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C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

uitzenden • werving & selectie
hr advies & coaching • payrolling

Aalsmeer
Nieuw-Vennep

Alphen a/d Rijn
Amsterdam

Woerden

www.antennagroep.nl

Je vindt ons 
volledige 
vacature 

aanbod op 
onze site!
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VAN ZANTENHAL
Nieuw-Vennep

www.aziatischejaarmarkt.nl

Kinderen tot 12 jaar       GRATIS
Volwassenen                     €      4,50
Seniorenpas 65+            €      3,50
Parkeren                              GRATIS

meer dan 100 kramen
met exotische spulletjes,

eten en optredens
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DEZE WEEK:

Gemeente wil compensatie en maatregelen

Minder vliegtuigoverlast? 
Helaas niet in Aalsmeer!
Aalsmeer - Dinsdag 8 okto-
ber heeft Hans Alders als voorzit-
ter van de Alderstafel, het akkoord 
over een nieuw geluidsstelsel en 
de eerste evaluatie van het Alders-
akkoord overhandigd aan staats-
secretaris Mansveld van Infrastruc-
tuur en Milieu. Het Aldersakkoord 
is in 2008 gesloten. Hierin zijn af-
spraken gemaakt over de groei 
van Schiphol met daarbij een pak-
ket van hinderbeperkende maatre-
gelen en compensatie voor de om-
geving. Het nieuwe geluidsstelsel is 
onderdeel van dit totaalpakket aan 
afspraken. Resultaten van de evalu-
atie voor de regio als geheel zijn po-
sitief. Er is een afname van de tota-
le hinder, maar voor Aalsmeer geldt 
dit helaas niet. In het nieuwe ge-
luidsstelsel is een aantal regels op-
gesteld voor het baangebruik. On-
der de verschillende weersomstan-
digheden worden de banen ingezet 
die zo weinig mogelijk mensen hin-
deren. Ander uitgangspunt van de 
opgestelde regels is dat zo min mo-
gelijk banen tegelijkertijd worden 
ingezet. Over het nieuwe stelsel is 
Aalsmeer gematigd positief. Van de 
zuidelijke banen is de Kaagbaan de 
preferente baan en daar worden nu 
de meeste vluchten op afgehandeld 
van en naar het zuiden. In het ver-
leden werd de Aalsmeerbaan inge-
zet als hoofd start- en landingsbaan 
als het handhavingspunt onder de 
Kaagbaan dreigde vol te lopen. Het 
is positief voor Aalsmeer dat dit niet 
meer kan in het nieuwe stelsel, maar 
het gaat om een tijdelijk voordeel. 
Op het moment dat het vliegverkeer 
toeneemt, zal de groei van het vlieg-
verkeer met name op de secundai-
re banen plaatsvinden omdat de pri-
maire banen nu al vol worden gevlo-
gen. Dit betekent dat de Aalsmeer-
baan vaker zal worden ingezet. De 
groei van het vliegverkeer is ech-
ter een gevolg van de afgesproken 
groei naar 510.000 vluchten per jaar, 
niet een gevolg van het nieuwe stel-
sel. 

Rik Rolleman, wethouder Schiphol-
zaken Aalsmeer, vindt dat de afspra-
ken uit het Aldersakkoord niet heb-
ben opgeleverd wat hij ervan ver-
wacht had: “Uit de resultaten kun-
nen we niet anders dan conclude-
ren dat er nog een aantal maatrege-
len op het gebied van compensatie 
en hinderbeperking voor Aalsmeer 
open staat. In het vervolgtraject 
van de uitvoering van het Alders-
akkoord moet dit alsnog geregeld 
worden. De komende jaren zal de 
overlast door de groei van het vlieg-
verkeer alleen maar toenemen en ik 
maak mij ernstig zorgen over de ge-
volgen hiervan voor de Aalsmeerse 
inwoners. Hier moet iets tegenover 
staan in de vorm van compensatie 
en hinderbeperking. Compensatie, 
zowel voor de gemeente als geheel 
als voor individueel gedupeerden, 
moet in de toekomst gekoppeld 
worden aan de ernst van de over-
last. En in Aalsmeer hebben we niet 
alleen overlast van de Aalsmeer-
baan. Vliegverkeer vanuit en naar 
het zuiden dat op de Zwanenburg-
baan wordt afgehandeld komt recht 
over Kudelstaart. Vliegverkeer van 
en naar de Kaagbaan en de Bui-
tenveldertbaan zorgt eveneens voor 
overlast. Daarnaast moet niet wor-
den vergeten dat we de enige ge-
meente zijn met een sloopzone die 
dwars door de lintbebouwing loopt.” 
Wethouder Rolleman heeft gedepu-
teerde Talsma, voorzitter van de Be-
stuurlijke Regie Schiphol (BRS) de-
legatie aan de Alderstafel, in ver-
schillende gesprekken en via een 
brief opgeroepen om de situatie 
van Aalsmeer onder de aandacht te 
brengen aan de Alderstafel en dit is 
ook gebeurd. 

Instemmen met advies
Aalsmeer heeft daarom samen met 
de regio (43 gemeenten en 3 pro-
vincies verenigd in de BRS) en de 
bewonersvertegenwoordigers, in-
gestemd met het advies van Al-
ders. Het nieuwe stelsel biedt voor 

Aalsmeer (tijdelijk) voordelen ten 
opzichte van het oude stelsel. Daar-
naast bevat het totaalpakket een 
aantal afspraken en toezeggingen 
die voor Aalsmeer belangrijk zijn. Er 
is opnieuw een bedrag van 30 mil-
joen euro ter beschikking gesteld 
door het Rijk, de provincie Noord-
Holland en Schiphol voor compen-
satie. Daarnaast is de toezegging 
gedaan dat ook in de toekomst ge-
zocht zal blijven worden naar hin-
derbeperking, met name in gebie-
den waar er teleurstellingen te ver-
werken zijn, zoals in Aalsmeer. Mo-
menteel wordt bekeken hoe indi-
vidueel gedupeerden in Aalsmeer 
versneld gecompenseerd kunnen 
worden. Wethouder Rolleman heeft 
erop aangedrongen om hiermee in 
het bijzonder vaart te maken. 

Behalve de wethouder Schipholza-
ken is de Aalsmeerse gemeenteraad 
eveneens in actie gekomen en heeft 
op donderdag 3 oktober jl. unaniem 
een motie aangenomen waarmee ze 
het college oproept om zich actief in 
te zetten voor aanvullende compen-
satie en hinderbeperkende maat-
regelen. Wethouder Rolleman voelt 
zich gesteund door deze motie. 

Bewonersavond 17 oktober
Vanuit de Alderstafel wordt een be-
wonersavond georganiseerd. In-
woners van de regio Schiphol, die 
meer willen weten over het nieu-
we geluidsstelsel en de tussentijdse 
evaluatie, zijn donderdag 17 oktober 
vanaf 18.30 uur, van harte welkom 
in het Fox-theater aan de Taurusa-
venue 18 in Hoofddorp (achter sta-
tion Hoofddorp). Hans Alders, voor-
zitter van de Alderstafel, praat de 
bewoners deze avond bij over de 
laatste ontwikkelingen ten aanzien 
van een nieuw normen- en handha-
vingstelsel voor Schiphol. Ook kun-
nen geïnteresseerden zich laten in-
formeren over de resultaten van 
hinderbeperkende maatregelen en 
investeringen in de leefomgeving. 

Regelmatig wordt van en naar de Zwanenburgbaan gevlogen over de Westeinderplassen. Zo ook afgelopen zondag tij-
dens de surfwedstrijd om de Grote Prijs van Aalsmeer. Foto: P. van Noord

Mogelijke oplichting met 
Nationale adressengids
Aalsmeer - Op internet wordt het 
al aangegeven, de oplichting door 
middel van een vermelding in de 
Nationale adressengids. Afgelopen 
dinsdag 8 oktober is een echtpaar in 
Aalsmeerderbrug gebeld door een 
man, die meldde namens de Natio-
nale adressengids te bellen om een 
mooi aanbod te doen. Bekend was 
de man dat een grote vermelding 
van rond de 600 euro in de gids niet 
gewenst was. Hij zei dat een kleine-
re vermelding van 100 euro een pri-
ma keuze was. Vervolgens werd ge-

vraagd of er nog wijzigingen waren 
voor deze kleine vermelding. Voor-
dat het echtpaar had kunnen zeg-
gen nog nooit in de Nationale adres-
sengids te hebben gestaan, werd 
net gedaan of de verbinding slecht 
was en dat het echtpaar niet meer te 
verstaan was. Zowel de politie als de 
consumentenbond zijn inmiddels op 
de hoogte van deze vorm om men-
sen geld af te troggelen. Aangera-
den wordt hier niet op in te gaan. 
Sterker nog, zeg gelijk nee en ver-
breek de verbinding!

Op het Raadhuisplein was het herfst, maar op de Westeinderplassen leek het 
nog steeds zomer. Foto’s: Jolanda Staring

Herfstkleuren naast zomerse 
sfeer op Westeinderplassen
Aalsmeer - De maand oktober is 
prachtig begonnen met hoge tem-
peraturen overdag en veel zon. En 
van dit heerlijke weer is natuurlijk 
nog volop genoten. Heerlijk weg op 
de fi ets of lekker wandelen en zelfs 
nog een rustig vaartochtje maken 
was mogelijk. Toch heeft de herfst 
zijn intrede gedaan. De bomen ne-
men prachtige goudbruine kleu-
ren aan, er vallen blaadjes en in de 

avond is het een behoorlijk stuk-
je kouder. Jolanda Staring zocht de 
herfst op, maar stuitte ook op zo-
merse taferelen. Twee foto’s op de-
zelfde dag genomen in Aalsmeer: 
Herfst op het Raadhuisplein, zomer-
se sfeer langs de Westeinderplas-
sen. Even genieten nog, want als de 
weersvoorspellingen juist zijn, is het 
nu vooral regen wat naar beneden 
daalt. 

