
de in een vijfde plek van Nederland 
in het totaal klassement. Bart mocht 
in de middag aantreden bij de gro-
te mannen en zwom tussen de na-
tionale zwemtoppers mee in de 10 
x 100 meter vrije slag estafette; een 
echt spektakel. Als zevende zwem-
mer in de estafette stond Bart zijn 
mannetje en zwom een mooie 54:28 
sec op de 100 meter vrije slag (ook 
een officieus persoonlijk record). De 
Dolfijn werd in deze estafette vierde 
van Nederland; evenals in de totaal 
uitslag. Voor Bart en Dennis een ui-
termate goed geslaagd Nederlands 
Kampioenschap Estafette Zwem-
men. 

DES werd steeds sterker. Dat resul-
teerde in de 67e minuut in een ge-
lijke stand. De goed ingevallen Da-
ni Calmez zette op snelheid een 
mooie aanval op, zijn fraaie voor-
zet werd snoeihard ingekopt door 
verdediger Sven Boelsma, RKDES 
op een 1-1. In de 86 minuut kwam 
RKDES op voorsprong, met invaller 
Dani Calmez weer in een hoofdrol. 
Hij speelde zich vrij in het 16 meter 
gebied en schoot in de rechterhoek 
fraai raak, RKDES op een 1-2 voor-
sprong. Ook in de slotfase bleven de 
bezoekers uit Kudelstaart de boven-
liggende partij. Maar in de blessu-
retijd kwam de bal in het 16-meter-
gebied, RKDES verdediger Richard 
de Vries tikte zijn tegenstander aan 
en scheidsrechter Bogards kon niet 
anders dan de bal op de stip te leg-
gen. Dit buitenkansje werd door 
DSS speler Iliass Akchich benut, 
2-2. De wedstrijd was daarmee ook 
direct afgelopen, RKDES behaalde 
hiermee haar eerste punt, maar ge-
zien de tweede helft had het team 
van trainer Koos Abrahamy meer 
verdiend. Aanstaande zondag 5 ok-
tober speelt RKDES 1 thuis aan de 
Wim Kandreef om 14.00 uur tegen 
Bloemendaal 1.
Ad Verburg

Tafeltenniscompetitie
Alweer nipt verlies voor 
Bloemenlust 1 tegen VDO2
Aalsmeer - Voor de derde achter-
eenvolgende week leed Bloemen-
lust 1 een nipte nederlaag, deze 
keer 4-6 tegen de Uithoornse bu-
ren VDO 2, en voor de derde keer 
wist Bart Spaargaren keurig 2 ze-
ges te boeken. Frans Ravesteijn 
en Johan Berk waren te sterk voor 
één tegenstander en verloren alle-
bei ook een wedstrijd na een be-
slissende vijfde game. 

Vooral Frans was heel dicht bij de 
overwinning met twee ‘match-

points’ bij 10-8, maar helaas voor 
Bloemenlust wist de tegenstan-
der dit nog naar 13-15 om te zet-
ten. Ook het dubbelspel door Bart 
en Johan ging in vijf games naar 
de bezoekers. Bloemenlust 2 speel-
de uit tegen Het Nootwheer 11, die 
vorig seizoen nog 2de was gewor-
den in de 4de klasse op 1 punt van 
de kampioen. En dat was goed te 
merken. Nootwheer bleek een ma-
tje te groot. Alleen tegen de inval-
ler die van Nootwheer 12 kwam ( 
ook 4de klasse) had Bloemenlust 

