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Programmabegroting gemeente Aalsmeer 2012

Huishoudboekje sluitend en 
ruimte voor nieuw beleid!
Aalsmeer - “Dapper”, noemde bur-
gemeester Theo van Eijk het feit dat 
het de gemeente is gelukt om een 
sluitende programmabegroting te 
kunnen presenteren en dat het col-
lege er ook nog in geslaagd is aan 
alle gemaakte afspraken met de 
raad in de lentenota gehoor te ge-
ven. “Dit college is positief en inno-
vatief. Ze wil wat bereiken en wat 
doen.” Afgelopen maandag 8 okto-
ber is het fi nancieel huishoudboek-
je van de gemeente gepresenteerd 
en ondanks de moeilijke tijd en de 
onduidelijkheden over bezuinigin-
gen en over te dragen taken van rijk 
naar gemeenten, zijn de bestuur-
ders tevreden over het eigen inge-
zette beleid van ‘broekriem strak-
ker aantrekken’ en ‘handen uit de 
mouwen steken’. Het fi nancieel per-
spectief is er in ieder geval naar. 
Voor 2013 tot en met 2015 is er 
een positief saldo van respectieve-
lijk 232.000, 509.000 en 38.000 eu-
ro. Echter, 2016 laat vooralsnog een 
negatief beeld van 61.000 euro zien. 
Er is in de begroting rekening ge-
houden met de benodigde fi nanci-
ele middelen voor de uitvoering van 
de beheerplannen, kunstwerken en 
wegen. Ook zijn de in de lenteno-
ta gereserveerde bedragen voor het 
realiseren van de fusie van de voet-
balverenigingen, een scholencom-
plex voor de Hoeksteen en de Weg-
wijzer inclusief de bouw hierbij van 
een (vierde) sporthal in de begro-
ting verwerkt. Wel maakt het colle-
ge zich zorgen over de risico’s van 
de ontwikkelingen van de bouwsec-
tor en consequenties hiervan voor 
de gemeente. Voor negatieve effec-
ten is vanaf 2014 een bedrag van 
950.000 euro gereserveerd. Vanaf 
volgend jaar gaat de gemeente ac-
tief beleid ontwikkelen om de wo-
ningproductie op gang te brengen 
door de uitbreiding van startersle-
ningen te onderzoeken, door te kij-
ken of er goedkopere bouwmetho-
des zijn waardoor ook meer (betaal-
bare) woningen voor jongeren gere-
aliseerd kunnen worden en door het 
maken van afspraken met ontwik-
kelaars over fasering en program-
mering.

Openbare orde en veiligheid
Een belangrijk aandachtspunt van 

de gemeente de komende jaren is 
het gevoel van veiligheid bij inwo-
ners verbeteren. Dit gebeurt met het 
actieplan Veiligheidsbeleid. Speer-
punten daarin zijn de aanpak van 
(jeugd)overlast, terugdringen van 
huiselijk geweld, stimuleren van vei-
lig ondernemen en het verminde-
ren van het aantal woninginbraken. 
Wat de overlast van hangjongeren 
betreft is de aanpak actief. Het jon-
gerenwerk wordt ingezet vanuit de 
eigen gemeente, er zijn in de ver-
schillende wijken inlooppunten voor 
jongeren ingericht en de bestuur-
ders hopen dat het onlangs aan-
gescherpte alcohol- en drugsbe-
leid leidt tot terugdringen van over-
last. “We zoemen in op de positie-
ve krachten, de negatieven pakken 
we snoeihard aan. Er is zeker wat al-
coholgebruik betreft zero tolerance. 
De jeugd buiten is prima, maar er 
is een grens”, aldus burgemeester 
Theo van Eijk in een nadere uitleg. 

Nieuwe N201 en sneltram
Optimisme was er op het gebied 
van verkeer en vervoer. De nieuwe 
N201 gaat volgend jaar open, de di-
recte verbinding (OLG) voor vracht-
verkeer tussen FloraHolland, Schip-
hol en de snelwegen gaat gereali-
seerd worden en de kans is groot 
dat sneltram 51 van Amstelveen 
naar Aalsmeer doorgetrokken gaat 
worden. De stadsregio laat momen-
teel een quickscan doen naar de 
mogelijkheden. Wat het actualiseren 
van de bestemmingsplannen be-
treft, hebben de bestuurders even-
eens positief nieuws te melden. Er 
is, zoals afgesproken met de raad, 
een inhaalslag gemaakt. De ambitie 
om alle bestemmingsplannen voor 
1 juli 2013 te herzien en op orde te 
brengen, lijkt te gaan lukken. Het 
oudste bestemmingsplan dateerde 
overigens van 1949, een stukje in 
de Schinkelpolder. Ook is een berg 
(paar honderd) aanvragen van ver-
gunningen en handhavingprojecten 
weggewerkt. Per 1 januari kan in 
deze in Amstelveen met een scho-
ne lei begonnen worden.

Kunst en cultuur
Het meest besproken onderwerp de 
afgelopen twee jaar is nagenoeg ze-
ker de ingezette bezuinigingsopera-

tie op het gebied van kunst en cul-
tuur. “Er is veel omgebogen”, luidt 
de uitleg van wethouder Gertjan van 
der Hoeven. “De nieuwe nota cul-
tuurbeleid laat een duidelijke ande-
re weg zien. We willen alle kinderen 
op de basisscholen kennis laten ma-
ken met kunst en cultuur. De jeugd 
de mogelijkheid geven hun talenten 
te ontwikkelen, onder andere door 
ambulant muziekonderwijs aan te 
bieden in scholen en wijken. Ver-
der behoudt KCA grotendeels haar 
subsidie voor culturele activiteiten 
en er is geld gereserveerd voor an-
dere aanbieders van kunst en cul-
tuur. KCA raakt dus haar monopo-
lie kwijt.” De subsidie voor beelden-
de kunst in Het Oude Raadhuis gaat 
over twee jaar fors naar beneden. 
Deze nu nog ‘tak’ van KCA dient 
op eigen benen te gaan staan. En 
dit geldt ook voor kunstencentrum 
De Hint. De subsidie voor het kun-
stencentrum wordt per begin vol-
gend jaar stop gezet. En het colle-
ge werkt aan de oprichting van een 
cultuurpunt in de bibliotheek, waar 
iedereen die hart heeft voor cultuur 
terecht kan. “En dat dit tonnen ver-
slindend zou zijn, zoals in een inge-
zonden brief stond, is een slag in de 
lucht”, wil de wethouder nog kwijt. 
“We hebben een transparante be-
groting.” De cultuurnota gaat, even-
als de programmabegroting, behan-
deld worden in het beraad en de 
raad van begin november.
Door Jacqueline Kristelijn

Veel bekijks step-by-step!
Aalsmeer - Voor het derde ach-
tereen volgende jaar vond afgelo-
pen zaterdagmiddag 6 oktober het 
sportieve evenement step-by-step 
plaats. De tocht door Aalsmeer op 
de step is een initiatief van café de 
Praam en is bijzonder populair. Bijna 
gelijk na de aankondiging, stroom-
den de aanmeldingen binnen. Al 
snel moest ‘vol’ gezegd worden. De 
bijna 400 deelnemers hadden het 
weer mee, er scheen een heerlijk 
zonnetje en het waaide niet hard. 
Menig inwoner heeft vast gek opge-

keken bij het zien van zoveel twee-
wielers, die vanaf het Praamplein 
via de Stations-, Stommeer- en Ku-
delstaartseweg op weg gingen naar 
hun eerste stop, surfeiland Vrou-
wentroost. De deelnemers hadden 
in groepjes een routekaart meege-
kregen. De uitleg was duidelijk, al-
le steppers arriveerden na ruim an-
derhalf uur weer bij de Praam om de 
actieve verkenningstocht tot slot te 
eindigen met een party met de dj’s 
Marco en Henkie en zanger Jeff van 
Vliet. Foto: Jacqueline Kristelijn

Vitaliteit 50+ markt groot succes!
Burgemeester en wethouder 
trainen de buikspieren 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
was de tweede editie van de Vita-
liteit 50+ Markt. Twee prominente 
bezoekers, burgemeester Theo van 
Eijk en wethouder Ad Verburg, lie-
ten hun buikspieren op het podium 
trainen door Tigra Fysio Aalsmeer. 
Daardoor konden de andere bezoe-
kers natuurlijk niet achterblijven. Ie-
dereen deed mee aan allerlei acti-
viteiten. Bijna 1.000 bezoekers zijn 
welkom geheten door gastvrouwen 
van Vita welzijn en advies. Er waren 
zoveel zaken op het gebeid van Vi-
taliteit te beleven, te zien en te be-
luisteren dat je er een hele middag 
bezig kon zijn: elektrische fi etsen, 
nek- en voetmassage, kracht- ge-
wicht- en vitaliteit metingen, een le-
zing hoe je zin kunt krijgen in ou-
der worden, hoe je je nalatenschap 
goed regelt, welk plezier het geeft 
om vrijwilligerswerk te doen en wel-

ke leuke cursussen je deze win-
ter allemaal kunt doen. De bezoe-
kers kwamen van heinde en ver. Er 
was zelfs een bezoeker van 94 jaar 
oud uit Kudelstaart die kwam kijken 
wat hij kon doen om vitaal te blij-
ven! Deze prachtige middag werd 
aangeboden en georganiseerd door 
Stichting Dialectica. Zij ontving veel 
complimenten. Toch zijn er nog 
weer onderwerpen die overdacht 
moeten worden: Moet het alleen 
voor 50+ zijn, hoe kunnen de lezin-
gen en workshops nog meer bezoe-
kers krijgen en waar haalt de orga-
nisatie nog meer ruimte vandaan? 
Al met al is het een geweldig eve-
nement dat mede door inzet van de 
gemeente Aalsmeer en veel vrijwilli-
gers zeer geslaagd is. 

Foto’s: Jan Jongkind en 
Jacqueline Kristelijn

Voor droog en warm clubhuis
Sponsors gezocht voor 
nieuw dak op Middelpunt
Aalsmeer - Aan een grote groep 
bedrijven heeft buurtvereniging 
Oostend afgelopen week een brief 
gestuurd. Clubhuis Het Middelpunt 
in de Wilhelminastraat heeft een 
nieuw dak nodig en hier heeft de 
vereniging, die draait zonder subsi-
die, sponsors voor nodig. 
De gelden die geschonken worden, 
zullen geheel gebruikt gaan worden 
om een droog en warm clubhuis te 
kunnen blijven bieden, want Oost-
end bestaat louter uit een groep 
enthousiaste vrijwilligers, die heel 
veel energie en tijd steken om ac-
tiviteiten te kunnen bieden aan in-
woners. In Het Middelpunt is ove-
rigens niet alleen de buurtvereni-
ging actief. Oostend organiseert zelf 
kaart- en dartavonden, sjoelcom-
petities en kaartmiddagen voor ou-
deren. Maar het clubhuis biedt ook 
plaats aan gymnastiek voor oude-
ren, yoga, muziekvereniging Sur-
sum Corda, Levend Evangelie Ge-
meente op zaterdag en voor de 
jeugd worden activiteiten in samen-
werking met De Werkschuit geor-

ganiseerd en het jaarlijkse Oranje-
feest op 30 april wordt door vrijwil-
ligers opgezet. Daarnaast is er ook 
nog ruimte voor mensen die lezin-
gen of voorlichting willen geven en 
initiatiefnemers van praatgroepen. 
Het vernieuwen van het dak gaat 
ongeveer 15.000 euro kosten en dit 
heeft Oostend niet in haar kas. Wilt 
u als bedrijf of als inwoner de buurt-
vereniging fi nancieel helpen om het 
dak van Het Middelpunt te kunnen 
vernieuwen? Uw steun wordt ze-
ker op prijs gesteld. Bankrekening-
nummer van buurtvereniging Oost-
end is ING 67.64.61.433 t.a.v. spon-
soring dak. Voor een persoonlijke 
toelichting kan contact opgenomen 
worden met secretaris M. van der 
Vaart via 06-28254726 of mail naar 
vaart@hetnet.nl. 

Geen autogordel
Rijsenhout - Tussen 15.00 en 16.00 
uur op donderdag 4 oktober zijn au-
tomobilisten op de Aalsmeerderdijk 
gecontroleerd op het dragen van de 
autogordel. Van de 15 gecontroleer-
de bestuurders droegen 4 personen 
geen gordel. Zij zijn bekeurd.

Auto-inbraak 
zonder sporen
Aalsmeer - In de nacht van zater-
dag 6 op zondag 7 oktober is inge-
broken in een zilvergrijze Ford Fo-
cus, die op het parkeerterrein van 
Samen Eén, aan de zijde van de We-
teringstraat stond. Weggenomen is 
een herenzonnebril van het merk 
Pierre Cardin. Schade aan de auto is 
niet geconstateerd, wel had de dief 
een pepermuntblikje op de bestuur-
dersstoel geleegd.

Hardrijder gepakt 
na achtervolging 
Hoofddorp - Op de Weg om de 
Noord in Hoofddorp werd donder-
dag 4 oktober een snelheidscontro-
le gehouden. 170 Bestuurders die 
tussen 19.00 en 21.45 uur de con-
trole passeerden, reden harder dan 
de toegestane 80 km/u. Een au-
tomobilist die de controle voorbij 
raasde met 146 km/u kon niet wor-
den aangehouden. Even later die 
avond had de politie wel ‘beet’. De-
zelfde bestuurder passeerde name-
lijk opnieuw de controle, waarna 
agenten de achtervolging inzetten. 
Van de 45-jarige man uit Amstel-
veen werd het rijbewijs ingevorderd.

Ophelialaan 106
1431 HM Aalsmeer
0297 368010

EN DAT GAAN WE VIEREN!
Tabaktief Ridder & Co bestaat 15 jaar!

actieperiode: van 11 oktober
t/m 24 december 2012

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

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

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

KLAChTEN 
gELuIdshINdER 
sChIphOL

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

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

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

ApOThEEK
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel: 020-3455000
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapo-
theek Amsterdam, tel. 020-59 23 315.
Apotheek groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek groen nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 500814
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

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

dIERENARTs
weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel: 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Heren-
weg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nok-
weg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, ww.ranzijndierenarts.nl

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

huLpdIENsT
Vrijwillige hulpdienst 
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel: 06-23121211
maatschappelijk werk 
Vita welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 u, en op 
afspraak, tel: 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur 
di., do., vr. 10.00-11.00 u., tel: 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl

bRANdwEER 
& pOLITIE

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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishan-
deling en informatie over de hondenschool op 
ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren 
kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Vermist:
- Stommeerkade: Grijs-witte kater met witte voetjes. Hij heet Hendriks. 

Is onderweg uit kooitje ontsnapt.
- Koolwitjesstraat: Cypers grijze kat met witte buik met de naam Duo.
- Hendrikstraat: Rode kater van 15 jaar oud met de naam Moos. Heeft 

een zwart naamplaatje om met telefoonnummer.
- Rhijnlandsoord: zwarte gecastreerde kat met beetje wit (witte teen-

tjes, witte snorharen). Leeftijd 3 jaar. Klein van stuk, naam Gabbertje.
- Edisonstraat: Kruising Noorse boskat. Zwart-wit. Witte sokken. Heeft 

paars halsbandje om.

Gevonden:
- Gaffelstraat: Rustige kat met witte buik en zwart/grijze rug. Cypers.
- Ampèrestraat: Katje, zwart met een witte vlek op borst en buik.
- Aalsmeerderweg: Donker grijze cyperse kat.
- Machineweg: Oranje-grijze poes. 
- Weteringstraat: Er loopt daar al een paar weken een zwarte Noorse 

boskat met zwarte pluimstaart en een opvallend zwart streepje over 
de rechterkant van de neus. Van wie is deze kat?

- Snoekbaarsstraat: Zwarte kat met witte pootjes.

Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met 

staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben. 
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

KERKDIENSTEN
Zondag 

14 oktober

vertolking en vertaling in Engels.
Aparte bijeenkomst voor kinderen.
Om 10u. samenkomst met spreker 
Martijn Piet.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. ds. K. Muller en 16.30u. ds. 
J.M. Mudde uit Haarlem.

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

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst. 

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

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

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

Begra Bijbelstudie
Maandag 15 oktober in Heliomare, 
Zwarteweg 98 om 20u. met ds. Ab 
Agtereek.

Evangeliesatiekring
Bijbelstudie in gebouw Seringen-
horst, Parklaan 26a. Dinsdag 23 ok-
tober 20u. ‘Christus onze hoop’ met 
H.B. Slagter, Wijk bij Duurstede.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag dienst om 10u. Spreker Erik 
Bakker. Tevens crèche en peuter-
dienst.

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart om 
10u. Spreker: Arie Jan Mulder. Te-
vens speciale dienst voor kinderen.

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

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met Jan Broere jr. Kinderkerkdienst. 
Opvang allerkleinsten.

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. ds. J. van Popering. 
Voor jeugd C4U.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u. met ds. E.J. 
Westerman, Aalsmeer. Organist: Th. 
Griekspoor. Om 18.30u. 10r dienst. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met dhr. 
R.D. van Schouwen uit Honselers-
dijk. Organist: M. Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag samenkomst met doven-

Kienavond bij 
de Rijsenvogel
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zaterdag 
13 oktober weer een gezellige kien-
avond. Er worden drie ronde kien 
gespeeld en een grote verloting 
staat op het programma. De zaal is 
vanaf 19.30 uur open. Het kienen 
begint om 20.00 uur in de kantine 
van voetbalvereniging SCW aan het 
Konnetlaantje. Iedereen is van har-
te welkom.

Bijeenkomst 
wijkraad Oost
Aalsmeer - De wijkraad Aalsmeer-
Oost komt maandag 15 oktober bij-
een in brede school De Mikado aan 
de Catharina Amalialaan 66. Het 
wijkoverleg begint om 19.30 uur 
met onder andere wijkschouw in 
Aalsmeer-Oost. Buurtbewoners met 
vragen en opmerkingen zijn van 
harte welkom. Voor meer informatie 
van deze bijeenkomst kan de web-
site bekeken worden. 

Inloop 65+ op 
zondagmiddag
Aalsmeer - Zondagmiddag 14 ok-
tober is er van 15.00 tot 16.30 uur 
weer inloop voor iedereen vanaf 65 
jaar in de Doopsgezinde kerk in de 
Zijdstraat 55. Thema tijdens deze 
openingsmiddag is ‘Herfst’. Er wordt 
geluisterd naar een gedicht over de 
herfst en aansluitend naar ‘Herfst’ 
uit de Vier Jaargetijden van Vival-
di. Daarna is er een drankje en een 
hapje bij een goed gesprek of tij-
dens één van de spellen die klaar-
staan. Alle 65-plussers, voor wie 
de zondag zo lang lijkt te duren, 
zijn welkom. Voor inlichtingen: El-
len van Houten, ouderenpastor, 06-
14144344.

Creatief in Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 17 oktober 
is er van 9.30 tot 11.30 uur weer in-
loop en ontmoeting in de Oost-Inn 
in De Mikado aan de Catharina 
Amalialaan. 
Van 12.00 tot 13.00 uur is er ver-
volgens gelegenheid om gezamen-
lijk te lunchen. ‘s Avonds gaan tij-
dens de creatieve avond herfstkran-
sen gemaakt worden. Iedereen har-
telijk uitgenodigd voor alle activitei-
ten! Voor inlichtingen u kunt bellen: 
0297-325636 of kijk op www.ooster-
kerk.info.

Welkom bij Open Hof Keuken 
Aalsmeer - Op vrijdag 19 oktober 
vanaf 18.00 uur wordt er weer een 
maaltijd geserveerd in het Baken 
aan de Sportlaan 86. Om 17.45 uur 
wordt de deur open gezet. De maal-
tijd eindigt rond 20.00 uur. Het doel 
van de Open Hof Keuken is ont-
moeting en iedereen mag aanschui-

ven. Op het menu staat de gehakt-
bal centraal met diverse groentes en 
aardappels. De kosten bedragen 4 
euro per persoon. Opgeven kan via 
diaconie@pgaalsmeer.nl of bel de 
diaconie via 06-41700923. Aanmel-
den kan tot donderdag 18 oktober. 
Iedereen is van harte welkom.

Wmo-raad in 
gemeentehuis
Aalsmeer - Woensdag 17 oktober 
vergadert de Wmo-raad vanaf 15.30 
uur in kamer 011 van het gemeente-
huis. De vergadering is vrij toegan-
kelijk. In verband met de beveiliging 
van het gemeentehuis is het prak-
tisch wanneer u zich even aanmeldt 
bij Berend Vollmuller via 360963, 
zodat u kan worden begeleid naar 
de vergaderruimte.

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zondag 
14 oktober weer een vogelbeurs. 
Deze vindt plaats in de kantine van 
voetbalvereniging SCW aan het 
Konnetlaantje. Belangstellenden zijn 
welkom tussen 9.30 en 13.30 uur. 
Voor 50 eurocent kunnen bezoekers 
naar binnen, kinderen onder de tien 
met begeleiding mogen gratis. De 
Rijsenvogel heeft weer betrouwba-
re handelaren uitgenodigd met een 
grote variatie aan tropische vogels 
en diverse soorten grote en kleine 

parkieten. Ook bieden de leden van 
de vereniging vogels te koop aan. 
Ook niet leden mogen hun vogels te 
koop aanbieden op deze beurs. On-
dervindt u problemen met het kwe-
ken van vogels, of wilt u ook be-
ginnen met deze hobby? Dan kunt 
u altijd terecht bij de leden van de 
vereniging. Op de beurs kunt u bo-
vendien terecht voor diverse soor-
ten vogelvoer en vogelaccessoires. 
Voor verdere informatie kan ook de 
website www.derijsenvogel.com ge-
raadpleegd worden.

Met medewerking vier solisten
ACOV zingt het Requiem 
van Mozart in Bloemhof
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 13 oktober verzorgt Aalsmeers 
Christelijke Oratorium Vereniging 
een concert in De Bloemhof aan de 
Hornweg 187. Na de pauze wordt 
het Requiem van Mozart uitgevoerd. 
Vóór de pauze twee korte werken 
van tijdgenoten van Mozart: Mi-
chael Haydn en Salieri. Vier solisten 
zullen hun medewerking verlenen: 
Florien Hilgenkamp (sopraan), Dave 
ten Kate (altus), Leon van Liere (te-
nor), David Greco (bariton). De be-
geleiding is in handen van continuo 
en organist Sander van der Houten. 
De algehele leiding is in handen van 
Danny Nooteboom. Danny Noote-
boom (1970) studeerde Schoolmu-
ziek aan het conservatorium van 
Arnhem, Muziekwetenschap aan de 

Universiteit Utrecht en Koordirectie 
aan de Hogeschool Gorinchem. Hij 
had les bij onder andere Frans Moo-
nen en Joop Schets. Vanaf 1990 is 
Danny actief als dirigent. Aanvanke-
lijk als dirigent van orkesten en en-
sembles, maar vanaf 1992 ook als 
koordirigent. Vanaf 1 januari 2012 
is hij verbonden aan de ACOV. Het 
wordt zijn eerste grote concert met 
het koor. 
Kaarten kosten 22 euro, inclusief 
programmaboekje, en zijn te koop 
via de koorleden: voorzitter@acov.nl 
en bij het Boekhuis in de Zijdstraat, 
the Readshop in de Ophelialaan en 
Kraan Mode aan de Aalsmeerder-
weg. Jongeren tot 18 jaar betalen 15 
euro toegang. Voor meer informatie: 
www.acov.nl.

Blijf veilig mobiel met ANBO
Aalsmeer - Zaterdag 6 oktober 
was ook ANBO-Aalsmeer aanwe-
zig op de Vitaliteits50+markt in het 
Aalsmeerse gemeentehuis. Niet al-
leen met informatie over het nut van 
een landelijke ouderenbond. Maar 
ook concreet met promotie van een 
project wat volledig past bij het on-
derwerp van deze Vitaliteitsmarkt 
namelijk het project ‘Blijf Veilig Mo-
biel’. Dit project waaraan onder an-
dere ANWB, Fietsersbond en Vei-
lig Verkeer Nederland deelnemen, 
wil proberen om senioren zo lang 
mogelijk op een plezierige manier 
in beweging te houden, omdat uit 
steeds meer onderzoeken blijkt dat 
bewegen mee helpt in het voorko-
men van hart- en vaatziekten, van 
diabetes maar zelfs ook van de-
mentie. De ouwe getrouwe fiets kan 
een belangrijke rol in spelen. Goed-
koop, gemakkelijk en nog leuk ook! 
Ook de fietsspecialisten van AN-
BO-Aalsmeer hebben meegewerkt 
aan dit project en met maande-
lijkse fietstochten worden ook in 

Aalsmeer de ideeën van ‘Blijf Vei-
lig Mobiel’ op een plezierige manier 
in praktijk gebracht. ‘Blijf Veilig Mo-
biel’ was zo’n succes dat het, dank-
zij een vervolgsubsidie van het Mi-
nisterie van Infrastructuur en Milieu, 
ook in 2012 en 2013 door kan gaan. 
In het vervolg-programma is speci-
fiek aandacht voor fietsen (ook met 
de elektrische fiets) en hernieuwde 
aandacht voor het zebrapad (actie 
‘respect voor het zebrapad’). Mocht 
u de ANBO-stand zaterdag gemist 
hebben en graag meer willen weten 
over ‘Blijf Veilig Mobiel’, op www.
blijfveiligmobiel.nl. zijn digitale tes-
ten te vinden om onder meer zelf het 
gehoor, het gezicht en reactiever-
mogen te testen. Wilt u meer weten 
over de invulling die de Aalsmeerse 
ANBO geeft aan dit belangrijke pro-
ject of over de andere activiteiten en 
het lidmaatschap van de ANBO, al-
le informatie is te vinden op de web-
site www.anbo-aalsmeer.nl of neem 
contact op via secretariaat@anbo-
aalsmeer.nl of 0297-340635.

Tabaktief Ridder & Co 
is jarig en trakteert
Aalsmeer - In 1997 streek Tabak-
tief Ridder & Co neer in Aalsmeer 
en nam de tabakszaak van Velle-
koop over. Andre Ridder had reeds 
jarenlang een winkel gehad in Am-
sterdam en kende het klappen van 
de zweep. In Aalsmeer zag hij direct 
mogelijkheden voor specialisatie op 
gebied van tabak, koffie en thee. En 
hij is niet spijtig dat hij deze weg is 
ingeslagen, ondanks dat er in siga-
renland niet overal bijval was voor 
zijn ideeën over een afwijkend as-
sortiment. Hij is altijd standvastig 
gebleven aan wat hij voor ogen had. 
Ridder & Co heeft altijd ingezet op 
eigen ideeën en het heeft de moei-
te en durf geloond: Nieuwe ideeën 
en verkoopcombinaties slaan aan bij 
het winkelend publiek! Uiteindelijk 
is het een heel eigen winkel gewor-
den met een heel eigen gezicht. Met 

specialisatie op gebied van sigaren, 
koffie en thee. Een prachtig grote 
klimaatkamer. De meest swingen-
de tabakszaak in de regio met ver-
koop van swingende wereldmuziek! 
En met een groot assortiment gifts, 
waaronder een uitgebreide collec-
tie Boeddha’s. Regelmatig kwamen 
mensen vanuit den lande kijken hoe 
Ridder & Co het had gedaan en wat 
mogelijk is als je eens wat anders wil 
dan een gangbare formule-invulling. 
Ridder & Co past hiermee heel goed 
in de Ophelialaan waar vele speci-
aalzaken een heel eigen beeld en in-
vulling geven. Zo is Ridder & Co nu 
reeds 15 jaar een begrip in Aalsmeer 
en dat wordt gevierd dit jaar! Van 11 
oktober tot en met 24 december is 
er daarom een feestelijke actie met 
de Staatsloterij. Iedereen die binnen 
deze periode twee staatsloten koopt 

èn vier miljoenenloten maakt kans 
op een cadeaukaart naar keuze van 
200 euro, een hele straat staatslo-
ten en een hele straat 1/5 staatslo-
ten! Het unieke van deze actie is dat 
deze actie alléén bij Ridder & Co is. 
Op een oranje stempelkaartje wordt 

bijgehouden wat gekocht is. De 
winkans ligt heel hoog, want al de-
ze drie prijzen vallen sowieso bij de 
jarige Ridder & Co in Aalsmeer! De 
winnaars worden bekend gemaakt 
in januari 2013.
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Muziek/Cabaret
Vrijdag 12 oktober:
* Party Time met dj Henkie in café 
de Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Band The Muff in N201, Zwarte-
weg. Open vanaf 20u.
Zaterdag 13 oktober:
* ACOV brengt Requiem van Mozart 
in Bloemhof, Hornweg v/a 20u.
* Soulfeest met dj Ferry Maat in 
VVA-kantine, Dreef v/a 21u.
* Jubileumconcert 15 jaar cover-
band De Klught in The Beach, Oost-
eindeweg 243 vanaf 21u.
* Jazzconcert trio Jos van Beest in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Rockband GotIt live in café Sport-
zicht, Sportlaan v/a 21.30u.
Zondag 14 oktober:
* Zanger en gitarist Tim Grimm met 
Jan Lucas en Femke Japing in Oude 
Veiling, Marktstraat v/a 15u.
* Opening klassiek seizoen KCA met 
violiste Marlene Hemmer in Oud 
Katholieke kerk, Oosteinderweg 
394. Aanvang: 15.30u.
Donderdag 18 oktober:
* Jazzoptreden met Herman Smit en 
zangeres Gonnie Meesters in Oude 
Veiling, Marktstraat v/a 21u.
Vrijdag 19 oktober:
* Start seizoen in Crown Theater 
met ‘Sneeuwwitje en de 7 dwergen’. 
Aanvang 19.30u. Van Cleeffkade 15.
Zaterdag 20 oktober:
* Kudelfeest met zanger Rick van 
der Kroon in Dorpshuis v/a 21u.
* Cabaret Ali B geeft antwoord in 
Crown Theater, Cleeffkade v/a 20u.

Exposities
13 en 14 oktober:
* Expositie met beelden, schilderij-
en en glaskunst in galerie Sous-Ter-
re, Kudelstaartseweg. Zaterdag en 
zondag open 13 tot 17u.
Zaterdag 13 oktober:
* Crash museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u.
* Opening nieuwe galerie Artline, 
Uiterweg 184 vanaf 15u.
Tot en met 21 oktober:
* Schilderijen en beelden Willem 
Vaarzon Morel en Constance Wi-
baut in Oude Raadhuis, Dorpstraat. 
Donderdag t/m zondag 14-17u.

Diversen.
Donderdag 11 oktober:
* Poolcafé in N201, Zwarteweg van 
15 tot 22.30u. Iedere woensdag, 
donderdag en vrijdag.
* Kienen bij Supporters Vereniging 
Kudelstaart in Dorpshuis, 20.30u.
* Sjoelen in dorpshuis De Reede, 
Rijsenhout v/a 20u.
* Bingo-avond in café de Praam, 
Zijdstraat. 
Vrijdag 12 oktober:
* Klaverjassen BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Maatkaarten bij Supportersvereni-
ging in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.

Zaterdag 13 oktober:
* Jaarlijkse bazaar met rommel-
markt, rad van fortuin in Klooster-
hof, Clematisstraat, 10-17u.
* Open dag De Meerlanden, Aarlan-
derweg, Rijsenhout, 10.30-15u.
* Historische Tuin open v/a 13.30u. 
ingang Praamplein. Veiling 15u.
* Kienavond Rijsenvogel in SCW-
gebouw, Konnetlaantje v/a 20u.
13 en 14 oktober:
* Nationale molendagen. De Leeuw, 
Zijdstraat zaterdag open 13-17u. en 
zondag 10-17u. Stommeermolen, 
Molenvliet zaterdag hele dag open.
Zondag 14 oktober:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in 
SCW-gebouw, Konnetlaantje, Rij-
senhout van 9.30 tot 13.30u.
* Beurs van wijze inzichten in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan van 
11 tot 17u.
* Vlooienmarkt in De Bloemhof aan 
Hornweg van 10 tot 16u.
* Open dag voor 50+ers in De Wa-
terlelie, Dreef van 13.30 tot 15.30u.
* Inloop voor 65+ers in Doopsgezin-
de kerk, Zijdstraat, 15-16.30u.
Maandag 15 oktober:
* Bridgen bij ‘t Rondje in Het Baken, 
Sportlaan vanaf 19.30u.
* Speelavond BV De Pomp in ‘t Ba-
ken, Sportlaan vanaf 20u.
* Koppelkaarten BV Oostend in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Bijeenkomst Film- en Videoclub in 
‘t Anker, Oosteinderweg 372a, 20u.
Dinsdag 16 oktober:
* Speelavond Ons Genoegen in ge-
bouw OTT, Hortensialaan, 19.30u.
Woensdag 17 oktober:
* Inloop Oost-Inn in De Mikado, Ca-
tharina Amalialaan, 9.30 tot 11.30u. 
Tevens lunch en creatieve avond.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Bingomiddag voor jeugd (6-10jr)
BV Hornmeer in buurthuis Roer-
domplaan 3 van 14 tot 17u. 
* Klaverjassen bij Geluksvogels in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 18 oktober:
* Bijeenkomst met luchthavenpas-
toraat bij PCOB in zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad v/a 14.30u.
* Kaartmiddag voor ouderen bij BV 
Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat vanaf 14u. V/ 20u. sjoelen.
* Speelavond DES in De Reede, 
Schouwstraat, Rijsenhout v/a 20u.
* Dialezing Groei en Bloei over Ca-
narische eilanden in MBO Wellant, 
Linnaeuslaan v/a 20u.
20 en 21 oktober:
* Voorstellingen Circus Sijm in tent, 
Dreef, Hornmeer. Zaterdag en zon-
dag om 13.30u. en om 16u.

Vergaderingen
Maandag 15 oktober:
* Bijeenkomst wijkraad Oost in De 
Mikado, Cath. Amalialaan v/a 19.30u
Woensdag 24 oktober:
* Info-avond KCA over kunstbe-
leid gemeente in Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat v/a 20.30u.