Gemiddelde leeftijd lager dan landelijk in gemeente

Aalsmeer in (leeftijd)cijfers!
Aalsmeer - De nieuwste demogra-
fi sche cijfers, bijgewerkt begin sep-
tember, staan onder andere ook 
vermeld op de vernieuwde, over-
zichtelijke website van de gemeen-
te. De cijfers laten zien dat de oud-
ste inwoner 103 jaar is en dat de ge-
middelde leeftijd 39,5 jaar is. De ge-
middelde leeftijd in Aalsmeer ligt 
met 39,5 bijna een jaar lager dan in 
Nederland als geheel, namelijk 40,3 
jaar. En dit heeft de gemeente voor-
al te danken aan de nieuwbouw in 
Oosteinde en Kudelstaart. In de-
ze buurten wonen relatief veel jon-
ge gezinnen. De gemiddelde leef-
tijd hier is respectievelijk 34,3 en 

36,65 jaar. Het Centrum en de Horn-
meer doen de leeftijd in de gemeen-
te stijgen. In deze meest vergrijs-
de wijken is de leeftijd van de be-
woners gemiddeld 47,7 en 46,3 jaar. 
De gemeente, met totaal 30.618 in-
woners, telt meer vrouwen (15.440) 
dan mannen (15.178), maar hier lijkt 
verandering in te komen. De cate-
gorie mannen in de leeftijd van 4 tot 
11 jaar is namelijk beduidend hoger: 
1785 tegen ‘slechts‘ 1674 vrouwen. 
En in de categorie nul- tot drie-jari-
gen zijn eveneens de jongens in de 
meerderheid, alhoewel dit verschil 
nihil is: 749 jongens tegen 744 meis-
jes. De grootste groep inwoners is in 

de leeftijd van 40 tot 54 jaar (7.633) 
en in deze categorie zijn de mannen 
eveneens in de meerderheid: 3.787 
tegen 3.755 vrouwen. Op twee de 
groep inwoners in de leeftijd van 25 
tot 39 jaar (5.194) en best opvallend 
is dat de vrouwen hier de overhand 
hebben: 2.729 tegen 2.465 mannen. 
Ook leuk om te weten: In Aalsmeer 
wonen 84 verschillende nationalitei-
ten. In totaal 6% van de bewoners 
heeft een niet-Nederlands paspoort. 
Veruit de grootste groep niet Neder-
landers zijn Polen (548) en daar-
naast zijn de buurlanden Engeland 
(129) en Duitsland (119) goed ver-
tegenwoordigd. 

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer 
Tel. 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid

KOOKDemOnstratie
MET CROCK-POT
SLOW COOKER

EN DE PROfESSiOnELE 
STaandE mixER

bekend van MasterChef, Australië

A.s. zATErdAg 12 okTobEr
vAn 11.00 - 16.00 uur

KORT NIEUWS:

Aanleveren tot 
dinsdagmiddag!
Aalsmeer - Sinds begin septem-
ber zijn de dag en het tijdstip voor 
aanleveren van verhalen en versla-
gen veranderd. De drukkerij heeft 
een verzoek ingediend om alle 
pagina’s eerder te vesturen, zo-
dat ook eerder gestart kan wor-
den met het drukken van de Nieu-
we Meerbode. Dezelfde woensdag 
moeten de drukkers namelijk ook 
aan de slag voor een andere krant 
en om nachtwerk uit te sluiten, is 
een strak schema gemaakt. Niet 
meer rond 17.00 uur, maar liefst 
om 15.00 uur wil de drukker de 
pers voor de Meerbode starten. En 
dit betekent voor de redactie kor-
ter de tijd om alle verhalen na te 
lezen en op de pagina’s te plaat-
sen. Daarom is besloten de uiter-
ste aanleverdag en -tijdstip aan 
te passen. Nu bijna een maand 
al sluit de redactie voor de edi-
tie Aalsmeer op dinsdag om 15.00 
uur. De nieuwe dag en datum lij-
ken nog niet bij alle verenigingen, 
bedrijven, scholen, etc. ‘binnen’ 
te zijn gekomen, want nog steeds 
wordt veel op woensdagmorgen 
aangeleverd. Maar, knoop het in 
de oren: Op woensdag aangele-
verde artikelen kunnen en worden 
niet meer bewerkt en zullen pas 
een week later geplaatst worden!
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KERKDIENSTEN

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

COLOFON

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

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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 Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel: 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
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
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

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

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

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

klAcHteN 
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

Inloop 65+ers!
Aalsmeer - Zondagmiddag 13 ok-
tober is er Inloop van 15.00 tot 16.30 
uur voor 65+ers in de Doopsgezinde 
kerk in de Zijdstraat 55. Thema: Een 
hemel op aarde vinden. Met een ver-
haal, genieten van muziek en gele-
genheid tot een goed gesprek of een 
spelletje. Natuurlijk met een lekker 
kopje koffie of thee en een drank-
je met toebehoren. Welkom aan alle 
65+ ers voor wie de zondag zo lang 
lijkt te duren uit Aalsmeer en om-
geving. Telefoon kerkgebouw: 0297- 
326527. Voor inlichtingen: Ellen van 
Houten, ouderenpastor, 06-1414434. 
Er wordt een vrijwillige bijdrage van 
2 euro per persoon gevraagd.

Politie te gast 
bij de OVAK
Aalsmeer - Op vrijdag 11 okto-
ber komt de politie de OVAK-le-
den voorlichten over inbraakbe-
veiliging, oplichtingpraktijken en 
nog veel meer. Het is van belang 
om hier kennis van te komen ne-
men, want (oudere) inwoners wor-
den steeds meer geconfronteerd 
met oplichting. De middag wordt 
gehouden in buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3 en begint 
om 14.00 uur.

Waar is Jill?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven 
door zijn baas, is de schildpad kat Jill. 
Hij heeft witte en rode vlekjes en is 
nog maar 4 maanden oud. Jill wordt 
vermist vanaf de Lisdoddestraat in 
Kudelstaart. Wie het dier heeft gezien 
wordt verzocht contact op te nemen 
met de Dierenbescherming afdeling 
Noord-Holland Zuid via 0297-343618.

Creatieve avond 
in de Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 16 okto-
ber van 9.30 tot 11.30 uur is er ge-
legenheid voor inloop en ontmoe-
ting onder het genot van koffie of 
thee bij de Oost-Inn in de Mika-
do in de Catharina Amalialaan 66. 
Daarna wordt er van 12.00 tot 13.00 
uur een overheerlijke lunch geser-
veerd. Iedereen mag gerust aan-
schuiven. ’s Avonds is de creatie-
ve avond. Deelnemers kunnen hun 
creativiteit laten zien in het maken 
van een herfstkrans!. Graag hiervoor 
aanmelden via 345413 en vol is vol. 
De kosten voor het materiaal bedra-
gen 5 euro. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of kijk op de website ooster-
kerk-aalsmeer.nl.

10.30u. in Karmelkerk dienst olv pa-
rochianen. Om 14u. Poolse dienst 
met Christoff.
 
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Zondag geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
jeugddienst met ds. J. Vrijhof. Te-
vens 10u. kindernevendienst. 
.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag dienst om 10u. met ds. mw. A.A. 
v/d Berge-Geudeke uit Wilnis.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. woordcommunieviering met A. 
Blonk.

Begra Bijbelstudie
In gebouw Heliomare, Zwarteweg 
98. Maandag 14 oktober met Frank 
Ouweneel, onderwerp ‘Rust bij 
Christus’. Aanvang: 20u, zaal open 
19.30u.

Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avond dinsdag 15 ok-
tober in gebouw Seringenhorst, 
Parklaan. Thema: De profetie van 
Ezechiël door P.A. Slagter uit 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 10u. dienst met Rob Kool. Te-
vens crèche en peuterdienst. Don-
derdag 17 oktober: Leerhuis in 
Open Hofkerk, Sportlaan. Aanvang: 
19.30u.

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst met Jan v/d Ak-
ker.

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

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. jeugd-
dienst met br. Jan Broere jr. Collec-
te voor Tabita. Opvang allerklein-
sten en zondagsschool. 

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u. met ds. E.J. 
Westerman. Organist: H. van Noord. 
Om 18.30u. 10R-dienst 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. J. 
de Goei uit Amersfoort. Organist M. 
Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker Martijn Piet. Aparte 
bijeenkomsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerder-
weg 751, Rijsenhout. Zondag om 
10u. dienst met ds. J. Schelhaas uit 
Zwolle en 16.30u. dienst met ds. S.J. 
Maliepaard uit Barneveld.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrij-
dag 10u. in zorgcenrum Aelsmeer 
woordcommunieviering met A. 
Blonk. Zaterdag 14u. in Karmelkerk 
Poolse dienst met Christoff. Zondag 

Zondag 
13 oktober

Herfst in Open Hof Keuken
Aalsmeer - Op vrijdag 18 okto-
ber is er weer een Open Hof Keu-
ken. Het thema is deze avond Herfst. 
Ook aan de vegetariërs wordt ge-
dacht. De kosten bedragen 4 euro 
per persoon. Iedereen die zin heeft 
in een lekkere maaltijd en gezellig 
eten met een groep is welkom. De 

maaltijd wordt geserveerd in ’t Ba-
ken in de Sportlaan 86. Vanaf 17.45 
uur is de deur open van en de maal-
tijd eindigt omstreeks 20.00 uur. Het 
doel van de Open Hof Keuken is de 
ontmoeting. Opgeven kan via di-
aconie@pgaalsmeer.nl of bel 06-
41700923.