Aalsmeer - Op vrijdag 3 oktober 
start in The Beach een wekelijkse in-
stuifochtend van 9.30 tot 11.30 uur, 
bedoeld voor actieve zestigers, ze-
ventigers en zeventig-plussers. Tij-
dens dit initiatief, dat gesteund wordt 
door Vita Welzijn en Advies, wordt 
een gevarieerd programma aangebo-
den om fit en vitaal te blijven. Plezier, 
kracht, conditie, souplesse en spel 
staan daarbij centraal. Er kunnen ge-
zamenlijke groepsles gevolgd worden 
met wisselend thema: BBB, conditie, 
reactievermogen en balans. Ook kun-
nen ouderen onder deskundige be-
geleiding in het speciale functioneel 

trainingscentrum, trainen op basis 
van uw eigen lichaamsgewicht. Hier-
bij zullen alle oefeningen gericht zijn 
op de dagelijkse bewegingen als bij-
voorbeeld staan, zitten, weg- of om-
hoogduwen. Daarnaast wordt iede-
re week beachvolleybal of lijnbal ge-
speeld. Wilt u het rustiger aandoen, 
dan is jeu de boules of een biljartje 
maken ook mogelijk. De kosten voor 
deze instuif bedragen 6 euro per keer. 
Meer weten? Neem dan contact op 
met 06-10354982, Andrea Knop of 
email naar cisca@lastrata.nl, Cis-
ca van der Straaten. Adres van The 
Beach is Oosteinderweg 247a.

kansen. Peter Vellema won van 
hem afgetekend in drie games en 
Horst Krassen verloor net aan in 
vijf games (dat was ook de enige 
partij waarbij een beslissende vijf-
de game nodig was). Danny Knol 
verloor in vier games van de inval-
ler en omdat ook het dubbelspel 
door Peter en Danny verloren ging 
werd de einduitslag 9-1. Bloemen-
lust 3 boekte een mooie 7-3 uitze-
ge op Amstelveen 5 en passeer-
de ze daarmee op de ranglijst . Zo-
wel Wim v.d. Aardweg als Philippe 
Monnier bleven met drie zeges on-
geslagen in de enkelspelen, maar 
samen wisten ze niet het dubbel-
spel te winnen. Willem Visser ver-
sloeg een tegenstander en was 
dicht bij een 2de zege. Helaas ging 
de beslissende vijfde game nipt 
verloren.

KRO’s Nora op bezoek bij 
handbaljeugd van RKDES
Kudelstaart - Zaterdag 27 septem-
ber kreeg de F-jeugd van RKDES 
handbal een wel heel bijzonder team-
lid erbij. Nora, van het kinderpro-
gramma ‘Nora zoekt een sport’ kwam 
kijken of handbal iets voor haar is. 
‘Nora zoekt een sport’ is een tv-pro-
gramma van KRO Kindertijd waarin 
de 7-jarige Nora uit Kudelstaart ken-
nis maakt met verschillende sporten 
die ze nog nooit eerder heeft gedaan. 
Tijdens de 4 uur durende opname, 
kwamen alle facetten van het maken 
van een televisieprogramma aan bod. 
Voorbereidingen in de sporthal, in-
terview met trainer en hoofdpersoon 
Nora en natuurlijk de training met de 
leden van handbalvereniging RKDES 
zelf. Jeugdtrainers Claudia en Cin-

dy hadden samen met damestrainer 
Kees deze training voorbereid, want 
het gebeurt niet vaak dat heel Neder-
land een kijkje komt nemen. Vele trai-
ningsvormen kwamen aan bod, met 
als gemeenschappelijk doel de kin-
deren te leren gooien en vangen en 
om ze weerbaar te maken in het veld. 
Hoewel de training op papier maar 
50 minuten duurde, deed de groep 
er deze ochtend 1,5 uur over. De ca-
meraman wilde namelijk zoveel mo-
gelijk shots maken en dus moesten 
verschillende oefeningen een aan-
tal keren herhaald worden. De kin-
deren deden dit zonder mopperen en 
deden hartstikke goed mee. Nu maar 
hopen dat Nora handbal leuk vindt en 
lid wordt bij de handbal van RKDES.
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Ouderensoos 
bij BV Oostend