AGENDA

Zaterdag 20 oktober in Dorpshuis
Zanger Rick van der Kroon 
organiseert 1e Kudelavond
Kudelstaart - Op zaterdag 20 ok-
tober wordt de allereerste Kudel-
avond georganiseerd. Zanger en 
entertainer Rick van der Kroon or-
ganiseert een gezellige feestavond 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Voordat Rick in 2008 in Kudelstaart 
kwam wonen, was hij al regelma-
tig te zien en te horen in de omge-
ving. Een Amsterdamse avond bij 
café de Praam of Bon Ami, als deel-
nemer aan de triatlon of zingend 
op een Praam tijdens de pramen-
race. Maar ook een bruiloft of par-
ticulier feest bij Aalsmeerders thuis 
komt regelmatig voor. Na zijn keuze 
om in 2006 te stoppen als vaste zan-
ger bij café Peter Beense in Amster-
dam, heeft hij zich volledig gericht 
op optredens door het hele land. 
Samen met zijn vaste geluidsman 
Gertie Weij is hij dan ook op allerlei 
feesten en partijen te zien. Na zijn 
cd-presentatie en drie concerten, 
waarvan de laatste in 2008, vindt 
Rick het weer tijd worden voor een 
feest! “Ik liep al langer rond met het 
idee om een feestavond of minicon-
cert in Kudelstaart te organiseren. 
Met carnaval is het altijd volle bak 
in het Dorpshuis, dat leek me dan 
ook een prima locatie om een feest 
te organiseren.” Op de Kudel-avond 
zal DJ Gertie de hele avond lekke-
re muziek van eigen bodem draaien. 
Rick treedt op met z’n Amsterdam-
se feestrepertoire. Bekende meezin-
gers van Jan Smit, Frans Bauer en 
De Dijk, maar ook Frans Duijts en 

Rick z’n eigen ‘Het draait alleen nog 
maar om jou’ zullen niet ontbreken. 
“Hopelijk kan Kudelstaart en omge-
ving het waarderen dat iemand z’n 
nek uitsteekt om iets leuks te orga-
niseren. Wanneer het een succes 
blijkt te zijn, dan komt er volgend 
jaar zeker een tweede Kudelavond”, 
aldus de enthousiaste zanger. Er zijn 
tot en met vrijdag 19 oktober kaar-
ten te verkrijgen à 12,50 euro per 
stuk bij Gall&Gall in winkelcentrum 
Kudelstaart of direct bij het Dor-
phuis. Meer informatie: www.kude-
lavond.nl.

Soul- en discofeest met Ferry Maat
VVA-kantine discopaleis!
Aalsmeer - De hele week wordt er 
al hard gewerkt aan de Dreef. De 
voetbalkantine wordt omgetoverd 
in een heus discopaleis. Samen met 
een paar geweldige mensen is de 
organisatie op hoog niveau, op lad-
ders en hoogwerkers, aan het werk.
Ook de vrijwilligers van voetbal ver-
eniging Aalsmeer helpen mee. En 
dit allemaal voor het grootse soul, 
funk en discofeest aanstaande za-
terdag 13 oktober met de beken-
de discjockey Ferry Maat. Mike van 
der Laarse: “Het is ook zo leuk dat 
we wat voor de club kunnen doen. 
Zij hebben straks hopelijk een leuke 
omzet en wij weten dat het achter 
de bar gewoon lekker draait.” 
Intussen heeft mede-organisator 
Kees Markman al zijn ideeën al op 
papier en het meeste zelfs al uitge-
voerd. “Kijk eens hoe het eruit ziet! 
Aan alles is gedacht. In de bestuurs-
kamer hebben we een bewaak-
te garderobe, muntenverkoop bij 

de ingang en hier tevens twee lief-
talige dames die de bezoekers ver-
welkomen bij binnen komst en hen 
een speciaal polsbandje om doen. 
Zonder dit bandje kom je er name-
lijk niet in. Ook wordt een speciale 
rookruimte ingericht met geluid en 
beeld.” Het hele feest wordt opge-
nomen door een professionele ca-
meraman. Verder gaan vrijwilligers 
van VVA muntjes voor de drank-
jes aan de bar verkopen. “Dan gaat 
het lekker snel als je besteld”, vertelt 
Michel Beukers.
De zaal gaat zaterdag om 21.00 uur 
open een naast Ferry Maat heb-
ben Mike en Kees nog een leuke 
act in petto voor de bezoekers. Via 
via hebben ze gehoord dat er best 
veel mensen zijn die verkleed ko-
men, al is dit helemaal niet verplicht. 
Mike en Kees weten het zeker: “Dit 
wordt een feest waar mensen nog 
lang over gaan praten. Heerlijk om 
dit soort dingen te organiseren.”

Zaterdag opening nieuwe galerie
‘Zuidelijke kunst in lage 
landen’ in galerie Artline
Aalsmeer - Na de verhuizing uit 
Amsterdam en de verbouwing in 
Aalsmeer opent aanstaande zater-
dag 13 oktober vanaf 15.00 uur gale-
rie Artline haar deuren aan de Uiter-
weg 184. In de voormalige zeilma-
kerij van Jongkind is een tentoon-
stelling ingericht met thema ‘Zuide-
lijke kunst in de lage landen’. Onder 
andere worden werken getoond van 
Eduardo Gruber, Enrique Vega, Pie-
ro Pizzi Cannella, Riera Y Arago, En-
rico Castellani en Louis Cane. Eige-
naren Bill Barends en Heleen van 
Haaften heten belangstellenden van 
harte welkom. 

Kunstenaars
Eduaro Gruber is geboren in 1949 
en woont en werkt in Santander in 
Spanje. Hij is schilder en grafi cus. 
Het werk van Gruber sluit aan bij 
de traditie van de Spaanse materie-
kunst, waarin men een zeer sterke 
zorg voor de plastische en stoffelij-
ke elementen kan waarnemen. Pie-
ro Pizzi Cannella is in 1955 geboren 
in Rocca di Papa in Rome, waar hij 
nog woont en werkt. Zijn poëtische 
doeken stralen een macht uit, die de 
toeschouwer lijken te waarschuwen 
voor de vluchtigheid en de ongrijp-
baarheid van de perceptie. Riera y 

Aragò is in 1954 geboren in Barce-
lona, waar hij nog woont en werkt. 
Zijn werk getuigd van een grote ei-
genzinnigheid en kan niet met enig 
ander kunstenaar vergelen worden. 
Zijn werk is anders. Zijn hele oeu-
vre is doordrongen van hele subtiele 
en vluchtige materialen. Enrique Ve-
ga is in 1953 geboren in Salamanca 
in Spanje. Hij woont en werkt in Ma-
drid. Het loont de moeite een doek 
van Vega van dichtbij te bekijken, 
want pas dan openbaart zich de 
rijkdom van zijn texturen. Vanaf eni-
ge afstand gezien lijken zijn schilde-
rijen alleen maar geschilderd in va-
rianten van grijs. Enrico Castella-
ni is geboren in 1930 in Castelmas-
sa in Italië en hij woont en werkt in 
Celleno. Castellani maakt mono-
chrome schilderijen, die duidelijk de 
constructiegegevens van de struc-
tuur openbaren. Naast schilderijen 
heeft galerie Artline ook een geva-
rieerd aanbod aan sieraden en ob-
jecten van Nederlandse en interna-
tionale kunstenaars. Galerie Artline 
aan de Uiterweg 184 is iedere don-
derdag tot en met zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur, evenals elke 
eerste zondag van de maand. Voor 
meer informatie: www.galerieartline.
nl of bel 0297-267854.

Got iT in café Sportzicht
Aalsmeer - Zaterdag 13 oktober 
staat rockband Got iT bij café Sport-
zicht in de Sportlaan klaar voor een 
avond live muziek met nummers 
van Anouk, U2, Live, Kane, Sas Jor-
dan en meer. Het gezellige live-ca-
fé is bekend terrein voor de band. 
Wegens herhaaldelijk succes speelt 
Got iT aanstaande zaterdag voor de 
vierde keer in Sportzicht. De aan-
vang is 21.30 uur en de entree is 
gratis. Got iT is een stevige rock co-
verband, die bestaat uit ervaren mu-
zikanten en een unieke rockzange-
res in de persoon van Marion Gies-
bers. Met haar doorleefde en bij vla-
gen rauwe stemgeluid brengt zij be-
kende rocknummers op haar ma-
nier helemaal tot leven. In de re-
gio is Got iT inmiddels uitgegroeid 
tot een veelgevraagde band. Voor 

de zomervakantie speelde Got iT tij-
dens Kudel Knalt in Kudelstaart en 
in Roelofarendsveen en de komen-
de tijd staan optredens gepland in 
Nieuw Vennep, Weteringbrug en 
Hillegom. “De chemie die deze be-
zetting heeft, werkt blijkbaar enorm 
goed als we live spelen”, aldus Bart 
Koster, bassist van de band. “We zijn 
zelfs gevraagd voor optredens in 
Zuid-Frankrijk, tijdens een optreden 
in Weteringbrug!” 
Drummer Johan van der Neut zorgt 
voor zowel backing vocals als een 
rotsvaste bodem onder de band 
en de gitaristen Leen Alderden en 
Humphrey Teerlink sluiten de gele-
deren met stevig gitaarwerk en ach-
tergrondzang. Alvast meer weten? 
Kijk op de website www.rockband-
gotit.nl 

Volgende week: The Red Maddies
Krokodillenparty met DJ 
Marco in café de Praam
Aalsmeer - Komende weekend 
staan weer tal van activiteiten ge-
pland in danscafé de praam met 
aanstaande vrijdag 12 oktober een-
gezellige party night met om 23.00 
en 24.00 uur speciale aanbiedin-
gen. Voor de muziek draagt DJ Henk 
zorg. Zaterdagmiddag gaat barman 
John uit zijn dak met vanaf ‘s mid-
dags 16.00 uur ouwe kas-krakers. 
Zaterdagavond 13 oktober vindt de 
welbekende Krokodillenparty onder 
de muzikale leiding van de Amster-
damse DJ Marco Koorn plaats. 
Donderdag 18 oktober is er van-
af 21.00 uur een live optreden in de 
Praam in de Zijdstraat. De Aalsmeer-
se groep The Red Maddies gaat van 
zich laten horen. Onlangs wisten de 
heren en dame de halve fi nale te 
bereiken van de Clash of the Cover-
bands. Om verder door te breken, 
volgen in deze bandwedstrijd nog 
meerdere optredens. Vooralsnog 
niet in Aalsmeer, dus dit is dé kans 
om The Red Maddies te spotten. De 
toegang is gratis. Zaterdag 20 okto-
ber begint het winter estafette-sei-

zoen en deze wordt geopend door 
niemand minder dan de Aalsmeer-
se DJ Kees Markman. In de avond 
draait DJ Jochem van Leeuwen tij-
dens het jaarlijkse Bierfeest.

Trots van Aalsmeerfeest
Voor de vijfde keer in de geschiede-
nis van de Trots van Aalsmeer wordt 
dit jaar het Trots van Aalsmeerfeest 
gehouden. De datum hiervoor is 3 
november. Een nieuwe locatie is ge-
kozen voor deze editie, die nog be-
ter, gezelliger, grootser, uitgebrei-
der en mooier zal worden dan de 
vier voorgaande edities: Dansca-
fé De Praam in de Zijdstraat in het 
centrum is dit jaar het decor van 
het feest der feesten. DJ Jochem 
van Leeuwen is bereid gevonden de 
avond op te luisteren met zijn mu-
ziek, dus aan gezellige klanken deze 
avond geen gebrek. Kaarten zijn in 
de voorverkoop alleen verkrijgbaar 
bij de spelers van De Trots of door 
de organisatie persoonlijk te bena-
deren. Bekijk voor meer informatie 
www.trotsvanaalsmeer.nl

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

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

Zaterdagavond in The Beach
Jubileumconcert De Klught
Aalsmeer - De oude rockers van 
De Klught zijn na 15 jaar zeker nog 
niet uitgeteld. Zij willen iedereen, 
maar in het bijzonder de fans van 
het eerste uur, uitnodigen om sa-
men aanstaande zaterdag 13 okto-
ber het jubileum feest mee te ko-
men vieren. De Klught trakteert op 
het bekende repertoire van rock tot 
rock and roll via soul naar Neder-
landstalige muziek. Op deze avond 
zullen ook enkele gasten bijdragen 

aan de feestvreugde met een zin-
derend optreden. Evenals het vori-
ge jubileum wordt deze avond ge-
houden in Aalsmeer-Oost, de ba-
kermat van de band. Dick, Jan, Wil, 
Wim en Gerard hopen zaterdag veel 
vrienden en bekenden te mogen be-
groeten in de Brandingzaal van The 
Beach aan de Oosteinderweg 247a. 
Zaal open om 20.30 uur, vanaf 21.00 
uur gaan de remmen los. De toe-
gang is gratis. 

The Muff live in N201
Aalsmeer - Al een tijdje heeft de 
vrijdagavond in N201 een nieuwe 
setting met behalve optredens van 
leuke (jonge) bands ook drie pool-
tafels en twee dartbanen, er is air-
hockey en nog veel meer. Aanstaan-
de vrijdag 12 oktober is het podium 
voor The Muff. De viermansforma-
tie bestaat uit de muzikanten: Reid 
Steenhuis, zang en toetsen, Bri-
an Oehlers op drums, Julien Grau-

te op gitaar en Wouter Verschoor op 
bas en zang. Deze alternatieve pop-
band haalt haar jeu uit het brengen 
van vernieuwende songs. Met een 
scherpe moderne twist, tovert The 
Muff haar vintage stijl om tot een 
werkelijke sensatie. 
De deuren van jongerencentrum 
N201 aan de Zwarteweg gaan vrij-
dag open om 20.00 uur. De toegang 
is gratis.

Harmony Glen 
live in Bacchus
Aalsmeer - Vrijdag 19 oktober is het 
podium van cultureel café Bacchus 
in de Gerberastraat voor de zeskop-
pige band Harmony Glen. Deze Ne-
derlandse powerfolk band staat in-
ternationaal haar mannetje. Sjoerd, 
Nienke, Dominique, Vincent Mike 
en Niels zijn stuk voor stuk mees-
ters op hun instrumenten, ze verba-

zen en betoveren sinds 2005 in hun 
publiek met hun unieke, eigenzinni-
ge stijl en virtuositeit. De muziek van 
Harmony Glen is gebaseerd op Iers-
Keltische folk. Zaal open 21.00 uur, 
concert vanaf 21.30 uur. En zaterdag 
20 oktober draait in Bacchus de eer-
ste fi lm in dit nieuwe seizoen. Bac-
chus draait een fi lm die niet in het 
mainstream segment past. Kijk voor 
meer informatie op de website. Zaal 
open: 20.30 uur, Aanvang fi lm: 21.00 
uur. Toegang 3,50 euro.

STAGE
MUSIC SHOP

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

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

NIEUW: AANBIEDING:

NIEUW: AANRADER:

€239,00

€169,00 €24,95
Western gitaren
‘Greg Bennett’

Keyboard ‘Casio’
CTK 320

Stevige lessenaar
‘Boston’

Uitgebreid en gevarieerd
assortiment Ukelele’s

vanaf

van 29,95 voor



Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Vergadering informatief oVerleg 
11 oktober 2012

Op donderdag 11 oktober vindt een vergadering van het In-
formatief Overleg plaats. Het college van burgemeester en 
wethouders informeert de leden van de gemeenteraad over 
de volgende onderwerpen:
- Welzijn nieuwe Stijl (aanvang 19.00 uur)
- Jeugd- en Gezinsbeleid (aanvang 20.30 uur)
De bijeenkomst vindt plaats in de raadskelder (ingang Raad-
huisplein).

gebiedsindeling en beleidsregel 
Voor zon- en feestdagenregeling

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij besloten hebben tot een gebiedsindeling 
voor zon- en feestdagenregeling op grond van art. 6 lid 2 
‘Winkeltijdenverordening Aalsmeer 2012’ alsmede tot het in-
stellen van een beleidsregel voor de zon- en feestdagenrege-
ling op grond van art. 1:3 lid 4 Awb. De gebiedsindeling en 
de beleidsregel zijn aanvullende richtlijnen voor het afgeven 
van twee ontheffingen aan levensmiddelenwinkels voor zon-
dagopenstellingen in de gemeente Aalsmeer. 
De gebiedsindeling en beleidsregels voor zon- en feestda-
genregeling liggen vanaf donderdag 11 oktober voor 6 weken 
ter inzage in het gemeentehuis. 

de snoeiboot Vaart weer uit

Op zaterdag 13 oktober en zaterdag 27 oktober 2011 vaart 
de snoeiboot weer uit om eilandeigenaren op de Westeinder-
plassen de mogelijkheid te geven hun snoeihout gratis en op 
een verantwoorde manier af te voeren. 

de tijden en locaties 
09.00-12.00 uur: Schuilhaven de Winkel 
   aan de Grote Poelzijde 
13.00-16.00 uur: Baggerdepot Otto aan 
   de doorgang Grote Brug 
Als de boot op de aangegeven tijd niet aanwezig is, dan is 
deze waarschijnlijk even aan het lossen, maar komt weer 
terug. 

begrip in aalsmeer 
De gemeente biedt de service van het ophalen van snoeiafval 
aan omdat zij graag wil (het is zelfs verplicht) dat eilandei-
genaren het overhangend groen in de vaarwegen snoeien. 
In het najaar worden er daarom in het kader van de actie 
‘Hou de vaarweg bevaarbaar’ schouwrondes gehouden op het 
water. Particuliere eilandeigenaren kunnen hier aan mee-
werken door alle overhangend groen boven het water van 
de sloten en vaarwegen te snoeien en af te voeren naar de 
snoeiboot. Voor bomen met een doorsnede van 15 cm of 
meer, gemeten op een hoogte van 1.30 meter, moet men een 
zogenaamde kapvergunning aanvragen. (Dit aanvraagformu-
lier is te downloaden op www.aalsmeer.nl ). Alleen snoeihout 
van recreanten wordt aangenomen. Bedrijfsafval, zoals se-
ringenhout -en kluiten, wordt niet geaccepteerd. Voor meer 
informatie over de takkeninzameling en de snoeiboot kunnen 
geïnteresseerden contact opnemen met de afdeling Handha-
ving, vaarwegbeheer tel. (0297) 387 788. 

“bekendmaking registratie kinderopVang

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend dat de volgende voorziening van kinderopvang 
per 9 oktober 2012 is verwijderd uit het Landelijk Register 

Kinderopvang en Peuterspeelzalen:
- Kinderdagverblijf Villa Kakelbont, Meervalstraat 27, 1431 

WE Aalsmeer, met uniek registratienummer 113595980, 
op eigen verzoek van de houder.

Dit in verband met het opgaan van het kinderdagverblijf in 
het naastgelegen kinderdagverblijf Kiekeboe (Meervalstraat 
27a, uniek registratienummer 215489469).’

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Mijnsherenweg 43, het bouwen van een woning;

Verleende omgeVingsVergunningen, reguliere 
procedure

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Molenvlietweg 16, het bouwen van een overdekte opslag.

Tekeningen in de plaats gesteld:
- Spoorlaan, kavel 7 en 8, het gewijzigd uitvoeren van een 

bouwplan. 
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 11 oktober 2012. 

ontheffingen ingeVolge de wet ruimtelijke 
ordening

Onderstaand ontwerpbesluit, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 
2 weken tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het gemeentehuis 
te Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende 
schriftelijk zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben, kan contact opnemen met de afdeling Vergunnin-
gen, Handhaving & Dienstverlening via tel. (0297) 387 698.

ontwerpbesluit binnenplanse ontheffing en 
bouwvergunning
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 40 van de Woningwet 
en artikel 3.6, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening en arti-
kel 36, lid 2 van het bestemmingsplan, maken burgemeester 
en wethouders van Aalsmeer bekend dat zij voornemens zijn 
om, met toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub c. van de Wet 
ruimtelijke ordening, ontheffing van het bestemmingsplan 
Oosteinderweg e.o. 2005 en reguliere bouwvergunning te 
verlenen voor:
- Lijnbaangebied te Aalsmeer: het oprichten van twee ap-

partementengebouwen en 18 eengezinswoningen.

officiële mededelingen
11 oktober 2012

welstandscommissie

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

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, 
balie 5 ( week 41)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

t/m 09-11 Besluit financiële tegemoetkomingen voorzie-
ningen maatschappelijk ondersteuning Samen-
werkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 2012 (ver-
sie 2);

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

t/m 22 -11 Gebiedsindeling en beleidsregel voor zon- en 
feestdagenregeling;

t/m 27-11 Wijziging datum Bloemencorso.

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

serVicepunt beheer en uitVoering 
proVincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

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

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

afspraken burgemeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de 
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

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

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

oVerige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.
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Realisatieovereenkomst 
Nieuw Calslagen ondertekend
Aalsmeer - De projectontwikke-
laars, de heren van Berkel en van 
der Veldt, en wethouder Gertjan van 
der Hoeven ondertekenden maan-
dag 8 oktober de Realisatieover-
eenkomst Nieuw Calslagen. Met 
de ondertekening van dit document 
zijn alle (financiële) afspraken en 
grondtransacties tussen ontwikke-
laars en gemeente vastgelegd. Na 
de ondertekening kan de uitvoering 
van het project Nieuw Calslagen 
beginnen. Dit houdt in de realisa-
tie van 18 luxe woningen en open-
baar gebied ter versterking van de 
cultuurhistorie rondom het rijksmo-
nument Calslagen. Het doel van het 
project is de herontwikkeling van de 
braakliggende percelen rondom het 
kerkhofje Calslagen, waarbij de cul-

tuurhistorie van de plek een belang-
rijk uitgangspunt vormt. Dit sluit aan 
bij de Belvedèregedachte: ‘behoud 
door ontwikkeling’. Het ontwerp van 
de woningen is geïnspireerd door 
het ‘oudste huisje van Kudelstaart’ 
aan de Herenweg 83, een gemeen-
telijk monument. Onderdeel van het 
project Nieuw Calslagen is ook de 
restauratie van dit pand, zodat het 
een referentiepunt voor de nieuwe 
woningen kan blijven. Er worden 
volgens het stedenbo
uwkundig plan maximaal 18 wonin-
gen gebouwd met een hoge duur-
zaamheidsambitie. Het woning-
bouwconcept is uitermate flexi-
bel zodat optimaal kan worden in-
gespeeld op de woonwensen van 
de toekomstige bewoners. Project-

ontwikkelaar Van Berkel: “De wo-
ningen zijn nog niet in de verkoop; 
maar ik heb al wel contact met di-
verse potentiële kopers. We willen 
zo snel mogelijk aan de slag, want 
er is zeker interesse voor het pro-
ject.” 
Wethouder Gertjan van der Hoeven: 
“Ik ben blij dat we met de ontwikke-
ling van Nieuw Calslagen ook open-
baar gebied met kwaliteit aan de 
Herenweg kunnen toevoegen. Het 
kerkhof als rijksmonument vormt 
de kern van het plan. Er komt bij-
voorbeeld een kunstzinnige marke-
ring van de vroegere kerktoren en 
een markering in de weg op de plek 
van de voormalige Breggevaart. Be-
woners van Aalsmeer worden inten-
sief bij de uitwerking van deze plan-
nen betrokken. Verder wordt Nieuw 
Calslagen openbaar toegankelijk 
met enkele wandelpaden en een 
ophaalbrug waardoor een openba-
re kade aan de Westeinderplassen 
ontstaat.” 

Planning en procedure
Het ontwerp bestemmingsplan 
Nieuw Calslagen wordt naar ver-
wachting nog in 2012 in procedu-
re gebracht. Na vaststelling van 
het bestemmingsplan en het afge-
ven van de omgevingsvergunnin-
gen start van Berkel zo snel mo-
gelijk met het opschonen van het 
maaiveld. Dan wordt het terrein vrij-
geven voor archeologisch onder-
zoek. Van Berkel verwacht in 2013 
te kunnen beginnen met de bouw 
van de eerste woningen. De opleve-
ring van het openbaar gebied (met 
name kerkhof en oplevering kade/
haven) is gepland in 2014. De res-
tauratie van het pand Herenweg 83 
zal naar verwachting ook in 2014 
gereed zijn. Voor de oplevering van 
het gehele project wordt gedacht 
aan 2015, dit is echter afhankelijk 
van de verkoop van de woningen.

Van links naar rechts: Wethouder Gertjan van der Hoeven en projectontwikke-
laars de heren van Berkel en van der Veldt voor een afbeelding van het pro-
ject Nieuw Calslagen.

College wordt aan het werk gezet
Zoekttocht oplossingen 
Zijdstraat kan beginnen
Aalsmeer - De behandeling van 
het burgerinitiatief over een fiets-
vrije Zijdstraat was donderdag 4 ok-
tober voor Jan Kwak samen met Ge-
rard Zelen, indiener van het initiatief, 
aanleiding om tijdens een inspraak-
ronde aan te geven wat een burge-
rinitiatief is. De heftige reacties en 
emoties na een paar krantenarti-
kelen hebben er toe geleid dat de-
ze nogal intimiderend waren over-
gekomen. Een burgerinitiatief is een 
door de overheid geboden methode 
om signalen of bevindingen uit de 
samenleving onder de aandacht te 
brengen van de gemeente of andere 
overheidsinstellingen. In dat kader 
is een onveilige situatie in de Zijd-
straat een signaal van verontruste 
burgers, niets meer en niets minder. 
Jan Kwak stelt vast dat fietsers en 
voetgangers niet samen kunnen in 
deze winkelstraat en meer dan vier-
honderd steunbetuigingen bewijzen 
naar zijn mening dat velen de situ-
atie ook als onveilig ervaren. Er is 
contact geweest met Veilig Verkeer 
Nederland (VVN) en uit een recent 
rapport blijkt dat volgens de normen 
van VVN de situatie, zacht gezegd, 
heel erg verwarrend en onveilig is. 
De Zijdstraat is nu een ‘woonerf’ en 
dat impliceert dat de voetganger te 
allen tijde voorrang heeft op alle an-
dere gebruikers. 

Fietsvrij wordt fietsluw
“De Zijdstraat fietsvrij is niet zo-
maar een kreet”, zo vult Gerard Ze-
len even later aan. “Het is bijna een 
wanhoopskreet die door velen al 
eens is geslaakt. Niet alleen de ob-

jectieve onveiligheid is van belang, 
maar voor de sfeer in deze winkel-
straat is het veel belangrijker dat de 
subjectieve veiligheid ook goed is, 
want dat geeft een stemming van 
plezierig en veilig winkelen zon-
der discussies.” Maar er zijn genoeg 
aanknopingspunten om betrekke-
lijke, goedkope, uitvoerbare oplos-
singen genoemd in het rapport van 
VVN uit te voeren. Het is niet alleen 
het rapport van VVN waarin goe-
de oplossingen naar voren zijn ge-
schoven. De fietsersbond, de ANBO 
en enkele burgers hebben gelijk-
luidende oplossingen voor het pro-
bleem. Ook was er een positieve bij-
drage van de Winkeliersvereniging 
die zelf met zeer bruikbare sugges-
ties kwam. Zoals bekend is de win-
keliersvereniging fel gekant tegen 
een fietsvrije winkelstraat en dat-
zelfde geldt voor het wijkbestuur De 
Dorper. Maar eigenlijk is iedereen er 
van overtuigd dat er iets moet ge-
beuren om de veiligheid te verbe-
teren. Wat Gerard Zelen betreft kan 
het woord fietsvrij vanaf nu worden 
omgedoopt in het meer positieve 
woord fietsluw. 

In gesprek komen
Door respectvol en met fatsoen voor 
elkaars standpunten in gesprek te 
gaan komen de diverse groeperin-
gen er zeker uit, maar dan moe-
ten de neuzen wel dezelfde kant 
uit staan. Alle inwoners en winke-
liers hebben hetzelfde belang, een 
plezierige subjectieve veilige straat 
waar het voor jong tot oud plezierig 
en veilig vertoeven is. Dan komt het 

met economisch belang ook goed. 
De politieke fracties geven in meer-
derheid aan dat het college aan het 
werk kan gaan om hier later nog 
eens uitgebreid op terug te komen. 
Dat geldt voor CDA, PACT en AB. 
terwijl de VVD daar helemaal niets 
voor voelt. Deze fractie is voor zowel 
voetgangers en fietsers in de Zijd-
staat. De winkeliers hebben het al 
niet te best momenteel en er wordt 
gevreesd dat er mogelijk omzetver-
lies zal optreden als fietsers wegblij-
ven Maar de VVD is het wel met de 
andere fracties eens dat er een dia-
loog tussen alle betrokken partijen 
kan gaan plaatsvinden. 
Door: Jan Peterse

Informatieavond 
over kunstbeleid 
van gemeente
Aalsmeer - Er bestaat veel ondui-
delijkheid over de voorgenomen be-
zuinigingen en verandering in het 
kunstbeleid van de gemeente. Die 
onduidelijkheid leidt tot veel on-
rust onder de vele vrijwilligers van 
KCA en al diegenen die KCA een 
warm hart toedragen. Om duidelijk-
heid te verkrijgen over de gevolgen 
die de voorgenomen bezuinigingen 
en veranderingen in het cultuurbe-
leid voor KCA met zich meebren-
gen organiseert KCA een informa-
tieavond op woensdag 24 oktober 
vanaf 20.30 uur in het Oude Raad-
huis in de Dorpsstraat 9. De wet-
houder van Cultuur zal aanwezig 
zijn om het nieuwe cultuurbeleid toe 
te lichten en de vragen die daarover 
leven te beantwoorden. Het bestuur 
van de Stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer nodigt iedere belangstel-
lende uit om hierbij aanwezig te zijn.
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Primeur in 1-jarige modewinkel
Show bij Siphra’s Studio
Aalsmeer - Vrijdag 5 oktober vond 
de eerste modeshow plaats bij 
Siphra’s Studio. De herfst- en de 
wintercollectie is volledig binnen 
en de eigenaren van de winkel in 
de Zijdstraat vonden dit zeker de 
moeite waard om deze, onder het 
genot van een drankje en een hap-
je, te presenteren aan haar klan-
ten. Siphra’s Studio is alweer een 
jaar geopend, een extra reden om 
dit niet onopgemerkt voorbij te la-
ten gaan. Voor de show was de win-
kel qua indeling wat aangepast, zo-
dat de vier modellen de ruimte had-
den de collecties van de bekende 
merken, zoals Expresso, Dept, Esprit 

en onder andere Sandwich te sho-
wen. De warme herfsttinten brique 
en oker geven een totaal nieu-
we dimensie aan het modebeeld. 
Daarnaast zijn er veel ‘aparte’ stof-
fen, zoals leather look en velours. 
De klanten reageerden enthousi-
ast op de geshowde collectie,. Via 
een model kijk je toch anders te-
gen een item aan dan als deze in de 
winkel hangt. Kortom, een primeur 
welke zeker voor herhaling vat-
baar is! Benieuwd naar de collec-
tie? Siphra, Anita, Gerda en Wenne-
ke staan voor u klaar om u te advi-
seren. Siphra’s Studio is te vinden 
in de Zijdstraat 58 in het centrum.

Ongeveer 1.000 bezoekers!
“Vitaliteit 50+ markt 
geweldig initiatief”
Aalsmeer - Ongeveer 1.000 in-
woners hebben afgelopen zater-
dag 6 oktober de tweede Vitali-
teit 50+ markt in het gemeente-
huis bezocht. De burgerzaal stond 
vol met kramen met allerlei infor-
matie om gezond oud(er) te wor-
den en vitaal te blijven. Ruim veer-
tig organisaties gaven de bezoe-
kers de mogelijkheid zich te testen 
op gezondheid en conditie, er wer-
den adviezen en voorlichting gege-
ven, proefpakketten cadeau gedaan 
en er werden onder andere demon-
straties gegeven. Ook burgemees-
ter Theo van Eijk en wethouder Ad 
Verburg van gezondheidszorg kwa-
men de Vitaliteit 50+ markt actief 
bezoeken. Het tweetal nam name-
lijk deel aan een serie oefeningen 
om alle spieren gezond te houden. 
Het viel de twee best zwaar, maar 
ze bewezen beiden goed en lekker 
in hun vel te zitten. De gemeente is 
bijzonder blij met het initiatief van 
de markt. “Gezondheidsbevordering 
heeft de meeste kans van slagen als 
het zoveel mogelijk op verschillen-
de manieren gebeurt, gebruik ma-
kend van aanwezige methoden. 
Bijvoorbeeld via voorlichting, les-
sen, cursussen en trainingen. Be-
wustwording met als doel het be-
reiken van gezondheidswinst voor 
onze inwoners. Deze vitaliteit 50+ 

markt is een krachtig instrument 
voor een gezond Aalsmeer”, aldus 
Ad Verburg. “Als wethouder van ge-
zondheidszorg en ouderenbeleid 
ben ik blij met dit geweldige initia-
tief.” De organisatie van deze twee-
de Vitaliteit 50+ markt was opnieuw 
in handen van Vita Welzijn en Ad-
vies, waarvoor Bernhard Schellen-
berger als projectleider optrad. Vita 
is een organisatie voor maatschap-
pelijke dienstverlening en welzijns-
werk en stelt zich tot doel mensen 
te ondersteunen op kwetsbare mo-
menten in het leven. Uiteraard is er 
veel aandacht voor ouderen en hun 
welzijn. Er worden allerlei trainin-
gen georganiseerd en bij de oude-
renadviseurs kunnen allerlei vra-
gen gesteld worden, ook over (zelf-
standig) wonen en bijvoorbeeld ac-
tiviteiten in de wijk. De markt ken-
de een scala aan deelnemers, van 
fysiotherapie, beweging en homeo-
pathie tot ouderenverenigingen, be-
drijven en zorgcentra. De organisa-
tie, de deelnemers en vast ook de 
bezoekers kijken terug op een ge-
slaagde, gevarieerde en informatie-
ve markt. “Volgend jaar weer”, was 
een veel gehoorde kreet en zo goed 
als zeker gaat aan dit ‘verzoek’ een 
vervolg gegeven worden!
Foto’s: Jan Jongkind en 
Jacqueline Kristelijn

In samenwerking Muzikaalsmeer
Concert zanger Tim Grimm 
zondag in De Oude Veiling
Aalsmeer - Op zondag 14 okto-
ber verzorgt zanger en gitarist Tim 
Grimm samen met Jan Lucas en 
Femke Japing een concert in De 
Oude Veiling in de Marktstraat. Tim 
Grimm is een veelzijdig man. Sin-
ger-songwriter, acteur en boer zijn 
nog maar enkele van zijn activitei-
ten. In de eerste hoedanigheid trad 
hij op en maakte hij platen met on-
der andere zijn vriend, Ramblin Jack 
Elliott. In de tweede deelde hij on-
der meer de spotlight met Harrison 
Ford in de film Clear and Present 
Danger. Over deze activiteit kunnen 
zijn paarden alles vertellen. Muzi-
kaal beweegt Tim zich in het gebied 
tussen folk en traditionele country, 
waarbij naast zijn muzikale kwalitei-
ten ook zijn capaciteiten als tekst-
schrijver veel geprezen worden. 
Grimm is een story-teller par excel-
lence. Verhalen uit de Amerikaan-
se Mid-West en gebeurtenissen uit 
het leven van de kleine (plattelands) 
man vormen de kern van zijn tek-
sten. Naast muzikant is Tim Grimm 
ook een veel gevraagd acteur. Met 
regelmaat is hij te zien in deze rol 
op grote podia in steden als Chica-
go en New York, maar ook in films 
en op televisie. Na een aantal jaren 
in Los Angeles gewoond en gewerkt 
te hebben, waar hij onder meer ge-
durende twee seizoenen een hoofd-
rol vertolkte als Bruce Kaufman in 
de televisieserie ‘Reasonable Dou-
bts’ en in een aantal films speelde, 
keerde Tim terug naar zijn geboor-
testreek, het landelijke Zuid India-
na. Het was een weloverwogen keu-
ze voor een bewuste manier van le-

ven in plaats van jagen op succes. 
Tim, zijn vrouw en twee zonen wo-
nen daar nu op een boerderij met 
een flink stuk land. De landelijke 
sfeer en deze stijl van leven vinden 
hun weerslag in Tim’s songs. Warm 
en intiem, vol details over een ma-
nier van leven die langzaam aan het 
verdwijnen is. Jan Lucas, schilderes, 
muzikante, echtgenote en mede-
componiste van een aantal van zijn 
songs zal Tim Grimm vergezellen op 
zijn 2012 Europese tour. Ze verzorgt 
achtergrond zang en speelt harmo-
nica en ukelele. Het concert zondag 
in De Oude Veiling begint om 15.00 
uur en wordt georganiseerd in sa-
menwerking met de stichting Muzi-
kaalsmeer.