MS Fonds zoekt collectanten
Aalsmeer - Op 28 oktober is het 
precies 20 jaar geleden dat het 
Nationaal MS Fonds is opgericht 
door 5 mensen met Multiple Scle-
rose (MS). Tijd voor een feestje? 
“Nee, helemaal niet”, zegt Pamela 
Zaat, collecte-coördinator van het 
MS Fonds. “Twintig jaar geleden is 
het MS Fonds opgericht omdat er 
destijds geen voorlichting over het 
ziektebeeld was. MS werd toen een 
spierziekte genoemd en op de enige 
brochure die er was stond een rol-
stoel afgebeeld. Helaas wordt van-
daag de dag MS nog steeds ver-
ward met een spierziekte.” Sinds de 
oprichting wordt er eerlijke voor-
lichting gegeven. Niet alleen aan 
de mens met MS, maar ook aan zijn 
omgeving en behandelaars. Er zijn 
vele brochures ontwikkeld. Men-

sen met MS worden geïnspireerd 
en gemotiveerd om hen te laten kij-
ken naar hun mogelijkheden. Het 
onderzoek richt zich op het heden 
en heeft daarbij de kwaliteit van le-
ven hoog in het vaandel staan. Ge-
nezing is nu nog niet mogelijk daar-
om zet het Nationaal MS Fonds zich 
in op een beter leven met MS van-
daag en morgen. MS is een ziekte 
van het centrale zenuwstelsel met 
allerlei fysieke ongemakken, bij de 
een heftiger dan bij de ander. Le-
ren leven met een onvoorspelbare 
ziekte als MS is een uitdaging. Wilt 
u heel concreet helpen om men-
sen met MS een beter leven te ge-
ven? Collecteren is niet moeilijk. U 
ontvangt van de coördinator in uw 
woonplaats de collectebus en over-
legt in welk straat u wilt collecte-
ren. Gemiddeld zet u zich 1 avond 
per jaar in! De collecteweek is van 
18 tot 23 november. Aanmelden als 
collectant kan door te bellen naar 
010-5919839 of kijk op www.natio-
naalmsfonds.nl.

Zin Inn Zondag met lunch
Aalsmeer - Zondag 13 oktober is er 
voor de tweede keer Zin Inn Zondag 
in de doopsgezinde kerk in de Zijd-
straat. Naast alle kerkelijke activitei-
ten, zoals kerkdiensten, Bijbelkringen 
en groepen, wil de kerk ook breder 
en maatschappelijk met zingeven-
de thema’s bezig zijn in de tijdsgeest 
van nu. Deze keer is er een speciale 
speldienst op zondagochtend, waar-
in gewerkt wordt met het thema van 
de kinderboekenweek ‘Klaar voor 
de start’. Een spelende dienst, waar-
in kinderen en jongeren met vol-
wassenen op weg gaan op het vre-
despad. Om 10.00 uur start de acti-
viteit. Rond 12.15 uur begint de Zin-
Inn-lunch voor iedereen in de leeftijd 

van 25 tot zo’n 47 jaar met of zonder 
kinderen, gelovig of niet gelovig. Elke 
tweede zondag van de maand gaat 
een lunchprogramma rond de gang 
van het jaar georganiseerd worden. 
Voor de kinderen is er gedeeltelijk 
een apart programma. Neem dit keer 
oude dingen mee die verwerkt mo-
gen worden tot een tweede leven, zo-
als speelgoed en verpakkingen. In de 
herfstmaand wordt er namelijk gere-
cycled. Neem daarom ook oud brood 
mee, dat verwerkt gaat worden tot 
een nieuwe lekkere lunch. Kom ook 
kennis maken met de Zin Inn Zon-
dagen. Voor de lunch kan iedereen 
zich aanmelden via zininnzondag@
dgaalsmeer.nl.

Aanmelden kan tot vrijdag 12.00 uur

Informatiebijeenkomst 
over mantelzorg in N201
Aalsmeer - Op maandag 14 oktober 
organiseert het Mantelzorg Steun-
punt in samenwerking met Vita wel-
zijn en advies en de gemeente een 
informatieavond met als titel: Kun-
nen wij voor uw mantel zorgen? De-
ze bijeenkomst is voor álle mantel-
zorgers in Aalsmeer en Kudelstaart 
en informeert over de mogelijkhe-
den van mantelzorgondersteuning in 
de gemeente. Hoe blijft u als mantel-
zorger gezond zodat u de zorg kunt 
blijven geven die nodig is? Waarvoor 
en hoe kunt u hulp inschakelen? De 
avond vindt plaats in jongerencen-
trum N201 aan Zwarteweg 90. De 
zaal is geopend vanaf 19.00 uur, het 
programma start om 19.30 uur. Na 
afloop om circa 21.30 uur is een in-
formeel samenzijn met een drank-
je. Mantelzorg is langdurig en inten-
sief zorgen voor een partner, ouder, 

kind, vriend of buur met een beper-
king of chronische ziekte. In Neder-
land zijn er 3,6 miljoen mensen die 
voor een ander zorgen. De mees-
te mantelzorgers vinden het vanzelf-
sprekend om voor hun naaste te zor-
gen, maar dat gaat niet altijd van-
zelf. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk 
om de zorg te combineren met een 
betaalde baan, is het moeilijk om de 
zorg tijdelijk over te dragen en ma-
ken veel mantelzorgers extra kosten. 
Bent u mantelzorger? Corry Brouwer, 
mantelzorgmakelaar bij het Mantel-
zorg Steunpunt gaat op 14 oktober 
graag met u in gesprek. Om zicht 
te krijgen op het aantal deelnemers 
wordt u gevraagd om u vóór vrijdag 
11 oktober 12.00 uur aan te melden 
bij het Mantelzorg Steunpunt per e-
mail mantelzorg@mantelzorg-steun-
punt.nl of telefonisch via 0900-1866. 

Tohoe Wabohoe ‘Geen dienst’ 
Cabaretdienst in Dorpskerk
Aalsmeer - Op zondag 13 okto-
ber wordt in de Dorpskerk de ca-
baretdienst ‘Geen dienst’ gehou-
den. Twee jongens wachten op de 
bus. Terwijl ze eigenlijk in de kerk 
hadden moeten zitten, missen ze de 
bus ook nog eens. Cabaretduo To-
hoe Wabohoe praat en zingt over 
de kerk, het geloof en over twijfel. 
Een humoristische dienst met mo-
derne samenzang, diepgang en hi-
larische momenten. Tohoe Wabohoe 
(Hebreuws voor Woest en Ledig) is 
een jong muzikaal christen-caba-
retduo bestaand uit Paul van Noort 

en Jelle Riet. Zoals alle cabaretiers 
willen de mannen van Tohoe Wabo-
hoe het publiek, maar vooral zich-
zelf een spiegel voorhouden. Zonder 
enige pretentie wil Tohoe Wabohoe 
aanzetten tot nadenken over ge-
loof, politiek en leven en daar vorm 
en inhoud aangeven. Het is is chris-
telijk cabaret met een lage instap, 
dus geschikt voor iedereen. De ca-
baretdienst begint om 18.30 uur en 
wordt georganiseerd door Meeting 
Point (voorheen onder de naam tie-
nerdienst. Iedereen is van harte wel-
kom!

Vermist:
- Rijsenhout, Grote Poellaan: Jonge rode kater met op elk oor een wit vlekje.
- Aalsmeer, Aalsmeerderdijk: Kleine zwarte poes met witte bef.
- Bilderdammerweg: Rood-oranje kater met rood bandje. Is 2 jaar oud 

en heet Arie.
-  Zwarteweg: Gecastreerde cyperse kater. 1,5 jaar oud. Wit op poten, 

buik en bef.

Gevonden:
- Aalsmeer, N196: Zwart met grijs gestreepte cyperse kat met wit op de neus.
- Aalsmeer, bloemenveiling: Zwarte kater.

Nieuw bedrijf sinds 1 oktober
Start Meester+Zorg voor 
hoogbegaafde leerlingen
Aalsmeer - Op 1 oktober is het be-
drijf ‘Meester+Zorg, de aandacht die 
het verschil maakt’ van start gegaan. 
Pierre den Haan heeft een aanbod op 
maat voor de meer- en hoogbegaaf-
de leerlingen van basisscholen. Het 
omvat activiteiten voor in de klas-
sen en voor buiten de klassen is er 
de mogelijkheid om een plusgroep, 
a Different Day te starten. De les-
sen en organisatie zijn gebaseerd op 
het gedachtengoed van Day a Week 
School uit Amsterdam. Uitgangspun-
ten zijn: leerlingen met hoge intel-
lectuele capaciteiten gecombineerd 
met een grote mate van creativiteit 
en doorzettingsvermogen verdienen 
een kans om meer te kunnen berei-
ken. Deze leerlingen behoren tot de 
zorgleerlingen en zij hebben recht 

op onderwijs op maat. De groepen 1 
en 2 kunnen gebruik maken van de 
denksleutels, mindkaarten en spe-
ciaal materiaal. De groepen 3 tot en 
met 8 kunnen gebruik maken van 
leerstraatjes met speciaal materi-
aal en na hun verplichte werk kun-
nen zij zelfstandig aan de slag. De ta-
lenten uit de groepen 5 tot en met 8 
krijgen onderwijs op maat binnen de 
plusgroepen van a Different Day. Het 
programma biedt onder andere: een 
uitdagende start, wiskunde/weten-
schap, expliciete denktijd waaron-
der filosofie, teamuitdaging, sociale 
vaardigheden en persoonlijke studie. 
Meester+Zorg kan scholen vanaf de 
voorbereiding tot en met de uitvoe-
ring begeleiden. Info: www.meester- 
enzorg.nl of info@meesterenzorg.nl