Aalsmeer - Op donderdag 9 okto-
ber wordt de tweede ouderensoos 
in het nieuwe seizoen georgani-
seerd in gebouw ’t Middelpunt aan 
de Wilhelminastraat. De kaartmid-
dag begint om 14.00 uur en de zaal 
gaat open vanaf 13.30 uur. Inwo-
ners, die de 55 jaar zijn gepasseerd, 
zijn welkom om gezellig een kaart-
je te komen leggen of te rummicup-
pen. Het kaarten op donderdag 25 
september is gewonnen door Han-
nie Eveleens met 4931 punten, ge-
volgd door Ernie de Koter met 4875 
punten en de derde plaats werd ge-
deeld door mevrouw Verkerk en 
de heer Aarsma met 4743 punten. 
De poedelprijs is uitgereikt aan de 
heer M. Tulp met 4094 punten. Bij 
het rummicuppen behaalde Bep de 
hoogste eer met 175 punten.

Sjoelcompetitie 
BV Oostend

Aalsmeer - Op donderdag 9 ok-
tober houdt buurtvereniging Oost-
end voor liefhebbers vanaf 20.00 
uur weer een sjoelavond in het Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat. De 
deuren gaan 19.30 uur open voor 
inschrijving en koffie of thee. Mee-
doen dit winterseizoen? Kom kijken 
en neem iemand mee. De tweede 
sjoelavond is opnieuw gewonnen 
door Thomas van Brakel met een 
gemiddelde van 123,4 punten. Ook 
zijn prijzen gewonnen door Em-
my Schuit met 122,3 punten, Joke 
Schuttel met 113,1 punten en Kees 
Kooyman en Madeleine Brouwer 
met elk 105,3 punten gemiddeld. De 
laatste prijs is uitgereikt aan Yvonne 
Tulp met 100,7 punten.

Programma 
handbal

Zaterdag 4 oktober, zaal
18.45 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 1 – 
 United Breda (Eerste Divisie)
18.45 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 3 – 
 Baarn
20.00 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 1 – 
 Hasselt (BeNe League)

Zaterdag 4 oktober, veld
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, D3 – Lotus
10.00 uur:  FIQAS Aalsmeer, E3 – Havas
10.50 uur: FIQAS Aalsmeer, E2 – VOS/DSG
10.50 uur:  FIQAS Aalsmeer, D1 – ETC
11.40 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens C1 – 
 Nieuwegein

Zondag 5 oktober, zaal
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens B1 –
 Snelwiek (Jeugddivisie)
11.30 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 2 –
  Westlandia
13.15 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 2 – 
 Sittardia (Eerste Divisie)

Alle thuiswedstrijden worden ge-
speeld in en bij sporthal De Bloem-
hof aan de Hornweg 197. Publiek is 
uiteraard van harte welkom.

Fietstocht op 
7 oktober

Aalsmeer - Het fietsseizoen zit er 
met de tocht op dinsdag 7 oktober 
weer op. Zoals altijd wordt het weer 
een kort rondje rondom het mooie 
dorp. Vertrek vanaf het vertrouwde 
Parochiehuis aan de Gerberastraat 
rond de klok van 13.30 uur. Om on-
geveer 15.00 uur is er een gezellig sa-
men zijn met een hapje en drankje in 
het Parochiehuis. Wim en Til zorgen 
weer voor een gezellige quiz. Fiets 
gezellig deze laatst tocht van 2014 
mee met de ANBO en de PCOB.

Baanloop AVA
Aalsmeer - Op woensdag 8 okto-
ber kan iedereen weer meedoen 
met de 1, 3 en 5 kilometer baanloop 
bij Atletiek vereniging Aalsmeer aan 
de Sportlaan 43. Deelname kost 2 
euro voor niet-leden van AVA. Het 
startschot wordt gegeven om 20.00 
uur en inschrijven kan tot 15 minu-
ten voor aanvang in de kantine. Er 
wordt gelopen met een Ipico loop-
chip die aan de deelnemer wordt 
uitgeleend. Kleedkamers met dou-
ches zijn beschikbaar. Na afloop 
ontvangen de meeste deelnemers 
een plant. Voor verdere informatie: 
www.avaalsmeer.nl.