Jazz-combo Herman Smit
En donderdagavond 18 oktober 
vindt er een jazz-optreden plaats in 
de Oude Veiling. Het bekende Jazz-
combo Herman Smit met als speci-
ale gast de zangeres Gonnie Mees-
ters, geeft deze avond een spette-
rend optreden. Meesters is een all-
round zangeres die na het beëindi-
gen van haar studie aan het Hilver-
sumse Conservatorium met haar ei-
gen jazzcombo overal in het land 
optrad. Het combo bestaat uit vier 
ras musici die allen hun sporen in 
de muziek ruimschoots hebben ver-
diend: De Aalsmeerse saxofonist 
Robbert Tuinhof, bassist Dan Simon, 
drummer Ed Zimmerman en show-
man Herman Smit. Het optreden 
volgende week donderdag 18 ok-
tober in De Oude Veiling begint om 
21.00 uur. Entree: Uw gift.

Sugar Boy en Laurie Morvan
Twee topacts dit weekend 
live in The Shack
Oude Meer - Aankomend week-
end twee waanzinnige bands op 
het podium in The Shack. Zaterdag 
13 oktober is het podium voor Su-
gar Boy and the Sinners: Niet voor 
niets heeft deze band drie weken 
geleden de Dutch Blues Challen-
ge 2012 gewonnen. Bij deze presti-
gieuze competitie liet de band gro-
te namen achter zich. In januari mo-
gen ze Nederland vertegenwoordi-
gen op het International Blues Chal-
lenge in Memphis. Deze nieuwe Ne-
derlandse Bluessensatie bestaat uit 
vier energieke jonge honden die op 
eigenzinnige wijze een mix spleen 
van ‘old school’ rhtymn and blues, 
rock and roll en 50’s soul brengen. 
Zanger Sugar Boy schakelt met ge-
mak zijn soulvolle zang over naar 
dampende bluesharp solo’s. Hij 
wordt bijgestaan door Ronnie op 
gitaar en door de op twee moto-
ren ronkende ritmesessie van Vin-
nie en Frankie zorgen deze jongens 
voor een dansbare energieke blues-
bast! Zondagmiddag 14 oktober de 
volgende topband, die The Shack 
op haar inmiddels, indrukwekken-
de lijst bij kan schrijven: Afkomstig 
uit Long Beach, Californië, brengen 
Laurie Morvan en haar band blues-
rock naar The Shack. Bonnie Raitt 
en Stevie Ray Vaughan in één per-
soon. Laurie heeft de bezieling van 
Clapton en het opschepperige, ge-
spierde gitaargeluid van Stevie Ray 
Vaughan. Laurie is een bescheiden 
maar krachtig talent en zoals zij roc-
kin’blues kan spelen is een genot 
om te kijken en te horen. Hiermee 
verovert ze de harten én oren van 

iedere muziekliefhebber. Een lijst 
van onderscheidingen heeft ze ge-
wonnen in haar vaderland waardoor 
ze daar een heel druk tourschema 
heeft. Desondanks is het The Shack 
gelukt om deze waanzinnig getalen-
teerde rock-chick op hun podium te 
krijgen. The Shack is geopend op 
vrijdag, zaterdag en zondagmiddag 
vanaf 15.00 uur. Het optreden van 
Sugar Boy begint zaterdagavond om 
21.30 en het optreden van Laurie 
Morvan Band op zondagmiddag om 
15.30 uur. Entree is 5,00 euro. Adres 
is Schipholdijk 253b in Oude Meer. 
Alle info: www.theshack.info.

Opening van tweede seizoen
Sneeuwwitje en Ali B. in 
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Volgend weekend 
opent het Crown Theater haar deu-
ren voor het tweede seizoen. Het 
nieuwe seizoen wordt vrijdag 17 
oktober geopend met de prachti-
ge sprookjesvoorstelling Sneeuw-
witje en de zeven dwergen en dit 
wordt uitgebreid gevierd met een 
openingsfeest. Op zaterdag 18 ok-
tober volgt het cabaretprogramma 
van Ali B, winnaar van de cabaret-
prijs Neerlands Hoop. Het sprook-
jesballet Sneeuwwitje en de zeven 
dwergen is geschikt voor iedereen 
van zes jaar en ouder. Op muziek 
van Bogdan Pawlowski danst het 
Nationaal Opera- en Ballettheater 
van Kharkiv uit de Oekraine de ster-
ren van de Hemel. Verteller Marc 
Krone en het Ballet van het Natio-
naal Opera- en Ballettheater van 
Kharkiv nemen het publiek (6+) in 
dit beroemde sprookje van de ge-
broeders Grimm mee naar een land 
hier ver vandaan. Nadat de konin-
gin is gestorven, besluit de koning 
te hertrouwen. De stiefmoeder van 
Sneeuwwitje blijkt behalve mooi ook 
stinkend jaloers te zijn. Ze maakt 
Sneeuwwitje het leven behoorlijk 
zuur. Sneeuwwitje moet vluchten, 
en wat er dan gebeurt… De voor-
stelling vrijdag 19 oktober begint 
om 19.30 uur. Toegang is 26,50 euro. 
Zaterdag 20 oktober presenteert 
het Crown Theater: Ali B geeft ant-
woord. Bijna dagelijks wordt Ali ge-
beld door de media of hij wil reage-

ren op de actualiteit. Hij houdt zijn 
lippen stijf op elkaar, maar niet in 
het theater! Tijdens zijn tweede sei-
zoen geeft hij antwoord op nieuwe 
vragen. Eerlijk, ongezouten en met 
de humor die zijn mening nog eens 
onderstreept. Want om de waarheid 
mag gelachen worden, als je hem 
maar serieus neemt. Tegenstrijdig? 
Ook dat is Ali B. De rapper, presen-
tator en cabaratier geeft zaterdag 20 
oktober vanaf 20.00 uur antwoord 
in het Crown Theater. Toegang is 
24,50 euro. Kaarten voor alle voor-
stellingen zijn online verkrijgbaar 
via: www.crowntheateraalsmeer.nl 
of telefonisch te bestellen via 0900-
1353, See Tickets. Kaarten kunnen 
ook aan de zaal gekocht worden 
vanaf 19.00 uur. Het Crown Thea-
ter is een gezellig theater dat volle-
dig gerund wordt door enthousias-
te vrijwilligers. Het programma aan-
bod is het goedkoopste in de re-
gio waardoor iedereen kan genie-
ten van prachtige voorstellingen. 
Het publiek kan ruim op tijd kaarten 
via Sprintprijzen kopen en het the-
ater biedt aantrekkelijke groepskor-
ting. Het Theater is gevestigd in Stu-
dio’s Aalsmeer, waar men terecht 
kan voor een complete avond uit. 
Men kan bijvoorbeeld voor de voor-
stelling dineren bij restaurant Eet-
ze en na de voorstelling een drankje 
drinken in één van de gezellige bars 
of cafeetjes van 7Street. Adres: Van 
Cleeffkade 15.

Iedere vrijdagavond live-muziek
Gezelligheid troef op 
indoor-bandjesavond
Aalsmeer - Een avond vol ontmoe-
ten en gezelligheid, de eerste in-
door-bandjesavond in het nieu-
we seizoen in 7Street afgelopen za-
terdag 6 oktober. Vier verschillen-
de bands en zangeres traden op 
in de vier sfeervolle ingerichte za-
len. In het Grand Café bracht rock-
band de Hucksters stevige en swin-
gende covers uit de jaren zeven-
tig tot negentig. In The Club kon-
den bezoekers even de oren en be-
nen rust geven en kijken en luiste-
ren naar een optreden van 2 For the 
Show met keyboard en gitaar. In het 
uiterste hoekje van 7Street, in café 
Hoek van Holland, wist partyband 
Summertime met stampende disco-

hits, regelmatig voorzien van trom-
petgeschal, de zaal op de dansvloer 
te krijgen. En in The Grand Pianobar 
wist zangeres Laura de handen van 
het publiek op elkaar te krijgen. 
7Street trakteert overigens iedere 
vrijdag op live-muziek in het Grand 
Café. Aanstaande 12 oktober is het 
podium voor een formatie met reeds 
veel optredens op naam: DaGroove. 
De vrijdagavonden met live-muziek 
beginnen om 21.00 uur, zijn gratis 
toegankelijk en iedereen vanaf 18 
jaar is welkom. Volgende week za-
terdagavond 20 oktober komen de 
dj’s van Q-Music naar Aalsmeer en 
gaan hits uit het foute uur uit de 
boxen laten klinken.

KCA-concert in Oud Katholieke kerk

Violiste Marlene Hemmer 
opent klassiek seizoen
Aalsmeer - Het klassieke muziek-
seizoen van KCA in de Oud-Ka-
tholieke kerk gaat zondag 14 okto-
ber van start met de bekende vio-
liste Marlene Hemmer die begeleid 
wordt door pianist Jochem Geene. 
Marlene Hemmer speelt al vanaf 
haar vierde levensjaar viool. Haar 
studie aan het Utrechts Conserva-
torium sloot zij in 2003 af met een 
‘tien met onderscheiding’. Sinds-
dien was haar ster snel rijzende. Zij 
werkte samen met onder andere 
Viktor Liberman, Christiaan Bor en 
Rian de Waal en heeft diverse prij-
zen op haar naam staan, waaron-
der de Iordens Viooldagen (1992), 
het internationale Concorso Premio 
Sassari (1996) en het Prinses Chris-
tina Concours (1997). Marlene zou 
aanvankelijk op piano begeleid wor-
den door haar broer Derrick, maar 
die is door een blessure verhinderd. 
Diens vervanger, Jochem Geene, is 

echter ook niet de eerste de beste. 
Zo werkte hij vele jaren samen met 
wereldberoemde musici, zoals San-
dor Vegh en Yehudi Menhuhin. Het 
programma wordt geopend met de 
lyrische ‘Sonate No. 2’ van Brahms. 
Vervolgens komen allerlei parafra-
ses aan bod die gebaseerd zijn op 
bekende thema’s uit de rijke ope-
raliteratuur. Zo worden er selecties 
uit Gershwin’s ‘Porgy and Bess’ ge-
speeld evenals De Sarasate’s ‘Car-
men Fantasy’. Bovendien klinkt Wie-
niawski’s zelden gespeelde ‘Faust 
Fantasy’. Het KCA concert begint 
op zondagmiddag om half vier in de 
Oud-Katholieke kerk aan de Oost-
einderweg 394. Losse kaarten kos-
ten 15 euro en zijn voor niet-abon-
nementhouders te reserveren bij 
Nico de Groot, tel. 0297-324160. 
Abonnementen voor de hele serie 
van zeven concerten zijn à 85 euro 
nog verkrijgbaar aan de zaal.

Optreden jazztrio pianist 
Jos van Beest in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdagavond 13 ok-
tober verzorgt het jazztrio Jos van 
Beest een optreden in cultureel ca-
fé Bacchus. De groep bestaat uit Jos 
van Beest op piano, Erik Schoon-
derwoerd op bas en Nanning van 
der Hoop op drums. Jos van Beest 
(1956) wordt niet alleen gewaar-
deerd door het jazzpubliek in Ne-
derland, maar geniet ook grote in-
ternationale faam. Hij is regelma-
tig als pianist op uitnodiging te gast 
in Frankrijk, Groot-Brittannië, Duits-
land en België, maar is vooral zeer 
populair en veelgevraagd in: Japan! 
Sinds 1999 staat Jos van Beest on-
der contract bij het exclusieve Ja-
panse jazzpiano-label Atelier Sa-
wano en hij geeft dan ook regel-
matig uitverkochte concerten in 
de voornaamste concertzalen door 
heel Japan. Het was de oudere 
broer Arnold, die Jos vanaf zijn ze-
vende levensjaar wegwijs maakte 
op de piano. Hij liet Jos kennis ma-
ken met jazzmuziek, door hem op 
jeugdige leeftijd mee te nemen naar 
jazzconcerten en samen te luiste-
ren naar de langspeelplaten van 
hun grote helden als Erroll Garner, 
Art Tatum, George Shearing en Os-
car Peterson. Zo ontwikkelde Jos 
van Beest zich tot een pianist met 

een heel eigen plaats in de wereld 
van de jazz. Inmiddels heeft Jos van 
Beest zijn tiende cd gemaakt, die hij 
in Bacchus komt presenteren. Het 
KCA jazzconcert in het culturele ca-
fé in de Gerberastraat begint aan-
staande zaterdagavond om half tien. 
Toegang: uw gift. 

Vrijdag bokbierproeverij
Vrijdag 12 oktober organiseert cul-
tureel café Bacchus weer een bier-
proefavond. De bokbierfestivals zijn 
in volle gang, de brouwers strijden 
met elkaar om de hoogste eer: Het 
lekkerste bokbier van het jaar. Dat is 
trouwens niet persé het beste bok-
bier. Dat en nog vele manieren om 
de bieren te kwalificeren komen 
aan bod tijdens de proefavond. De 
kersverse vrijwilligster Erna praat de 
bieren aan elkaar. Erna is een echte 
bierkenner en organiseert regelma-
tig proefavonden. Al weken is zij nu 
aan het snuiven, proeven, rondraai-
en en begluren van de bokbieren 
2012 om zo een mooie selectie van 
zes verschillende soorten in Bac-
chus te krijgen. De toegang op de 
proefavond bedraagt 7,50 euro. De 
bieren zijn dan weer gratis. Het cul-
turele café gaat open om 21.00 uur. 
Aanvang proeverij: 21.30 uur.
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recensie

Aalsmeer - Zaterdagavond 6 okto-
ber, 19.55 uur: Het Tom Parker pro-
jectkoor was er klaar voor! Nog een 
laatste verzuchting: “Jammer, de re-
petities waren zo gezellig, nu twee 
optredens en dan is het afgelopen.” 
Het combo, bestaande uit Oksa-
na Polman op piano, Leon Doeswijk 
op keyboard, Moniek Eigenhuis-
Zandvliet op dwarsfluit en Kasper 
Zandvliet op drums, nam als eer-
ste plaats in de kerk, gevolgd door 
de koorleden en natuurlijk dirigen-
te Lous Zandvliet. Het concert kon 
beginnen. Alle nummers zijn arran-
gementen van Tom Parker. Het koor 
begon met twee nummers uit The 
Young Verdi, Wings of Gold en He 
will comfort me, waarna het koor 
een andere positie innam en diri-
gente Lous een woordje richtte tot 
de geheel gevulde Karmelkerk. Zij 
heette iedereen welkom en gaf een 
korte uitleg van het deze avond te 
verwachten programma. Vervolgens 
zong het koor drie vrolijke nummers 
uit The Young Händel, Every Valley, 
In the land of Zion en Hallelujah. In 
de volgende drie nummers, allemaal 
uit The Young Verdi, kwamen de so-
listen aan bod. Jorinda Hoogeveen 
bezong op bevlogen wijze hoe zij er 
altijd zou zijn, in eenzaamheid, tot 
steun, in het lied Standing by. Fred 
van der Jagt kwam terug van een 
verre reis in het lied Coming Home 
en eindigde met het wegpinken van 
een traan. Hierna was het de beurt 

aan Karin van den Haak en Martin 
van der Klauw, die elkaar toezongen 
in Almost a memory. Met het rusti-
ge nummer The Lindentree en het 
lied Love will find a way, beide uit 
The Young Schubert, werd het pro-
gramma voortgezet. Het koor zong 
nog twee nummers uit The Young 
Mozart: Stay with me en Hallelu-
ja, waarna het koor even kon gaan 
zitten en het combo kon laten ho-
ren dat zij, zelfs na slechts een aan-
tal keren samen te hebben gerepe-
teerd, heel goed aan elkaar gewend 
waren. Zij speelden Nr. 21 van Mo-
zart. Tot slot werden nog drie vro-
lijke nummers ten gehore gebracht: 
Dancing on Air uit The Young Tchai-
kovsky, Love will have it’s day uit The 
Young Händel en als ‘uitsmijter’ An-
them of the world, waarna een bul-
derend applaus losbarstte. Vice-
voorzitter van het parochiebestuur 
van de Karmelkerk, Cor Hermanns, 
bedankte dirigente, koor, combo en 
ondersteunende diensten en alle 
medewerkenden kregen een mooi 
boeket uitgereikt. Als finale zong 
het koor met het publiek nog één 
keer het laatste couplet van Anthem 
of the world en toen was het tijd om 
gezellig onder het genot van een 
drankje achter in de kerk nog even 
na te praten. De koorleden hadden 
nog een concert tegoed. Gisteren, 
woensdag 10 oktober, vond dit op-
treden, ook voor uitverkocht zaal, 
plaats.

In en outs van scenario 
bij Film- en Videoclub
Aalsmeer - Maandagavond 15 ok-
tober komt de heer Cor van der 
Plaat als gastspreker een avond 
verzorgen bij de Film- en Videoclub 
Aalsmeer. Hij komt uitgebreid ver-
tellen over al de in en outs van een 
scenario en het storybord. Voor vi-
deofilmers, die van plan zijn om een 
documentaire- of een speelfilm te 
maken, is het van groot belang om 
deze avond bij te wonen. De F&VA 
is nog steeds op zoek naar nieuwe 
leden. Mensen die geïnteresseerd 
zijn in het filmen met een video-
camera zijn van harte welkom op 
een van de komende clubavonden. 

Vooral het monteren en toevoegen 
van muziek op een PC van video-
opnamen, die gemaakt zijn met de 
nieuwste HD camera’s, geven nog 
wel eens wat problemen. Op de vi-
deoclub kan men altijd te rade gaan 
bij één van de deskundige cluble-
den. De clubavonden van de Film- 
en Videoclub Aalsmeer worden om 
de veertien dagen op de maandag-
avond gehouden in het gebouw ’t 
Anker aan de Oosteinderweg 372a 
en beginnen om 20.00 uur. Infor-
matie over de F&VA via tel. 06-
18487238 of via de website www.vi-
deoclubaalsmeer.nl.

Molenweekend Noord-Holland-zuid

Bezoekers welkom bij De 
Leeuw en Stommeermolen
Aalsmeer - 18 cursief: 24: Aalsmeer 
- Op zaterdag 13 en op zondag 14 
oktober wordt voor de tiende keer 
het molenweekend Noord-Hol-
land-zuid gehouden. Diverse mo-
lens in het zuiden van de provincie, 
grofweg tussen Santpoort en La-
ren, openen hun deuren voor geïn-
teresseerde bezoekers. Op de web-
site van de Stichting Molens Zuid-
Kennemerland (www.smzk.nl) valt 
te zien welke molens meedoen en 
wanneer ze geopend zijn. 

In Aalsmeer is korenmolen De 
Leeuw in de Zijdstraat zowel op za-
terdag als op zondag gratis te be-
zichtigen. Op zaterdag van 13.00 tot 
17.00 uur en op zondag tussen 10.00 
en 17.00 uur. Poldermolen de Stom-
meermolen aan de Molenvliet is al-
leen zaterdag te bezichtigen, maar 
dan wel van zonsopgang tot zons-
ondergang. Omdat deze molen per-
manent wordt bewoond is hij van 
binnen slechts beperkt toegankelijk. 
Korenmolen De Leeuw werd oor-
spronkelijk als grondzeiler gebouwd 
op de plaats waar nu het gemeen-
tehuis staat. Vanwege toenemende 
windbelemmering werd hij in 1863 
verplaatst naar zijn huidige plaats 
aan de Zijdstraat. Om boven de hui-

zen uit te steken werd hij daar op 
een hoge onderbouw geplaatst. De 
molen wordt nog wekelijks gebruikt 
om graan te malen. In het komen-
de jaar zal speciale aandacht wor-
den besteed aan het 150 jarig be-
staan van De Leeuw op het Mo-
lenplein. De eerste Stommeermo-
len werd in 1650 gebouwd om het 
Stommeer droog te malen. Omdat 
de Stommeerkade zowel in de 1673 
als in 1854 doorbrak, moest de mo-
len het meer drie maal droogmalen. 
Op 4 december 1919 werd deze mo-
len onder het malen door de blik-
sem getroffen, waardoor hij bran-
dend en malend ten onder ging. 
Hij werd in 1920 vervangen door de 
huidige molen, die oorspronkelijk in 
1742 was gebouw aan de Drecht, 
nabij Bilderdam, voor het bema-
len van de Vriezekoopsepolder. Zo-
wel De Leeuw als de Stommeermo-
len zijn dus verplaatste molens. De 
Stommeermolen heeft van alle pol-
dermolens in Nederland de grootste 
opvoerhoogte (tot maximaal 5 me-
ter). Het is dan ook geen toeval dat 
deze molen de grootste molen van 
Noord-Holland is. De vlucht van de 
molen is 28 meter (de vlucht is ge-
lijk aan de diameter van het wieken-
kruis). Jan Hofstra en Jan Ran.

Boekenmarkt leuke aanvulling!
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 6 ok-
tober begon met regen en dit was 
voor de deelnemers aan de boeken-
markt in de Zijdstraat geen pretti-
ge manier om de kraam in te moe-
ten richten. Echter standhouders 
zijn qua weer wel het een en ander 

gewend en gelukkig hebben zij zich 
door de regenbui niet uit het veld 
laten slaan. Ze hebben opgebouwd 
en vormden een leuke aanvulling in 
het gevarieerde winkelgebied. 
Uiteraard hadden kramen met boe-
ken in allerlei genres de overhand, 

het is tot slot een boekenmarkt, 
maar ook sieraden, modelauto’s, 
poppen en onder andere lekke-
re koeken en eerlijke koffie waren 
te koop. In de middag kon heerlijk 
in het zonnetje gesnuffeld worden 
tussen de vele boeken en hier werd 

dankbaar en veel gebruik van ge-
maakt. De boekenmarkt was voor-
alsnog de laatste buitenactiviteit in 
het centrum, maar wel een succes-
volle afsluiting van het seizoen. Vol 
verwachting wordt vast al uitgeke-
ken naar de intocht van sinterklaas 
in november en de kerstmarkt in 
december.

Foto’s: Jacqueline Kristelijn

Cor en Carel ereleden

Bloemen vijf jubilarissen 
bij Toneelvereniging
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 6 
oktober is een bijzonder feest gevierd 
bij Toneelvereniging Kudelstaart. Vijf 
leden zijn in het zonnetje en de bloe-
men gezet vanwege hun jubileum. 
Cor Knol en Carel Bol zijn al 40 jaar 
lid van TV Kudelstaart en Helga de 
Zanger, Hennie van der Laarse en 
Jitse Krenn maken elk ook alweer 25 
jaar deel uit van het gezelschap. On-
der het genot van een glaasje en in 
het bijzijn van familie en vrienden zijn 

de jubilarissen gehuldigd en bedankt 
voor hun inzet bij de toneel vereni-
ging. Cor en Carel zijn benoemd tot 
ereleden van de vereniging en voor 
alle jubilarissen is een weekendje 
weg geregeld. Na het gezellige jubi-
leumfeest keerde iedereen tevreden 
huiswaarts. De leden van Toneelver-
eniging Kudelstaart zijn overigens 
alweer druk aan het repeteren. Het 
stuk ‘Gebroken IJs’ gaat op de plan-
ken gebracht worden.

Daverend applaus voor Tom Parker 
projectkoor in Karmelkerk

Hennep belangrijk voor 
economie van Aalsmeer
Aalsmeer - De nieuwe Oud Nuus 
komt eind deze week met een ver-
haal over de Aalsmeerse economie 
aan het begin van de 17de eeuw. 
Daaruit blijkt dat die in die tijd vooral 
dreef op de teelt van hennepplanten. 
De hennepteelt was decennialang 
zelfs belangrijker dan de winning 
van turf! Tot die conclusie komt Jan 
Willem de Wijn in Oud Nuus na het 
doornemen van oude akten waar-
in tussen 1680 en 1740 veel meer in 
hennepakkers wordt gehandeld dan 
in turfakkers. 

Meer dan de helft van de hennep-
productie vond plaats in het oosten 
van Aalsmeer. Anders dan vandaag 
de dag ging het vier eeuwen geleden 
niet om de (vrouwelijke) zaadjes van 
de Cannabis plant, maar om de stam-
men ervan. Die werden in sloten ge-
legd en als het rottingsproces klaar 
was, werden de vezels uit de stam 
gebruikt om touw van te maken. Dat 
gebeurde op de lijnbaan, een lang 
recht stuk weg dat vandaag de dag 
nog steeds de naam Lijnbaan draagt. 
Er was in die tijd nog een tweede 

Team Tim Martens wint 
tweede step-by-step
Aalsmeer - Step 2012 was afge-
lopen zaterdag 6 oktober wederom 
een succes! Het eerste jaar waren er 
180 deelnemers, het tweede 280 en 
dit jaar zelfs 400 deelnemers! 

Ook dit jaar is de steproute met al-
le vraag- en spelopdrachten goed 
verlopen! Ieder team heeft er op zijn 
eigen manier een goed feestje van 
gemaakt! De EHBO post heeft geen 
deelnemer gezien! De eerste prijs is 

wederom gewonnen door het team 
van Tim Martens, op twee het team 
van Derk Heemskerk en op drie het 
team van Ed Vreeken. En de origina-
liteitsprijs is dit jaar voor het eerst 
gegaan naar het Team van Annet 
Volkers! De meiden waren zeer cre-
atief geweest door zichzelf en de 
step van roze lichtjes te voorzien! Er 
zijn deze dag ontzettend veel foto’s 
gemaakt deze zijn te zien op www.
cafedepraam.nl.

Kaarten bij BV 
de Pomp
Aalsmeer - Op maandag 15 okto-
ber is er weer gelegenheid om te 
klaverjassen, hartenjagen, sjoelen 
en bij genoeg animo te rummicub-
ben bij buurtvereniging de Pomp. In 
’t Baken in de Sportlaan 86 wordt 

om 20.00 uur gestart met drie ge-
zellige speelrondes. Tussendoor is 
er zoals gebruikelijk een fantasti-
sche verloting met vele mooie prij-
zen. Leden en niet-leden zijn van 
harte welkom. De gelegenheid is 
niet leeftijdsgebonden, dus als u 
wat voelt voor een spelletje kaarten 
of sjoelen, voelt u zich welkom om 
aan te sluiten. Telefonische informa-
tie kan verkregen worden bij Caroli-
ne Ramp via 0297-344107.

(kortere) lijnbaan ter hoogte van de 
huidige Stationsweg. Mogelijk dat 
daar garens werden gesponnen uit 
de vezels van de hennepstam. Een 
Aalsmeerder die naar Amsterdam 
verhuisde, gaf daar als beroep op: 
‘garentwijnder’, iemand die garens in 
elkaar draait om een sterkere draad 
te verkrijgen. De Wijn wijst erop dat 
de naam Aalsmeerse naam Spaarga-
ren voor het eerst voorkomt op het 
hoogtepunt van de locale hennep-
teelt. 

Boten en trei nen
Huib de Vries verhaalt over de 
rondvaartboot ‘Jan Willem’ die bij 
scheepswerf De Vlijt in 1940 is ge-
bouwd voor de Amsterdamse rede-
rij Bergmann. 

In de oorlog kreeg het schip een 
Duitse bestemming als een klein 
hospitaalscheepje in Den Helder, 
maar vanaf 1945 maakte de boot 
weer rondvaarten door Amsterdam. 
In 1963 verhuisde de ‘Jan Willem’ 
naar Zweden. De Vries ontdekte in 
de Zweedse hoofdstad dat het schip 
momenteel als ‘Aphrodite II’ rond-
vaarten verzorgt. Dit jaar is het een 
eeuw geleden dat de eerste stoom-
trein Aalsmeer binnenreed. Aanlei-
ding voor Klaas F. Keessen om een 
verhaal te schrijven over stempels die 
werden gedrukt op post die met de 
trein van Aalsmeer naar Haarlem en 
Amsterdam werd vervoerd. Keessen, 
voorzitter van de Postzegelvereniging 
Aalsmeer, toont de ontwikkeling van 
die stempels tussen 1912 en 1950. 

En verder doet Frans Janssens ver-
slag van de teleurstellend verlopen 
opgravingen achter de Zijdstraat, 
neemt Nico van der Maat de lezers 
mee langs grappige anekdotes in het 
centrum van het dorp en beschrijft 
Karin Eveleens de open monumen-
tendag in het teken ‘Groen van Toen’. 
Oud Nuus is vanaf deze week ver-
krijgbaar in de Aalsmeerse boek-
handels en kost 4,50 euro. Wie in de 
geschiedenis van Aalsmeer, Kalsla-
gen en Kudelstaart geïnteresseerd 
is, kan echter beter begunstiger wor-
den van de stichting Oud Aalsmeer. 
Voor minimaal 15 euro per jaar krijgt 
u dan vier keer Oud Nuus! Opgeven 
kan bij de ledenadministratie: Annig-
je Leighton-van Leeuwen, tel. 0297-
323553. 
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ANBO op stap in Alkmaar
Aalsmeer - Op woensdag 19 sep-
tember hebben de leden van ANBO 
Aalsmeer een stadswandeling ge-
maakt door Alkmaar. 

Een dag die begon met plensbuien, 
maar eenmaal gearriveerd in Alk-
maar was het droog en begon de 
zon te schijnen. Een gids van Stich-
ting Gilde Alkmaar heeft een fan-

tastische rondleiding gegeven. Wat 
wist die man veel en wat kon hij 
het geweldig vertellen. Dat Alkmaar 
zo’n leuke binnenstad heeft, was 
bij velen onbekend. De vele straat-
jes en grachten, er leek geen eind 
aan te komen. Met dank aan de gids 
en het Gilde en niet te vergeten de 
weergoden, die voor een mooie dag 
hebben gezorgd.

Nierstichting haalt in 
Kudelstaart 2.750 euro
Kudelstaart - In heel Nederland 
gingen van 16 tot en met 22 sep-
tember ruim 80.000 enthousias-
te collectanten de buurten en wij-
ken in voor de Nierstichting. Alleen 
al in Kudelstaart is tijdens de Nati-
onale Collecteweek ruim 2.750 eu-
ro ingezameld. Met dit geld kan de 
Nierstichting verder werken aan 
een toekomst met zo weinig moge-
lijk nierziekten en een betere toe-
komst voor nierpatiënten. Bij meer 
dan 40.000 Nederlanders werken de 
nieren slecht en bij duizenden pa-
tiënten helemaal niet meer. “Voor 
nierpatiënten met ernstig nierfunc-
tieverlies bestaan eigenlijk wei-
nig opties: dialyse, niertransplanta-
tie of de dood. Dit klinkt misschien 
hard, maar is helaas wel de realiteit”, 
zegt Tom Oostrom, directeur van de 
Nierstichting. Dialyse is een levens-
reddende behandeling, maar erg 
zwaar en neemt slechts twintig pro-
cent van de nierfunctie over. Daar-
om voelen nierpatiënten zich vaak 
moe en ziek en gaat hun conditie 
steeds verder achteruit. Een nierpa-
tiënt moet er veel voor over hebben 
om een beetje normaal te leven. 