Muziek/Film
T/m 17 oktober:
* Diverse films voor alle leeftijden in 
ochtend, middag en avond in Crown 
Cinema, Van Cleeffkade. 
Vrijdag 11 oktober:
* Theatervoorstelling Kees van der 
Zwaard in Open Hofkerk, Ophelia-
laan v/a 20u.
* Live-optreden Koen Raadt v/a 
17.30u. en Oktoberfest met dj Rieg 
v/a 22u.in café de Praam, Zijdstraat.
Zaterdag 12 oktober:
* October bierfest met dj Jochem 
van Leeuwen v/a 22u. in de Praam, 
Zijdstraat. 
* Start jazzconcerten in cultureel ca-
fé Bacchus, Gerberastraat met zan-
geres Katelijne van Otterloo. Aan-
vang: 21.30u., open v/a 21u.
* CD-presentatie Franky B. Boy in 
The Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer v/a 22u.
Zondag 13 oktober:
* Jamsessie in The Shack, Schiphol-
dijk 253b, Oude Meer, 16-20u.
* Klassiek concert met Rio Zift (kla-
rinet, cello en piano) in Oud Katho-
lieke kerk, Oosteinderweg 394. Aan-
vang: 15.30u., open v/a 15u.
* Cabaretdienst ‘Geen Dienst’ van 
Tohoe Wabohoe in Dorpskerk, Ka-
naalstraat v/a 18.30u.
* Salsa in The Beach, Oosteinder-
weg 247a. Van 19.30 tot 23.30u.

Exposities
10 t/m 12 oktober:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Werk van Dik 
Box en Heidi Wallheimer.
12 en 13 oktober:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag en zondag van 11 tot 16u.  
* Historische Tuin open. Zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang 
Praamplein. In Historisch centrum 
expositie 125 jaar Nieuwe Meerbo-
de. 
Tot en met 20 oktober:
* Expositie ‘Autumn Joy’ in Oude 
Raadhuis in Dorpsstraat 9. Open 
donderdag t/m zondag 12-17u.
Tot en met 1 november:
* Expositie Leo den Breejen. Onder-
werp: Vrouwen bij Carla de Klerk In-
terieur, Zijdstraat 9.

Diversen.
Donderdag 10 oktober:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-

huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Kienavond Supporters Vereniging 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u.
* Lezing Groei & Bloei over Sumatra 
in buurthuis Hornmeer, Roerdom-
plaan 3 v/a 20u.
* Borrel Aalsmeer in sportcafé van 
Crown Theater, Van Cleeffkade, 17u.
* Sjoelcompetitie in De Reede, Rij-
senhout vanaf 20u.
* Besloten bingo in café de Praam.
Vrijdag 11 oktober:
* Politievoorlichting over oplichting 
biji OVAK in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 v/a 14u.
* Speelavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Bokbierproefavond in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21u.
Zaterdag 12 oktober:
* Bazaar in ‘t Kloosterhof, Clematis-
straat v/a 13u. met Rad van avon-
tuur, verkoop oliebollen en hand-
werk en kinderactiviteiten.
* Verkoop producten uit Israël in ‘t 
Baken, Sportlaan 86 van 9 tot 13u.
Zondag 13 oktober:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel bij 
SCW in Konnetlaantje, 9.30-13.30u.
* Inloop voor 65+ers in Doopsgezin-
de kerk, Zijdstraat, 15-16.30u.
Dinsdag 15 oktober:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat 55 v/a 20u.
* Kaartavond Ons Genoegen in OTT 
Hortensialaan vanaf 19.30u.
* Speelavond Ons Aller Belang in 
Parochiehuis, Gerberastraat, 19.30u.
Woensdag 16 oktober:
* Inloop Oost-Inn in Mikado, Catha-
rina Amalialaan 66, 9.30-11.30u. 
* Koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 van 
10 tot 11.30u. Elke dinsdag.
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat /a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 17 oktober:
* Ouderensoos om 14u. en sjoelen 
v/a 19.45u bij Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat.
* PCOB-middag, te gast kunste-
naar en theoloog, in zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad v/a 14.30u.
* Speelavond DES in De Reede, Rij-
senhout vanaf 19.30u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart v/a 20u.

Vergaderingen
Woensdag 16 oktober:
* Vergadering  Wmo-raad in kamer 
011 gemeentehuis v/a 15u.
Donderdag 31 oktober:
* Beraad en Raad in gemeentehuis. 
Aanvang: 20u. Behandeling begro-
ting.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

DÉ VIOOLSPECIALIST

KOOPJE:

AANBIEDING:

Keyboard-statief
‘4 Music’ WM-250

Klassieke gitaar
‘Salvador Cortez’
(Topkwaliteit!)

€ 15,95

Voor microfoonstatief:
iPad-houder
                                 vanaf € 29,95

€ 220,- € 95,-

Voor microfoonstatief:Voor microfoonstatief:

9595                                                              vanaf € 29,95

NIEUW:

NIEUW:
Klassieke gitaar
‘Greg Bennett’
(Linkshandig!)

Van alles te doen zaterdag!
Bazaar in ‘t Kloosterhof
Aalsmeer - Op zaterdag 12 oktober 
vindt weer de jaarlijks bazaar plaats 
in ‘t Kloosterhof, georganiseerd door 
de Vrienden van het zorgcentrum in 
de Clematisstraat. De opbrengst is 
voor diverse extra voorzieningen in 
en rond het huis. 
Er is weer van alles te doen: Oliebol-
len verkoop, Rad van Fortuin, Hand-
werk verkoop van de ouderen, en-
veloppen trekken, diverse kinder-
spelletjes, pop raden en  de winkel 
staat weer vol met prachtige plan-

ten en bloemen. Natuurlijk is er ook 
weer een grote loterij met prachtige 
prijzen, waaronder een weekendje 
weg in een hotel ergens in Neder-
land, een diner voor twee personen 
en een lunch voor twee personen.
De loten kosten 3 euro per stuk, wie 
er vier koopt betaalt slechts 10 euro. 

Om 13.00 uur start de bazaar en de 
bewoners en vrijwilligers van het 
Kloosterhof hopen vele bezoekers 
te mogen verwelkomen.

CD-presentatie Franky B. 
Boy zaterdag in The Shack
Oude Meer - Zaterdag 12 oktober 
is de CD-presentatie van Franky B. 
Boy and Friends in The Shack. Fran-
ky B. Boy is al jarenlang bluesfanaat, 
heeft al in heel wat bands gezongen 
en is een graag geziene gast en mu-
zikant in The Shack. Het schrijven 
van eigen songs en muziek maken 
raakte een beetje op de achtergrond 
door het alleen maar zingen in ver-
schillende bands. Maar doordat hij 
een paar jaar geleden op vakantie 
in Portugal gevraagd werd voor een 
aantal optredens met louter alleen 
gitaar, zang en af en toe bluesharp, 
keerde hij toch weer terug naar zijn 
roots, dat wil zeggen eigen liedjes 
maken die vooral eigenzinnig zijn. 
In Portugal volgde een uitnodiging 
van Mike Myers om een aantal ei-
gen nummers op te nemen in zijn 
studio. Dat resulteerde in een mini 
album getiteld ‘True Originals’ wat 
in 2012 uitkwam als een soort proef 
om te kijken of het publiek zijn lied-
jes kon waarderen. Dit bleek zo te 
zijn. Genoeg aanleiding dus om te 
besluiten om nu een compleet al-
bum te maken. Frank had voor dit 
nieuwe album een aantal mensen 
op het oog en dat bleek een goeie 
zet te zijn.  Het album heet ‘Bluesy 

Joint’ en aanstaande zaterdag om 
21.00 uur volgt de presentatie in 
The Shack in Oude Meer met een 
complete band met op drums Rem-
co de Boer, op bas Marco Huijgen, 
op Hammond Anita Duijf, op mond-
harmonica Patrick Galvin, op gitaren 
Harold van Dorth en Randy Pears, 
op saxofoon en dwarsfluit Randy 
Klouwer, op percussie Bert van Bu-
ren en natuurlijk Franky B. Boy op 
zang en akoestische gitaar. Zondag 
13 oktober is er weer de altijd su-
pergezellige jamsessie in The Shack 
met Moondogs. Wil je ook meejam-
men? Dat kan, neem je instrument 
en/of stem mee, inpluggen en laat 
je horen. Het maakt niet uit wat voor 
soort muziek je maakt, je bent van 
harte welkom en wordt desgewenst 
muzikaal bijgestaan door de bege-
leidingsband. The Shack is vrijdag 
11 oktober open van 15.00 tot 21.00 
uur, zaterdag 12 oktober met de 
CD-presentatie ‘Bluesy Joint’ vanaf 
21.00 uur en zondag 13 oktober van 
16.00 tot 20.00 uur. Op zondag is de 
toegang gratis, op zaterdag wordt 5 
euro entree gevraagd. Voor alle info 
en openingsdagen: www.the-shack.
info. Adres: Schipholdijk 253b in 
Oude Meer.   