Voetbalwedstrijd tegen Elinkwijk
FC Aalsmeer zaterdag pakt 
eerste drie punten
Aalsmeer - Trainer Cor van Garde-
ren heeft aan zijn eerste wedstrijd 
aan de Dreef drie punten overge-
houden. Vanzelf ging het allemaal 
niet. Nadat de FC al in de tweede mi-
nuut scoorde (Calvin Koster) kwam 
Elinkwijk in de 16e minuut weer ge-
lijk via Jeffrey Dijksman. Elinkwijk 
kwam zelfs in de 20e minuut op 
voorsprong. Gavin Manders scoor-
de 1-2. De FC zat even in een dip, 
maar knokte zich in de 24e minuut 
weer in de wedstrijd: Calvin Koster 
2-2. De hard werkende Koster be-
loonde zichzelf in de 30e minuut en 
gaf de FC een 3-2 voorsprong. Als-
of de koek nog niet op was scoorde 
Salih Yildiz net voor halftime 4-2 en 
leek de wedstrijd beslist. 

Elinkwijk dacht er anders over en 
scoorde in de 56e minuut de aan-
sluitingstreffer via Gavin Manders, 
4-3. De wedstrijd liep niet in de-
ze periode, ondanks de vele arbeid 
aan weerskanten. De 145 toeschou-
wers genoten echter van de zon en 
de levendige wedstrijd. De wed-
strijd ging op slot in de 81e minuut 
toen Calvin Koster zijn vierde treffer 
scoorde, 5-3. Maar twee minuten la-
ter scoorde Floris Dokkum 6-3 en in 

de 95e minuut bracht de grote ver-
rassing deze middag - Michal Ko-
con - de eindstand op 7-3. Een goe-
de opsteker voor komend weekend 
tegen Almere. Trainer Cor van Gar-
deren hield Mark Ruessink en Len-
nart van der Dussen op de bank 
deze middag. Bart de Jong en Joel 
Germin mochten hun kunsten laten 
zien. Verder stond Thomas Harte op 
de plaats van de geblesseerde Brian 
Sno. Voorin stonden van links naar 
rechts Salih Yildiz, Calvin Koster en 
Michel Vos. Peter Neuvel liet zich 
vaak terugzakken op het midden-
veld met naast zich Floris Dokkum 
en Steven van der Dussen. De twee 
keepers bepaalden echter de wed-
strijd in negatieve zin. Fout ingrij-
pen en uittrappen in de voeten van 
de tegenstanders waren schering 
en inslag en werden door de sup-
porters van weerskanten met on-
geloof aanschouwd. Het bepaalde 
wel het verloop van de wedstrijd en 
het hoog doelpunten gehalte. Ko-
mend weekend 4 oktober speelt FC 
Aalsmeer (zaterdag) uit tegen Al-
mere FC. Locatie Almere FC, Sport-
park De Marken, 1355 ES Almere. 

Jack van Muijden

Fietsweekend VZOD in 
prachtige Limburg
Aalsmeer - STG VZOD heeft het 
fietsseizoen afgesloten met een 
zeer geslaagd weekend in het Lim-
burgse Valkenburg. Na het inladen 
van de racefietsen en mountain-
bikes kon op vrijdagavond de reis 
worden gemaakt naar het Limburg-
se. Onder het genot van een biertje 
werd de quiz ‘Helmpje-op-helmpje-
af’ gehouden met Bert Schuurman 
als glorieuze winnaar. Zaterdagoch-
tend werden de kettingen nog even 
gesmeerd, de remmetjes afgesteld 
en werd de start opgezocht in Sint 
Geertruid, wat niet voor iedereen 
even gemakkelijk te vinden bleek. 