Een niertransplantatie is meestal 
de beste oplossing, maar er is nog 
steeds sprake van een groot tekort 
aan orgaandonoren. ”De Nierstich-
ting zet alles op alles om nierpatiën-
ten te helpen. De inkomsten uit de 
collecte zijn dan ook erg belang-
rijk voor de Nierstichting. Dit helpt 

ons de kwaliteit van leven van nier-
patiënten te verbeteren, onderzoek 
te doen naar het ontstaan van nier-
ziekten en te werken aan een bete-
re behandeling.” Lyda van de San-
de, collectecoördinator van de Nier-
stichting in Kudelstaart benadrukt: 
“De Nierstichting krijgt geen geld 
van de overheid en is afhankelijk 
van giften en donaties. De inkom-
sten uit de Collecteweek zijn dan 
ook erg belangrijk voor de Nier-
stichting. Rondom de collecteweek 
voerde de Nierstichting een cam-
pagne met als thema ‘Een nierpa-
tiënt moet er veel voor over hebben 
om een beetje normaal te leven.’ 
Met deze campagne wil de Nier-
stichting iedereen bewust maken 
van de impact van een nierziekte op 
het dagelijks leven van nierpatiën-
ten. Zo is het niet vanzelfsprekend 
om te werken, te sporten of om er-
gens naar toe te gaan. Ook in on-
ze regio hebben we er alles aan ge-
daan om hiervoor aandacht te vra-
gen én hebben we een prachtig be-
drag opgehaald voor de Nierstich-
ting.” Inwoners van Kudelstaart die 
de collectanten van de Nierstichting 
hebben gemist of die geen kleingeld 
in huis hadden, kunnen hun bijdra-
ge overmaken op ING 88.000 t.n.v. 
Nierstichting Nederland te Bussum 
of SMS NIER naar 4333 (één SMS is 
een eenmalige gift van 2 euro). Voor 
meer informatie kunt u de websi-
te van de Nierstichting raadplegen: 
www.nierstichting.nl

Muzikale (bingo)middag voor 
gasten van de Zonnebloem
Aalsmeer - Op 29 september heeft 
Zonnebloem Aalsmeer weer een 
middag georganiseerd voor alle nog 
thuis wonende gasten van de Zon-
nebloem. Deze middag vond plaats 
in Het Anker aan de Oosteinder-
weg, een mooie gelegenheid voor 
deze activiteit. Na het openings-
woordje van Ria Eling namens het 
bestuur, kreeg de heer Kees Bos uit 
Wijhe de gelegenheid om uit te leg-
gen wat de bedoeling was van een 
muzikale bingo. In plaats van cijfers 
moesten er nu liedjes op het papier 
aangekruist worden. Liedjes, zoals 
M’n opa, Een muis in een molen en 
Mien waar is m’n feestneus. En om-
dat het allemaal oude bekende lied-

jes waren, werd er ook aan vele ta-
fels enthousiast meegezongen, ge-
lachen en vol spanning gewacht 
of er ‘bingo’ zou klinken. Want na-
tuurlijk waren er ook kleine prijsjes 
te verdienen. En ook al heb je alles 
al, het is altijd leuk om te winnen. 
Bij een drankje en een hapje kon-
den de gasten nog even napraten 
met elkaar en toen was het al weer 
tijd om afscheid te nemen. Veel gas-
ten maakten de vrijwilligers duide-
lijk, dat zij weer volop genoten had-
den. Voor meer informatie over de 
Zonnebloem Aalsmeer kan contact 
opgenomen worden met Tineke Ze-
len via 0297-341739 of zonnebloem-
aalsmeer@hotmail.com.

Activiteiten in de Week van 
de Opvoeding geslaagd
Aalsmeer - In de week van de op-
voeding organiseerde het Centrum 
voor Jeugd en Gezin Amstelland sa-
men met de gemeenten Aalsmeer 
en Amstelveen verschillende activi-
teiten. Er was voor elk wat wils, maar 
in Aalsmeer was de aandacht voor-
al gericht op pubers. De interactieve 
workshop Puberbrein Binnenstebui-
ten was ook dit jaar weer een suc-
ces. Meer dan 60 ouders volgden 
afgelopen dinsdag de lezing in de 
Openbare Bibliotheek in de Markt-
straat. Ze gingen met elkaar en 
met Maxime Rooijmans van Young 
Works in gesprek over het puber-
brein en het gedrag van pubers. Ou-
ders blijken ook de ontmoeting met 
andere ouders te waarderen. Ou-
ders van kinderen die naar de mid-
delbare school gaan komen elkaar 
niet meer tegen. En dat is jammer, 
want in de periode dat je kind voor 
het eerst naar de middelbare school 
gaat, wil je soms van andere ouders 
weten hoe zij iets aanpakken. Bra-
ve schoolkinderen gaan zich opeens 
gedragen als dwarse brugpiepers 
en dat is wennen voor ouders en 
kinderen. Hoe ga je daar mee om? 
Aan het einde van de avond ontvin-
gen alle ouders het boek Puberbrein 

Binnenste buiten uit handen van de 
ook aanwezige wethouder Rik Rol-
lenman.

Lezing Over de Top
De lezing van woensdagavond ‘Over 
de Top’ trok weliswaar minder be-
langstellenden, toch waren zo’n 20 
Aalsmeerders naar het gemeente-
huis gekomen om te horen hoe jon-
ge mensen het best gestimuleerd 
kunnen worden om het beste uit 
zichzelf te halen. 
Jongeren worden gelukkiger als ze 
meer oog krijgen voor wat hun hart 
sneller doet kloppen. 

Na afloop werd er uitgebreid nage-
praat over dit onderwerp, maar ook 
over andere onderwerpen die ou-
ders van jongeren bezig houden. 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
Amstelland is er voor alle ouders, 
kinderen, jongeren en professionals 
met vragen over opvoeden en op-
groeien. Opvoeden is een leuke en 
boeiende taak die soms vragen op-
roept. Het Centrum voor Jeugd en 
Gezin kan helpen bij het vinden van 
een antwoord. Want opvoeden doe 
je samen, is het uitgangspunt. Meer 
informatie: www.cjgamstelland.nl.

Wethouder Rik Rolleman overhandigt het boek Puberbrein.

Wandelen op Tenerife en Gran 
Canaria met Groei en Bloei
Aalsmeer - Met Groei en Bloei kun-
nen belangstellenden donderdag-
avond 18 oktober mee op reis naar 
de Canarische eilanden. De eilan-
dengroep is in 1493 verovert door 
de Spanjaarden. Op de eilanden is 
een rijke flora van zo’n 1400 soor-
ten, waarvan 140 endemisch (ko-
men alleen daar voor). De aanwe-
zigen gaan wandelen in de maand 
maart, want dan bloeien de mees-
te soorten. Op Tenerife wordt de El 
Teide , de 3718 meter hoge vulkaan, 
beklommen. Tot 3555 meter, want er 
ligt ijs op de top. Het nationaal park 
rondom de vulkaan is 20.000 hecta-
re groot met bijzondere lava en tuf-
stenen torens.

Gran Canaria was in de tijd van Co-
lumbus het tussenstation voor de 
ontdekkingsreizen naar Amerika. 
Het eiland werd ontbost voor de 
scheepsbouw en werd beplant met 
suikerriet. Het is nu een landschap 
met prachtige rotsformaties, zoals 
de Roque Nublo. Het vulkaanland-
schap is steeds weer verrassend 
en de vegetatie afwisselend. Kort-
om, het wordt geen strandvakantie, 
maar de bergschoenen aan! Gids 
deze avond is Henny van der Wilt. 
De reis begint om 20.00 uur in het 
Wellant college MBO in de Linnaeu-
slaan. Zaal open vanaf 19.30 uur, 
toegang gratis. Zowel leden als gas-
ten zijn welkom. 

Nog 3 weken tot sluiting 
inschrijving Meerlandenfonds!
Rijsenhout - Ook dit jaar heeft De 
Meerlanden weer een bedrag van 
50.000 euro in het Meerlandenfonds 
gestort. Leden en vrijwilligers van 
goede doelen of (sport)verenigingen 
kunnen nog een paar weken een 
project of activiteit aanmelden voor 
een bijdrage uit het Meerlanden-
fonds. De sluitingsdatum is 26 ok-
tober. De Meerlanden hecht waar-
de aan maatschappelijke betrok-
kenheid bij de inwoners en gemeen-
ten uit haar verzorgingsgebied. Dit 
doet zij niet alleen door met bewo-
ners en gemeenten samen te wer-
ken aan een schoon en duurzaam 
leef- en werkgebied, maar ook door 
een impuls te geven aan sociaal-

maatschappelijke bloei in haar ver-
zorgingsgebied. De maximale bijdra-
ge voor goede doelen is 2.500 eu-
ro en voor (sport)verenigingen maxi-
maal 1.000 euro. Aanmelden kan via 
het aanvraagformulier Meerlanden-
fonds 2012 dat te downloaden is via 
www.meerlanden.nl. Daar kunt u 
ook terecht voor het reglement met 
voorwaarden en de statuten van het 
Meerlandenfonds. Leden en vrijwil-
ligers van goede doelen en (sport)
verenigingen ontvangen, na aan-
melding van een project, spoedig 
bericht over toekenning dan wel af-
wijzing. De uitreiking van het Meer-
landenfonds staat aan het einde van 
het jaar gepland. 

50+ Middag bij de PCOB
Aalsmeer - Op donderdagmiddag 
18 oktober wordt weer een PCOB-
ledenmiddag georganiseerd. Deze 
middag komt mevrouw dominee Wi-
na Hordijk vertellen over het lucht-
havenpastoraat op Schiphol. 

Dagelijks passeren 100.000 mensen 
de luchthaven van Schiphol. Onder 
hen zijn er altijd die hulp of opvang 
nodig hebben. Op Schiphol is een 
wereldwijd, tamelijk unieke, stilte-
centrum van het luchthavenpasto-

raat. Iedereen die rust zoekt, kan 
daar terecht. Eén van de mensen 
die reizigers of hun familie kan bij-
staan, als ze daar behoefte aan heb-
ben, is luchthavenpastor Wina Hor-
dijk. Geïnteresseerd? Belangstellen-
den zijn van harte welkom! De mid-
dag begint om 14.30 uur en wordt 
gehouden in de grote zaal van zorg-
centrum Aelsmeer aan het Molen-
pad. De PCOB is voor mensen van-
af 50 jaar, dus ook jongere ouderen 
zijn van harte welkom. 

Play-inn en concert door 
Show- Jachthoornkorps
Kudelstaart - Zaterdag 27 oktober 
organiseert het jubilerende Show- 
Jachthoornkorps Kudelstaart een 
play-inn. Op deze dag zijn muzikan-
ten van verschillende jachthoorn-
korpsen te gast in Kudelstaart en zul-
len zij deze zaterdag een aantal mu-
ziekstukken instuderen om die later 
op de dag in een miniconcert te la-
ten horen aan het publiek. Deze play-
inn vindt elk jaar plaats en dit jaar is 
het aan Kudelstaart om deze dag te 
organiseren. Dit jaar zullen er ook 
muzikanten meedoen uit Duitsland. 
De vereniging Hansa Giessen heeft 
voor deze dag een lange reis over 
om mee te spelen in Kudelstaart. De 

muzikanten gaan deze dag een aan-
tal muziekstukken instuderen en dit 
zal deels plaats vinden in het club-
gebouw van het Show- Jachthoorn-
korps Kudelstaart en in de grote zaal 
van kerkelijk centrum De Spil. ‘s Mid-
dags om 16.00 uur zal er een mini-
concert worden gegeven in de grote 
zaal van De Spil en vervolgens is er 
nog tijd om gezellig na te praten in 
het clubgebouw van het jachthoorn-
korps aan de Bilderdammerweg. Het 
concert is gratis toegankelijk. Het ju-
bilerende korps hoopt veel toeschou-
wers te mogen begroeten, zodat veel 
publiek hoort hoe mooi de jacht-
hoornmuziek is.

Met OVAK naar West Australië
Aalsmeer - Maandagmiddag 8 ok-
tober heeft de heer Bakker de OVAK 
aan de hand van dia’s een onverge-
telijke reis door West Australië laten 
maken. Hij toonde prachtige plaat-
jes van de mooie natuur in dit land. 
Wat ook opviel is de enorme leeg-
heid van dit deel van de wereld. 
Men moet daar soms tussen de 
zes en zeven uur rijden van het ene 
dorp naar het andere. Je moet dan 
wel zorgen dat je voldoende benzi-
ne bij je hebt. De ongeveer veertig 

bezoekers waren overdonderd door 
de prachtige plaatjes en de heer 
Bakker kreeg een groot applaus en 
een bos bloemen voor zijn presen-
tatie. De volgende themamiddag, 
die de OVAK voor haar leden or-
ganiseert, is 9 november. De heren 
Voortallen en Weijsman komen dan 
weer, op hun eigen wijze, verhalen 
vertellen over Amsterdam. De mid-
dag is in het buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3 en begint 
om 14.00 uur.

Stichting Dag van je Leven 
dankbaar voor geld SPIE
Aalsmeer - Stichting Dag van je 
Leven kijkt met veel plezier terug op 
het jaarlijkse feest dat ze tijdens de 
Aalsmeerse Feestweek weer heb-
ben mogen organiseren voor men-
sen met een verstandelijke beper-
king. Ieder jaar wordt dit feest gro-
ter, omdat steeds meer Ons Twee-
de Thuis voorzieningen enthousiast 
cliënten of bewoners naar de feest-
tent op het Praamplein laten gaan. 
Het bestuur van stichting Dag van je 
Leven is blij dat ieder jaar het feest 
weer een groot succes is, maar be-
seft ook dat er een keerzijde aan dit 
succes zit. “Omdat er steeds meer 
mensen komen, kost het ieder jaar 
weer meer geld om een dergelijk 
feest te organiseren”, zegt voorzit-
ter Rob Langelaan. “Dit jaar was het 
best wel spannend of we de finan-
ciering rond konden krijgen.” Toch is 
het weer gelukt om het leuke feest 
te organiseren dankzij verschillen-
de sponsors. “We vinden het fantas-
tisch dat er organisaties zijn die in-
zien dat mensen met een beperking 
iets extra’s verdienen.” Stichting Dag 
van je Leven is zeer dankbaar voor 

de mooie donatie van SPIE. Ieder 
pramenraceteam moest onder an-
dere Griekse Euro’s inleveren en 
daarmee zijn Dag van je Leven en 
de kinderboerderij Boerenvreugd 
blij gemaakt. “Een onverwacht mooi 
gebaar van SPIE.” Het is altijd moei-
lijk om in deze tijd sponsors te vin-
den, daarom hoopt het bestuur dat 
de sociale betrokkenheid van loka-
le bedrijven, organisaties en parti-
culieren groot is. 
“Iedere euro gaat naar de gehan-
dicapten in onze regio en niemand 
verdient iets aan onze stichting. Al-
les wordt door vrijwilligers gedaan.” 
Naast het jaarlijkse grote feest en 
de botendag in juni, probeert stich-
ting Dag van je Leven individue-
le wensen uit te laten komen. “Wat 
voor ons soms heel gewoon is, is 
voor iemand met een verstande-
lijke beperking de dag van zijn of 
haar leven. We hopen dat er parti-
culieren en bedrijven zijn, die dit ook 
in zien en ons werk financieel steu-
nen”, besluit Langelaan. Meer infor-
matie is te vinden op www.dagvan-
jeleven.org.

Dineren met de ANBO
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
27 september is een groep van 37 
leden van de ANB0 Aalsmeer met 
elkaar uit eten geweest. Ook was ie-
mand aangeschoven, die de sfeer 
bij de ANBO wou proeven. Na af-
loop van het eten gaf ze aan graag 
lid te worden. Na een heerlijke ape-
ritief werd genoten van een drie-
gangenmenu. Er werd weer gezel-
lig gekletst en zo hadden de AN-
BO leden een plezierige avond. Wilt 

u als lid ook eens mee dineren? Let 
dan op de Dukdalf van de ANBO 
van november waar de volgende lo-
catie in vermeld staat. In het kader 
van 50 jaar ANB0 Aalsmeer organi-
seert de feestcommissie een aantal 
bijzondere middagen, te beginnen 
op woensdag 24 oktober in buurt-
huis Hornmeer in de Roerdomplaan 
3 vanaf 14.00 uur. Gré Kalf vertelt 
dan over een aantal interessante 
boeken. 

Op donderdag 27 september hield de Ouderenvereniging OVAK haar eerste 
seizoensbijeenkomst in het buurthuis in de Hornmeer. De groep ‘Never Told’ 
uit Aalsmeer speelde en zong liedjes uit de jaren zestig die door de ongeveer 
vijftig aanwezigen werden meegezongen. Het werd een heel gezellige middag, 
die zeker voor herhaling vatbaar is. 



Graag wil ik reageren op het stukje 
in de Nieuwe Meerbode van 20 sep-
tember over het uitbaggeren sier-
water in Kudelstaart in 2013. Twaalf 
jaar geleden kwam ik in Rijsenhout 
wonen en als karpervisser zocht ik 
naar leuk sierwater om in te vissen.
Al snel viste ik in de mooie sierwa-
teren van de Hornmeer en de sier-
vijver achter de kinderboerderij aan 
de N201. Een paar jaar geleden ont-
stond er op het water in de Horn-
meer, vanwege de ondiepte en het 
warme weer, een dikke laag stin-
kende groene brij waar de bewoners 
erg veel last van hadden. De brand-
weer werd toen ingeschakeld om 
veel vers water in de Hornmeer te 
spuiten. Hierdoor moest er tonnen 
dode vis uit de Hornmeer verwijderd 
worden. De gemeente heeft hier-
na niets ondernomen om dit nog-
maals te voorkomen. De twee laat-
ste winters hebben er voor gezorgd, 
dat de visstand in de Hornmeer uit-
geroeid is. Ook de vijver achter de 
kinderboerderij is de laatste jaren 
niet meer onderhouden en is van-
af de bodem totaal dicht gegroeid! 
Het verbaast mij dan ook dat de 
heer Rik Rolleman ‘zogenaamd’ be-
gaan is met de vissen in Kudelstaart, 
terwijl de sloot in de Hornmeer veel 
ondieper is dan het genoemde wa-

ter in Kudelstaart. De zijsloten in ge-
noemd water zijn wel ondiep, maar 
de vijver op zich valt qua diepte best 
mee. In dit water zorgt de fontein 
ook nog voor zuurstof, dit ontbreekt 
in de Hornmeer. Natuurlijk ben ik 
voor het welzijn van de vissen en is 
op diepte brengen altijd beter dan 
ondiep water. Alleen had dit in mijn 
optiek al veel eerder moeten gebeu-
ren en zeker in de Hornmeer en de 
vijver achter de kinderboerderij. Ho-
pelijk worden deze wateren ook snel 
aan gepakt! Bijgevoegd een gevan-
gen rijenkarper (24 pond) in ge-
noemd water in Kudelstaart.
 
Ruud Meijer
Rijshornstraat 109
1435 HG Rijsenhout
Tel: 0297-363626.
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Applaus publiek wordt niet getolereerd

Burgerinitiatief voor De 
Oude Veiling gehonoreerd
Aalsmeer - Namens een heel di-
vers samengestelde groep van ruim 
vijfhonderd Aalsmeerders voerde 
Jan Daalman donderdag 4 oktober 
jongstleden tijdens de raadsverga-
dering het woord bij het indienen 
van een burgerinitiatief. Hierin wordt 
verzocht een voorstel op de agenda 
van de gemeenteraad te zetten met 
betrekking tot het treffen van zoda-
nige maatregelen en voorzieningen 
dat de zalen van De Oude Veiling in 
de Marktstraat ook in de toekomst 
beschikbaar zijn en financieel doen-
lijk zijn te gebruiken als oefen- en 
uitvoeringslocatie door Aalsmeer-
se verenigingen, professionals, se-
miprofessionals en amateurs. In een 
toelichting op het voorstel wordt ge-
steld dat er op dit moment al min-
der zalen voor allerlei verenigings-
activiteiten beschikbaar zijn dan 
in het recente verleden. Dit is een 
trend die zich in de nabije toekomst 
zal voortzetten en daardoor zal er 
een tekort ontstaan aan ruimtes 
en faciliteiten die onderdak bieden 
aan het Aalsmeerse verenigingsle-
ven. Tegelijkertijd dreigen op kor-
te termijn kleine podia in Aalsmeer 
weg te vallen. Het tot nu toe boei-
ende Aalsmeerse verenigingsleven 
is essentieel voor de sociale cohe-
sie van de samenleving. Voldoende 
capaciteit aan zalen en podia is en 
blijft belangrijk voor de culturele en 
sociale ontwikkeling binnen de ge-

meentegrenzen. Daarom wordt de 
gemeenteraad gevraagd in te grij-
pen. Het historisch gebouw De Ou-
de Veiling is al in 1932 verbouwd tot 
verenigingsgebouw en kan voor een 
groot deel de ontstane en toekom-
stige behoefte invullen. Door het 
veiligstellen van deze locatie voor 
de samenleving zou de gemeente-
raad van Aalsmeer tijdig maatrege-
len treffen om aan het ophanden 
zijn tekort het hoofd te bieden. Vol-
gens Jan Daalman kan hier een pu-
bliekprivate aanpak voor gevonden 
worden en het initiatief is aan de ge-
meente. 

Vragen politiek
De politieke fracties hadden nog 
wel wat vragen in petto. Zo wilde de 
VVD weten of er van de gemeente 
ook een financiële bijdrage wordt 
verwacht. Hier volgt een bevesti-
gend antwoord op, maar het zou 
ook tijd kunnen zijn omdat De Ou-
de Veiling deze tijd nodig heeft. De 
CDA-fractie gaf aan er niet veel voor 
te voelen om ondernemers financi-
eel te helpen. De PACT-fractie vond 
het wel belangrijk dat de bovenza-
len behouden blijven, maar had toch 
nog de nodige vraagtekens bij het 
burgerinitiatief op zich getuige de 
vraag of het wel aan de criteria hier-
voor voldoet. Ook drong deze fractie 
er op aan dat de behandeling van 
het voorstel in combinatie met de 

cultuurnota dient plaats te vinden. 
Deze nota zag afgelopen week het 
levenslicht. Jan Daalman vertelde 
verder dat de afgelopen maanden 
een denktank is bezig geweest. De-
ze denktank wil een stichting in het 
leven roepen die het beheer van de 
bovenzalen voor haar rekening gaat 
nemen en naast de conceptstatuten 
heeft de denktank ook al een lijstje 
met namen van potentiële bestuurs-
leden klaar liggen. 

Onderzoek B&W
Besloten wordt dat B&W gaat on-
derzoeken of de bovenzalen van 
De Oude Veiling behouden kunnen 
worden voor culturele activiteiten. 
Het is de bedoeling dat het college 
met een voorstel komt waarin dui-
delijk wordt of er al dan niet maat-
regelen getroffen kunnen worden 
waarbij de bovenzalen beschikbaar 
worden gehouden voor gebruik als 
oefen- en uitvoeringsruimte door 
verenigingen, groepen en individu-
en. 
Het einde van de bijdrage van Jan 
Daalman leverde hem een stevig 
applaus op vanaf de publieke tri-
bune. Waarnemend burgemeester 
Theo van Eijk riep de bezoekers tot 
de orde. “Geen applaus bij het de-
bat, ik verzoek u daar geen uiting 
aan te geven, dat kan echt niet”, zo 
sprak hij streng. 
Door: Jan Peterse

Aalsmeer - Een voorbijganger zag 
dinsdag 9 oktober aan het einde 
van de middag rook uit een kassen-
complex aan de Middenweg komen. 
De brandweer rukte na de melding 
massaal uit, omdat er veel rookont-

wikkeling werd waargenomen. Een-
maal ter plaatse, ging de brandweer 
op onderzoek uit. Er bleek geen 
brand te zijn. 
De eigenaar had het kassencomplex 
onder zwavel gezet. Dat zag er uit 

Veel rook, maar geen brand!
als rook. Voor de brandweer was er 
uiteindelijk niks te doen en kon on-
verrichter zake teruggekeerd wor-
den naar de kazerne. 

Foto: Ronald van Doorn

Grote maatschappelijke betrokkenheid

In Memoriam: Oud CDA-
raadslid Johan Koehler
Aalsmeer - Tijdens de raadsver-
gadering van donderdag 4 okto-
ber sprak CDA-fractievoorzitter 
Jaap Overbeek naar aanleiding van 
het overlijden op 25 september op 
86-jarige leeftijd van oud-raadslid 
Johan Koehler een kort in memori-
am uit in het bijzijn van diverse fa-
milieleden. Johan Koehler kwam in 
1969 tussentijds in de gemeente-
raad voor de CHU (Christelijk Histo-
rische Unie) een politieke stroming 
die als zeer behoudend bekend 
stond. Johan Koehler volgde partij-
genoot Jan Wegman op, die de VBA 
als Bloemenlustvoorzitter mee vorm 
moest gaan geven. In 1978 deden 
CHU, ARP en KVP met één chris-

telijke CDA-lijst aan de gemeente-
raadsverkiezingen mee in Aalsmeer, 
terwijl dit landelijk pas in 1980 het 
geval was.

Sierteelt
Na zeventien jaar raadslidmaat-
schap stopte Johan Koehler in 1986, 
terwijl hij zelf nog graag een periode 
was doorgegaan. De kandidatenlijst 
moest volgens het toenmalige be-
stuur ‘verjongd’ worden en er was 
geen plaats meer voor de trotse fiere 
ondernemende Farregatter met een 
plantenkwekerij aan de Oosteinder-
weg. Openbare werken ging Johan 
Koehler aan het hart en in die peri-
ode waren er in de raad geen agra-

Wethouder Verburg geeft één van de spellen aan mevrouw Brouwer, lid van de 
cliëntenraad in Zorgcentrum ’t Kloosterhof en al 87 jaar oud. 

Wethouder Verburg reikt 
spellen uit voor Ouderendag
Aalsmeer - Op vrijdag 5 oktober 
was het Nationale Ouderendag met 
als doel duizenden ouderen in het 
zonnetje te zetten. Wethouder Ou-
derenzorg Ad Verburg bezocht de 
zorgcentra Aelsmeer en ’t Kloos-
terhof om spellen cadeau te doen. 
Wethouder Verburg: “De ouderen 
waren heel blij met deze door het 
bedrijf Spelplus speciaal voor ou-
deren ontwikkelde spellen. Ze gin-
gen gelijk aan de slag met de spel-
len. Van 26 september tot 6 oktober 
was het ook nog de Week van de 
eenzaamheid met het thema ‘Kom 
de deur uit’. 
Ook hier willen we als gemeen-
te aandacht voor vragen. Uit de ge-
zondheidsmonitor ‘Volwassenen en 
ouderen’ van de GGD kwam na-
melijk naar voren dat in gemeen-
te Aalsmeer onder een deel van de 
65-plussers sprake is van eenzaam-
heid. Eenzaamheid is voor het colle-
ge daarom ook een belangrijk the-
ma. Zorgcentra hebben veel acti-
viteiten waar ook mensen van bui-
ten aan kunnen meedoen. Je kunt 
dan denken aan samen spelletjes 
doen of samen eten. Het is heel 
belangrijk dat ouderen niet alleen 
thuis vereenzamen, maar vooral ac-
tief blijven. Ook andere organisa-
ties, zoals het Rode Kruis en ker-
ken, hebben allerlei activiteiten voor 
ouderen. Ouderen kunnen ook sa-
men sporten. De vrijwilligerscentra-
le heeft veel vacatures voor vrijwilli-
gerswerk. Dus al met al is er veel te 
doen. Ik roep ouderen daarom ook 
op vooral actief aan de samenleving 
mee te blijven doen.” 

Activiteitenabonnement
Bij Zorgcentrum ’t Kloosterhof zijn 
er ook verschillende activiteiten 
waar ook andere mensen van bui-
ten het zorgcentrum aan mee kun-
nen doen. Dit kan door aan te mel-
den bij het zorgcentrum voor een 
activiteitenabonnement. De activi-
teiten zijn bijvoorbeeld handwer-
ken, geheugentraining, gymnastiek, 
een wandelproject en bij mooi weer 
uitjes met de rolstoelfiets. Ook zijn 
er spelletjes- en muziekmiddagen. 
De laatste woensdagmiddag van 
de maand is er een creatieve mid-
dag. Ook zijn er thema-maaltijden, 
filmavonden en is er zingen met een 
koor. Verder zijn er nog regelmatig 
uitjes en activiteiten binnen en bui-
tenshuis. Aan deze activiteiten kun-
nen dus ook mensen van buiten ‘t 

Kloosterhof meedoen! In Zorgcen-
trum Aelsmeer wordt een uitgebreid 
programma aan dagbesteding aan-
geboden. Zowel aan bewoners als 
mensen van buiten het zorgcentrum 
kunnen hieraan meedoen. Dit zijn 
bijvoorbeeld creatieve activiteiten, 
geheugentraining, allerlei ontspan-
ning en sport, zoals conditietraining. 
Spel- en zangmiddagen, optredens 
van koren en theatervoorstellingen 
en dergelijke. Maar ook samen eten 
is één van de mogelijkheden. Zorg-
centrum Aelsmeer heeft een Ont-
moetingsgroep. 
Het team van deze Ontmoetings-
groep biedt een ondersteuningspro-
gramma aan personen die vergeet-
achtig zijn en aan hun mantelzorgers 
die wonen in het gebied Aalsmeer, 
Rijsenhout en Kudelstaart. De Ont-
moetingsgroep helpt cliënten om te 
gaan met dementie en biedt mantel-
zorgers informatie en steun. De ac-
tiviteiten bestaan uit activeren van 
de hersenen, spel, geheugentrai-
ning en terughalen van herinnerin-
gen. Tijdens de bijeenkomsten met 
Wethouder Verburg werden ook en-
kele geheugenspellen uitgereikt. 
“Speciaal voor ouderen en men-
sen met een beperking hebben wij 
een assortiment gezelschapsspel-
len samengesteld”, aldus Paul Ruij-
grok van Spelplus. Het spel ‘Terug-
blik’ is een memory-spel met in-
steekhoesjes waarbij afbeeldingen 
van zeer herkenbare voorwerpen 
van nu en vroeger worden geleverd. 
De senioren kunnen echter zelf ook 
foto’s van kinderen en kleinkinde-
ren of plaatjes van vroeger gebrui-
ken om het spel nog persoonlijker 
te maken. Dit spel is ook zeer ge-
schikt voor mensen met geheugen-
verlies. Een spel als ‘Qwirkle’ is weer 
uitmate geschikt voor mensen met 
een lichte vorm van dementie. Bij dit 
spel moeten de spelers combinaties 
zoeken tussen vormen en kleuren. 

Aalsmeer - Op de zaterdagen 13 
en 27 oktober vaart de snoeiboot 
weer uit om eilandeigenaren op de 
Westeinderplassen de mogelijkheid 
te geven hun snoeihout gratis en op 
een verantwoorde manier af te voe-
ren. 
Van 9.00 tot 12.00 uur ligt de snoei-
boot klaar bij Schuilhaven de Win-
kel aan de Grote Poelzijde en tus-
sen 13.00 en 16.00 uur bij Bagger-
depot Otto aan de doorgang Grote 
Brug. Als de boot op de aangege-

ven tijd niet aanwezig is, dan is de-
ze waarschijnlijk even aan het los-
sen, maar komt weer terug. De ge-
meente biedt de service van het op-
halen van snoeiafval aan, omdat 
zij graag wil (het is zelfs verplicht) 
dat eilandeigenaren het overhan-
gend groen in de vaarwegen snoei-
en. In het najaar worden er daarom 
in het kader van de actie ‘Hou de 
vaarweg bevaarbaar’ schouwrondes 
gehouden op het water. Particulie-
re eilandeigenaren kunnen hier aan 

Snoeiboot vaart weer uit

rische specialisten, maar in 1982 
kwam er een raadscommissie agra-
rische zaken waar Johan Koehler 
deel van uitmaakte. De reconstruc-
tie van het oude Aalsmeerse glas-
tuinbouwgebied moet in dit kader 
zeker genoemd worden. Aalsmeer 
is niet voor niets als eerste gebied 
aangewezen voor een saneringsre-
geling, maar de herstructurering is 
nooit echt een succes geworden. 
Vooral omdat het op basis van vrij-
willigheid moest plaatsvinden en in 
1984 werd dit al door Johan Koehler 
voorzien. De Schinkelpolder volzet-
ten met opslagplaatsen voor kero-
sine voor Schiphol vond in zijn ogen 
geen genade. 
De voorvechter voor de sierteelt 
werd gevraagd zich ook bezig te 
gaan houden met de oprichting van 
de Historische Tuin. Johan Koehler 
staat te boek als een oprecht mens 
met een grote maatschappelijke be-
trokkenheid. 
Door Jan Peterse

meewerken door alle overhangend 
groen boven het water van de slo-
ten en vaarwegen te snoeien en af 
te voeren naar de snoeiboot. Alleen 
snoeihout van recreanten wordt 
overigens aangenomen. Bedrijfs-
afval, zoals seringenhout -en klui-
ten, wordt niet geaccepteerd. Voor 
meer informatie over de takkenin-
zameling en de snoeiboot kan con-
tact opgenomen worden met de af-
deling Handhaving, vaarwegbeheer 
via 0297-387788.

Tollende bus 
tegen vangrail
Streek - Op de A9 raakte op don-
derdag 4 oktober omstreeks 17.30 
uur een bestuurder van een perso-
nenbusje de macht over het stuur 
kwijt. Zijn busje ging tollen en 
kwam tegen de linker- en rechter 
vangrail aan. Toen het busje uitein-
delijk tot stilstand kwam, bleken zo-
wel de voorzijde van het busje als 
de vangrails zwaar beschadigd. De 
25-jarige bestuurder uit Rotterdam 
is per ambulance naar het zieken-
huis vervoerd.

Aanhoudingen 
na aanrij ding
Aalsmeer - Marechaussees van 
de brigade politie en beveiliging op 
Schiphol waren in de nacht van za-
terdag 6 op zondag 7 oktober getui-
ge van een aanrijding op de wes-
telijke randweg van het luchthaven-
terrein. Eén van de betrokken auto’s 
was een busje met drie inzittenden. 
De bestuurder, een 29-jarige man 
uit Aalsmeer, bleek door justitie ge-
zocht te worden in verband met een 
aantal gepleegde inbraken. Eén van 
de passagiers, een man van 28 uit 
Aalsmeer, kon geen legitimatiebe-
wijs tonen en is aangehouden om 
zijn identiteit te onderzoeken. Een 
derde inzittende is van de contro-
leplaats weggelopen en later door 
Marechaussees gevonden in een 
parkeergarage. Deze 27-jarige man 
uit Hoofddorp is aangehouden om-
dat hij door de Poolse autoriteiten 
gezocht werd.