Planes, Turbo en film over 
de sint in Crown Cinema
Aalsmeer - Gisteren, woensdag 
9 oktober, in première gegaan in 
Crown Cinema: Planes 3D. Deze 
animatiefilm duurt 90 minuten en 
er wordt Nederlands gesproken. 
Kom aan boord en vlieg mee met 
de avonturen van Dusty, een klein 
sproeivliegtuigje met grote ambi-
ties. “Een geweldig, leuke film”, al-
dus de eerste reacties. Deze zater-
dag 12 en zondag 13 oktober te zien 
in Crown Cinema om 12.30 uur. Op 
woensdag om 14.30 uur. Ook gis-
teren voor het eerst in de bioscoop 
aan de Van Cleeffkade: Turbo 3D. 
Turbo is een slak met een droom: hij 
wil de beste coureur ter wereld wor-
den. Door zijn obsessie met snel-
heid is hij het buitenbeentje in de 
langzame en voorzichtige slakken-
gemeenschap. Toch krijgt Turbo de 
kans om te ontsnappen aan het le-
ven in slow motion. Een bizar on-
geluk zorgt er namelijk voor dat hij 
bliksemsnel wordt. zaterdag en zon-
dag gaat voor deze animatiefilm het 
licht uit om 14.14 uur, op woensdag 
om 16.30 uur. 
En vanaf dit weekend voor het eerst 
op het grote doek: Sinterklaas en 
de Pepernoten Chaos. Dit jaar staat 

de sinterklaasfilm in het teken van 
de crisis, waardoor zakenman Bru-
tus Brein (Tony Neef) het heeft ge-
munt op het fortuin van de goedhei-
ligman. Zowel zaterdag 12 als zon-
dag 13 oktober wordt deze kinder-
film vertoond om 10.45 uur. 

De Nieuwe Wildernis
Niet alleen de jeugd biedt Crown Ci-
nema de mogelijkheid gezellig een 
‘filmpje te pakken’. De Nieuwe Wil-
dernis, de natuurfilm over de Oost-
vaarderplassen, krijgt lovende re-
acties en biedt dan ook een spec-
taculaire kennismaking met heel 
veel soorten dieren. Gaan zien kan 
op donderdag om 18.45 uur, vrijdag 
tot en met zondag om 16.00 en om 
18.45 uur. Vooral met veel respect 
wordt gesproken over de film ‘Hoe 
duur was de suiker’, over twee vrou-
wen in de achttiende eeuw. Terug 
in de tijd kan met dit filmdrama in 
de bioscoop aan de Van Cleeffkade 
15 van donderdag tot en met zon-
dag om 21.00 uur. Voor het reserve-
ren van kaarten kan gebeld worden 
naar 0297-753700 of mail naar in-
fo@crowncinema.nl. Voor alle infor-
matie: www.crowncinema.nl. 

Café heeft eigen promotieteam
Bingo, zanger Koen Raadt 
en Bierfest in de Praam
Aalsmeer - Gezelligheid start vroeg 
in danscafé de Praam met vanavond 
de eerste besloten Praam bingo en 
vrijdagmiddag een optreden van 
zanger Koen Raadt! De opening van 
het najaarseizoen is afgelopen vrij-
dag 4 oktober van start gegaan met 
‘Live in de Praam’ De aftrap is gege-
ven door zanger Mark Fledderman. 
De opkomst was goed. Iedere vrij-
dag van 17.30 tot 20.30 uur dus re-
laxt en feestelijk het weekend in-
luiden met live entertainment en 
nu ook het eigen promotieteam 
van danscafé de Praam! Vanavond, 
donderdag 10 oktober, vanaf 20.00 
uur wordt weer de eerste besloten 
Praam bingo van dit najaarseizoen 
georganiseerd. Presentator is Mi-
chel Wiesener. Wie nog graag mee 
wil doen, kan zich aanmelden via 
facebook van de Praam. De prijzen 
zijn met zorg uitgezocht en wie weet 
mag je zo’n fantastische prijs in ont-
vangst nemen! Wil de Praam bingo 
een keer vanuit jouw naam organi-
seren? Meld je hier dan voor aan via 
de facebookpagina. Je mag je ei-
gen gasten uitnodigen en dansca-
fé de Praam regelt de prijzen! Mor-
gen, vrijdagmiddag 11 oktober, is 
zanger Koen Raadt van 17.30 uur tot 
20.30 uur het live entertainment te 
verzorgen! In zijn 13de levensjaar is 
het allemaal begonnen bij Koen. Hij 
ging met zijn vader op werkvakan-
tie naar Amerika, waar hij kennis 
maakt met de mooie stad Memphis. 
De stad waar Elvis Presley woonde, 
opgroeide en stierf. Na een bezoek 
aan Graceland, het landgoed van 
The King, was Koen totaal verkocht. 
Door de muzikale invloeden van zijn 
ouders en de liefde voor muziek, be-
landde hij al gauw in het ‘vak’. Hij 
trad en treedt op als, hoe kan het 
ook anders, Elvis Presley. Hij speel-
de in meerdere bandjes als zanger 
en drummer en heeft met vele ar-
tiesten samengewerkt. Koen maakt 

deel uit van het entertainment team 
van Bob’s party palace in Uitgeest. 
Hier is hij samen met andere arties-
ten te horen tijdens de themafees-
ten die hier georganiseerd worden, 
de ene keer als Elvis, dan weer als 
Michael Bublé, of als één van de 
toppers. En morgen, vrijdag 11 ok-
tober, komt hij naar Aalsmeer, naar 
danscafé de Praam. Het wordt vast 
en zeker een heel gezellig optre-
den, dat overigens geheel gratis bij-
gewoond kan worden. Zaterdag 12 
oktober is de Praam vanaf 14.00 uur 
geopend om ieder te voorzien van 
een drankje. Gastheer is John Ne-
lis. En trek in de avond de lederho-
sen maar uit de kast, want om 22.00 
uur begint in de Praam het Oktober 
Bierfest met DJ Rieg op de vrijdag-
avond en DJ Jochem van Leeuwen 
op de zaterdagavond! Voor de vrij-
dagavond is de entree vanaf de leef-
tijd 18+ en voor de zaterdagavond 
vanaf 16+. Graag je geldige ID mee-
nemen en deze bij de hand houden 
om een rij bij de deur te voorkomen! 

Start KCA-jazz seizoen
Katelijne van Otterloo met 
4tet zaterdag in Bacchus
Aalsmeer - Zangeres Katelijne van 
Otterloo verzorgt zaterdagavond 12 
oktober een optreden in Bacchus. 
Op facebook schrijft zij: “Een bij-
zonder concert van mijn popjazz 
4tet – waar ik erg naar uitkijk van-
wege het ongekend intieme karak-
ter van dit podium – vindt plaats in 
cultureel café Bacchus, zaterdag-
avond 12 oktober om 21.00 uur. Be-
perkt aantal plaatsen beschikbaar, 
dus wees er snel bij!” De plaatsge-
note (zij woont aan het einde van de 
Uiterweg) komt optreden met Mi-
chiel Buursen op piano, haar echt-
genoot Bas van Otterloo op bas en 
Arno van Nieuwenhuize op drums. 
Een spannend en muzikaal team dat 
bestaat uit bijzonder getalenteerde 
mensen die elkaar telkens weer blij-
ven boeien en uitdagen in de mu-
ziek, waardoor het publiek steeds 
weer wordt verrast door enthousi-
asme, energie, kwaliteit en origina-
liteit. Programmamaker Imme Scha-
de van Westrum zei over haar: “Ka-
telijne van Otterloo is overtuigen-
de jazz zangeres met groot impro-
visatievermogen en onderscheiden-
de performance. Een personality die 
met veel gemak en beeldend zingt. 
Deze charmante zangeres staat sa-
men met haar duo, trio of band ga-
rant voor een spannend, swingend 
en soms ook ontroerend samenspel. 
Het is muzikaal, puur en bovenal 
volstrekt natuurlijk.” Het KCA jazz-
concert in cultureel café Bacchus 

aan de Gerberastraat begint zater-
dagavond 12 oktober  om half tien. 
Toegang: uw gift. Inlichtingen Rein-
oud Staps, tel. 0297-325304 en Pier-
re Tuning, tel. 0297-360355.

Bierproefavond
Vrijdag 11 oktober organiseert Bac-
chus een bierproefavond. Laat u 
verrassen door ongewone smaak-
combinaties. Vrijwilligster Erna 
praat de bieren aan elkaar. Erna is 
een echte bierkenner en organiseert 
regelmatig proefavonden. Al weken 
besnuffelt, proeft, draait en begluurt 
zij bieren om een mooie selectie van 
zes verschillende soorten in Bac-
chus te presenteren. De toegang op 
de proefavond bedraagt 7,50 euro. 
De bieren zijn dan gratis. Bacchus 
in de Gerberastraat gaat om 21.00 
uur open. 

Start deze zondag met Trio Zift
Klassieke muziek op zondag 
in monumentaal kerkje
Aalsmeer - In misschien wel het 
mooiste kerkje van Aalsmeer wordt 
misschien wel de mooiste muziek 
gemaakt. De stichting Kunst en Cul-
tuur Aalsmeer organiseert hier al ja-
renlang op elke tweede zondag van 
de maand concerten met kamer-
muziek van bijzonder hoog niveau. 
De kerk is oud (bouwjaar 1868, ge-
meentelijk monument sinds 1988), 
maar de musici zijn vaak jong en 
de muziek is van alle tijden. On-
danks hun jeugdige leeftijd hebben 
de musici zich al ontwikkeld tot door 
de wol geverfde instrumentalisten, 
veelal met lof afgestudeerd aan het 
conservatorium en vaak prijswin-
naars op nationale en internationale 
concoursen. Voor het seizoen 2013-
2014 heeft KCA weer zeven prach-
tige concerten op stapel staan, te 
beginnen op zondagmiddag 13 ok-
tober om half vier met het Trio Zift, 
bestaande uit Ciska van der We-
ij op klarinet, Marit Berends op cel-
lo en Jules Luisman op piano. De-
ze drie enthousiaste, afgestudeerde 
musici hebben zich in de loop der 
jaren ontwikkeld tot een volwaar-
dig trio met een mooie ensemble-
klank, dat haar repertoire verbreedt, 
vernieuwt en verdiept. Het repertoi-
re van het trio omvat de periode van 
Beethoven tot heden. Denk aan be-
kende trio’s van Brahms en Zem-
linsky, maar ook aan tango’s van Pi-
azzolla en composities van minder 
bekende componisten. Dan volgen 
in november het Acanthus Strijk-
kwartet met een bijzondere bijdrage 
van het Zangduo Lyra. Het kwartet 
is opgericht in september 2010 en 
bestaat uit begaafde studenten van 
het Conservatorium van Amster-
dam. In januari 2014 spelen twee pi-
anisten op de mooie vleugel die in 
het kerkje aanwezig is. Katrijn Si-