De 30 deelnemers werd opgesplitst 
in verschillende groepen die diverse 
afstanden van de Mh2d zijn gaan rij-
den. Een prachtige, maar wel pitti-
ge tocht door Zuid-Limburg en door 
de Belgische heuvels, met klimme-
tjes tot boven 20%. De jeugdleden 
rijden een afstand van 90 kilome-
ter en de senioren kiezen voor een 
afstand van 160 kilometer. Enkelen 
zonder enig probleem, anderen on-
dervinden hinder van lekke banden 
en niet goed draaiende tandwielen. 
Het schakelsysteem wordt in deze 
omgeving danig op de proef gesteld, 
evenals de fysieke aspecten. Aan het 

Handbal
Eerste thuiswedstrijd voor 
Aalsmeer zaterdag! 
Aalsmeer - De verschillende hand-
balcompetities zijn al even bezig, 
maar aanstaande zaterdag 4 okto-
ber spelen de mannen van FIQAS 
Aalsmeer eindelijk thuis in de ei-
gen Bloemhof. De Belgisch/Neder-
landse competitie – de BeNe League 
– waaraan ze dit seizoen deelne-
men tot februari is iets later gestart 
en bovendien moesten de mannen 
eerst twee keer een uitwedstrijd spe-
len. Het duel – tegen Initia Hasselt – 
begint wel iets eerder dan bezoekers 
van de mannen gewend zijn, name-
lijk al om 19.15 uur. Tot nu toe waren 

hun eerste twee wedstrijden in de-
ze competitie erg spannend, dus de 
verwachting is dat het zaterdag ook 
weer een enerverende partij zal wor-
den. Het team van trainer/coach Re-
né Romeijn, dat vorig seizoen de fi-
nale op één doelpunt miste, is nage-
noeg ongewijzigd. Enige nieuwko-
mer is Tom Bottinga, die over kwam 
van Quintus. Hij maakte echter al be-
hoorlijk wat indruk door in de laatste 
wedstrijd tegen Bocholt maar liefst 
twaalf keer te scoren! De FIQAS-
spelers Remco van Dam en Samir 
Benghanem speelden vorige week 

een wedstrijd met het Nederlands 
Herenteam en deden het goed. Het 
belooft allemaal veel voor de nieuwe 
competitie en het wordt ongetwijfeld 
weer genieten in de Bloemhof: mis 
het niet! 

Eerste verlies dames 
De dames van FIQAS Aalsmeer 
speelden zondagmiddag in Waterin-
gen tegen Velo en liepen daar tegen 
de eerste nederlaag van het seizoen 
op. De dames begonnen wel scherp 
aan de wedstrijd. De dekking stond 
goed en ze namen al snel een voor-
sprong: via doelpunten van Tessa de 
Graaf, Iris van Aalst en Dionne Visser 
die fraai werd aangespeeld aan de 
cirkel: 3-1. De hal zat lekker vol en er 
was ook flink wat publiek van FIQAS 
Aalsmeer mee gereisd. Samantha 
de Soet maakte er 4-2 van en Fleur 
Houtzager 5-2 vanuit de hoek met 

Zwemmen Zuyderzee circuit
Veel goud Oceanus Masters
Aalsmeer - Ook dit seizoen ko-
men de Oceanus Masters in actie 
bij het Zuyderzee circuit. Op zater-
dag 27 september was het de beurt 
aan zwemvereniging de Deltas-
teur uit Kampen om de eerste van 
het seizoen te organiseren. 3 He-
ren en 2 dames reisden af om daar 
aan de start te verschijnen. Met 115 
zwemverenigingen en 621 beloof-
de het een mooie middag/avond te 
worden. Om half vijf werd het eer-
ste startschot geven, de strijd om de 
klassement punten kon beginnen. 
In serie 9 kwam Tom Dimmendaal 
als eerste Oceanees aan de start op 
de 200 vrije slag, met een tijd van 
2.46,84 werd hij derde. 