Regionaal nieuws 
op plakzuilen
Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders heeft half 
augustus opdracht gegeven om de 
huidige vrije plakplaatsen te vervan-
gen en het aantal uit te breiden naar 
negentien. De gemeente verwacht 
dat door de extra plakplaatsen én 
het consequent handhaven op ille-
gaal plakken het wildplakken snel 
afneemt. En dat er in Aalsmeer flink 
‘geplakt’ wordt, blijkt wel uit het feit 
dat het merendeel al voorzien is van 
posters met aankondigingen van 
concerten en beurzen. De bestuur-
ders hadden bij hun besluit ook een 
vooruitziende blik: Dit wildplakken 
kan in de toekomst gaan toene-
men omdat in de regio juist scher-
per gecontroleerd gaat worden op 
wildplakken. Dit kan betekenen dat 
wildplakkers zich meer gaan rich-
ten op gemeenten, zoals Aalsmeer, 
waar tot nu toe niet of nauwelijks 
werd gecontroleerd. En inderdaad, 
de meeste ‘plakkers’ zijn afkomstig 
uit grotere, regionale gemeentes. Ze 
plakken niet illegaal, want ze maken 
dankbaar gebruik van de vrije plak-
plaatsen. Er zijn nog geen controles 
gehouden of het aantal posters en 
affiches op glasbakken en elektrici-
teitshuisjes ook daadwerkelijk is af-
genomen.

Aanhoudingen 
na actie politie 
tegen inbraken
Amstelveen - Bij een politieactie in 
Amstelveen zijn zaterdag 6 oktober 
vijf personen aangehouden. Tijdens 
de actie waren er extra politiemen-
sen op straat, zowel in uniform als 
in burgerkleding. Doel van de ac-
tie was om zowel zichtbaar als on-
zichtbaar extra toezicht te houden in 
de buurt om zo woninginbraken te 
voorkomen. Eén verdachte kon na 
enig speurwerk in zijn kraag worden 
gevat. De politie kreeg een melding 
binnen van een bewoner die een in-
breker in zijn huis aan de Carel Fa-
britiuslaan (Amstelveen) betrapte. 
De man aarzelde geen moment en 
volgde de dader toen hij wegvlucht-
te. De dader wist uit het zicht te ko-
men en de politie stelde een zoek-
actie in waarbij speurhonden en de 
helikopter zijn ingezet. Via de warm-
tebeelden van de heli was uiteinde-
lijk te zien dat de verdachte zich 
schuilhield tussen twee vuilcontai-
ners in een steeg. Hij is aangehou-
den. Vier andere mannen zijn aan-
gehouden voor poging tot diefstal.
Surveillerende agenten zagen hen 
bij een woning aan de Loethoelilaan 
in Amstelveen naar binnen kijken 
en voor de poort enige tijd met el-
kaar overleggen. Bij hen in de au-
to werdinbrekersgereedschap aan-
getroffen. 

ingezonden
Vissen in (ondiepe) sloten in Aalsmeer

Wethouder Verburg geeft één van 
de spellen aan de coördinator van 
de Ontmoetingsgroep van Zorgcen-
trum Aelsmeer, Ellen Millenaar. 



Harmonie MVB viert 90 jarig 
bestaan met galaconcert
Bovenkerk - In het kader van haar 
90- jarig bestaan geeft het harmo-
nieorkest van de Muziekvereniging 
Bovenkerk een galaconcert op za-
terdag 13 oktober in de Schouw-
burg Amstelveen. Het afgelopen 
jaar heeft de harmonie een aantal 
activiteiten georganiseerd om dit 
jubileum te vieren met als slotstuk 
een galaconcert. Op 18 juni vierde 
het orkest haar 90 jarig bestaan met 
een play-in, waarbij vele oud-leden 
uit de afgelopen 90 jaar hun bijdra-
ge leverden. Het concert werd druk 
bezocht door de vele donateurs 
en wethouder Koops heeft het or-
kest namens de gemeente Amstel-
veen toegesproken. Het harmonie-
orkest is ondanks haar hoge leeftijd 
van 90 jaar springlevend. In novem-
ber van het vorig jaar is zij gepromo-
veerd naar de eerste divisie en dat 
betekent een hoog niveau van mu-
siceren. Maar zoals Gustav Mahler 
zei: “Het belangrijkste in de muziek 
staat niet in de noten.” De verbon-
denheid van de leden, de gezellig-
heid van de donderdagavond repe-

tities en het samen muziek kunnen 
maken zorgen dat de harmonie van 
MVB een belangrijk onderdeel is in 
het culturele leven van velen.
Op 13 oktober vindt het hoogte-
punt van de festiviteiten plaats met 
een galaconcert. Het thema van de-
ze wervelende en swingende avond 
zal een reis door de tijd zijn. Jaartal-
len, beginnend bij 1922, zullen ge-
koppeld worden aan componisten, 
wereldgebeurtenissen en muzika-
le stromingen waar het orkest per-
fect op zal ‘inspelen’. Denk aan de 
Glenn Miller Sound van vlak na de 
oorlog tot aan de huidige muziek. 
Het orkest wordt ondersteund door 
een aantal gasten, waaronder een 
zangeres, een rapper en een be-
roemde Beatles-coverband. Kortom, 
een avond die u niet mag missen. 
Aanvang van het concert is 20.00 
uur in de schouwburg van Amstel-
veen. De entree bedraagt 15 euro 
per persoon. Kaarten zijn te bestel-
len bij mariekemartijn@zonnet.nl of 
verkrijgbaar aan de kassa van de 
Schouwburg Amstelveen.

Lezing over Adam en Eva
Amstelveen – Adam en Eva zijn de 
eerste mensen in het scheppings-
verhaal van joden, christenen en 
moslims. Rabbi’s, priesters, kerkva-
ders, imams, kolonialen, missiona-
rissen, migranten en moderne me-
dia verspreidden het verhaal over de 
hele wereld, en het inspireerde ver-
tellers en kunstenaars uit alle wind-
streken. 
Over deze rijke verhaal- en beeld-
tradities in de drie religies schreef 
de Amstelveense Mineke Schip-
per een intrigerend boek, voor he-

dendaagse gelovige en ongelovige, 
onwennige, nieuwsgierige of wan-
trouwige nazaten van Adam en Eva. 
Op woensdag 17 oktober tijdens 
haar lezing komen vragen als Waar 
lag het paradijs? Hadden de eerste 
mensen een navel? en andere intri-
gerende vragen aan de orde. De le-
zing begint om 20.15 uur, duurt tot 
22.00 uur en is in de bibliotheek aan 
het Stadsplein. Alle informatie over 
de lezing is te lezen op de websi-
te van de bibliotheek www.debiblio-
theekamstelland.nl.

Verkeer stilgelegd voor nieuwe 
fietsbrug over snelweg A4
Streek - De provincie Noord-Hol-
land werkt al enige tijd aan de 
vernieuwing van de N201 tussen 
Hoofddorp en Amstelhoek. Bij de 
nieuwe Aansluitingen A4 wordt voor 
fietsers en voetgangers een brug 
over de A4 gemaakt. Voor deze brug 
zijn van 2 tot en met 4 oktober de 
hoofdbrugdekdelen geplaatst. 

Op 2 oktober is in de middag het 
brugdek boven de oostelijke paral-
lelbaan geplaatst. In de nacht van 2 
op 3 oktober is vervolgens het brug-
dek boven de hoofdrijbaan richting 
Amsterdam geplaatst en de nacht 
daarop, van 3 op 4 oktober, volg-
de het brugdek boven de hoofdrij-
baan richting Den Haag. Verkeer op 
de A4 is hiervoor tien minuten stil-
gelegd, zodat de brugdelen op hun 
plaats konden worden gezet kon-
den .

Voetgangers- en fietsbrug
De brug is gemaakt van weervast 
staal. De roestlaag zorgt voor een 
beschermende laag, waardoor de 
brug niet verder kan roesten. Dit 
materiaal is zeer onderhoudsarm 
en dat is gezien de ligging boven 
één van de drukste snelwegen van 

het land een groot voordeel. Verder 
zorgt de uitstraling van de brug voor 
een mooi geheel met de Geniedijk, 
De Geniedijk is een onderdeel van 
de Stelling van Amsterdam en staat 
op de Unesco Werelderfgoedlijst. 
Nu de brugdekdelen zijn geplaatst, 
kan worden gestart met de afron-
dende werkzaamheden voor de 
voetgangers- en fietsbrug. Als al-
les volgens planning verloopt, kan 
de brug aan het einde van dit jaar/
begin volgend jaar in gebruik geno-
men worden.

N201+
De provincie Noord-Holland werkt 
samen met de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, De Ronde Venen, Haar-
lemmermeer en Uithoorn aan de 
vernieuwing en verbreding van 
de N201 tussen de A4 en Amstel-
hoek. Dat is hard nodig om dit eco-
nomisch belangrijke gebied rondom 
Schiphol en Flora Holland vitaal te 
houden. De nieuwe weg verbetert 
de leefbaarheid, bereikbaarheid en 
verkeersveiligheid in het gebied. De 
aansluiting van de nieuwe N201 op 
één van de belangrijkste verkeers-
aders in Nederland, de A4, is een 
onderdeel van dit project.

Trampolinespringen

Vliegen door de lucht 
bij SV Omnia 2000
Aalsmeer - Vliegen door de lucht, 
vele salto’s en schroeven maken, 
wie wil dat nou niet? Sportvereni-
ging Omnia 2000 maakt het mo-
gelijk om in een veilige situatie ve-
le sprongen aan te leren. Er zijn te-
genwoordig steeds meer tuintram-
polines te vinden. Dit is leuk maar 
kan ook gevaarlijk zijn. 

Verschillende sprongen
SV Omnia 2000 heeft één van de 
grootste productgroep trampoline-
springen in Nederland. Hier is het 
dus mogelijk om onder goede be-
geleiding en in een veilige situa-
tie allerlei verschillende sprongen 
aan te leren. Het springen is niet al-
leen leuk, maar ook een van de bes-
te sporten om ieders conditie, ge-
voel voor evenwicht, tempo en ritme 
te verbeteren. Springen is voor jong 
en oud en SV Omnia 2000 biedt dan 
ook de mogelijk om zowel jongens 
als meisjes, jong en oud kennis te 
laten maken met de magie van de 
trampoline. Er kan gewoon een uur-
tje recreatief gesprongen worden 

en het is ook mogelijk om door te 
groeien om mee te doen aan zowel 
nationale als internationale wed-
strijden. De vereniging heeft inmid-
dels al heel wat nationale kampioe-
nen op zijn naam staan. 

Plaats voor nieuwe leden
Het trampolinespringen wordt 
steeds populairder, vandaar dat 
de productgroep trampolinesprin-
gen de afgelopen jaren flink is ge-
groeid. Er is op verschillende tijden 
nog plaats voor nieuwe leden: Op 
maandag om 16.30, 18.30 en 19.30 
uur en donderdag om 16.30 uur in 
de Proosdijhal Kudelstaart. Op dins-
dag om 17.00 uur in de gymzaal in 
Jac.P. Thijsselaan en op woensdag 
om 18.30 uur en vrijdag om 15.45 
uur in De Mikado aan de Cathari-
na Amalialaan. Het is altijd mogelijk 
om gratis en geheel vrijblijvend een 
proefles te komen doen, dus kom 
vooral langs. Voor het complete les-
rooster en meer informatie kan ge-
keken worden op de website www.
svomnia.nl.
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Pothuizen is een recyclingbedrijf gespecialiseerd in de inkoop en 
verwerking van ijzer, metalen, papier en plastic. Ter ondersteuning 
van onze operatie zoeken wij een 

Allround medewerker productie
Wij zijn op zoek naar een allround medewerker die verantwoordelijk 
is voor het behalen van de productie. Voor het werk is het verreist 
dat je een shovel/heftruck en mobiele kraan kan besturen in kleinere 
ruimtes. De kandidaat moet verantwoordelijkheidsgevoel te hebben 
en dient de recycling machines te onderhouden. Daarnaast is het 
kunnen lassen en hebben van technisch inzicht een pre.

Arbeidsvoorwaarden
Bij goed functioneren bestaat de mogelijkheid om uiteindelijk in 
dienst te komen. Uiteraard hanteren wij marktconforme arbeids-
voorwaarden

Locatie
Mijdrecht

Vereiste vaardigheden
• Goede beheersing Nederlandse taal
• Teamplayer
• Doorzettingsvermogen
• Geen 9 tot 5 mentaliteit
• Technische vaardigheden

Aanvangsdatum per direct, voor 40 uur in de week

Contactpersoon
Michel Bishoen
E: michel@pothuizen.nl

Bekendmaking
Benoeming bestuurslid 
De voorzitter van het stembureau van het Hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht maakt, met inachtneming van het bepaalde bij artikel 2.113 
van het Waterschapsbesluit, het volgende bekend.

Vanwege het aftreden op 31 december 2012 van mevrouw L.G. Garming 
als lid van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht namens de belangengroepering Water Natuurlijk is 
in haar  plaats, bij besluit van 20 september 2012, mevrouw M.M. 
Sluiter, Torenlaan 20, 1402 AV Bussum benoemd verklaard tot lid 
van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap namens de 
belangengroepering Water Natuurlijk met ingang van 1 januari 2013.

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap zal, naar verwachting, 
in zijn vergadering op 11 oktober 2012 besluiten over de toelating van 
mevrouw Sluiter als lid van het algemeen bestuur.

Inzage en inlichtingen
U kunt het besluit tot en met 1 februari 2013 tijdens kantooruren inzien op 
het kantoor van het hoogheemraadschap aan de Korte Ouderkerkerdijk 7 
te Amsterdam. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer  
J.C. Kapteyn, 0900-9394

J. de Bondt
voorzitter stembureau Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.
Amsterdam, 11 oktober 2012

Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor 
het zuiveren van het afvalwater, veilige dijken, goede doorgang van 
vaarwegen, het waterpeil en de kwaliteit van het oppervlaktewater in het 
stroomgebied van de Amstel, de Vecht en in het Gooi. Alle beleidsvoorbe-
reidende en uitvoerende werkzaamheden worden verricht door Waternet.

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Postbus 94370, 
1090 GJ Amsterdam, www.agv.nl

VOOR AANHANGWAGENS
KOPEN
HUREN
REPAREREN +
ONDERDELEN
kunt u bij ons terecht

BEL
JOHAN:
0297-324486
www.jovar.nl

AALSMEERDERWEG 230 • 0297-324486

- Geen voorrijkosten. 
- Verkoop en advies. 
- Opgeleide monteurs.

PC PROBLEMEN? 
INSTRUCTIE NODIG?

Hulp op locatie 
of zelfs op afstand. 

Bel voor 
info 

0653329606

• Bilderdam 39-40 • 2451 CX Leimuiden
• Telefoon:  0172-509362
• Fax: 0172-507847
• Web: josvantol.nl
• E-mail: josvtol@planet.nl

Uw schade specialist !
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Einsteinstraat 83 

Wc kudelstaart
DE NIEUWE WINTERCOLLECTIE

Colberts, overhemden,
shirts, spijkerbroeken

en nog veel meer!
DAMESJASSEN NU 79,95

KINDERVESTEN NU 20 EURO
Nieuw dames en heren ondergoed,

vanaf 10 euro per twee

ABRA’S 10 EURO, 3 VOOR 25 EURO
Voor  stoomgoed kunt u bij ons

terecht vanaf 5 euro

Te koop:
Wollen heren jas ¾ €40,-.  
Magn. withe board nw. €25,-.  
Kerstboom kunst 60 cm €15,-.  
Groene streng verlichting 
€25,-.  Tel. 0297-563894
Te koop:
Magnetron 900 watt, Home 
electronics, convectie - oven 
€50,-.  Tel. 0297-561126
Te koop:
Maxi cosi autozitje tot 18 kg 
€20,-.  Mandje voor op de fiets 
€15,-.  Tel. 0297-564677

Te koop:
Omafiets gazelle €60,-. Jon-
gensfiets 14/15 jr. Giant €40,-. 
Sony speakers bi-wire €80,-.
Kinderstep €10,-. Surr verst. 
€45,-. Tel. 0297-521651
Te koop:
Rode kinderkamerkast, afm. 
h,b,d, 166 x100 x 50 cm. i.g.st. Vr. 
pr.  €100,-.  Tel. 0297-540227
Te koop:
Glitter kerstbeeldjes €20,-.  
Groene lampjes €15,-.  Email-
le schaal €20,-.  Plastic pot-
je €0,50. Speciekuip €15,-.  
Tel. 0297-563894
Te koop:
Ledikant 60 x120 cm met ver-
stelb. bodem (lat) kl. natu-
rel €20,-.  Hello Kitty loopau-
to, roze €5,-.  Tel. 06-21459759
*Gevraagd:
DE punten. Tel. 06-15390436

Te koop:
Luxaflex kl. terra met zij-
geleiding voor draai/kiep 
raam €175,- voor wo-
ning aan de Roodhals-
gans. Tel. 0297-712028
Te koop:
Wilesco stoommachine d 
12 €60,-. Tel. 0297-566912
Te koop:
Mooie handgemaakte ova-
le smeedijzeren wieg met wit-
te bekleding. Recent nog ge-
bruikt €100,-.Tel. 0297-566912
Aangeboden:
4 Dozen Sun vaatwasta-
bletten,  mega pack,  a 78 st. 
over te nemen voor €25,- . 
Tel. 0297-342804
Te koop:
Philips stomer hd 9140 met 
3 schalen. Nw. €35,-.
Tel. 0297-564141
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De jury van de Ondernemersprijs van de gemeente Haarlemmermeer 2012.
Fotografie: RJ Communications

Ondernemersprijs Haarlemmermeer

Nominatie Coop Telesuper
Rijsenhout - Dunweg Uitvaartzorg 
uit Hoofddorp was vorig jaar de win-
naar van de Ondernemersprijs van 
de gemeente Haarlemmermeer. Op 
vrijdag 14 december wordt voor de 
zesde keer de Ondernemersprijs 
van Haarlemmermeer uitgereikt. Dit 
jaar met twee categorieën. 
De drie genomineerden die defini-
tief doorgaan naar de grande fina-
le van dit jaar zijn in de categorie 
nul tot vijf medewerkers: KEIKO The 
Performance Company uit Hoofd-
dorp, Beijer Creatieve Communica-
tie uit Nieuw-Vennep en Van Haas-
ter uit Vijfhuizen. 
In de categorie meer dan vijf me-
dewerkers zijn de genomineerden: 
Korton uit Hoofddorp, Coop Telesu-
per uit Rijsenhout en Lamme Tex-
tielbeheer op Schiphol. De juryleden 

van dit jaar zijn Arthur van Dijk, wet-
houder Economische Zaken, Schip-
hol en Cultuur van gemeente Haar-
lemmermeer en tevens juryvoorzit-
ter, Ard van Berkel, Camiel Lokker-
bol, Brigitte van der Erve, Anton van 
den Hoed en Dick Hulsebosch van 
de Kamer van Koophandel. 

De jury is druk in de weer geweest 
om de vele aanmeldingen te beoor-
delen. Aan de hand van een quick-
scan werden de Haarlemmermeerse 
bedrijven, die zich aanmelden voor 
deze prestigieuze Ondernemers-
prijs, beoordeeld vanuit diverse in-
valshoeken, zoals strategie en visie, 
personeelsbeleid, maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, financië-
le situatie, durf, daadkracht en door-
zettingsvermogen. 

Afien van De Arend op reisavontuur

Kaapverdische eilanden: 
Fantastische bestemming
Aalsmeer - Afgelopen week heeft 
reisbureau De Arend medewerk-
ster Afien samen met nog dertig an-
dere reismedewerkers twee van de 
negen Kaapverdische Eilanden be-
zocht. Boa Vista en Sal zijn verkend. 
Vanuit Amsterdam is het circa 6 uur 
vliegen. Als eerste werd Boa Vis-
ta, wat mooi uitzicht betekent, be-
zocht. Dit eiland staat qua toeris-
me nog in de kinderschoenen. In-
middels zijn er twee Riu hotels ge-
bouwd met het all inclusieve con-
cept waar toeristen op hun wen-
ken worden bediend. Op het eiland 
kan genoten worden van de prach-
tige groene oasis, lange gele zand-
stranden, zelfs een kleine woestijn 
is aanwezig. Je moet wel een beet-
je van avontuur houden, want de in-
frastructuur laat nog een beetje te 

wensen over, maar dat maakt het 
juist ook wel heel identiek. De kleine 
dorpjes doen hun best de toeristen 
in de watten te leggen op hun eigen 
lokale manier, je voelt je echt wel-
kom. Na twee dagen ging de groep 
naar Sal. Ook hier heeft Riu twee 
hotels gebouwd. Deze twee hotels 
liggen naast elkaar en er wordt van 
elkaars faciliteiten gebruik gemaakt.
Dit eiland staat wat sterker in zijn 
schoenen voor de toerist die ook 
nog wat wil zien en doen. Wist u 
bijvoorbeeld dat er gezwommen of 
liever gedreven kan worden in een 
zoutmeer of zoutmijn, goed voor 
mensen met huidproblemen.
Ook is er een prachtige ruige kust-
lijn van basaltblokken overgeble-
ven na de vulkanische uitbarstin-
gen waar gezwommen kan worden 

Wie beste glastuinbouwbedrijf 2012?

Top 10 Hillenraad bekend
Aalsmeer - Wie o wie mag zich hét 
glastuinbouwbedrijf van 2012 noe-
men? Tijdens het Hortigala op 26 
oktober wordt de nieuwe top 100 
lijst van de glastuinbouw bekend 
gemaakt. In aanloop hierop worden 
de nominaties van de top 10 bekend 
gemaakt. Komt er een nieuwe num-
mer één? 
Het Hortigala is een exclusief eve-
nement voor de top 100 onderne-
mers uit de glastuinbouw. In het 
tiende jubileumjaar wordt samen 
met de Rabobank een vernieuwen-
de Award how om de Hillenraad 100 
georganiseerd. “We willen de onder-
nemers de erkenning geven die zij 
verdienen”, zeggen Martien Penning 
van de Hillenraad en Joost Verheijen 
van Rabobank Westland). De kandi-
daten die dit jaar in de top 10 staan 
en kans maken op de nummer één 
positie zijn (in alfabetische volgor-
de): Beekenkamp Groep, Dutch Flo-

wer Group, Enza Zaden, FleuraMe-
tz, FloraHolland, Koppert Biological 
Systems, Rijk Zwaan, Royal Lemkes 
Group, Total Produce en Waterdrin-
ker Aalsmeer. 
Een aantal bedrijven stond niet eer-
der in de top 10. Zij zijn dus door-
gedrongen tot de eregalerij. Op 26 
oktober worden de exacte plaat-
sen voor deze bedrijven bekend ge-
maakt, evenals de andere noterin-
gen en de zes nieuwkomers. 

‘Swing it out’ bij Shoeby! 
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
3 oktober was er bij Shoeby speci-
aal voor de kids een ‘swing it out-
middag’ met de vetste top 40 mu-
ziek! Het was een groot succes, er 
waren veel kids op deze gezellige 
dag aanwezig! Tijdens de Kids Hits 
week stond de hele winkel in het 
teken van muziek. Er was speciaal 
voor de kids een dansvloer met dis-
colampen bij Shoeby! De kidscollec-

tie van Shoeby combineert fashion 
en fun. Hippe kids vinden er naast 
de stoerste kleding in de maten 92 
tot en met 176, ook een funcorner 
waar zij zich kunnen vermaken met 
spelcomputers, televisies en luister-
zuilen met populaire hits. 

Daarnaast zijn er regelmatig leuke 
(instore) acties en prijsvragen waar-
bij ze kans maken op mooie prijzen. 

Verkoop bomen, veiling en speurtocht

Zaterdag laatste dag van 
seizoen in Historische Tuin
Aalsmeer - Zaterdag 13 oktober 
is de Historische Tuin voor de laat-
ste keer voor individuele bezoekers 
geopend. De bezoekers kunnen de-
ze middag voor de laatste keer de 
rozen en dahlia’s bewonderen. Ko-
mende periode gaat een deel van 
de Tuin weer op de schop, om alles 
weer voor het seizoen 2013 aan te 
passen. Op deze laatste dag zal ook 
de veilingklok weer draaien. Bijzon-
der item is het eerste portie Stien-
se bonen, dat samen met zoete ap-
peltjes geveild gaat worden. An-
dere liefhebbers van Stiense bo-
nen zullen nog even geduld moe-
ten hebben, tot de geplukte bo-
nen gedroogd zijn. Natuurlijk wor-
den er chrysanten en andere bloe-
men en planten geveild. Op deze 
dag is er ook verkoop van al het fruit 
wat onlangs geplukt is. Dé gele-
genheid dus om ondermeer Kandij-
zoet of Bramley Seedling appels te 
kopen. De verkoop van bomen en 
planten gaat eveneens vanaf 13 ok-
tober van start. Om ruimte te ma-
ken voor nieuwe aanplant, moet een 

deel van de oude collectie verkocht 
worden. Ook na de sluiting kunnen 
bomen en struiken gekocht worden, 
maar dan alleen op werkdagen tus-
sen 8.00 en 17.00 uur. De gratis kin-
derspeurtocht kan ook deze zater-
dag nog gedaan worden. Natuurlijk 
is er voor elk deelnemend kind een 
verrassing. Op 7 november vindt de 
sponsorveiling, strijd om de histo-
rische knop, plaats. Wilt U hiervoor 
uitgenodigd worden en de Tuin fi-
nancieel steunen? Stuur dan een 
mailtje naar htaalsmeer@planet.
nl. De Tuin gaat zaterdag om 13.30 
uur open en de veilingklok gaat om 
15.00 uur draaien. Groepen zijn ook 
na de seizoensluiting nog welkom 
op afspraak. De Tuin gaat 20 april 
2013 weer open voor de individue-
le bezoekers.

Toegangsprijs 4 euro, 65+ers beta-
len 3.50 euro en kinderen en muse-
umkaart hebben gratis entree. En-
tree via de brug op het Praamplein. 
Verdere informatie via de website 
www.historischetuinaalsmeer.nl.

Zaterdag diverse activiteiten
Open dag De Meerlanden
Rijsenhout - Zaterdag 13 okto-
ber zet afvalverwerkingsbedrijf De 
Meerlanden haar deuren open voor 
geïnteresseerden. Tijdens de open 
dag op het bedrijfsterrein aan de 
Aarbergerweg 41 is er voor zowel 
jong als oud genoeg te zien en te 
beleven, zoals demonstraties met 
voertuigen of een energiequiz voor 
kinderen. Hoofdmoot van de open 
dag zijn rondleidingen rondom de 
vergistings- en composteringsin-
stallatie. Hier zet De Meerlanden 
gft-afval van bewoners en bedrij-
ven om in onder andere groengas, 
waarop haar eigen inzamelwagens 
rijden. Van 10.30 tot 15.00 uur is het 
terrein en de eind 2011 opgelever-
de vergistings- en composteringsin-
stallatie in Rijsenhout geopend voor 
publiek. 
Bewoners kunnen zich aansluiten 
bij een rondleiding en met eigen 
ogen zien welke nuttige producten 
De Meerlanden uit hun geschei-
den gft-afval haalt. Ook zijn er de-
monstraties met inzamel- en veeg-
wagens, shovels en een zoutsproei-
er uit de gladheidbestrijding. De 
Meerwinkel en het NMCH zijn aan-
wezig met informatiestands. Tijdens 
de open dag worden ook veel activi-
teiten voor kinderen georganiseerd. 
In het kader van de Kinderboe-

kenweek leest Maurits van Huijs-
tee voor uit zijn boek Diego Zonne-
steek - dat ook te winnen is bij zijn 
energiequiz - en zet hij met kinde-
ren een denktank op over duurza-
me energie. Er is een mini-bioscoop, 
waar men kan zien wat er met de 
verschillende afvalstromen gebeurd. 
En kinderen kunnen zich, nadat ze 
zich hebben laten schminken, uitle-
ven op een springkussen.
Het bezoeken van de open dag en 
deelname aan de activiteiten is gra-
tis. 

Van links naar rechts: Marco Vermeulen, Joe Waitson, Anja Aristovnik, Alexan-
der Lyakh en Marco van Zijverden.

Jaarlijkse leveranciersdag 
DFG: Delen van kennis
Aalsmeer - Op 26 september vond 
de jaarlijkse leveranciersdag voor 
de divisie Groothandel Bloemen van 
Dutch Flower Group (DFG) weer 
plaats. De Groothandel Bloemen, 
bestaande uit vijf gespecialiseer-
de handelsbedrijven die aan de in-
ternationale importerende groot-
handel leveren, had dit jaar ruim 80 
van haar Nederlandse leveranciers, 
kwekers van snijbloemen, uitgeno-
digd. Als thema was dit jaar geko-
zen voor het delen van kennis in de 
keten en in het bijzonder het de-
len van de kennis van de importe-
rende groothandel en haar klanten. 
Na opening door Marco Vermeulen, 
directeur divisie Groothandel Bloe-
men van DFG, kwamen vier sprekers 
aan bod. Marco van Zijverden, CEO 
van DFG, gaf zijn visie op de actuele 
ontwikkelingen in de sierteeltsector. 
“Kiezen en kleur bekennen betekent 
dat je samen kunt bouwen aan ex-
tra waarden richting de consument.” 
Marco Vermeulen gaf een overzicht 

van de ontwikkelingen in de diver-
se markten en prikkelde de aanwe-
zigen met diverse stellingen. “Van-
daag is de mogelijkheid om met de 
klant in directe dialoog te gaan en 
wat ons betreft ook te blijven.” Aan-
sluitend kwamen drie klanten uit 
Midden-Europa, Verenigd Konink-
rijk en Oekraïne aan het woord. Zij 
presenteerden ‘hun’ doelgroep en 
gaven op gedetailleerde wijze weer 
waar de kwekers op in zouden moe-
ten spelen om de bloemist binnen 
hun specifieke markten nog beter 
te bedienen. De speeddates die met 
de groothandelaren werden geor-
ganiseerd, werden als zeer positief 
ervaren. Marco Vermeulen vatte de 
middag helder samen: “Aan ons als 
keten samen om nog meer momen-
ten te vinden om open te communi-
ceren over verbeterpunten in de ke-
ten. Een rol van de handel om kwe-
ker en eindklant bij elkaar te bren-
gen.” Beter kon hij het niet samen-
vatten.

Innovatieprogramma van 
Greenport van start
Aalsmeer - Dankzij de toeken-
ning van subsidies van de pro-
vincie Noord-Holland en Europa 
(EFRO) gaat innovatiemotor Green-
port Aalsmeer dit najaar van start. 
Doel van het programma is telers, 
handelaren en toeleveranciers van 
sierteeltgewassen te ondersteunen 
bij innovatieprocessen zodat inno-
vaties sneller tot stand komen en 
de bedrijven beter renderen. Het 
programma loopt tot en met 2015 
en heeft een budget van 2,5 mil-
joen euro. Centraal in de innova-
tie staat dat de sierteelt vraagge-
richter gaat werken waardoor bete-
re prijzen ontstaan en nieuwe ver-
dienmodellen tot stand komen. De 
creatieve en zakelijke dienstverle-
ning in de metropoolregio Amster-
dam kunnen daarbij voor een extra 
impuls zorgen. Aanleiding voor het 
programma is dat de Nederland-
se sierteeltsector tot de meest in-
novatieve ter wereld behoort, maar 
stevige concurrentie uit het buiten-
land ondervindt. Om positie te be-
houden is het nodig dat landelijke 
kennis naar de regio wordt gehaald. 
De innovatiemotor biedt actieve on-
dernemers die willen innoveren on-
dersteuning en profijt van de exper-
tise van de kennisinstellingen en or-

ganisaties. De opgebouwde kennis 
wordt vastgelegd en komt beschik-
baar voor alle ondernemers en ken-
nisinstellingen. Het innovatieproces 
richt zich op kostenbeheersing, pro-
ces optimalisatie en het versterken 
van toegevoegde waarde van sier-
teeltproducten door meer consu-
mentgericht te produceren. Door-
dat onderwijsinstellingen betrok-
ken zijn draagt het project ook bij 
aan het interesseren van jongeren 
voor een carrière in sierteeltsector. 
Nadrukkelijk worden ook niet-groe-
ne disciplines als marketing en be-
drijfseconomie ingezet om het inno-
vatieve vermogen van de sector te 
versterken. 
Zo maken Innovatieklassen onder-
deel uit van het programma. Stu-
denten kunnen bijvoorbeeld voor 
een bedrijf onderzoeken hoe social 
media ingezet kan worden voor be-
paalde doelgroepen. KvK Amster-
dam heeft voor het programma par-
tijen bij elkaar gebracht en het pro-
ject tot indiening getrokken. Nu de 
subsidie rond is draagt zij de coördi-
natie over aan Greenport Aalsmeer, 
het samenwerkingsverband van 
overheden en bedrijfsleven. De 
kick-off voor ondernemers wordt in 
november georganiseerd.

in een natuurlijk zwembad. Maar 
ook zijn er hier prachtige gele zand-
stranden waar de schildpadden, die 
hier hun eieren leggen, beschermd 
worden. Als u het treft kunt u zelfs 
op een bepaald tijdstip zien dat de 
eieren worden uitgegraven en dat 
de schildpadjes uit de eieren ko-
men. De Kaapverdische eilanden 
zijn het hele jaar door verzekerd van 
hoge temperaturen en politiek sta-

biel. Voor reizigers, die eens wat an-
ders willen dan de geijkte bestem-
mingen in Europa en niet bang zijn 
voor een beetje avontuur, zijn de 
Kaapverdische eilanden een fantas-
tische bestemming om naar toe te 
gaan. Laat u meegaan met de sfeer.
Afien kan u er alles over vertellen.
Iedereen is van harte welkom in 
reisbureau Holland International de 
Arend in de Zijdstraat 33.