moens en John Gevaert worden ge-
roemd om hun samenspel, waarbij 
ze technische brille combineren met 
een intieme sfeer en een uitzonder-
lijk kleurgevoel. In februari speelt 
het Vivezza Pianotrio onder ande-
re werken van Darius Milhaud en 
Aram Katsjatoerian. Een program-
ma door het Vivezza Trio wordt al-
tijd mondeling toegelicht om zo het 
publiek mee te voeren in het per-
soonlijke verhaal achter de muziek. 
Op 9 maart staat het Prisma Trio ga-
rant voor zeven eeuwen strijktrio-
muziek op het scherp van de snede. 
Virtuoos, hartstochtelijk en stijlbe-
wust combineert Prisma de hecht-
heid van een strijkkwartet met de 
flair van drie gelouterde musici die 
elkaar feilloos aanvoelen. In april 
betreden vier saxofonisten het con-
certpodium. Geroemd om zijn ‘mu-
zikale speelplezier, natuurlijke flair, 
loepzuivere en ambachtelijke spel, 
waarin ze zoeken naar het uiterste’, 
toont het Berlage Saxophone Quar-
tet graag zijn veelzijdigheid aan een 
breed publiek met eigen arrange-
menten en werken uit verschillende 
eeuwen en stijlen. Het concert van 
zondag 4 mei wordt – hoe kan het 
ook anders op deze Herdenkings-
dag – een heel bijzonder optreden 
van de beroemde fluitiste Eleono-
re Pameijer met begeleiding door 
de pianist Marcel Worms. Zij brengt 
een programma dat speciaal is aan-
gepast aan deze dag; daarom heeft 
KCA besloten voor deze uitzonder-
lijke gelegenheid uit te wijken naar 
de Doopsgezinde Kerk in de Zijd-
straat. Alle klassieke concerten op 
zondagmiddag beginnen om half 
vier. Losse kaarten kosten 15 euro 
per stuk en zijn verkrijgbaar aan de 
zaal. Meer informatie op de websi-
te: www.kunstencultuuraalsmeer.nl

Salsa in The Beach zondag
Aalsmeer - Zondag 13 oktober or-
ganiseert The Beach weer haar 
maandelijkse salsafeest. De avond 
begint om 19.30 en om 23.30 uur 
wordt de laatste dans ingezet. Naast 
sporten op het zand en dineren in 
haar restaurant, staat ‘salsa’ ook al 
weer een dikke tien jaar op het me-
nu van The Beach aan de Oostein-
derweg 247a. Elke tweede zondag 
van de maand met maandelijks wis-
selende dj’s en verrassende work-
shops! Komend feest is het de beurt 
aan DJ Jarzino. Hij staat bekend om  

zijn brede muziekkeus, van zwoele 
bachata, snelle merenque tot pittige 
salsa. Jarzino zal de zaal trakteren 
op veel muzikaal lekkers! Met veel 
aandacht voor de dansers, zodat ie-
dere danser aan zijn of haar trek-
ken. De workshop is deze keer ge-
richt op de gevorderde Salsa dan-
ser. De entree is 5 euro inclusief een 
gratis consumptie munt en vrij par-
keren voor de deur. Voor starters is 
er op maandag 14 oktober een gra-
tis proefles Salsa. Voor meer infor-
matie surf naar www.beach.nl. 
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Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

maandag 14 oktober: niet mogelijk een 
reisdocument met sPoed aan te Vragen

Op maandag 14 oktober a.s. is het vanwege technisch on-
derhoud niet mogelijk een reisdocument met spoed aan te 
vragen. Alle overige aanvragen kunnen wel gewoon in behan-
deling genomen worden.

aanleg gereserVeerde 
gehandicaPtenParkeerPlaats

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij op 1oktober 2013 besloten hebben op 
grond van artikel 15, eerste lid, van de wegenverkeerswet 
1994, een algemene gehandicaptenparkeerplaats te realise-
ren in de Roerdomplaan 3 bij Buurthuis Hornmeer voor min-
dervalide bezoekers van het buurtcentrum. Dit besluit ligt 
tot 12 november 2013 ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis te Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer. 

bekendmaking

aanwijzingsbesluit aanbiedplaatsen ondergrondse 
inzamelvoorzieningen in de nieuwbouwwijk oosteinde 
(Vlinderwijk) en in de nieuwbouwwijk kudelstaart 
(de rietlanden) 
Op 3 oktober 2013 heeft het hoofd van Centrale Beheertaken 
(CBT) namens het college van burgemeester en wethouders 
ingestemd met de definitieve aanwijzing van ondergrondse 
inzamelvoorzieningen in de nieuwbouwwijken Oosteinde 
(Vlinderwijk) en Kudelstaart (de Rietlanden). Het aanwij-
zingsbesluit is een uitwerking van een eerder genomen be-
sluit van het college van 24 juli 2012, waarin werd bepaald 
dat de nieuwbouwwijken Oosteinde en Kudelstaart van de 
gemeente Aalsmeer voorzien dienen te worden van onder-
grondse inzameling. 
Het aanwijzingsbesluit met bijlage heeft conform de uni-
forme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage gelegen. 
Gedurende deze termijn konden belanghebbenden hun in-
spraakreacties naar voren brengen. In het kader van de in-
spraakprocedure zijn 3 schriftelijke zienswijzen ingediend. 
Naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen heeft een in-
houdelijke beoordeling plaatsgevonden. De zienswijzen zijn 
in een inspraaknotitie samengevat en van een gemeentelijk 
standpunt voorzien. De zienswijzen hebben geen aanleiding 
gegeven tot aanpassen van de bovenvermelde locaties. Be-
langhebbenden worden schriftelijk per brief geïnformeerd 
over de uitkomst van de inspraak.

inwerkingtreding
Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag volgend 
op die van de bekendmaking.

inzien stukken 
Als u een volledig beeld wilt krijgen van de aangewezen aan-
biedlocaties, dan heeft u de mogelijkheid het aanwijzingsbe-
sluit met bijbehorende tekeningen te komen inzien bij balie 
Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen. 

instellen van beroep
Als u beroep wilt aantekenen tegen (onderdelen van) dit 
besluit, kunt u dat alleen doen als u belanghebbend bent 
en eerder een zienswijze over het voorlopig besluit hebt in-
gediend. Als u niet eerder een zienswijze hebt ingediend, 
moet u aantonen dat u dat redelijkerwijs niet kon worden 
verweten. U moet beroep instellen binnen 6 weken na de 
publicatie van deze bekendmaking. Dat doet u rechtstreeks 
bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. Voordat deze uw beroepschrift in 
behandeling neemt, moet u griffierecht betalen. De hoogte 
van het te betalen bedrag wordt bepaald door het rechtscol-
lege en hangt af van de vraag of u een particuliere persoon 
bent of een instelling of bedrijf. Het indienen van een be-
roepschrift heeft geen opschortende werking.

Voorstel Paracommerciële horeca 
(a.g.V. Van de nieuwe drank- en horecawet)
Z-2013/021429 d-2013/105486

Op 1-1-2013 is de Drank- en Horecawet (hierna: DHW) gewij-
zigd. De nieuwe wet beoogt:·
-  effectiever tegengaan van schadelijk alcoholgebruik on-

der jongeren,
- terugdringen van alcoholgerelateerde overlast en versto-

ring van de openbare orde,
- verminderen van administratieve lasten horecaonderne-

mers.
De nieuwe DHW kent een aantal verplichte en niet-verplichte 
bepalingen. De gemeente isverplicht om vóór 1-1-2014 een 
verordening op te stellen om de alcoholverstrekking in de 
paracommerciële horeca te regelen, waarbij eerdere voor-
schriften en beperkingen uit de vergunningen vervallen. Doel 
is verantwoorde alcoholverstrekking in de paracommercie te 
bevorderen en het voorkomen van oneerlijke concurrentie 
met de reguliere horeca. 
Op basis van geconsulterende gesprekken met belanghebben-
den, zoals de Koninklijke Horeca Nederland, de Aalsmeerse 
sportverenigingen en overige paracommerciële instellingen, 
heeft het college van B&W een beleidsvoorstel opgesteld 
voor de verordening voor de paracommerciële horeca.  
Dit voorstel ligt ter inzage van 10 oktober t/m 7 november 
2013 bij het gemeentehuis in Aalsmeer  en is te downloa-
den van de gemeentelijke website: http://www.aalsmeer.nl/
web/Nieuwsoverzicht/Voorstel-paracommerciele-horeca-als-
gevolg-van-de-nieuwe-Drank-en-Horecawet.htm

officiële mededelingen
10 oktober 2013

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

oPeningstijden balie burgerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

oPeningstijden balie bouwen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

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

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

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

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

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

afsPraken burgemeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het 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.

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

oVerige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. 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.

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

Verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.

collecteVergunning

Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend aan Stichting Doorgaan 
met CVID van 2 t/m 7 december 2013.
Datum verzending vergunning: 3 oktober 2013

wet algemene bePalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Geerland 18 9Z-2013/051141), het vergroten van een 

berging;
- Ophelialaan 124 (Z-2013/049814), het plaatsen van een 

sneeuwkanon.

Verleende omgeVingsVergunningen, reguliere 
Procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Aalsmeerderweg 60 B (Z-2013/041551), het wijzigen van 

een werkruimte (verzonden 3 oktober 2013)
- Jac. P. Thijsselaan 9 (Z-2013/039271), het bouwen van 

een woning met een bijbehorend bouwwerk (verzonden 4 
oktober 2013).