 De serie erna liep Laura Staal tegen 
een diskwalificatie aan, ze had be-
wogen bij de start. Frank Corveleijn 
wist zich naar een tweede plaats 
te zwemmen en Arjan Bellaart leg-
de met 2.16,00 beslag op plek één 
in zijn klasse. Na ongeveer een uur 
wachten zwom Monique Stant zich 
naar een 41,84, goed voor plek één. 
Bij de 100 rugslag ging Laura zich 
revancheren voor haar diskwalifica-
tie en met een super tijd van 1.22,70 
was dat zeker goed voor plek één. 

Tom legde beslag op plek drie op 
dezelfde afstand. Net voor de pauze 
kwamen de estafette ploegen aan 
de beurt. Oceanus kwam uit in de 
categorie 160+, en mocht het opne-
men tegen de jonkies van 100+ en 
120+. Oceanus werd overall tweede, 
maar in hun categorie overduidelijk 
eerste met 4.29,35 11 seconde snel-
ler dan de inschrijftijd. Na de pauze 
van een half uur kwamen Monique 
en Arjan in actie bij de 50 vlinder en 
beiden legde beslag op plaats één, 
waarbij Monique haar inschrijftijd 
verbeterde met 2,5 seconde. Ook 
de 100 schoolslag werd goed voor 
twee overwinningen voor Monique 
en Frank, Tom legde beslag op plek 
twee met een 1.35,68. De 50 vrije 
slag leverde Frank wederom een 
pracht van een eerste plaats op met 
29,11. Met nog één programma-
nummer te gaan zat deel 1 er bijna 
op. De 200 rugslag is het favoriete 
nummer van Arjan en dat liet hij ook 
zien, met 2.34,45 overtuigend eer-
ste. Laura volgde met 2.59,74, ook 
eerste. Rond de klok van 21.00 uur 
reed de ploeg tevreden huiswaarts. 
De eerste punten voor het eindklas-
sement zitten in de pocket. Eind ok-
tober deel 2 in Emmeloord.

einde heeft iedereen zijn eigen ver-
haal van bijzondere belevenissen. Na 
een gezellig avondje op de terras-
sen in Valkenburg worden op zon-
dag mountainbikes gehuurd. Op-
nieuw wordt in kleine groepen een 
prachtige tocht gereden. Inmiddels 
is het licht gaan regenen en zijn de 
onverharde paden glibberig gewor-
den. Dit leidt tot diverse valpartijen 
en steile stukken waarop echt niet 
gefietst, maar gelopen moet worden. 
Na een paar uur fietsen is iedereen 
flink vermoeid en wel toe aan een 
verfrissende douche. Aan het ein-
de van de middag wordt de terug-
reis aanvaardt naar Kudelstaart. En 
hiermee is het fietsseizoen van STG 
VZOD Kudelstaart afgesloten met 
een fantastisch weekend. Het fiets-
seizoen loopt naadloos over in het 
schaatsseizoen, want eind septem-
ber gaan de ijsbanen weer open. 
Vrijdagavond is de najaarsverga-
dering gehouden nadat de leden 
hun abonnementen hadden opge-
haald. De goedbezochte, informatie-
ve vergadering werd voortgezet met 
een presentatie van Cor Faber over 
schaatsen in Zweden. Deze Hee-
renveense schaatsspecialist orga-
niseert korte vakanties met als uit-
gangspunt het schaatsen over de 
Zweedse meren. Hij vertelt zeer en-
thousiast over de specifieke aspec-
ten die er zijn bij het schaatsen op 
natuurijs en zorgt ervoor dat met 
de begeleidende beelden de inte-
resse wordt gewekt bij de aanwezi-
gen. Met de fietstrainingen in de zo-
mer, de inline-skate en conditietrai-
ningen zijn de leden goed voorbe-
reid en kan het schaatsseizoen be-
ginnen. Voor meer informatie: www.
stgvzod.nl.