Will en Bep van Lammeren 
al 19 jaar in slijtersbranche
Kudelstaart - “In maart 1993 werd 
het idee om iets voor ons zelf te be-
ginnen waarheid en dit is alweer 
negentien jaar geleden.” Aan het 
woord Will en Bep van Lammeren 
van de slijterij in winkelcentrum Ku-
delstaart. “Snel handelen was toen 
nodig, met de gemeente praten voor 
ruimte en de nodige papieren beha-
len. Nog door werken bij Zurel tot 
30 juni, maar op 15 juni wel even 
de eerste paal slaan van het nieu-
we pand. De maanden daarna hard 
werken om alles klaar te krijgen. 
Stellingen maken, een kassa sy-
steem inbouwen en de boekhouding 
automatiseren. Echt alles was nieuw 
voor ons. Afspraken maken met le-
veranciers, winkels bekijken en ga 
zo maar door. Ja, en dan is het zo-
ver, zaterdag 6 oktober 1993 de offi-
ciële opening. Daar sta je dan, groot 
fanfarekorps voor de deur, nat-
te ogen. Maandag 11 oktober was 
de eerste verkoopdag. Soms moet 

je jezelf knijpen maar het is echt al 
19 jaar geleden”, mijmeren Will en 
Bep van Lammeren. Het echtpaar 
wordt de laatste jaren bijgestaan 
door zoon Vincent, die gelukkig erg 
veel voor het vak voelt. Sinds 1996 
heeft Van Lammeren zich aangeslo-
ten als franchiser bij Gall & Gall. “Dit 
bevalt heel goed, want er staat een 
stevige organisatie achter je. En er 
zijn vele voordelen wat betreft de in-
koop en het prijsbeleid”, leggen de 
inmiddels op leeftijd zijnde onder-
nemers uit. Will en Bepp zijn 65 ge-
worden en gaan het nu wat rustiger 
aan doen. “Maar”, zo benadrukken 
ze: “Wij gaan zeker nog niet stop-
pen. De knop in één keer om is niets 
voor ons. We blijven gewoon nog 
lekker meedraaien.” Bep in de win-
kel en Will blijft bezorgen en de ver-
huur regelen. Beiden laten tot slot 
weten uit te zien naar het feest ter 
gelegenheid van het twintig jarig 
bestaan volgend jaar!
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Zwembad houdt zondag open dag
Fit en vitaal in De Waterlelie
Aalsmeer - In navolging van alle 
informatie op de Vitaliteit 50+ markt 
houdt zwembad De Waterlelie een 
open dag met als thema ‘Fit & Vitaal, 
lukt in water allemaal’ op zondag 14 
oktober. Het is immers van groot be-
lang dat de mensen zelf kunnen er-
varen, hoe bewegen in water wordt 
beleefd. Tijdens de open dag is ie-
dereen van 50+ van harte welkom 
om een bezoekje te brengen aan het 
zwembad en mee te doen met de di-
verse sportactiviteiten. In het zwem-
bad is er van alles mogelijk en dat 
wordt op 14 oktober in mini-acti-
viteiten aangeboden. Het is de be-
doeling dat de klanten deze activi-
teiten mee gaan doen. Bewegen en 
sporten in water kan tot op zeer ho-
ge leeftijd. Het grote voordeel van 
water is dat men gedragen wordt en 
men veel meer kan dan op het dro-
ge. In het water voelt het alsof men 
gewichtsloos is en kunnen veel be-
wegingen met gemak gedaan wor-
den. Het lichaam voelt heel soepel 
aan. Daarnaast is sporten in water 
een prima manier om snel tot een 
betere conditie te komen. Sporten 
in water kan van heel intensief tot 
relaxed gedaan worden. Daarom is 
zwemmen een sport, die door ieder-
een gedaan kan worden. Op zondag 
14 oktober is een gedeelte van het 
team van De Waterlelie aanwezig en 

zal de mensen wegwijs maken met 
alle mogelijkheden. Er worden mini- 
lessen Aquajoggen, Aquasporten, 
Borstcrawlles, zwemtechniekverbe-
tering en onder andere Watergym 
gegeven. 
Daarnaast staat de sauna en Turks 
stoombad deze middag aan en kan 
doorlopend gebruikt worden. Het 
is zelfs mogelijk een korte rondlei-
ding door het zwembad te krijgen. 
De open dag is van 13.30 tot 15.30 
uur en kost 3 euro per persoon in-
clusief een kopje koffie of thee in de 
zwemzaal. Meer informatie over alle 
activiteiten van het zwembad zijn te 
vinden op: www.esa-aalsmeer.nl of 
bel 0297-322022. Kom ook meedoen 
en ontvang een leuke sportattentie.

Greenport onderneming van september 

Ammerlaan Hortensia: 
“Lekker ons ding blijven doen”
Aalsmeer - Vanaf het voorjaar 2007 
zijn de eerste hortensia’s van Am-
merlaan Hortensia in Rijsenhout op 
de markt. Het bedrijf teelt verschil-
lende soorten op 32. 000 vierkan-
te meter. Wim Ammerlaan over het 
bedrijf: “Helaas is de snij- horten-
sia kwekerij niet bijzonder of on-
derscheidend. Maar wel bijzonder 
is dat onze zoons, die eigenaar zijn 
van de hortensiakwekerij, een snij-
rozenproductiebedrijf hebben in 
Ethiopië. Daar hebben we 38 hec-
tare rozen staan die in onze box op 
de veiling in Aalsmeer worden ver-
werkt voor klok of directe levering 
aan de exporteurs. Dat bedrijf (Am-
flora Flower Service) is onze derde 
tak van de onderneming.“ Greenport 
Aalsmeer zet zich in om de (inter)
nationale concurrentiepositie van 
de hele sierteeltsector te verster-
ken en verder uit te bouwen. Ook 
voor Wim kan de Stichting Green-
port veel betekenen: “Voor ons be-
drijf geldt dat we lekker ons ding 
willen blijven doen. Doen waar we 
goed in zijn en succesvol in willen 
blijven. Greenport kan de activitei-
ten onder de aandacht brengen van 
de beleidsbepalers, en dat is voor 
onze bedrijfstak van groot belang!” 
Greenport Aalsmeer richt zich op 5 
thema’s: ruimte en bereikbaarheid, 
duurzaamheid, kennis en innovatie, 
arbeidsmarkt en onderwijs en po-
sitionering en imago. Wim Ammer-
laan over de thema’s: 

Productie van levensbelang
“Werken aan onze positionering 
en imago gaat goed, daar zijn veel 
stappen gezet richting de omgeving 
en de consumenten en dat moet 
door blijven gaan. Ik maak me wel 
veel zorgen over het feit dat de po-
litiek in Den Haag het gevoel met 
de productiebedrijfstakken dreigt 
te verliezen. We zien steeds minder 
vertegenwoordigers in Den Haag uit 
het bedrijfsleven. 

De dienstverlening sector is echt 
zinloos als er geen productiesector 
is. Dus meer aandacht voor produc-
tie op politiek niveau is echt bitter-
hard nodig”, aldus Wim. “De factor 
bereikbaarheid is van cruciaal be-
lang”, vervolgt de ondernemer van 
de maand. “Elke bedrijfstak die wil 
blijven overleven moet aan innova-
tie doen en daar is kennis voor no-
dig”, gaat hij verder.

“De overheid moet ruimte en voor-
waarden schapen zodat de onder-
nemingen kunnen investeren. Ook 
investeren in onderwijs is essenti-
eel. Het gebrek aan belangstelling 
van onze jeugd in de tuinbouw is 
één van de grootste gevaren. We-
reldwijd zien we enorm veel Neder-
landers actief in de tuinbouw. 
Heel vaak op managementfuncties. 
Als die stroom opdroogt ondermijnt 
het ook de spilfunctie die Nederland 
nu nog invult.

Belangstelling groot!
Presentatie Harvard Business 
Case Flowers in Aalsmeer
Aalsmeer - “Hoe help je het clus-
ter vooruit en hoe kan de Harvard 
Business Case Dutch Flowers je 
daarbij helpen?’’. Daarop ging prof. 
Dr. Fred van Eenennaam in tijdens 
de presentatie van de Case, geor-
ganiseerd door Flower Mainport 
Aalsmeer op 26 september. De Har-
vard Business Case Dutch Flowers 
verklaart de succesvolle ontwikke-
ling van de Nederlandse sierteelt-
sector. Op honderden universiteiten 
in de hele wereld wordt deze case 
behandeld en dat is een belangrij-
ke bijdrage aan de internationale 
promotie van de sector. “En er komt 
ook een versie, gericht op HBO-op-
leidingen in Nederland’’, aldus Ge-
rard Kooiman namens de Kamer van 
Koophandel Amsterdam. Vertegen-
woordigers van de overheden in de 
Greenport Aalsmeer en het bedrijfs-
leven, verenigd in Flower Mainport 
Aalsmeer, kregen de case voorge-
schoteld door een gedreven profes-
sor Van Eenennaam. Hij doceert on-
der meer aan de Erasmus Universi-
teit en de Harvard Business School 
in Amerika en schreef de case on-
der andere met de bekende Ameri-
kaanse Harvard-econoom professor 
Michael Porter en Dirk Hogervorst 
van FloraHolland. “Omdat de case 
als lesmodule internationaal en na-
tionaal wordt gebruikt willen wij ook 
weten, hoe de sector wordt neerge-

zet. En het was ook een bijzondere 
ervaring om dit op de Amerikaanse 
studiemethode te ondergaan’’, aldus 
voorzitter Gijs Kok van Flower Main-
port Aalsmeer. “Een inspirerende 
bijeenkomst’’, concludeerde deel-
nemer Marius Dekker na afloop. 
Voor een tot de laatste stoel gevul-
de zaal in De Legakker behandel-
de Van Eenennaam de succesfacto-
ren, die de sierteeltsector in Neder-
land en in en rond Aalsmeer groot 
hebben gemaakt. “Dat succes is van 
veel factoren afhankelijk. Een be-
langrijke indicator is de werkgele-
genheid, die in Nederland uitkomt 
op 260.000 personen. Maar er zijn 
veel meer criteria. Een vaak onder-
schatte is de sociale cohesie, die is 
ook moeilijker te meten’’, aldus Van 
Eenennaam.
“De bloemensector wordt als twee-
de genoemd als ik Amerikaanse 
studenten, docenten en professo-
ren bij de Harvard Universiteit vraag 
naar hun associatie met Neder-
land’’, illustreerde Van Eenennaam 
de positie van de sierteelt. De pro-
fessor benadrukte verder, dat voor-
al het bedrijfsleven de agenda voor 
de verdere ontwikkeling van de sec-
tor moet bepalen. “Niet achterover 
gaan zitten en wachten op de over-
heid’’, gaf hij de vertegenwoordigers 
vanuit die overheden en vooral de 
bedrijven mee. 

Professor Fred van Eenennaam (staand) nam voor een geïnteresseerde groep 
de Harvard Business Case Dutch Flowers door. 

Chief Economist Wim Boonstra:
“Nederland heeft structurele 
hervormingen nodig”
Aalsmeer - Als we Nederland uit 
het slop willen trekken, moeten we 
structurele hervormingen doorvoe-
ren. Dat vindt Wim Boonstra, Chief 
Economist bij Rabobank Nederland. 
Op 19 september hield hij voor de 
leden van Rabobank Regio Schiphol 
zijn Prinsjesdaglezing waarin hij - in 
niet mis te verstane bewoordingen - 
zijn visie op de economische en po-
litieke actualiteit uiteenzette. Neder-
land is momenteel een van de zwak-
kere economieën in de eurozone, 
zegt Boonstra. “En dat heeft niets te 
maken met het feit dat we als han-
delsland afhankelijk zijn van de we-
reldeconomie, die nu ook geen uit-
bundige tijden doormaakt. Onze 
problemen zijn echt van binnenland-
se makelij. Dat de Nederlandse eco-
nomie krimpt, onze inflatie oploopt 
en de bouw enorm onder druk staat, 
komt doordat we een aantal dingen 
niet helemaal goed doen.”

Overheidsuitgaven onhoudbaar
Boonstra doelt onder andere op en-
kele dossiers die naar zijn mening 
ernstig hervormd moeten worden, 
zoals de hypotheekrenteaftrek en de 
zorg. “De afschaffing van de hypo-
theekrenteaftrek geldt volgens het 
Lenteakkoord alleen voor nieuwe 
gevallen. Daarmee gooi je de door-
stroming op de woningmarkt vol-
strekt op slot. Wil je meer dynamiek 
in de woningmarkt, dan moeten we 
zo snel mogelijk een overgangsregi-
me krijgen naar een transparant en 
houdbaar systeem voor iedereen. De 
huidige situatie is onhoudbaar. De 
hypotheekrenteaftrek kost de schat-
kist jaarlijks, zelfs met de huidige la-
ge rente, 11 miljard euro. Dat is drie 
keer zoveel als we uitgeven aan ons 
wetenschappelijk onderwijs.”Ook de 
kosten voor de zorg moeten worden 
aangepakt, zegt Boonstra. “Die stij-
gen veel te hard. Als we dat niet bij-
tijds ombuigen, lopen de overheids-
uitgaven - en daarmee de belas-
tingdruk - enorm op. Het verhogen 
van het eigen risico is een impopu-
laire maatregel. Maar hoe eerder er 

wordt bijgestuurd hoe beter het is, 
anders moet er later nog veel har-
der worden ingegrepen.” De maatre-
gelen uit het Lenteakkoord zijn niet 
afdoende om de overheidsfinanci-
en echt op orde te krijgen en heb-
ben bovendien niet altijd het ge-
wenste effect, zegt Boonstra. “De 
btw-verhoging bijvoorbeeld. Die le-
vert de schatkist geld op, maar laat 
ook de inflatie oplopen en in secto-
ren waar de marges al onder druk 
staan, gaan bedrijven het nog moei-
lijker krijgen. In een realistisch toe-
komstscenario, bij een economische 
groei van 1,25% en een inflatie van 
2%, blijft met de huidige maatrege-
len de staatsschuld vrolijk doorstij-
gen.” 
Volgens Boonstra moet Nederland 
de begroting structureel in even-
wicht krijgen. “En niet omdat Brussel 
het wil, maar omdat de overheidsfi-
nanciën anders niet houdbaar zijn. 
De generatie na ons gaat het dan 
genadeloos voor de kiezen krijgen.” 
Boonstra hoopt dat het nieuwe kabi-
net een eind maakt aan de, zoals hij 
ze noemt, hap-snapbezuinigingen. 
“De winnaars van de afgelopen ver-
kiezingen, de VVD en de PvdA, zijn 
het erover eens dat we naar een be-
grotingsevenwicht toe moeten. Maar 
op een aantal belangrijke dossiers 
verschillen zij behoorlijk van mening 
over wat de beste aanvliegroute is. 
Er zullen flink wat compromissen 
gesloten moeten worden.”

Fruitmand voor Conny
Aalsmeer - Zaterdag 6 oktober 
vond de tweede editie van de suc-
cesvolle Vitaliteits50+ Markt plaats 
in het gemeentehuis. Gewichtscon-
sulente Daniëlle Jonker was ook 
aanwezig met haar PuurGezond 
stand en met een prijsvraag. Aan 
deze prijsvraag (wat weegt de fruit-
mand) deden maar liefst 92 mee. De 
winnares van de prijsvraag, Conny 
Maarse, werd zondag door Daniëlle 
verrast. De prijs was een tegoedbon 
van 25 euro, te besteden bij Kreike 
Groente en Fruit in de Zijdstraat of 
de goedgevulde fruitmand zelf. Con-
ny koos voor de fruitmand. Voor alle 
deelnemers: het juiste gewicht was 
7520 gram. Daniëlle Jonker is sinds 
2010 gewichtconsulente met een 

zelfstandige praktijk in Aalsmeer. Zij 
werkt met het ‘PuurGezond! Slank in 
8 stappen’ programma. “Het draait 
in deze methode allemaal om écht 
eten”, zegt Daniëlle. “Pure, eerlijke 
producten die je verzadigen en voe-
den. Wie geniet van een puur ge-
zonde voeding, voelt zich energieker 
en heeft geen last van snaaihonger. 
In mijn praktijk leer ik cliënten graag 
hoe ze soepel kunnen overstappen 
naar een puur gezond eetpatroon. 

Met lekkere recepten, goede tips en 
een duidelijk stappenplan.” De prak-
tijk van Daniëlle is sinds 1 septem-
ber gevestigd in de Schoolstraat 9a. 
Voor meer informatie www.danielle-
jonker.nl.

Ledenvergadering VGB
Herman de Boon: “Einde 
fysieke veiling in zicht”
Aalsmeer - De veiling als fysieke 
marktplaats voor bloemen en plan-
ten heeft haar langste tijd gehad en 
zal moeten worden vervangen door 
een afzetsysteem, waarin zowel kwe-
kers als handel participeren. Dat be-
toogde VGB-voorzitter Herman de 
Boon donderdag in de ledenver-
gadering van de brancheorganisa-
tie voor de groothandel in bloemen 
en planten (VGB). De Boon schets-
te de geschiedenis van de veiling-
klok. Dat instrument voor concentra-
tie van vraag en aanbod is in de loop 
der decennia steeds veranderd. Door 
de intrede van digitale technieken, 
waardoor op afstand uit heel de we-
reld kan worden ingekocht, verdwij-
nen de tribunes vol inkopers uit de 
afmijncentra. Ook neemt het recht-
streeks kopen bij kwekers toe. Over 
tien jaar loopt 65% van de transac-
ties via dat directe afzetkanaal en 
de resterende klokverkoop virtueel, 
verwacht De Boon. “Tribunes kun-
nen binnenkort worden afgebroken 
en veilingen veranderen in logistie-
ke handelscentra, met vooral direc-
te stromen. In elk geval tijdelijk zal 
er nog een virtuele op de klok geori-
enteerde marktplaats zijn, maar daar 
komen ook allerlei webshops van 
kwekers en handelaren bij. De ul-
tieme concentratie bij de klok is aan 
het verdwijnen”, zegt De Boon. De 
VGB pleit voor een gezamenlijk uni-
form virtueel afzetplatform van kwe-
kers, veiling en handel. Op het ogen-
blik wordt ongeveer zeventig procent 
van de planten en bijna een kwart 

van de bloemen buiten de klok om 
verhandeld. Ook voor bloemen breidt 
die afzetmethode zich uit. “De focus 
zal steeds meer komen te liggen op 
de directe relatie tussen kwekers en 
handelaren”, zei De Boon. Hij pleit-
te voor optimaliseren van de logis-
tiek, met toepassing van transport 
over water en per trein voor grote af-
standen. De concurrentiekracht van 
Nederland als leverancier van bloe-
men en planten ligt volgens hem in 
marktvergroting, uitbreiding van het 
Nederlandse aandeel daarin, effi-
ciënte logistiek (met dito gebruikma-
king van ICT) en een compleet as-
sortiment. “Het gaat daarbij voor-
al om toegevoegde waarde, samen-
werking in de keten, durf, tempo en 
draagkracht”, aldus De Boon. “Daar 
moeten we nu mee beginnen, voor 
zover we er nog niet mee bezig zijn, 
want regeren is vooruitzien.” In de to-
tale productie en afzetketen maken 
de diverse schakels strategische be-
wegingen, zei hij. Zoals schaalver-
groting, voor- en achterwaartse in-
tegratie, internationalisatie, speciali-
satie en verkleining van de transac-
ties om voorraadrisico te beteugelen. 
De export van bloemen en planten 
lijkt intussen weer enigszins over de 
door de crisis veroorzaakte dip heen. 
De VGB verwacht dit jaar een toena-
me van vier procent. De VGB is de 
brancheorganisatie van de binnen-
landse, exporterende en importe-
rende groothandel. Haar leden ver-
tegenwoordigen 3,5 miljard euro van 
de omzet in die bedrijfstak.

Gezonde aanvulling kaasassortiment

Nieuw bij Hoogvliet: kees
Aalsmeer - Nederlanders eten graag 
kaas, veel kaas. Gemiddeld zo’n 18 ki-
lo per persoon per jaar. Een groot ge-
mis dus als je bijvoorbeeld vanwege 
je cholesterol geen kaas meer mag 
eten. Gelukkig is er nu kees: een ge-
zond en lekker alternatief voor Goud-
se kaas met 60 procent minder ver-
zadigd vet en 30 procent minder zout 
dan 48+ kaas. Supermarkt Hoogvliet 
heeft sinds begin oktober kees toe-
gevoegd aan haar assortiment. Kees 
wordt op dezelfde traditionele wij-
ze gemaakt als Goudse kaas. Kees-
maker Marc van Wanroij: “Alleen ha-
len we tijdens de productie de dier-
lijke, grotendeels verzadigde vetten 
uit de melk. Aan de magere melk die 
overblijft voegen we plantaardige oli-
en toe, die rijk zijn aan onverzadigde, 
gezonde vetten. Zodoende bevat kees 
60% minder verzadigd vet en dat past 
in een cholesterolverlagend voedings-
patroon.” Daarnaast bevat kees 30% 
minder zout dan gewone kaas, om-
dat kees tijdens de productie minder 
lang in het pekelbad ligt. En minder 

zout eten is goed voor je bloeddruk.
Kees heeft een heerlijke, volle smaak 
en is lekker voor op de boterham en 
voor gebruik in de keuken als verant-
woord ingrediënt in de meest uiteen-
lopende gerechten.Het product is ver-
krijgbaar in twee varianten, gerijpt en 
extra gerijpt. Hoogvliet verkoopt kees 
verpakt in plakken en geraspt. Van-
af 29 november is kees ook verkrijg-
baar in één stuksverpakking van cir-
ca 350 gram. 

Carin Müller klant van de 
maand oktober Centrum
Aalsmeer - De werkzaamheden tus-
sen het Molenpad en de Zijdstraat in 
het Centrum zijn in volle gang. Aan 
de kant van het Molenpad is een 
grote afgraving waarin de contouren 
van de parkeergarage al helemaal 
duidelijk zijn. In de Zijdstraat staan 
inmiddels twee grote schuttingen die 
in de komende tijd worden beschil-
derd. Aan deze kant van de straat 
zijn Drogisterij v.d. Zwaard en Boek-
huis Aalsmeer de enige twee win-
kels die nog in bedrijf zijn. Zolang de 
bouw duurt, verrast de winkeliers-
vereniging Aalsmeer Centrum een 
keer per maand een klant met een 
mooi boeket van Bloembinderij Ray-
mond. Een bedankje voor de trou-

we klanten van het winkelgebied! De 
klant van de maand oktober is Carin 
Müller uit Aalsmeerderbrug. Zij werd 
door Keurslager Ron Steen uit de 
Zijdstraat verrast met een prachtig 
boeket bloemen. Carin Müller komt 
nagenoeg dagelijks naar het Cen-
trum voor de boodschappen, zelfs 
vandaag nog voor de laatste bood-
schappen terwijl zij morgen voor een 
vakantie naar de zon vertrekt. Carin 
vindt het winkelaanbod in het cen-
trum goed, maar hoopt dat er nog 
een winkel met mooie huishoude-
lijke artikelen gevestigd wordt. Wie 
weet wordt deze wens vervuld zodra 
de nieuwe winkelpanden in de Zijd-
straat gereed zijn! 



Kudelstaart – RKDES wacht nog 
steeds op een overwinning. Uit de 
eerste vijf wedstrijden werd ‘slechts’ 
een punt gehaald. Voor het nodige 
zelfvertrouwen is een overwinning 
vaak het medicijn. In de thuiswed-
strijd tegen het tot nu toe tegenval-
lende Hoofddorp waren de kansen 
wel zeker aanwezig. Na een goede 
eerste helft, ruststand 1-1, ging het 
de tweede helft weer mis. Hoofd-
dorp sloeg net na rust toe en kwam 
op een 1-2 voorsprong. Deze tegen-
slag kwamen de Kudelstaarters niet 
meer te boven en verloren in de slot-
fase de wedstrijd definitief met 1-3. 

RKDES trainer Hajo Hendriks had 
zijn team op een aantal plaatsen 
gewijzigd na het teleurstellende ver-
lies van vorige week tegen Abcou-
de. Wesley van Schaik stond in het 
centrum in de verdediging voor de 
afwezige Sander Boshuizen. Als lin-
ker verdediger stond Paul Verburg 
in de basis voor Justin de Haan. 
In de beginfase kreeg RKDES een 
paar goede kansen en bevestigde 
haar goede bedoelingen. Een vrije 
trap van Edwin van Maris ging maar 
net naast het doel en schoot Roy 
Endhoven een goed opgezette aan-
val wederom door Edwin van Maris 
ruim over het doel. In de 9e minuut 
verslikte Wesley van Schaik zich en  
zijn te zacht teruggespeelde bal ver-

raste RKDES keeper René Jonker 
bijna. Hij redde fraai, maar moest 
het bekopen met blessure. Geluk-
kig kon hij na behandeling verder 
spelen. De Kudelstaarters bleven de 
bovenliggende partij en het gevaar 
kwam veelal van links. In de 37e mi-
nuut resulteerde dit in een doelpunt. 
Een snel opgezette aanval van Paul 
Verburg bereikte de ijverige Roy 
Endhoven. Op inzet speelde Endho-
ven zich fraai vrij en plaatste de bal 
met precisie op het hoofd van spits 
Maarten van Putten. Met een fraaie 
kopbal zette hij RKDES op een ver-
diende voorsprong. Helaas door on-
nodig balverlies op het midden-
veld, verspeelde RKDES haar ver-
diende voorsprong. De verdediging 
van RKDES probeerde de fout nog 
te corrigeren, maar de bal werd met 
de hand beroerd. Dit Kudelstaartse 
‘cadeautje’ werd door de Hoofddor-
pers bekwaam benut, de toegeken-
de strafschop bracht de teams weer 
op gelijke hoogte, 1-1. Later bleek 
dat de omkeer in de wedstrijd. RK-
DES bleek in het begin van de twee-
de helft de gelijkmaker nog niet te 
boven te zijn. Het liet het initiatief 
aan de Hoofddorpers en de gasten 
profiteerden daarvan. Heel eenvou-
dig straften de bezoekers het onno-
dig balverlies af en konden zo vrij 
eenvoudig door het hart van de ver-
dediging tot scoren te komen. De 
zorgvuldige opbouw, waar de Ku-
delstaarters vorig seizoen patent op 
hadden, bleek ook in deze wedstrijd 
onvoldoende. 
Met vaak alleen maar de lange bal 
te spelen, was voor het middenveld 
frustrerend en voor de aanvallers 
niet te belopen. Met een beschei-
den slotoffensief probeerde het 
team van trainer Hajo Hendriks nog 
een gelijkspel eruit te slepen, maar 
de ruimte die er ontstond, gaven 
Hoofddorp de kans om in de 90e 
minuut de wedstrijd definitief te be-
slissen, met een 1-3 eindstand. RK-
DES weer met lege handen. Maar 
op basis van de eerste helft zijn er 
zeker kansen voor een beter resul-
taat en moet een overwinning tot de 
mogelijkheden behoren.
Programma 14 oktober: Hillegom 1 
– RKDES 1, aanvang 14.00 uur.
Ad Verburg
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Zaterdag 13 oktober
AALSMEER
Aalsmeer 1 – OSV 1 14.30 u
AFC 2 – Aalsmeer 2 14.45 u
WV-HEDW 15 – Aalsmeer 4 15.00 u
Aalsmeer 5 – SCW 4 14.30 u
Aalsmeer 6 – Badhoevedorp 2 14.30 u
SIZO Vet.1 – Aalsmeer Vet.1 14.30 u

Vrouwen:
Aalsmeer VR.1 – AMVJ VR.1 14.30 u

RKAV
Meisjes:
RKAV MA.1 – Buitenboys MA.2 12.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren:
Almere A1 - J.A.United A1 12.30 u
J.A.United A2 – RCH A1 12.30 u
Hellas Sport B1 - J.A.United B1 12.00 u
Hillegom B3 - J.A.United B2 13.00 u
J.A.United C1 – RCH C1 14.30 u
Hoofddorp C5 - J.A.United C2 13.00 u
VVC C2 - J.A.United C3 10.00 u
RKAVIC C2 - J.A.United C4 11.30 u
J.A.United C5 – RKAVIC C1 14.30 u

Pupillen:
J.A.United D1 – DIOS D1 11.30 u
J.A.United D2 – Weesp D2 10.00 u
J.A.United D3 – Legm.vogels D3 11.15 u
AMVJ D2 - J.A.United D4 10.00 u
VEW D1 - J.A.United D5 9.30 u
Hoofddorp D12 - J.A.United D6 11.30 u
J.A.United E1 – RKDES E1 11.00 u
J.A.United E2 – TABA E3 9.30 u
Roda’23 E5 - J.A.United E3 10.30 u
Roda’23 E6 - J.A.United E4 9.00 u
J.A.United E5 – Argon E2 11.00 u 
Kon.HFC E 11 - J.A.United E6 9.30 u
Badhoevedorp E1 - J.A.United E7 11.00 u
J.A.United E8 – Geel Wit E2 9.30 u
CTO’70 E5 - J.A.United E9 12.30 u
J.A.United E10 – SCW E3 9.30 u
J.A.United E11 – Zwanenburg E6 11.00 u
RKDES E7 - J.A.United E 12 9.30 u
Almere F1 - J.A.United F1 10.15 u
J.A.United F2 – Roda’23 F2 9.00 u
J.A.United F4 – Swift F4 9.00 u
Legm.vogels F7 - J.A.United F5 12.30 u
J.A.United F6G – KDO F3 9.00 u
J.A.United F7G – IJburg AFC F10 9.00 u
Abcoude F6 - J.A.United F8 12.30 u
RKDES F5 - J.A.United F9 11.00 u
Legm.vogels F10 - J.A.United F10 12.30 u

Meisjes:
DSS MB.2 - J.A.United MB.1 15.30 u
J.A.United MB.2 – Nw.Sloten MB.1 12.30 u
J.A.United MC.1 – Waterwijk MC.1 14.30 u
VVC MD.1 - J.A.United MD.1 9.30 u
J.A.United MD.2 – Buitenveldert MD.2 11.00 u
J.A.United ME.1 – Overbos ME.1 9.30 u

RKDES
Pupillen:
Roda’23 D4 - RKDES D1 11.45 u
RKDES D2 – Herenmarkt D2 9.30 u
RKDES D3 – Overbos D7 9.30 u
J.A.United E1 - RKDES E1 11.00 u
RKDES E2 – Pancratius E5 11.00 u
Abcoude E5 - RKDES E3 13.00 u
Amstelveen E6 - RKDES E5 9.00 u
DIOS E 13 - RKDES E6 8.30 u
RKDES E7 – J.A.United E 12 9.30 u

RKDES F1 – KDO F1 11.00 u
Waterwijk F7 - RKDES F2 11.00 u
RKDES F3 – Buitenboys F8 11.00 u
RKDES F4 – Abcoude F4 9.30 u
RKDES F5 – J.A.United F9 11.00 u
Buitenveldert F10 - RKDES F6 10.00 u

Vrouwen:
RKDES VR.1 – Buitenveldert VR.1 13.00 u
RKDES VR.2 – Hoofddorp VR.1 13.00 u

Meisjes:
Tos Actief MC.1 - RKDES MC.1 12.30 u
RKDES MD.1 – KDO MD.1 11.00 u
Pancratius ME.1 - RKDES ME.1 9.00 u

SCW
SCW 1 – EDO 1 14.30 u
Overbos 4 - SCW 2 14.45 u
SCW 3 – Nw.Sloten 2 11.30 u
Aalsmeer 5 - SCW 4 14.30 u
SCW Vet.1 – SDW Vet.1 14.30 u
Arsenal Vet.1 - SCW Vet.2 13.00 u
Haarl.kennemerl. Vet.1 - SCW Vet.3 14.30 u

Junioren:
SCW A1 – Breukelen A1 11.30 u
Hillegom B6 - SCW B1 14.45 u
Hoofddorp 4 - SCW C1 15.00 u
SCW C2 – Vlug en Vaardig C1 10.45 u

Pupillen:
SCW D1 – Hillegom D2 8.45 u
DSS D 11 - SCW D2 15.30 u
SCW E1 – DIOS E2 8.45 u
SCW E2 – RAP E3 8.45 u
J.A.United E 10 - SCW E3 9.30 u
SCW F1 – AS’80 F6 8.45 u
Zwanenburg F3 - SCW F3 9.00 u
SDZ F13 - SCW F4 12.00 u

Vrouwen:
SCW VR.1 – Ouderkerk VR.2 13.15 u

Meisjes:
SCW MB.1 – Tos Actief MB.1 12.15 u
SCW MD.1 – ADO’20 MD.2 10.00 u
NVC ME.1 – SCW ME.1 9.00 u

Zondag 14 oktober
RKAV
RKAV 1 – F.C.Amsterdam 1 14.00 u
Swift 3 - RKAV 2 11.00 u
Abcoude 5 - RKAV 3 14.30 u
RKAV 4 – Sp.Martinus 3 11.30 u
RKAV 5 – Sp.Martinus 4 14.00 u
RKAV 6 – Zuidoost United 2 11.30 u
Overamstel 6 - RKAV 7 12.00 u

RKDES
Hillegom 1 - RKDES 1 14.00 u
Hillegom 2 - RKDES 2 11.00 u
Abcoude 3 - RKDES 3 12.00 u
AFC 6 – RKDES 4 14.45 u
KDO 7 – RKDES 6 14.00 u
RKDES 7 – Bloemendaal 5 12.00 u

Junioren:
RKDES A1 – Nw.Sloten A1 12.00 u
RKDES B1 – Pancratius B1 14.00 u
RKDES B2 – Legm.vogels B3 12.00 u
RKDES C1 – Pancratius C1 10.00 u
Muiden C1 - RKDES C2 12.00 u
RKDES C3 – Pancratius C5 10.00 u

Foto: Jaap Maars

Wedstrijden Veldvoetbal

Zaalvoetbal
Piller Sport en Lemo aan 
kop in ZABO competitie
Aalsmeer - De competitie van de 
ZABO zaalvoetbal is afgelopen za-
terdag 6 oktober voortgezet met de 
tweede speelronde van het nieuwe 
seizoen. Er werd gespeeld in sport-
hal de Bloemhof en de uitslagen 
waren ditmaal als volgt: Heemhorst 
Watersport tegen LEMO Gaat Los 
4-4. FC East Europe tegen Choekie’s 
Hairsalon 3-3. LEMO tegen Polish 
Shooter 7-6. Amsec Beveiliging te-

gen Odido 2-7 en Piller Sport tegen 
Pottenshop 20-1.
Huidige stand: Piller Sport 2-6, LE-
MO 2-6, FC East Europe 2-4, Am-
sec Beveiliging 2-3, Odido 2-3, Po-
lish Shooter 2-3, Heemhorst Water-
sport 2-1, Lemo Gaat Los 2-1, Choe-
kie’s Hairsalon 2-1, Pottenshop 2-0. 
De derde speelronde van de ZABO 
competitie volgt op zaterdag 20 ok-
tober in de Proosdijhal Kudelstaart.