Verleende omgeVingsVergunning, uitgebreide 
Procedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht op 10 oktober 2013 een omgevingsvergunning 
hebben verleend voor het bouwen van een woning aan de 
oosteinderweg 552 te aalsmeer (Z-2013/004024) en 
voor het tijdelijk plaatsen van buffertanks, a.h. blaauw-
straat (nabij het huidige gemaal) (Z-2013/005804). 
De omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienst-
verlening, balie 7, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-14.00 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 vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Al-
gemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen 
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schrif-
telijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Recht-
bank van Amsterdam.

Verlenging beslistermijn aanVraag 
omgeVingsVergunning, reguliere Procedure

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Oosteinderweg 517 (Z-2013/042436) , het vergroten van 

de woning  ontvangen 14 augustus 2013.

insPraak VoorontwerP bestemmingsPlan 
‘landelijk gebied oost’ 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat overeenkomstig artikel 4.1 van de Inspraak- 
en participatieverordening Aalsmeer 2010 gelegenheid tot 
inspraak wordt geboden over het voorontwerp van het be-
stemmingsplan ‘Landelijk Gebied Oost’. In de periode van 11 
oktober tot en met 21 november 2013 ligt het plan voor een 
ieder ter inzage.

Plangebied
Het plangebied heeft globaal betrekking op het omliggende 
buitengebied van de woonkern Nieuw-Oosteinde. Het plange-
bied heeft ook betrekking op grote delen van de woonlinten 
langs de Aalsmeerderweg, de Oosteinderweg, de Hornweg en 
de Legmeerdijk. 
Met de vaststelling van dit bestemmingsplan zullen - plan-
delen van - een aantal aanzienlijk verouderde bestemmings-
plannen worden herzien, waaronder ‘Kerkweg 1968’, ‘Bloe-
menlust 1968’, ‘Landelijk Gebied 1969’, ‘Westwijk (1990)’ en 
‘Schinkeldijkje (1998)’.

aanleiding
De gemeenteraad heeft op 2 december 2010 de Integrale 
Nota voor de actualisering van de bestemmingsplannen in 
vastgesteld. Deze nota bevat een uitvoeringsprogramma voor 
de herziening van verouderde bestemmingsplannen in de pe-
riode van 2011 tot 2015. De bestemmingsplannen die deel 
uitmaken van het actualiseringprogramma zijn overwegend 

conserverend van karakter en beogen geen nieuwe ruimte-
lijke ontwikkelingen mogelijk te maken. 

doelstelling
Het beleidsmatige doel van het bestemmingsplan is de be-
scherming van het plangebied als gemengd (glas)tuinbouw-
gebied met verspreid liggende bedrijven en bedrijvenloca-
ties. Daarnaast is het beleid gericht op de bescherming van 
de linten, waarbij de bestaande functiemenging van wonen 
en bedrijvigheid waar mogelijk wordt ontvlochten.
Het bestemmingsplan vervangt een aantal sterk verouderde 
plannen uit de jaren zestig en negentig van de vorige eeuw. 
De tijd heeft sindsdien niet stil gestaan. Het plangebied 
heeft zich verder doorontwikkeld, veelal in de richting van 
meer bedrijvigheid tussen en achter de linten. Het bestem-
mingsplan beoogt deze bedrijven van een passende planolo-
gische regeling te voorzien.

inloopavond
In het kader van de inspraakprocedure zal er een informatie-
bijeenkomst worden georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op 
dinsdag 29 oktober 2013 van 19:30 uur tot 21:00 uur in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Aalsmeer.

Procedure
Het voorontwerp bestemmingsplan “Landelijk Gebied Oost” 
ligt in de periode van 11 oktober 2013 tot en met 21 no-
vember 2013 tezamen met de bijbehorende stukken ter 
inzage bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van 
Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie 
zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur. Op 
woensdag is de balie open van 8.30-20.00 uur. Het plan is 
tevens in te zien bij de Balie Bouwen en vergunningen in het 
raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden 
via centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met 
woensdag 8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 
8.30-12.30 uur).

Het digitale voorontwerp bestemmingsplan “Landelijk Gebied 
Oost” is raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.
nl (identificatiecode: NL.IMRO.0358.BPLandelijkGebOost-VO01). 
Het voorontwerpplan is ook als pdf-bestand beschikbaar gesteld 
via www.aalsmeer.nl. 

Gedurende de inzagetermijn wordt een ieder in de gelegen-
heid gesteld om een schriftelijke of mondelinge inspraakre-
actie naar voren te brengen. Schriftelijke reacties worden ge-
richt aan burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) o.v.v. “Inspraak bestemmingsplan Landelijk 
Gebied Oost”. 

Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben 
en degene die mondeling een inspraakreactie naar voren 
wil brengen kan daarvoor contact opnemen met de afde-
ling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. (020) 
5404147.

welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en 
Vergunningen, balie 7, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker 
van de afdeling voor uw vragen over bouwen en vergunnin-
gen,  tel. 0297-387575. Op de agenda staan de binnenge-
komen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, 
van de afgelopen 2 weken.

ter inZage

t/m 10102013 Het raadsbesluit en de waardevolle bomen-
lijst m.b.t. Intrekking Bomenverordening 
2000 en aanpassing Algemeen Plaatselijke 
Verordening

t/m 17102013 Beeldkwaliteitsplan Nieuw Calslagen
t/m 18102013 Ontwerpbesluit (en bijbehorende stukken) 

maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit
t/m 18102013 Aalsmeerderweg 188 (Z-2013/026827), het 

vervangen van de woning; Oosteinderweg 
124 (Z-2013/026513), het bouwen van een 
woning.

t/m 23102013  Seringenpark 2-46 (westelijk gedeelte met 
bejaardenwoningen); het Plassenlint (het 
gebied tussen de watertoren en de kolen-
haven) en de Cyclamenstraat 1-28 (om de-
ze drie gebeiden als potentieel gemeentelijke 
beschermd dorpsgezicht aan te wijzen)

t/m 24102013 (i.p.v. zoals eerder vermeld t/m 17102013) 
Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw Calslagen’ 
met de daarop betrekking hebbende stukken. 

t/m 24102013 De ontwerp omgevingsvergunning, de ont-
werpverklaring van geen bedenkingen en de 
aanvraag met de bijbehorende stukken m.b.t. 
Herenweg 34ws1 (Z-2013/008642), het dem-
pen van water ter plaatse van de voormali-
ge ligplaats; Uiterweg 158 (Z-2013/011349), 
het wijzigen van de bestemming van de per-
celen achter de woning Uiterweg 158

t/m 31102013 De concept-verordening en toelichting en bij-
behorende stukken m.b.t. verordening speel-
automaten 2013 Aalsmeer Z-2013/028458 
(versie 2, 26augustus 2013) D-2013/258719.

t/m 07112013 Voorstel paracommerciële horeca (a.g.v. van 
de nieuwe Drank- en Horecawet)

t/m 11112013 Besluit m.b.t. realiseren van algemene ge-
handicaptenparkeerplaats te realiseren in de 
Roerdomplaan 3 bij Buurthuis Hornmeer.

Kunst- en plantenveiling voor 
Kika in Historische Tuin
Aalsmeer -  Op zaterdag 26 oktober om 
14.00 uur houdt Wim Piet een kunst- en 
plantenveiling ten behoeve van Kika (kin-
derkankervrij) in de Historische Tuin. Wim 
is 66 jaar en schildert in zijn vrije tijd. Hij 
wil een aantal van zijn werken en planten 
voor dit goede doel veilen. Na 40 jaar een 
eigen kwekerij met seringen en vetplan-

ten in Aalsmeer gehad te hebben, heeft 
Wim zijn bedrijf een aantal jaren geleden 
verkocht. Vanaf het  voorjaar en in de zo-
mer is hij echter nog vaak in een tuin of in 
de vrije natuur te vinden. “De groene vin-
gers blijven jeuken”, zegt hij zelf hierover. 
Maar, zodra het weer slechter wordt en 
de herfst en winter aanbreken, stort Wim 

zich op het schilderen en dat doet hij met 
dezelfde overgave als dat tuinieren. Zijn 
liefde voor de flora en fauna sturen vaak 
de keuze van het onderwerp. Het schil-
deren gebeurt, net als vroeger bij het 
kweken van bloemen en planten, in aller-
lei soorten en prijsklassen. De schilderij-
en zijn vervaardigd op basis van olieverf 
op linnen. De bekende Koos Buis treedt 
op 26 oktober op als veilingmeester. Voor 
aanvang van de veiling is het mogelijk de 
schilderijen en de planten te komen be-
kijken. Iedereen is van harte welkom.