Oefencross bij Funny Horse
Aalsmeer - Zaterdag 21 september 
werd de lang verwachte cross opge-
bouwd door een aantal van de vrijwil-
ligers van Funny Horse rijk. Ondanks 
het harde werken, is de nieuwe rijbak 
nog niet helemaal klaar. In de ‘gewo-

ne’ buitenbak werden daarom een 
veertien tal hindernissen opgebouwd. 
Deze hindernissen varieerden van 
vuilcontainers, voertonnen en een ka-
no tot boomstammen en autobanden. 
Het parcours werd op Facebook ge-

publiceerd, zodat de rijders vast een 
idee konden krijgen, wat ze de vol-
gende dag stond te wachten. Op zon-
dag was er tot 11 uur gelegenheid 
om het parcours te verkennen, waar-
na er om 12 uur geoefend kon wor-
den door de ruiters in de lage rubriek 
en om 12.30 verschenen de ruiters 
voor het hoge parcours aan de (oe-
fen) start. Het oefenparcours werd af-
genomen en begeleid door een spe-
ciaal daarvoor getrainde instructrice. 
Na de nodige weigeringen en spec-
taculaire sprongen, verscheen om 13 
uur de eerste ruiter aan de start. Eli-
sa Stroboer won de eerste prijs in de 
categorie hoog en kreeg samen met 
Kim Schindeler, de winnaar van laag 
een prachtige prijs aangeboden, na-
melijk een echte cross les bij Marco 
de Jong in Aalsmeer. De tweede prijs 
voor Thanyshia du Prie en Lindsey 
Smitwas, die een grote ton voer voor 
de hardwerkende paarden en pony’s 
kregen. De overige deelnemers kre-
gen een prachtig rozet als aanden-
ken aan deze dag. Nu afgelopen zon-
dag ook nog de nieuwe rijbaan offici-
eel is geopend kan het winterseizoen 
al niet meer stuk. Er is zoveel te bele-
ven op Funny Horse! Voor informatie 
www.funnyhorse.nl.

een mooie lob. Na de 6-2 slopen er 
wat slordigheidjes in het spel die 
leidden tot balverlies. Zo kreeg Velo 
de kans om dichterbij te komen. Via 
6-4 werd het zelfs 6-6 na 16 minuten. 
Vanaf dat moment golfde het spel en 
de doelpunten op een neer; het pu-
bliek zag een gelijk op gaande strijd 
die uiteindelijk leidde tot een 11-
11 ruststand. Na de rust pakten de 
Aalsmeerse dames het niet meteen 
scherp op. Het spel bleef wat slor-
dig en al probeerde de ploeg zich te 
herpakken, Velo profiteerde optimaal 
en sloeg een gaatje: 16-11. Gelukkig 
bracht Iris van Aalst haar ploeg met 
een mooi afstandsschot weer iets 
dichterbij: 17-12 en via een penalty 
werd de marge nog kleiner: 17-13. 
Toch kon FIQAS Aalmeer niet echt 
doordrukken. De speelsters pro-
beerden het wel, maar de achter-
stand was te groot en Velo bleef in 

de tussentijd ook scoren. Via 18-14 
en 19-16 werd het 20-17. De tijd be-
gon te dringen, maar na een mooie 
stop van Jesse v.d. Polder kon FIQAS 
Aalsmeer overnemen: 20-18 met nog  
7 minuten te gaan. Fleur Houtzager 
zorgde voor de aansluiting en hoop 
bij de Aalsmeerse supporters: 20-19. 
Maar Velo gaf ook niet op en maak-
te er via de cirkel 21-19 van. Als de 
thuisclub in de slotminuut ook nog 
een strafworp benut, is de tijd om 
nog terug te komen te kort en verlie-
zen de Aalsmeerse dames voor het 
eerst dit seizoen. Gelukkig staan ze 
nog wel op een mooie vijfde plaats. 
Komende zaterdag 4 oktober spelen 
de dames weer een thuiswedstrijd: 
Om 20.45 uur in de Bloemhof tegen 
United Breda. Twee topwedstrijden 
zaterdag dus achter elkaar, eerst de 
heren om 19.15 uur en daarna van-
af 20.45 uur de dames van Aalsmeer.