Geen finale plaatsen voor 
Aalsmeerse Biljarters
Aalsmeer - Op 19 en 26 september 
en 3 oktober zijn in het clubgebouw 
van Biljartvereniging Aalsmeer 
voorwedstrijden 3e klasse libre ge-
organiseerd. Vijf Aalsmeerse Biljar-
ters moesten het opnemen tegen 
spelers uit het district Veen en rijn 
Streek. Er werd gespeeld in 2 poules 
met als doel een plaats in de fina-
le 3e klas libre, die wordt gespeeld 
bij Biljartvereniging Aalsmeer op 1, 
2 en 3 november in buurthuis Horn-
meer in de Roerdomplaan 3. In pou-
le 1 is Jan ter Reehorst is als der-
de geëindigd, met een moyenne 
van 1.994 over zes partijen met een 
hoogste serie van 15 caramboles. 
Harry Batenburg is in deze poule als 

vijfde geëindigd, met een moyenne 
van 1.435 en een hoogste serie van 
14 caramboles. In poule 2 wist Wim 
Berghoef als derde te eindigen met 
een moyenne van 1.980 en hoog-
ste serie van 14. Nieuwkomer in de-
ze klasse van de Biljartvereniging 
Aalsmeer is Mike Griffioen. Na een 
paar jaar niet te hebben gespeeld 
wist hij toch de vijfde plaats te be-
machtigen met een moyenne van 
1.913 én de hoogste serie van 23 
caramboles van de 2 poules. Joost 
Dekker eindigde als zevende en als 
laatste met een moyenne van 1.540. 
Het wilde Joost niet lukken deze 
avonden. Jammer, geen Aalsmeer-
ders in de finale 3e klas libre.

Liefst vijf keer goud voor 
leden Wassanim
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
gingen dertien leden van Wassa-
nim Tang Soo Do uit Aalsmeer naar 
het goed bezette toernooi in Kore-
aans karate in Rotterdam. Het was 
een productieve en zware dag. Ra-
mon Milzink wist kampioen te wor-
den met loopvormen, Jolomi Ayut-
sede behaalde hier het zilver. Goud 
was er voor Joep Sparnaaij, voor 
Gavin Luijendijk, voor Noël van Gij-
zel en voor Nick Pater bij het spar-

ren. Zilver bij het sparren is behaald 
door Jolomi Ayutsede en Lulu Jiang 
en Floor Sparnaaij wisten het brons 
te pakken. Alle leden die mede door 
de Jeugdsportpas kennis hebben 
gemaakt met Wassanim Tang soo 
do verdienen allemaal een groot 
compliment! Op 10 november star-
ten weer lessen in de karatesport. 
Inschrijven kan via www.wassanim.
nl of bel hoofdinstructeur Johan van 
der Nald via 06-51987470.

Landelijke schaakcompetitie
AAS 1 is een maatje te klein 
voor ASV 1 uit Arnhem
Aalsmeer - Het eerste team van 
schaakclub AAS heeft de uitwed-
strijd tegen het eerste team van de 
Arnhemse schaakvereniging verlo-
ren. De wedstrijd in de tweede ron-
de van de landelijke schaakcompe-
titie werd 5,5 – 2,5 voor het thuis-
team. Toen het bericht de Azen be-
reikte dat invaller Simon Groot ziek 
was, was het te laat om nog een in-
valler richting Arnhem te sturen, wat 
inhield dat de Azen de wedstrijd met 
een 1-0 achterstand ingingen. Ad 
van den Berg was daarna als eer-
ste klaar met een correcte remise als 
resultaat. Na veel geruild te hebben 
hadden zowel wit als zwart een klei-
ne zwakte wat elkaar in evenwicht 
hield. Ben de Leur scoorde de ge-
lijkmaker. Op de damevleugel werd 
hij onder de voet gelopen, alleen 
door een dame offer wist hij nog een 
beetje spel te krijgen. In tijdnood re-
ageerde zwart niet alert en greep 
mis waardoor Ben alsnog het punt 
binnenhaalde. Dat gaf een beetje 
hoop, ook omdat Henk Noordhoek 
ook erg goed leek te staan. Helaas 
liet hij een gemene truc toe, zijn da-
me raakte ingesloten en de eni-
ge uitweg was een vlucht naar een 
slecht eindspel met een loper min-
der. Dat werd soepel uitgetikt waar-
door ASV weer voor stond. AJ Kees-
sen had een partij met wisselende 
kansen. In het eindspel liep hij bijna 

mat, maar met veel kunst en vlieg-
werk bleef de witte stelling overeind. 
Uiteindelijk bleef een toreneindspel 
over waarin alle muziek was verdwe-
nen. Met deze 3-2 stand zag het er 
niet zo best uit. Paul Schrama had 
een kwaliteit moeten geven om niet 
mat te gaan maar hiervoor was niet 
genoeg compensatie. Hij probeer-
de nog een vesting op te bouwen 
maar die werd vakkundig opgebla-
zen. Mark Trimp stond juist een kwa-
liteit voor in het eindspel maar met 
gereduceerde pionnen en een open 
koning kon hij de weg naar de winst 
niet vinden. Toen hij in remise moest 
berusten was de match gespeeld. 
Jeffrey van Vliet speelde als laat-
ste nog. Na een lastige partij waar-
in hij niet heel lekker uit de opening 
kwam, leek het eindspel toch remi-
se te gaan worden. Zwart creëerde 
echter slim kansen door een stuk te 
offeren, waardoor hij twee vrijpion-
nen kreeg. De coördinatie van Jef-
frey was daarna niet goed genoeg 
om te pionnen afdoende te stoppen, 
zodat ook hier een nederlaag over-
bleef. Schaakclub AAS houdt iede-
re vrijdag clubavond in de Doopsge-
zinde kerk in de Zijdstraat 53. Trai-
ning en les wordt gegeven van 19.15 
tot 20.00 uur, waarna tot 00.00 uur 
competitie wordt gespeeld. Voor in-
formatie: 020-7371420, 0297-268954 
of kijk op http://www.aas.leisb.org.

Voetbal
RKDES krijgt geen loon naar 
werken tegen Hoofddorp

Helaas weer vernieling!
Atletiekvereniging heel blij 
met nieuwe hoogspringmat
Aalsmeer - Vorige week is de nieu-
we hoogspringmat, die de Atletiek-
vereniging AVA Aalsmeer met be-
hulp van het Schipholfonds aange-
schaft heeft, geplaatst op de atle-
tiekbaan. Een mooie hoogspringmat 
die aan de nieuwste eisen voldoet en 
afgesloten wordt met een speciaal 
daarvoor ontworpen dak. De schrik 
bij de leden was dan ook groot toen 
een kleine week later geconstateerd 
moest worden dat er vernielingen 
aan het dak zijn aangebracht. Het 
bestuur heeft vernomen dat jeugd 
uit Aalsmeer-Zuid rondhangt op en 
rond het atletiekterrein in de Sport-
laan. Kinderen mogen best voetbal-
len op het grasveld, maar er wordt in 

de netten van de discus kooi gehan-
gen tot ze naar beneden komen en 
nu is de nieuwe aanwinst moedwil-
lig vernield. Ouders heb het hier eens 
over met de kinderen die hier spelen, 
want dit is toch niet normaal!? Het 
dak op de hoogspringmat wordt nu 
gerepareerd en er zal prikkeldraad 
op worden bevestigd. Gehoopt wordt 
dat de sportieve jeugd nog vele jaren 
met deze mat het atletiekonderdeel 
hoogspringen zal kunnen beoefenen! 
Wil je ook eens komen hoogsprin-
gen, of hardlopen natuurlijk? Dat 
kan iedere dinsdag- en donderdag-
avond tussen 18.00 en 19.30 uur. Kijk 
op de website www.avaalsmeer.nl  
voor meer informatie. 

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart- Het hele jaar wordt 
op de woensdagavonden gekaart 
in het Dorpshuis door klaverjasclub 
De Geluksvogels. Wie ook zin heeft 
om te komen klaverjassen is van 
harte welkom. 
Gezelligheid is hier troef. Vanaf 
20.00 uur worden de kaarten ver-
deeld. Op 3 oktober is het klaverjas-
sen gewonnen door Ria van Oost-
waard met 5505 punten, gevolgd 
door Toon van Es met 5415 pun-
ten en Marco van der Jagt met 5408 
punten. De poedelprijs is uitgereikt 
aan Ria van ’t Schip met 3800 pun-
ten.

Finaleraces Formido Swift Cup
Jeffrey Rademaker bekroont 
constant seizoen met titel
Aalsmeer - Met drie podiumposi-
ties heeft Jeffrey Rademaker tijdens 
de Formido Finaleraces in Zand-
voort de titel veroverd in de Formido 
Swift Cup. Rademaker zette daar-
mee de kroon op een zeer constant 
seizoen waarin de nieuwe kampi-
oen in 17 races slechts één keer 
niet op het podium stond. “Ik ben 
zo blij, het doel voor dit seizoen was 
de titel en als dat dan lukt, is dat zo 
mooi”, aldus de dolgelukkige kam-
pioen uit Aalsmeer. 

Met twee zeges stelde David Ver-
zijlbergen de tweede plaats in het 
kampioenschap veilig, terwijl Tom-
my van Erp mede door een ze-
ge bij het laatste raceweekend, 
als derde het kampioenschap af-
sloot. Na veertien races moest tij-
dens de door bijna 15.000 toe-
schouwers weer druk bezochte For-
mido Finaleraces de beslissing val-
len in de titelstrijd van de Formido 
Swift Cup. Drie wedstrijden ston-
den er op het programma en dé op-
stapklasse voor jong autosportta-
lent maakte er weer een mooi spek-
takel van waarbij overal in het veld 
fraaie strijd werd geleverd. Jeffrey 
Rademaker ging als titelfavoriet het 
laatste weekend in en maakte deze 
rol ook meer dan waar. Uiterst be-
keken reed Rademaker in de eerste 
race naar een derde plek, knoopte 

daar in race twee een tweede plaats 
aan vast waarna in de laatste race 
van het seizoen de beslissing moest 
vallen. 

Vanaf pole position nam Radema-
ker geen risico en reed naar de der-
de positie, zijn 16de podium uit 17 
races! “Ik heb dit weekend met het 
kampioenschap in het achterhoofd 
gereden. Punten scoren, daar ging 
het om. Ik ben hier zo blij mee, het 
doel voor dit seizoen was de titel en 
als dat dan lukt, is dat zo mooi”, al-
dus de 20-jarige kersverse kampi-
oen. 

Een uitstekend weekend had ook 
David Verzijlbergen die met twee 
overwinningen en een tweede 
plaats uitstekend scoorde en de 
tweede plaats in het kampioen-
schap veiligstelde. “Dit waren echt 
de mooiste races van het seizoen en 
dan winnen is helemaal super”, blik-
te Verzijlbergen op zijn succes te-
rug. 
De pas 17-jarige Tommy van Erp 
scoorde met een overwinning in 
race één maximaal en eindigde in 
race drie met een tweede plaats 
opnieuw op het podium. De eerste-
jaars coureur maakte zijn status als 
talent daarmee meer dan waar en 
legde beslag op plaats drie in het 
kampioenschap. 
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Koppelkaarten 
bij BV Oostend
Aalsmeer - Op maandag 1 okto-
ber stond weer koppelkaarten op 
het programma bij BV Oostend. Het 
was als vanouds weer super gezel-
lig, maar er kunnen meerdere kop-
pels aanschuiven in buurthuis ’t 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
Het inschrijfgeld bedraagt 1,50 eu-
ro en vanaf 20.00 uur worden de 
kaarten verdeeld. Vanaf 19.30 uur 
staan koffie en thee klaar. Het kop-
pelkaarten is gewonnen door H. 
Van der Stroom en K. Kuggelein met 
5514 punten, gevolgd door Ad en 
Rien met 5254 punten en T. Buwal-
da en E. Schuit met 5213 punten. De 
poedelprijs is uitgereikt aan Annie 
en Ubel met 3489 punten. De eerst 
komende koppelspeelavond is op 
maandag 15 oktober.

Mevrouw Verkerk 
wint kaartmiddag
Aalsmeer - Op donderdag 4 okto-
ber waren de 55 plussers weer ac-
tief in buurthuis ’t Middelpunt. Na 
het nuttigen van koffie of thee wer-
den de kaarten ter hand genomen. 
Aan het einde van de middag bleek 
mevrouw Verkerk de heren te slim 
afgeweest te zijn met 5160 punten. 
Zij werd op de voet gevolgd door 
de heren M.Tulp met 5058 pun-
ten en C.Alderden met 5000 pun-
ten. Het rummicuppen is gewonnen 
door mevrouw Verhoef. De volgen-
de speelmiddag is op donderdag 18 
oktober en begint om 14.00 uur in 
buurthuis ’t Middelpunt in de Wil-
helminastraat. De zaal is open van-
af 13.30 uur.

Sjoelcompetitie 
in De Reede
Rijsenhout - Uitslagen sjoelclub 
Rijsenhout, competitieavond op 
donderdag 27 september. Eerste in 
de hoofdklasse is Dirkjan Baard-
se met 1957 punten, 2. Jan Joore 
met 1756 punten en 3. Thomas van 
Brakel met 1716 punten. Klasse A: 
1. Ruud van Schie met 1683 pun-
ten, 2. Riet Schijf met 1680 punten 
en 3. Nel Lagerburg met 1659 pun-
ten. Klasse B: 1. Jannie v/d Laarse 
met 1578 punten, 2. Martje Baard-
se met 1564 punten en 3. Joke Eick-
hoff met 1559 punten. Klasse C: 1. 
Rina Korenwinder met 1501 pun-
ten, 2. Karel Eekhoff met 1480 pun-
ten en 3. Rie Kant met 1464 pun-
ten. De volgende sjoelavond is van-
avond, donderdag 11 oktober, van-
af 20.00 uur in dorpshuis De Ree-
de aan de Schouwstraat. De zaal is 
open vanaf 19.30 uur. 

OVAK-Soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is woensdag 17 
oktober vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis aan de Gerberastraat. 
OVAK-leden zijn van harte welkom. 
Het klaverjassen op 3 oktober is ge-
wonnen door Gerrit van de Geest 
met 5349 punten, op twee Wil ter 
Horst met 5279 punten en op drie 
Bep van Netten met 5236 punten.

Henk wint bij 
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis. 
Klaverjassen en jokeren staan op 
het programma, er is ook gelegen-
heid voor rummicub en hartenja-
gen. Op donderdag 4 oktober is het 
klaverjassen gewonnen door Henk 
de Jong met 5353 punten, gevolgd 
door Daan Sandee met 5173 pun-
ten en Alie van Weerdenburg met 
5005 punten. Bij het jokeren be-
haalde Jaap Weij met 146 punten 
de hoogste eer, op twee Janny Lub-
bert met 264 punten. De ouderen-
soos is van 13.30 tot 16.30 uur en 
iedere 55+er is welkom. Voor inlich-
tingen: Mevrouw R. Pothuizen, tel. 
0297-340776.

Kaarten bij Ons 
Aller Belang
Aalsmeer - Op dinsdag 16 okto-
ber organiseert buurtvereniging 
Ons Aller Belang haar eerste kaart-
avond van het winterseizoen. Er 
wordt gekaart in het Parochiehuis 
in de Gerberastraat vanaf 20.00 uur. 
Om 19.30 uur staan koffie en thee 
klaar. Kaartliefhebbers zijn van har-
te welkom. 

Koppelkaarten 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Erg hoog is er afgelo-
pen vrijdag niet gekaart bij buurt-
vereniging Hornmeer, maar ge-
zellig was het wel. De beste kaar-
ter bleek Nico Besselsen met 5196 
punten, gevolgd door Ans Doeswijk 
met 4902 punten en Theo Nagte-
gaal met 4883 punten. De poedel-
prijs is uitgereikt aan Bep van Net-
ten. Bij het jokeren eindigde Nel 
Schouten op één en mocht Trudy 
Knol de poedelprijs mee naar huis 
nemen. Komende vrijdag 12 okto-
ber is er weer koppelkaarten in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
Aanvang is 20.00 uur. Vanaf 19.30 
uur gaat de zaal open en staan kof-
fie en thee klaar.

Speelavond bij 
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 16 okto-
ber houdt buurtvereniging Ons Ge-
noegen voor liefhebbers een speel-
avond. Klaverjassen en rummicup-
pen staan op het programma. Er 
wordt gekaart in het gebouw van 
Ons Tweede Thuis in de Hortensi-
alaan. Om 19.00 uur gaat de zaal 
open en staan koffie en thee klaar. 
Vanaf 19.30 uur worden de kaar-
ten verdeeld. Het klaverjassen op 
25 september is gewonnen door R. 
Bos met 5419 punten, gevolgd door 
R. Hoekman met 5414 punten en H. 
De Jong met 5273 punten. Bij het 
rummicuppen behaalde mevrouw 
Flameling de hoogste eer, op twee 
en drie zijn de dames Hoving en 
Wiebes geëindigd.

Sjoelavond bij 
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 18 okto-
ber staat vanaf 20.00 uur weer een 
gezellige sjoelavond op het pro-
gramma van buurtvereniging Oost-
end. Het sjoelen is in ’t Middelpunt 
aan de Wilhelminastraat 55 en de 
zaal is vanaf 19.30 uur open. Nieu-
we sjoelers zijn van harte welkom. 
De sjoelcompetitie op 4 oktober is 
gewonnen door Tiny v/d Maden 
met gemiddeld 125.4. Ook zijn prij-
zen uitgereikt aan Siem Kooy, Nel 
Joore, Henk van der Stroom en Tini 
v/d Merbel.

Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond 
bridgeclub Strijd en Vriendschap 
van dinsdag 2 oktober.

Lijn A: 
1 Hans Pothuizen en E Zandvliet 60,00
2 Matje en Juul Wentzel 57,50
3 Krijnie en Jan Joore 55,00
4 Gonny en Pim van der Zwaard 51,79
5 Alie Verseveld en Tiny v Zijverden 51,43
6 Françoise Daudel en Wil Stokman 51,07
7 Jan en Til Eveleens 49,29
8 Jan van Ginkel en Trees de Jong 48,93
9 Theo Blom en Ko van Es 48,21
10 Maarten en Mary Jongkind 46,79
  
 
Lijn B: 
1 Marianne Joore en H Raggers 62,86
2 J Doeve en Rietje vd Zwaard 58,57
3 Ria Brockhoff en Ria Kragtwijk 55,36
4 Gré Aartse en Jasper Blom 54,29
5 Rita v Leeuwen en A Korenromp 53,57
6 Coby Blom en Piet van Hoek 50,36
7 Jan Geleyn en Jaap Geleyn 49,64
8 Klaas Maarse en Adri Otto 47,86
9 André Lanser en Joris vd Zwaard 47,50
10 Joke Delfos en Alex Pannekoek 46,79

Lijn C: 
1 Jan Oor en Gerard Pouw  58,57
2 B Brockhoff en A Roodenburg 58,21
3 Oege de Jong en Wil Biesheuvel 57,14
4 Ger Lubbers en Gladys Maarse 53,93
-5 Nelly Mul en Marry Tulp 48,57
-5 Gerrit en Coby van Leeuwen 48,57
7 Wil Groot en Trudy Stokkel 48,21
8 Diny v.d. Lans en Leny v.d. Meij 47,14
-9 Ton Celie en Loes Oosterwijk 46,79
-9 Ben Wahlen en Huub Zandvliet 46,79

Handbalsters van RKDES 
zoeken gezellige coach
Kudelstaart - Het eerste dames-
team van handbalvereniging RK-
DES is dringend op zoek naar een 
coach. Het team, uitkomend in de 
tweede klasse afdeling, heeft inmid-
dels wel een trainer gevonden. De 
bij Heren 1 actieve trainer en coach 
Peter den Hartog zal dit seizoen na-
melijk ook de dames trainen. Omdat 
twee teams coachen teveel van het 

goede is, zijn de dames een heuse 
reclamecampagne gestart om een 
handbalcoach te vinden. Heel veel 
wensen hebben de dames overi-
gens niet: De coach in kwestie moet 
bekend zijn met het handbalspelle-
tje, enthousiast overkomen en voor-
al van gezelligheid houden. Lees 
meer over deze ‘vacature’ op: www.
rkdes.com. onder handbal. 

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 1 beperkt de 
nederlaag met 6-4 schade
Aalsmeer - Het hoogste team van 
Bloemenlust trad in Zaandam aan 
met Hervé Pantegnies, Ed Couwen-
berg en Johan Berk, tegen de kop-
loper in de derde klasse ZTTC 6, af-
komstig uit de tweede klasse. Eén 
tegenstander, die tot dan toe al zijn 
wedstrijden probleemloos had ge-
wonnen, was duidelijk veel te sterk 
en won ook nu weer al zijn partij-
en. Zelfs in de eerste klasse zou 
deze speler niet misstaan. Van de 
zwakste speler van ZTTC daaren-
tegen wonnen Hervé, Ed en Jo-
han alle drie. Tegen de derde ZT-
TC-er waren het meer gelijkopgaan-
de wedstrijden, waarbij Johan nog 
een game wist te veroveren en Ed 
zelfs zeer knap als overwinnaar uit 
de strijd kwam en daarmee voor het 
vierde punt voor Bloemenlust zorg-

de: eindstand 6-4. Dat Bloemenlust 
4 het tegen TSTZ Haarlem 7 lastig 
zou krijgen, was al voorspeld.
De 9-1 nederlaag tegen deze voor-
malige vierde klasser kwam dan ook 
niet als een verrassing, maar was 
niettemin een teleurstelling. Lau-
rent Mossan kon met één winstpar-
tij de Aalsmeerse eer nog redden en 
bracht in een andere partij zijn te-
genstander aan het wankelen door 
pas in de vijfde game met 11-8 te 
capituleren. Tot meer was Bloemen-
lust 4 helaas niet in staat. Rob Faber 
en Dirk Piet wisten nog wel een en-
kele game te winnen, maar meer zat 
er voor hen niet in. Laurent en Rob 
verloren ook het dubbelspel in drie 
games. De punten zijn tot nu toe in 
deze competitie schaars voor Bloe-
menlust 4. 

Schaakcompetitie
Schakers SCA 1 weten net 
niet opnieuw te stunten
Aalsmeer - Afgelopen zater-
dag speelde het eerste team van 
Schaakclub Aalsmeer uit tegen 
Purmerend 2. Helaas waren vas-
te waarden Huup Joosten en Pe-
ter Buis verhinderd, maar gelukkig 
waren Koen Beentjes en Jan Brug-
ge bereid om mee te spelen. Nadat 
in de eerste ronde favoriet Heerhu-
gowaard op een gelijkspel was ge-
houden, moesten de Aalsmeerders 
opnieuw tegen een op papier beter 
team. Ondanks een flink verschil in 
rating wisten meerdere mannen hun 
sterkere tegenstanders op remise te 
houden. Rik Konst, Vincent Jong-
kind, Piet Geertsema en Jan Brug-
ge scoorden alle vier een verdien-
stelijk half punt. Dat Piet hierbij een 
goede kans op winst over het hoofd 
zag, was wel jammer, maar desal-
niettemin een sterke pot van zijn 
kant. Koen Beentjes hield het lang 
vol, maar kwam net te kort tegen 
een veel sterkere opponent. Elham 
Wasei had het geluk niet aan zijn 
zijde, want een stuk verdween en 
daarmee ook de punten. Geluk had 
Willem Hensbergen juist weer wel. 
In een lastige partij kwam hij goed 
terug en toen de Purmerender mis-

greep profiteerde Willem optimaal. 
Met een 4-3 tussenstand lag daar-
door alle druk net als de vorige wed-
strijd bij Theo Hendriks. Theo speel-
de een klein voordeeltje steeds ver-
der uit en leek op weg om een punt 
veilig te stellen. Zijn tegenspeler gaf 
zich echter niet gewonnen en vocht 
voor wat hij waard was. In de laat-
ste minuten van de wedstrijd moest 
Theo wel berusten in remise om niet 
zelfs te verliezen. Hierdoor verloor 
SCA dus nipt, maar als de mannen 
het goede vertoonde spel volhou-
den komen er nog voldoende kan-
sen. Uitslagen vijfde ronde interne 
competitie: Peter Verschueren-Ger-
rit Harting 1-0, Clemens Koster-
Marco Hutters 1-0, Arie Spaarga-
ren-Martin Steinhart 1-0, Fred Bus-
kermolen-Gerard Verlaan 1-0, Jan 
van der Laarse-Gerard van Beek 
½-½, Leo Buis-Piet Geertsema 0-1, 
Ferry Weverling-Tom van der Zee 
1-0, Mladen Cicek-Harry Busker-
molen 1-0, Peter de Jong-Jurgen 
van der Zwaard 1-0, Jaap van Staa-
veren-Abdul Wasei 0-1, Rob van 
Haaften-Joep Geest 1-0, Wim de 
Hertog- Richard Piller 1-0 en Adri 
Meijhuis-Kees van der Weijden 1-0. 

7.000,- Lions Golfdag voor de
Guusje Nederhorst Foundation
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 5 ok-
tober vond op de fraaie baan van de 
Golfclub Zeegersloot de derde Lions 
Golfdag plaats, georganiseerd door 
de Lions Club Aalsmeer en de Lions 
Club Ophelia. ’s Ochtends leken de 
weersomstandigheden roet in het 
eten te gaan gooien, want behalve 
een straffe wind kwam ook de re-
gen met bakken uit de hemel. Won-
der boven wonder werd het tegen 
starttijd droog en kon de organisa-
tie een zucht van verlichting slaken! 
Alle golfers kregen een lunchpakket 
mee de baan op en om 13.00 uur 
werd het startsein gegeven. Ook dit 
jaar werd ‘t speltype Texas Scram-
ble gespeeld. 

Een groot voordeel van deze spel-
vorm is dat de teamgeest er door 
wordt bevorderd en het zorgt er ook 
voor dat er sneller door de baan ge-
lopen kan worden. De prijs voor de 
‘hole in one’ - een schitterende Au-
di A3 Cabriolet – kon ook dit jaar 
jammer genoeg niet worden uitge-
reikt. Er werd weliswaar zeer ge-
concentreerd gemikt en geslagen, 
maar het is natuurlijk geen sinecure 
om de bal in een keer over een gro-
te afstand in de hole te laten rollen. 
Daarnaast nam ook een flink aantal 
enthousiaste dames en heren deel 
aan de clinic waarin zij de eerste 
beginselen van het golfspel bijge-
bracht kregen en direct in de prak-
tijk beoefenden. Voor velen van hen 

een ware eyeopener. Na afloop van 
de wedstrijd en clinic was er in het 
clubhuis een geanimeerde borrel en 
werd het wel en wee van de middag 
doorgesproken, met name over de 
onder water staande bunkers en de 
vele plassen in de baan die het spel-
letje nog moeilijker maakten dan het 
normaal gesproken als is. De eerste 
prijs van de wedstrijd ging naar de 
flight van Hoekwater-de Vries. Na 
de prijsuitreiking gingen de deelne-
mers in het sfeervolle clubhuis van 
G.C. Zeegersloot aan tafel en geno-
ten van een uitstekend diner. Bij de 
loterij tijdens het diner, waarvoor ve-
le sponsors fantastische prijzen ter 
beschikking hadden gesteld, gin-
gen de loten in grote hoeveelheden 
grif van de hand. Hoogtepunt hier 
was de uitreiking van de zeer toe-
passelijke eerste prijs: een 3Dgol-
farrangement in Duitsland. Aan het 
einde van de avond kon een tevre-
den organisatieteam de deelnemers 
informeren dat deze Lions Golfdag 
een netto resultaat heeft opgele-
verd van 7.000 euro. Dit mooie be-
drag is bestemd voor de Guusje Ne-
derhorst Foundation. Deze stichting 
zet zich in voor ‘vergeten kinderen’ 
die om welke reden dan ook uit huis 
zijn geplaatst en in tehuizen wonen. 
De Guusje Nederhorst Foundation 
helpt onder andere met het aanleg-
gen van ‘tovertuinen’ in de tehuizen. 
Voor meer informatie: www.guusje-
nederhorstfoundation.nl

Eerste prijs voor de flight van Hoekwater-de Vries.

Opa’s winnen eerste indoor 
Beachvolleybal toernooi 
Aalsmeer - Het eerste indoor 
beachvolleybaltoernooi van het sei-
zoen 2012-2013 werd afgelopen 
zondag 7 oktober gespeeld in The 
Beach. Tijdens het openingstoernooi 
werd gestreden voor een VIP arran-
gement tijdens Back in Time van 20 
oktober. De prijzen werden beschik-
baar gesteld door de toernooispon-
sor The Beach Aalsmeer. Het 2x2 
hoog toernooi werd opgesplitst in de 
dames, mix poule en de heren poule. 
De dames Martine en Nooi verloren 
geen wedstrijd en werden daarmee 
overduidelijk de kampioen van het 
toernooi. Bij de heren was het span-
nender! Uiteindelijk wist het team US 
op het hoogste treetje te eindigen. 

Het team van de Opa’s opende het 
seizoen met een klinkende overwin-
ning tijdens 4x4 toernooi. Afgelopen 
seizoen wisten zij al meerdere ron-
des van het maandtoernooi op hun 
naam te schrijven. In het 2x2 laag 
toernooi gingen twaalf teams met el-
kaar de strijd aan in drie categorieën. 
In de fun poule won het team Bange 
Harry’s al zijn wedstrijden. Bij de fu-
ture poule ging de overwinning naar 
Ariejan en Danny. Het team Harry 
Bukke werd eerste in de pro poule. 
Het eerstvolgende maandtoernooi is 
op zondag 4 november! Inschrijven? 
Stuur dan een mailtje met je naam, 
teamnaam en telefoonummer naar 
sportief@beach.nl.

Kaartavond DES
Rijsenhout - Op donderdag 18 ok-
tober houdt buurtvereniging DES 
weer een gezellige klaverjas- en do-
mineer avond in dorpshuis De Ree-
de aan de Schouwstraat 14. Vanaf 
19.30 uur staan koffie en thee klaar. 
Om 20.00 uur start de speelavond. 
Het klaverjassen op 20 september 
is gewonnen door D.J. Koolhaas 
met 5654 punten, gevolgd door N. 
Sneeuw met 5440 punten en C. 
Koolhaas met 5074 punten. Bij het 
domineren behaalde mevrouw Kor-
te de hoogste eer, op twee mevrouw 
Bronsdijk.
 

Maatkaarten in Dorpshuis
Kudelstaart - De Supporters Ver-
eniging Kudelstaart organiseert vrij-
dagavond 12 oktober de eerste kla-
verjasavond van het nieuwe sei-
zoen. Kaarters die graag weer een 
avond willen kaarten met een vas-
te maat, bijvoorbeeld vrouw, vrien-
din, vriend collega of buurman, zijn 
welkom. Wie geen maat kan vinden, 
wordt aangeraden toch naar het 
Dorpshuis te komen. Er worden dan 
koppels gevormd. Voor deze avond 

is een speciaal prijzenpakket inge-
kocht. Er is een marsenprijs, een 
hoogste en laagste tafelprijs, een 
poedelprijs en natuurlijk drie dub-
bele winnaarsprijzen. Ook de altijd 
gehouden verloting met veel mooie 
prijzen, onder andere een heerlijke 
fles drank, diverse vleesprijzen en 
planten, ontbreekt deze avond niet. 
Het inschrijfgeld voor het maatkaar-
ten bedraagt 3,50 euro per persoon. 
Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis.

Sjoelcompetitie 
in Rijsenhout
Rijsenhout - Uitslagen sjoelclub 
Rijsenhout, speelavond op don-
derdag 27 september. Eerste in de 
hoofdklasse: Dirkjan Baardse 1957 
punten, op twee Jan Joore1756 
punten en op drie Thomas van Bra-
kel 1716 punten. Klasse A: Eerste 
Ruud van Schie 1683 punten, op 

twee Riet Schijf 1680 punten en op 
drie Nel Lagerburg 1659 punten. 
Klasse B: Op één Jannie v/d Laarse 
1578 punten, tweede Martje Baard-
se 1564 punten, derde Joke Eick-
hoff 1559 punten. Klasse C: Eer-
ste Rina Korenwinder 1501 punten, 
tweede Karel Eekhoff 1480 punten 
en op drie Rie Kant 1464 punten. 
De volgende sjoelavond is op don-
derdag 11 oktober in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat vanaf 
20.00 uur.