Handboogschietvereniging Target
Ynske, Johan en Brandon winnen 
Gerrit Versteegverschieting
 Aalsmeer - Op 21 september 
werd bij HBV Target weer de jaar-
lijkse Gerrit Versteegverschieting 
georganiseerd met ter afsluiting 

een gezellige barbecue. Dit is een 
wedstrijd die, als het weer het toe-
laat, op de buitenbaan wordt ver-
schoten. Met ruim 20 schutters 

aan de meet moesten er 36 pij-
len worden geschoten op de doe-
len die zich 25 meter verderop be-
vonden. De weersverwachtingen 
waren wat twijfelachtig, maar toch 
werd besloten om de boel buiten 
klaar te zetten met in het achter-
hoofd de optie om de hele wed-
strijd in geval van regen naar bin-
nen te verplaatsen. 

Hoewel er wel sprake was van een 
behoorlijke windkracht kon de 
wedstrijd buiten voltooid worden. 
In de barebowklasse werd de win-
nares Ynske de Haan, bij de recur-
veklasse was Johan Ruhe de beste 
en in de compoundklasse plaats-
te Brandon Vijzelaar zich als eer-
ste. Direct na de wedstrijd werd er 
gezamenlijk afgebouwd en opge-
ruimd, waarna verschillende part-
ners van de schutters zich bij hen 
voegden voor de barbecue. Secre-
taris Jos de Vries en grasmees-
ter Onno Faber installeerden zich 
achter de barbecue om het vlees 
te bereiden. Het werd een gezel-
lige dag waarbij naast de sport en 
het presteren er ook tijd was voor 
genoeglijk samenzijn met een 
hapje en een drankje. 

Basketbal Aalsmeer 
Heren 1 wint eerste uitwedstrijd
Aalsmeer - De Heren 1 van BV 
Aalsmeer hebben hun eerste uit-
wedstrijd meteen gewonnen. In 
Overveen werd tegen K.T.C. de eer-
ste uitwedstrijd van het seizoen ge-
speeld. Met het team op volle oor-
logssterkte ging Aalsmeer er met-
een fanatiek in. Snelle scores en 
twee driepunters in de eerste vijf 
minuten zorgde voor een tussen-
stand van 4-18 in het voordeel van 
Aalsmeer na vijf minuten. 

Daarna kwam K.T.C. iets terug en 
eindigde het eerste kwart in 8-20. In 
het tweede kwart had de ploeg uit 
Overveen hun spel iets beter onder 
controle, maar toch kon Aalsmeer 
zijn voorsprong uitbreiden naar 
een 21-40 ruststand. K.T.C. deed 
hard zijn best, maar de comforta-
bele voorsprong van de rust werd 
in het vervolg van het derde kwart 
verder uitgebreid. Joris van Leeu-
wen was erg sterk onder het bord 
en Jeroen Vendrik maakte zijn twee-

de driepunter van de wedstrijd. Ook 
in het laatste kwart kwam de ploeg 
van coach Edwin Zijlstra niet in ge-
vaar. Vooral Dennis Zijlstra krikte 
zijn persoonlijke score nog even op. 
Na een driepunter van Sebastiaan 
Stokman was het aan Dani Booij 
om de wedstrijd in stijl af te sluiten 
met wederom een mooie driepun-
ter. Dat bracht de eindstand van de-
ze wedstrijd op 45-71 in het voor-
deel van Aalsmeer. Het was weer 
goed om te zien hoe de nieuwelin-
gen in het team hun draai hebben 
gevonden. Het was een zeer spor-
tieve wedstrijd, waarbij iedere speler 
van Aalsmeer gescoord heeft. Top-
scorers waren Sebastiaan Stokman 
met 15 punten, Dennis Zijlstra met 
14 punten, Jeroen Vendrik met 12 
punten en Joris van Leeuwen met 
10 punten. De volgende tegenstan-
der is D.W.V. Heren 1 uit Amsterdam 
in een thuiswedstrijd op zondag 5 
oktober om 13.30 in de Proosdijhal 
Kudelstaart.
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