Handbal eerste divisie
Ruime bekerwinst dames
Aalsmeer - Dinsdagavond 2 okto-
ber moesten de dames van FIQAS 
Aalsmeer een wedstrijd spelen in de 
voorronde van het NHV bekertoer-
nooi. De tegenstander was een ou-
de bekende uit de Eerste Divisie, na-
melijk DSS uit Heemskerk. Het vo-
rige seizoen werd er in de regulie-
re competitie nog twee keer ge-
wonnen van DSS, maar de wedstrijd 
voor de beker die ook tegen DSS 
gespeeld moest worden, werd des-
tijds wel verloren.  FIQAS Aalsmeer 
was nu dan ook gebrand op revan-
che en extra gemotiveerd om met de 
winst van het veld te gaan. De da-
mes wilden door middel van een so-
lide dekking en snel spel de tegen-
stander uit hun spel halen. De eer-
ste twee doelpunten van de wed-
strijd waren echter voor DSS, maar 
al snel kwamen de Aalsmeerse da-
mes langszij en zo ging het de eer-
ste 10 minuten aardig gelijk op (4-

3). Na deze rommelige fasen raak-
te FIQAS Aalsmeer op stoom door 
een paar fraaie doelpunten van on-
der andere Teuntje Schaefers en In-
grid Kuipers en zo stond er na 20 
minuten een stand van 11-5 op het 
scorebord. Door twee ongelukki-
ge tijdstraffen gingen de teams met 
een ruststand van 15-11 de kleed-
kamers in. Ook na de rust werd het 
wedstrijdbeeld niet anders maar de 
Aalsmeerse dames begonnen nu 
beter en na de eerste 3 minuten, 
waarin DSS nog tweemaal wist te 
scoren, begon de aanval echt goed 
te lopen zodat er na 10 minuten in 
de tweede helft, onder meer door 
mooi aangespeelde breaks van Ce-
line Bootsman, een voorsprong was 
van 23-16. Het laatste kwartier werd 
dat verschil zelfs nog uitgebouwd 
tot tien doelpunten en werd de wed-
strijd niet meer uit handen gegeven. 
De eindstand was 35-24. 
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De Graankorrel zamelt geld 
in voor My Book Buddy
Kudelstaart - De kinderen van De 
Graankorrel zijn druk bezig met de 
Kinderboekenweek. Zo hebben ze 
al aan elkaar voorgelezen en is er 
een boekenmarkt en een rommel-
markt waar kinderen boeken kun-
nen kopen en verkopen. Het the-
ma is ‘Hallo Wereld’. Op de wereld 
zijn heel veel kinderen en iedereen 
wil graag dat ieder kind even veel 
kansen krijgt om zich te ontwikke-
len. Alle kinderen van De Graankor-
rel gaan daarom op vrijdag 12 okto-
ber door middel van een dans geld 

inzamelen voor het doel My Book 
Buddy, waarbij kinderen in ontwik-
kelingslanden betere kansen krijgen 
om te leren lezen. De kinderen ver-
zamelen zich aanstaande vrijdag om 
11.30 uur op het plein in het cen-
trum van Kudelstaart. Daar wordt 
een dans uitgevoerd op de muziek 
van ‘Hallo Wereld’. Iedereen is van 
harte welkom om te komen kijken. 
Na de dans zullen er kinderen met 
de pet rondgaan om geld op te ha-
len voor het bovenstaande doel. U 
komt toch ook!?

Promotie voor twirlster 
Eefke en Imca van Omnia
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
waren er verschillende Twirl wed-
strijden in Zwijndrecht, Alpen aan 
den Rijn en Utrecht waar Twirles-
ters van SV Omnia 2000 aan hebben 
deelgenomen. Op zaterdag 6 okto-
ber zijn een aantal twirlsters vroeg 
afgereisd naar Zwijndrecht, de or-
ganisatie was in handen van Acce-
lerando. Solenne, Selina en Kim na-
men deel aan diverse solo onder-
delen: 1-baton, 2-baton, duo Twir-
ling, Super X strut en Rhythmic twirl. 
Trainster Valerie sloot na de gebrui-
kelijke zaterdagochtend training 
aan met Imca, Cynthia en Yvette. 
Zij kwamen voor het eerst uit met 
het Twirling team in de Preteen in-
termediate klasse en wonnen ge-
lijk goud met 71.9 punten. Na het 
team optreden moesten Kim, Seli-
na en Solenne het onder andere te-
gen elkaar opnemen in de catego-
rie Preteen advance. Solenne mocht 
het goud in ontvangst nemen met 
maar liefst 83,1 punten. Selina be-
haalde zilver, en Kim eindigde als 
vierde. Op zondag 7 oktober reis-
den een tweetal teams en solis-
ten af naar Alphen aan den Rijn. In 
sporthal de Arena werden zij harte-
lijk ontvangen door vereniging Con 
Brio. Bij het onderdeel 1-baton kwa-
men in diverse categorieën twirl-
sters uit. In de categorie Junior Be-
ginner namen 5 twirlsters van SV 
Omnia 2000 het op tegen een aan-
tal andere twirlsters. Eefke werd 
eerste met 70,0 punten en promo-
veerde hierbij naar de categorie in-
termediate, Yosra werd tweede met 
67,2 punten, Alicia behaalde 65,4 
punten, Suzanne 64,6 punten en 
Amber 61,8 punten. Op het onder-
deel 2-baton in de categorie Juve-
nile Beginner behaalde Rachel een 
tweede plaats met 62,0 punten. Bij 
Junior Beginner kwam Imca pas de 
tweede keer op de vloer met dit on-
derdeel en behaalde een mooie eer-
ste plaats met maar liefst 72,4 pun-
ten en promoveerde zij hierbij naar 
de categorie intermediate! Bij het 
onderdeel Solo Rhythmic twirl kwa-
men ook veel twirlsters van SV Om-
nia 2000 op de vloer. In de catego-
rie Peewee Beginner behaalde Ta-
ra 65,3, Isabel 64,5, Leatischa 63,4, 
Lara 62,3 en Resa 62,1 punten. In 
de categorie Juvenile Beginner be-
haalde Yvanka de derde plaats met 
66,4 punten, Rachel behaalde 65,4 
en Ebony 65,1 punten. In de catego-

rie Preteen Beginner behaalde Julia 
een derde plaats met 65,3 punten 
en Yasmine 63,4 punten. In de ca-
tegorie Junior Beginner werd Yosra 
eerste met 65,5 punten en behaal-
de Amber Glebbeek 62,7 punten. 
Bij de categorie Junior Intermedia-
te behaalde Imca Pape een mooie 
derde plaats met 75,6 punten, Alicia 
behaalde 70,6 en Eefke 69,1 punten. 
Als laatste deelnemer in deze cate-
gorie kwam Nikkie uit in de catego-
rie Senior Intermediate behaalde en 
behaalde 69,4 punten.

Bij de teams was het X-team van 
SV Omnia 2000, bestaande uit Tara, 
Resa, Lisanne, Isabel, Lara en Noa, 
aanwezig en kwam in de Peewee 
Beginners categorie uit. Ze stonden 
er helemaal klaar voor maar helaas 
liet de muziek het afweten. De train-
ster probeerde van alles maar he-
laas. De meisjes hebben hun leu-
ke Clowntjes show uitgevoerd zon-
der muziek, bijzonder knap gedaan. 
Ze behaalden hiermee de tweede 
plaats met 63,8 Punten. Mooier was 
nog de beker die zij tijdens de prijs-
uitreiking ontvingen. Deze werd uit-
gereikt als aanmoedigingsprijs. Als 
laatste waren de junioren, Nikkie, 
Yosra, Amber, Manon, Lisa, Suzan-
ne, Alicia en Eefke van het Z-team 
aan de beurt. Zij kwamen op de 
vloer met een nieuwe show in mooie 
nieuwe jurkjes en behaalde hiermee 
een eerste prijs met 67,5 punten. 
Na de wedstrijddag van zaterdag 
in Zwijndrecht wilde Selina SV Om-
nia 2000 vertegenwoordigen bij de 
wedstrijd in Utrecht op 7 oktober, 
georganiseerd door The Pink Pan-
thers. In maart van dit jaar heeft ze 
de Dansende Panter Trofee bij deze 
vereniging gewonnen. In het wed-
strijdboekje werd dit nog even on-
der de aandacht gebracht. Seli-
na ging de vloer op bij de onder-
delen 1 en 2 baton. Ze behaalde bij 
beide onderdelen de eerste plaats. 
Het wedstrijd naseizoen duurt nog 
tot en met 10 november en iedere 
zaterdag en zondag zal er wel een 
twirlster van SV Omnia 2000 op de 
wedstrijdvloer staan om zo de beno-
digde punten in de wacht te slepen.
 Lijkt het je ook leuk om te komen 
twirlen? Voor meer informatie over 
twirlen kun je contact opnemen 
met de Productgroep Coördinatoren 
Sandra Kok of Linda Nederstigt per 
e-mail twirlen@svomnia.nl.

Het Twirling team: van links naar rechts: Solenne, Cynthia, Imca, Yvette, Seli-
na, op de voorgrond Kim.

Hallo OBS Kudelstaart!
Kudelstaart - De OBS in Ku-
delstaart stond weer bol van de ac-
tiviteiten tijdens de Kinderboeken-
week met als thema ‘Hallo Wereld’. 
Het begon met de boekenmarkt. Tra-
ditioneel heel druk bezocht. Sommi-
ge boekenspaarders hadden hierop 
ingespeeld door te sparen voor een 
boekenbon, die verzilverd kon wor-
den op de boekenmarkt. Maar het 
ging verder. Iedere dag was er een 
activiteit in het kader van ‘Hallo we-
reld’! Er werd gepuzzeld met de die-
renwereld, er werden verhalen ge-
schreven en voorgedragen over rei-

zen in de wereld en de onderbouw 
maakte door middel van een puz-
zeltocht op een andere manier ken-
nis met hun buurt, onder het motto: 
Hallo Kudelstaart! Traditiegetrouw 
schreven de kinderen verhalen en 
maakten ze tekeningen om in aan-
merking te komen voor een gouden 
griffel of een gouden penseel. De-
ze worden altijd uitgereikt tijdens 
het eerste optreden van OBS Got’s 
Talent, de ochtend waarop de kin-
deren voor elkaar mogen optreden. 
Het was weer een geweldig gebeu-
ren op de OBS in Kudelstaart! 

Aalsmeer - Teleurgestelde gezichten bij deze jonge voetballertjes. Ze kon-
den zaterdagmiddag niet voetballen, omdat de voetbalkooi op de Helling on-
der water stond na die regenbui die ochtend. De ervaring leert dat het in de 
zomer vier dagen duurt voordat het water opgedroogd is, dan kan het nu wel 
wat langer duren. De kinderen in het centrum, die hier graag voetballen, ho-
pen dat het probleem gauw en goed opgelost wordt, zodat er na een regenbui 
geen plassen water meer in de voetbalkooi staan. Want zaterdagmiddag bij-
voorbeeld werd het toch nog heerlijk zonnig weer, echt weer om te voetballen!

Voetbalkooi onder water!

Jeugdzwemwedstrijd
Oceanus zwemt Speedo 1
Aalsmeer - Op zondag 7 oktober 
is de eerste Speedowedstrijd ge-
zwommen. Er zijn vijf Speedowed-
strijden die verdeeld zijn over het 
seizoen. De snelste kinderen zwem-
men twee keer per jaar finales te-
gen jongens en meiden van ande-
re clubs uit de kring Amsterdam-’t 
Gooi. Afgelopen zondag zijn de eer-
ste goede prestaties neergezet door 
de zwemmers. De allerjongsten die 
meededen waren Dawid Bartec-
ki en Jayden van der Bijl. Zij zwom-
men de vrije slag, Dawid in 26.77 se-
conde en Jayden in 25.97 seconde. 
De schoolslag zwom Dawid in 30.44 
seconde en Jayden in 27.61 secon-
de.Voor een opvallende prestatie 
zorgde Nina Bellaart, die de 50 me-
ter vrije slag in 52.61 seconde zwom 
en daardoor 7 seconde van haar tijd 
afzwom. Ook Femme Bol en Romée 
Veldt zwommen veel sneller dan vo-
rig seizoen. Femme werd daardoor 
ook eerste bij het programmanum-
mer 50 meter vrije slag in haar leef-
tijdsklasse. Ook bij de jongens wa-
ren er goede prestaties. Luca Bac-
chis zwom 5 seconde van zijn tijd af 
en Jochem van Zanten, Liam Bree-
baart en Jort Kemp zetten een prima 
tijd neer op de 100 meter vrije slag 
die zij voor de eerste keer in een 
wedstrijd zwommen. Gijs Hockx had 

een beetje pech en werd gediskwa-
lificeerd. Voor de oudere kinderen 
stonden 200 meters vrije slag op het 
programma. Op de vrije slag werden 
bij de meiden persoonlijke records 
gezwommen door Lianne Bouw-
meester, Isaa Ebbinge, Giulia Corsi, 
Lulu-May Verbeek, Emma van Zan-
ten, Sam Eveleens, Amber Bellaart 
en Anouck Ramdjanamsingh en bij 
de jongens door Dennis Weening, 
Daan Sommeling, Ruben van Vier-
zen, Mitchell Gonesh en Sebasti-
aan van de Born. Tijn de Boer zwom 
de 200 meter voor de eerste keer en 
zwom deze in 2.42,46 seconde. Het 
tweede deel van de Speedo wordt 
gezwommen op 9 december. 
Foto: Sam Eveleens.

Handbalcompetitie jeugd
Jongens B1 winnen van Lacom 
tijdens inhaalwedstrijd
Aalsmeer - Het afgelopen week-
end stond er voor de jongens B1 
van FIQAS Aalsmeer nog een in-
haalwedstrijd op het programma 
en werd er afgereisd naar Lacom in 
Noord-Scharwoude. 
Het begin van de wedstrijd liep 
stroef en werden er de nodige kan-
sen gemist. Maar naarmate de wed-
strijd vorderde gingen de ballen er 
meer en meer in en konden de jon-
gens bij een voorsprong van 16-4 

de rust ingaan. In de tweede helft 
werd er bij vlagen iets beter ge-
speeld, al zijn de jongens uiteinde-
lijk geen moment helemaal lekker in 
de wedstrijd gekomen. Na het eind-
signaal van de scheidsrechter stond 
er evengoed een 33-6 stand op het 
bord en konden de mannen weer 
richting Aalsmeer afreizen. De focus 
gaat nu uit naar de zaalcompetitie 
die aanstaande zondag 14 oktober 
van start gaat. 

Waterpolocompetitie
Jongens Oceanus JO15 boeken 
eerste winst op Brandenburg
Aalsmeer - Met de derde water-
polowedstrijd voor zich en helaas 
twee nederlagen op zak, waren de 
jongens van Oceanus gebrand op 
een eerste overwinning dit seizoen. 
De wedstrijd ging fel van start met 
balveroveringen en doelpogingen 
over en weer tussen Oceanus en te-
genstander Brandenburg. Even een 
gaatje in de verdediging bij Ocea-
nus gaf Brandenburg de 0-1 voor-
sprong. 

Maar een snelle aanval van Ocea-
nus van Patrick Meulenbroek naar 
een snel op zwemmende Sam Ver-
hulst, maakte de stand weer gelijk: 
1-1. Oceanus nam hierna het initi-
atief goed over. Het sterke aanval-
lende werk van Sam werd beloond 
met balbezit en uiteindelijk de 2-1. 
In het tweede partje wist Oceanus 
direct weer de score te openen door 
een combinatie tussen Dion van den 
Heuvel en Sorhab Shirad, waarbij 
Sorhab de 3-1 maakt. Hierna volg-
de nog een mooie aanval van Ruben 
van Vierzen, die de bal bij de vrij lig-
gende Sorhab bracht. Maar dit ein-
digde helaas met een schot naast. 

Daarna kwam Brandenburg te-
rug en zette de stand op 3-2. Di-
rect in het derde partje kreeg Ocea-
nus een 5 meter bal (penalty) mee. 
Sam schoot deze strak in de hoek. 
En Oceanus loopt weer een punt uit: 
4-2. Oceanus bleef druk geven op 
het Brandenburg doel. De balcom-
binatie van Daan Sommeling naar 
Dion gaf Dion de kans om te scoren. 
De bal werd echter afgeweerd door 
de keeper van Brandenburg en valt 
dood voor de doellijn. Echter door 
de golfbeweging glijdt de bal alsnog 
over de doellijn: 5-2. Brandenburg 

opende hierop een snelle counter 
met als gevolg de 5-3 op het score-
bord. Door een enigszins ontregel-
de verdediging van Oceanus, kon 
Brandenburg zelfs terug komen tot 
de 5-4. 

De balverovering door Rowdy Wies 
maakte gelukkig dat Sorhab weer 
tot scoren kan komen voor Ocea-
nus: 6-4. Bij aanvang vierde partje 
kreeg Brandenburg direct de bal en 
kon op zwemmen tot aan het doel 
van Kevin, die het schot helaas niet 
kan houden: 6-5. Hardhandig ver-
dedigen aan Oceanus kant leidde 
tot een 5 meter bal tegen en hier-
mee ook de 6-6. De kansen waren 
voor beide teams weer gelijk. Een 
fel gevecht om de bal door Ruben 
en Daan leverde balbezit op. Sybe 
Andringa wist vervolgens met een 
leep balletje de score weer in voor-
deel Oceanus te brengen: 7-6. Snel 
wist Oceanus weer balbezit te ver-
krijgen. Daan wist zich geheel vrij 
te zwemmen tot aan het Brandburg 
doel en zette Oceanus op twee pun-
ten voor: 8-6. 

Maar Brandenburg gaf zich nog niet 
gewonnen. Het team weet door de 
verdediging van Oceanus heen te 
breken en kwam weer een punt-
je dichterbij: 8-7. In een over en 
weer gaande strijd wist Ruben de 
bal op Brandenburg te veroveren. 
Hij speelde deze aan op Rick Ve-
ga, die de bal feilloos in het doel van 
Brandenburg plaatst: 9-7. Eindsig-
naal en de eerste overwinning van 
dit seizoen is binnen voor de Ocea-
nus jongens O15. Zaterdag 13 ok-
tober gaan de jongens op reis naar 
Amersfoort. Om zich daar om 14.45 
uur met SC Amersfoort te meten. 

JAU B1 in actie voor ALS
Aalsmeer - De voetballers van de 
B1 van Jong Aalsmeer United zijn 
onlangs voorzien van opzienbaren-
de inloopshirts. 

De t-shirts zijn beschikbaar gesteld 
door stichting ALS, die op deze ma-
nier aandacht vraagt voor de ziek-
te waarbij zenuwcellen langzaam 
afsterven en spiergroepen uitval-

len. De vader van één van de spe-
lers van het team is getroffen door 
ALS. Hoewel de ziekte nog altijd on-
geneeslijk is, wordt er wel veel we-
tenschappelijk onderzoek naar ge-
daan. De jongens van het team ho-
pen met ALS op de borst supporters 
warm te maken voor dit onderzoek. 
Bijdragen kunnen gestort worden 
op giro 100.000. 
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Wethouder Rolleman reikt eerste prijs uit 

Groep 8 van De Hoeksteen 
wint Groene Voetstappenactie
Aalsmeer - In de week van 17 tot 
en met 23 september vond de Groe-
ne Voetstappenactie voor de zeven-
de keer plaats. Uit Aalsmeer deden 
ruim 850 kinderen van vier verschil-
lende Aalsmeerse basisscholen mee 
aan deze actie. Voor iedere keer dat 
zij lopend of op de fiets naar school 
gingen, kregen zij een groene voet-
stap. De meeste voetstappen zijn 
verzameld door groep 8 van basis-
school De Hoeksteen. 

Om dit te vieren heeft wethouder 
Rik Rolleman van duurzaamheid 
groep 8 van de Hoeksteen op de 
fiets met een bezoekje vereerd. De 
wethouder had voor ieder kind een 
tasje meegenomen met hierin een 
boekje over fotografie, een kids-
doeplaat over het milieu, duurza-
me pen en zaklantaarn. Deze laatste 
kunnen de kinderen allemaal mee-
nemen op 27 oktober, want de hele 
klas mag ook nog tijdens de ‘Nacht 
van de Nacht’ een rondvaart in het 
donker over de Westeinderplassen 
maken. Henk van Leeuwen zal dan 
speciaal met Westeinder Rondvaart 
Aalsmeer de kinderen de donkerste 
plekjes van Aalsmeer laten zien. De 
kinderen van groep 8 hadden ook 
vragen voorbereid voor de wethou-
der. En dit waren niet de minste vra-
gen. Zo werden onder andere de 
volgende vragen gesteld: “Wat voor 
auto rijdt u? Is deze auto duurzaam? 
Hoe gaat u naar uw werk? Hoe vindt 
u uw werk? Hoe lang bent u al wet-
houder?” Allemaal vragen waar de 
wethouder uitgebreid de tijd voor 

nam om ze te beantwoorden. Wet-
houder Rik Rolleman: “Het is goed 
dat kinderen al op jonge leeftijd be-
wust worden van wat ook zij kunnen 
bijdragen aan het milieu en de ver-
mindering van Co2 uitstoot. Te voet 
en op de fiets naar school is hier 
een goed voorbeeld van. Ik hoop 
dat er volgend jaar nog meer scho-
len meedoen aan deze educatieve 
en milieuvriendelijke actie.” Aan het 
eind van het bezoek kreeg de wet-
houder nog een tekening van Jas-
min met de titel ‘Milieu is belangrijk’. 
De tekening heeft een mooi plekje 
gekregen in de kamer van de wet-
houder.

Nacht van de Nacht
De Nacht van de Nacht wordt jaar-
lijks georganiseerd op de laatste za-
terdag van oktober wanneer de klok 
een uurtje wordt teruggezet naar 
wintertijd, dit jaar is dit op 27 okto-
ber. Tijdens deze nacht worden op 
honderden plaatsen in Nederland 
activiteiten georganiseerd die de 
schoonheid van echte duisternis be-
nadrukken. De organisatie is in han-
den van De Natuur en Milieufede-
raties in samenwerking met Natuur 
en Milieu. Gemeenten kunnen hier 
aan meewerken door activiteiten te 
organiseren rondom natuur en mi-
lieu en/of door het doven van zoveel 
mogelijk verlichting op en in gebou-
wen. Ook als inwoner of bedrijf kunt 
u hieraan meedoen door 27 oktober 
zoveel mogelijk uw verlichting uit te 
laten. Meer informatie is te vinden 
op www.laathetdonker.nl. 

Aanmelden tot woensdag 17 oktober

AAS Grand Prix 
Jeugdschaaktoernooi
Aalsmeer - Op zaterdag 20 ok-
tober organiseert de Alternatie-
ve Aalsmeerse Schaakclub voor de 
zestiende maal het AAS Grand Prix 
Toernooi. Het jeugdschaaktoernooi 
telt mee voor de Grand Prix-cyclus 
van de LSB en vindt plaats in ’t An-
ker aan de Oosteinderweg 273a. De 
zaal gaat deze dag open om 12.30 
uur en om 13.00 uur vangt het toer-
nooi aan. Het speeltempo bedraagt 
vijftien minuten per persoon. De in-
deling geschiedt naar grand-prix ra-
ting, schaakdiploma’s of stappendi-
ploma’s. Er wordt gespeeld in groe-
pen van acht deelnemers. Voor de 

eerste twee groepen liggen cadeau-
bonnen klaar voor de nummers één, 
twee en drie. De drie winnaars in de 
overigen groepen worden getrak-
teerd op standaards. 

De prijsuitreiking staat gepland om 
16.45 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 
4 euro per persoon. Aanmelden kan 
per e-mail tot uiterlijk woensdag 17 
oktober via grandprix@leisb.org. Er 
is maximaal plaats voor 100 deelne-
mers. Geen aanmeldingen aan de 
zaal. Deelnemers dienen zaterdag 
20 oktober uiterlijk om 12.45 uur 
aanwezig te zijn. Fietstocht met Binding Oost

Aalsmeer - Heb je zin om mee 
te fietsen met Binding Oost? Tij-
dens de fietstocht gaan de deelne-
mers op zoek naar een lekker ijs-
je. Neem wel 2 euro mee! Er zijn al 
aanmeldingen, maar er is nog plek 
voor maximaal vijf kinderen. Geef je 
op bij eveline@debinding.nl als je 
in groep zes, zeven of acht zit. Af-
gelopen woensdagmiddag hebben 

de tieners de film Achtste –groe-
pers huilen niet gekeken. Er werden 
wat traantjes weggepinkt, maar er 
werd ook erg gelachen. Daarna dui-
ken de tieners graag achter de com-
puter, spelen een potje tafelvoetbal 
met elkaar of voetballen buiten. Ook 
jij bent welkom! Voor alle activiteiten 
van de Binding kan gekeken wor-
den op www.debinding.nl.

Kunstkijklessen KCA voor 
schooljeugd in Aalsmeer
Aalsmeer - Stichting Kunst en cul-
tuur Aalsmeer biedt vanaf 15 okto-
ber weer een educatief programma 
voor het basisonderwijs. De kunst-
kijklessen zijn er op gericht leerlin-
gen vertrouwd te maken met het 
museum en met beeldende kunst. 
Leerlingen ervaren de kunst te mid-
den van echte kunstwerken en ver-
halen over kunst op een interactie-
ve wijze. En dat in een historisch 
gebouw in het oude dorpshart van 
Aalsmeer. Meer dan 750 kinderen 
kwamen afgelopen jaar naar het 
Oude Raadhuis. Met juf of mees-
ter op de fiets vanuit oost of Ku-
delstaart of met hun trouwe bege-
leiders in de auto. Ook dit schooljaar 
staan diverse bijzondere exposities 
op het programma, waarbij ook de 
begeleiders welkom zijn. Wat moet 
je doen om een goede kunstenaar 
te worden en wie zijn de bekendste 
kunstenaars van Aalsmeer? Hoe ko-
men die kunstwerken in Aalsmeer, 
wie hangt de schilderijen op en wat 
doet de suppoost op zaal? Kinde-
ren zijn van nature ontvankelijk voor 
kunst. Ze kijken graag, vragen zich 
van alles af, kunnen vrij associëren 
en houden ervan om dingen zelf te 
maken. Stichting KCA vindt het be-
langrijk omdat te stimuleren en er 
voor te zorgen dat kinderen van 

jongs af aan op een speelse en vro-
lijke manier met kunst in aanraking 
komen. Samen met de museumdo-
cent bekijken de kinderen de kunst-
werken en er ontstaat een gesprek 
over de vragen die de wonderlijke 
kunstwerken kunnen oproepen. De 
kunstlessen zijn gericht op de be-
leving van het kind, centraal staat 
de vraag: wat vind jij ervan? Gericht 
kijken, kijkopdrachten doen, teke-
nen, vragen stellen en het verwoor-
den van gedachten wisselen elkaar 
af. Iedere les van 60 minuten kent 
een onderdeel waarin de kinderen 
zelf creatief werken. Ze kruipen in 
de huid van de kunstenaar en ge-
bruiken materialen uit zijn of haar 
atelier. 
Tijdens de les maken kinderen te-
keningen en gedichten, die mee 
gaan doen in de tentoonstelling op 
de unieke kinderkunstzolder. Er zijn 
dit schooljaar zeven verschillende 
kunstlessen voor kinderen van 4 tot 
12 jaar. Deze lessen leveren een bij-
drage aan de kerndoelen kunstzin-
nige oriëntatie. Voor meer informa-
tie over de kunstkijklessen kan ge-
keken worden op www.kunstencul-
tuuraalsmeer.nl. Voor nader con-
tact: Annefie van Itterzon, tel. 06-
42197027 (tijdens kantooruren) of 
mail naar kcainfo@planet.nl. 

Docente Annefie van Itterzon laat kinderen 
op speelse wijze kennis maken met kunst. 

Naast kunst kijken wordt dit schooljaar 
aandacht geschonken aan leren weven.

Project ‘Beestenboel’  met 
Flora op Jozefschool
Aalsmeer - De groepen 5 en 6 van 
de Jozefschool hebben de eerste 
schoolweken van dit schooljaar ge-
werkt aan het muziekproject ‘Bees-
tenboel’. Dit is een project van mu-
ziekvereniging Flora met als doel 
kinderen kennis bij te brengen over 
verschillende muziekinstrumenten 
en zo nieuwe leden te werven voor 
de vereniging. Ook basisschool de 
Wegwijzer werkte hier aan mee. Zo-
als de titel van het project al verraad, 
ging het om liedjes over dieren. Zo 
oefende groep 5a hard aan het lied-
je ‘Old MacDonald’ en 5b aan ‘Geef 
nooit een kalkoen een zoen’. De 
groepen 6 zongen over beren en 
poezen. Ook werd er geknutseld om 
de locatie van het optreden op te 
luisteren. Een kennismaking met de 

instrumenten van een orkest vond al 
eerder in het project plaats. De diri-
gent van het Flora orkest is op be-
zoek geweest op de Jozefschool om 
de kinderen het één en ander hier-
over bij te brengen. De uiteindelij-
ke afsluiting van het muziekpro-
ject vond dinsdag 2 oktober plaats 
in de burgerzaal van het gemeente-
huis. Alle ouders en andere belang-
stellenden waren uitgenodigd om te 
komen kijken. De zang van de kin-
deren werd begeleid door het orkest 
van Flora, bestaande uit zowel kin-
deren als volwassenen. Een groot 
succes, gezien de massale opkomst. 
Hopelijk hebben de kinderen veel 
nieuws geleerd over muziek en mag 
vereniging Flora binnenkort weer 
nieuwe leden verwelkomen.

Groepen 6 van Jozefschool 
naar het Rijksmuseum
Aalsmeer - Met een echte muse-
umbus werden de leerlingen van de 
groepen 6 van de Jozefschool opge-
haald en naar het Rijksmuseum in 
Amsterdam gebracht. Daar werden 
ze opgesplitst in vier groepen en 
hebben ze van gidsen een rondlei-
ding door het museum gekregen. Er 
was een VOC-schip te zien, de kin-
deren kwamen ogen tekort in de zil-
verzaal en natuurlijk was ‘De Nacht-
wacht’ bewonderen een hoogte-

punt. Wat enorm groot is dat schil-
derij van dichtbij! Iedere gids had 
ook een kistje bij zich met specerij-
en, stofjes en attributen uit de Mid-
deleeuwen, aangezien de kinderen 
de afgelopen weken hierover ge-
leerd hebben op school tijdens de 
geschiedenislessen. Na afloop werd 
er in het parkje bij het museum een 
soort ‘Ren je rot’ spel gedaan met 
vragen over deze tijd. Iedereen vond 
het een onvergetelijke ervaring!

Inschrijven nog mogelijk
Schaatskamp VZOD voor 
jeugd in herfstvakantie
Aalsmeer - Wil jij als een echte pro-
fessionele schaatser op trainings-
kamp? Drie dagen achter elkaar 
schaatsen zodat je beter en sneller 
leert schaatsen? Ga dan mee op het 
schaatskamp van schaatstrainings-
groep VZOD. VZOD organiseert ie-
der jaar een schaatskamp voor de 
jeugd van 7 tot 18 jaar. Het schaats-
kamp van dit jaar vindt plaats in de 
herfstvakantie op 21, 22 en 23 ok-
tober en de locatie is Utrecht. Het 
schaatsen gebeurt op IJsbaan de 
Vechtse banen en er wordt over-
nacht in een scoutinggebouw in 

de buurt. Je hoeft geen topschaat-
ser te zijn om mee te mogen op het 
schaatskamp. Wel is het belangrijk 
dat je langebaan schaatsen hebt, 
dus geen hockey schaatsen, dat je 
schaatsen goed passen en dat ze 
geslepen zijn. 
De kosten van het schaatskamp zijn 
slechts 57,50 euro per persoon voor 
VZOD leden of 62,50 euro per per-
soon voor niet-leden. Lijkt het je 
leuk om mee te gaan op dit schaats-
kamp? Kijk dan voor meer informa-
tie en aanmelden op de website: 
www.stgvzod.nl.

Aalsmeer - Op woensdag 17 ok-
tober organiseert buurtvereniging 
Hornmeer een speciale bingomid-
dag voor de jeugd tussen de 6 en 
10 jaar. De bingo begint om 14.00 

Jeugdbingo bij BV Hornmeer
uur en duurt tot de klok van 17.00 
uur. Ieder kind in genoemde leef-
tijdsgroep is van harte welkom in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3.

Sportvereniging Omnia 2000
Eerste teamwedstrijd een succes 
voor trampolinespringers 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 6 
oktober vonden in Heerhugowaard 
de eerste teamwedstrijden plaats 
voor de regionale springers van 
SV Omnia 2000. Hier bevond zich 
de eerste mogelijkheid om zich te 
plaatsen voor het Nederlands Kam-
pioenschap Teams, later dit jaar. 

SV Omnia 2000 nam deel met vijf 
teams. In de klasse E1 waren twee 
teams. Team E5 bestaande uit Teun 
van de Schilden, Nicky Groenewe-
gen, Amber Rademaker en Meli-
ne Antoniadis behaalde een mooie 
vierde plaats. Teun van de Schil-
den wist hier zelfs ook nog een der-
de plaats in het overall klassement 
te behalen.In de klasse D1 namen 
twee teams van SV Omnia 2000 
deel. Team D4 bestaande uit Dian 
van Wieringen, Donnatella Anto-
niadis, Marcella Adjape en Denise 
Sprangers behaalde hier eveneens 
een vierde plaats. Team D3 werd 
in deze klasse eerste. Het team be-
staande uit Bonita Goede, Joyce de 

Weille, Serena Arendzen en Fleur 
Brommer sprong in totaal wel 216,4 
punten bij elkaar, wat ruim genoeg 
was voor een eerste plaats. Serena 
Arendzen behaalde hier tevens een 
derde plaats in het overall klasse-
ment en droeg dus veel punten bij 
voor het team. 

Ook in de C1 klasse waren twee 
teams. Team C2 bestaande uit Sa-
bine de Jong, Rowana Moenis, Mar-
vin Arendzen en Max de Vries werd 
hier met 223,3 punten vijfde. Team 
C1 werd in deze klasse derde me-
de doordat Ebbie Tam een twee-
de plaats in het overall klassement 
behaalde. Mila van Bruggen, Eb-
bie Tam, Danischa Goede en Sanne 
van de Schraaff sprongen in totaal 
226,9 punten bij elkaar. Alle sprin-
gers zullen zich komende zaterdag 
opnieuw klaarmaken voor de twee-
de plaatsingswedstrijd deze keer 
in De Proosdijhal te Kudelstaart. U 
bent van harte uitgenodigd om te 
komen kijken. 