Over epilepsie
Amstelveen - In Ziekenhuis Am-
stelland wordt op donderdag 24 ok-
tober voor alle geïnteresseerden ge-
sproken over epilepsie. Neuroloog 
dr. P. Lanting en mevrouw J. Govers, 
voorlichter van de Epilepsievereni-
ging Nederland (EVN), vertellen over 
epilepsie, aanvallen, behandelingen 
en problemen in het dagelijks le-
ven. Een ideale gelegenheid voor pa-

tiënten, maar ook ouders, kinderen, 
partners en andere naasten om meer 
te weten te komen over de aandoe-
ning en vragen te stellen. De bijeen-
komst begint om 19.30 uur. Er zal 
voldoende ruimte zijn om vragen te 
stellen. Aanmelden is verplicht en dit 
kan via het aanmeldingsformulier op 
www.ziekenhuisamstelland.nl of bel 
020–7556314. Er kan ook contact 
opgenomen worden met de EVN via 
0297–342952 of e-mail noordwest@
epilepsievereniging.nl.
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Kees van der Zwaard geeft 
voorstelling in Open Hof Kerk
Aalsmeer - Hij wordt al aardig be-
kend in Aalsmeer, Kees van der 
Zwaard, oud Aalsmeerder en lande-
lijk bekend als schrijver van theater-
voorstellingen, waaronder Srebreni-
ca. Op vrijdag 11 oktober is hij te zien 
zijn in de Open Hof Kerk in de Ophe-
lialaan 245 met zijn theatervoorstel-
ling ‘Dansen en vechten met Maar-
ten Luther’. Zoals bekend laat Van 
der Zwaard op het toneel zien wat 
vechten is, niet fysiek maar met je 
geweten, je maatschappelijke ver-
antwoording als mens in deze we-
reld. Het verhaal van de voorstelling 
gaat over Maarten, die een brief ont-
vangt van zijn jeugdvriend Olaf, die 
hem meedeelt dat hij overleden is 
en hem vraagt of hij tijdens zijn be-
grafenis wil spreken. “Je zult wel ver-
baasd zijn, dat ik je dit vraag, maar 
jij bent de enige, die ik ken, die nog 
iets met God heeft. Of hoor je niet 
meer bij die club?” Olaf’s opmerking 

dwingen Maarten dat hij zich op dit 
punt moet uitspreken “Waar sta ik?” 
Kees van der Zwaard vertolkt wat er 
dan door Maarten heen gaat in een 
weergaloze monoloog over vriend-
schap en verraad, God en het gewe-
ten, de duivel en de vrije wil, voortge-
dreven door het verlangen naar wat 
ooit genade werd genoemd. De Open 
Hof Kerk Aalsmeer en de Samen op 
Weg-gemeente Kudelstaart hebben 
besloten deze serieuze theatervoor-
stelling met aansprekende diepgang 
naar Aalsmeer te halen. De voorstel-
ling begint 11 oktober om 20.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom. De toe-
gang is gratis. Ter bestrijding van de 
kosten wordt er bij de uitgang wel 
gecollecteerd. De zaal is open vanaf 
19.30 uur en er staat en kopje koffie 
of thee klaar. Zie ook: www.keesvan-
derzwaard.nl of www.pgaalsmeer.nl.

Foto: Sjaak Verboom.

Plan B wint 1e live quiz
Aalsmeer - Afgelopen zondag werd 
de eerste editie van het vijfde Plug & 
Play seizoen in The Beach georga-
niseerd. Plug & Play biedt zangers 
en zangeressen en bandjes de mo-
gelijkheid op het podium in de bar 
van The Beach hun muzikale talent 
te tonen aan een breed live publiek. 

Speciaal aan deze editie was de 
Live music quiz. De quiz behan-
delt uiteenlopende vragen over mu-
ziek waarbij gastheer Rob Taekema 
de muziek live ten gehore brengt. 
Vragen die aanbod kunnen komen 

gaan over het herkennen van ar-
tiesten, intro’s en outro’s maar ook 
over algemene informatie over een 
nummer, artiest of band. Deelna-
me aan de quiz is gratis en teams 
bestaan uit maximaal vijf personen. 
De eerste editie van de Live music 
quiz werd na een spannende strijd 
gewonnen door team Plan B, met 
20 punten wisten zij de overwin-
ning veilig te stellen. De quiz wordt 
meerdere malen per jaar georgani-
seerd, wanneer de volgende quiz 
is zal gecommuniceerd worden via 
www.beach.nl.

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De Rij-
senvogel organiseert op zondag 13 ok-
tober weer een vogelbeurs in de kanti-
ne van voetbalvereniging SCW aan het 
Konnetlaantje. Belangstellenden zijn 
welkom tussen 9.30 en 13.30 uur. Voor 
50 eurocent kunt u naar binnen, kin-
deren onder de tien met begeleiding 
mogen gratis. De Rijsenvogel heeft 
weer betrouwbare handelaren uitge-
nodigd met een grote variatie aan tro-
pische vogels en diverse soorten grote 

en kleine parkieten. Ook bieden de le-
den van de vereniging vogels te koop 
aan. Ook niet leden mogen hun vogels 
te koop aanbieden op deze beurs. Pro-
blemen met het kweken van vogels of 
wilt u ook beginnen met deze hobby? 
Leden van de vereniging zijn aanwe-
zig en geven graag informatie. Op de 
beurs zijn tevens diverse soorten vo-
gelvoer en vogelaccessoires te koop. 
Voor verdere informatie kan gekeken 
worden op www.derijsenvogel.com.

Elivera van Sloten nieuwe 
dirigente Sursum Corda
Aalsmeer - Na een gespreksronde 
voor de vakantie en drie proefdirec-
ties in augustus en september is in 
een extra ledenvergadering op vrij-
dag 20 september Elivera van Sloten 
aangesteld als muzikaal leider van 
Sursum Corda. In een schriftelijke 
stemming kreeg zij meer dan 95% 
van de stemmen. Vrijdag 27 septem-
ber was haar eerste officiële repe-
titie in het Middelpunt in Oost. Za-
terdag 28 september verzorgde Sur-
sum Corda al een eerste optreden 
met Elivera ‘op de bok’ tijdens het 
Bruggenfestival op het Poldermees-
terplein. Naast een paar stukken uit 
het bestaande repertoire werd ook 
meteen al het door Elivera meege-
bracht Skyfall, uit de gelijknamige 
Bond-film, uitgevoerd. Elivera van 
Sloten (1986) studeerde klassie-
ke fluit aan het Conservatorium te 
Tilburg bij Leon Berendse en Har-
monie- en Fanfare Directie aan het 
Conservatorium te Tilburg bij Hardy 
Mertens. Beide studies sloot zij Cum 
Laude af. Ze treedt op als soliste bij 
diverse gelegenheidsorkesten, mu-
sicals, harmonieorkesten en ensem-
bles met als bij-instrument altsaxo-
foon. Ook geeft zij privéles dwars-
fluit en piccolo en maakt graag als 

fluitiste en dirigente een cross-over 
tussen klassieke en lichte muziek. 
Naast Sursum Corda staat het op-
leidingsorkest van Eensgezindheid 
te Egmond-Binnen, de Muziekver-
eniging in Oude Water, en fanfare 
Ons Genoegen te Montfoort onder 
haar leiding. Hiernaast is zij ad in-
terim dirigente en fluitiste van ver-
schillende harmonie-en fanfare or-
kesten.

40e Rommelmarkt een succes
Kudelstaart - Zaterdag is voor de 
veertigste maal de jaarlijkse Ku-
delstaartse rommelmarkt gehou-
den. Voor het eerst overdag en op 
zaterdag. Hierdoor werd de markt 
ook bezocht door kinderen, die uit 
een grote hoeveelheid speelgoed 
hun speeltjes konden kopen. Mede-
werkers van de Kudelstaartse Rom-
melmarkt hebben afgelopen vrij-
dag het gebouw van muziekvereni-
ging Flora aan de Wim Kan Dreef 
omgetoverd in een prachtige rom-
melmarkt. Enkele medewerk(st)er 
werkten voor de veertigste keer mee 
aan de markt. Burgemeester Vonk, 
die de markt zou openen, was he-
laas verhinderd. Wethouder Verburg 
kwam daarom zaterdag morgen al 
om 9 uur een kijkje nemen bij de 
voorbereidingen. Vanaf kwart over 9 
stonden de eerste klanten te wach-
ten op de vele koopjes. Toen de deu-
ren open gingen was het gebouw in 
een mum van tijd gevuld met ko-
pers, die snel een bres sloegen in 
de uitgestalde goederen. De hele 
dag was het een gezellige drukte op 
de markt. Jong en oud probeerden 
buiten in een grote container zijn 
geluk met het borden gooien. Drie 
vrolijke meiden brachten de lootjes 
aan de man. Menigeen genoot na-
dat de inkopen waren gedaan van 
een drankje aan de bar. Mede dank-
zij de halve pondjes paling kwam 
de opbrengst van de mark op ruim 
2700 euro. Een mooi bedrag dat be-
stemd is voor een waterleidingpro-
ject in Tanzania. Het project is een 

vervolg op het succesvolle rommel-
markt project dat in 2005 is onder-
steund. In het district Lushoto wordt 
de waterleiding verbeterd en uitge-
breid. De waterleiding maakt ge-
bruik van het natuurlijke verval van 
water in dit bergachtige gebied. Het 
project is opgedeeld in vier onder-
delen. Als eerste wordt de dam van 
een bestaand reservoir verhoogd. 
Hierdoor wordt voor 30.000 men-
sen de levering van drinkwater be-
trouwbaarder. Het tweede deel be-
treft de aansluiting van een bron-
nengebied op een al bestaand wa-
terleidingnet. 8000 Mensen krij-
gen hierdoor gedurende het hele 
jaar drinkwater. De projecten ma-
ken het mogelijk om in de dorpen 
Maringo Juu en Kireti waterleiding 
aan te leggen. 3000 Mensen krijgen 
dan voor het eerst goed drinkwater. 
Het totale project kost 170.000 eu-
ro. De toekomstige gebruikers moe-
ten hiervan 10% opbrengen. Ook 
moeten ze werkzaamheden verrich-
ten voor het aanleggen van de lei-
dingen. Zij betalen daarna voor het 
geleverde water, zodat de water-
leiding kan worden onderhouden. 
Voor de napraatavond, die begin 
november wordt gehouden, nodigt 
Rommelmarkt Kudelstaart alle oud 
medewerk(st)ers uit om onder het 
genot van een drankje terug te blik-
ken op 40 succesvolle rommelmark-
ten en de projecten die daarmee zijn 
ondersteund. 

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Kunst kijken in ateliers
Aalsmeer - De eerste twee edi-
ties mochten een succes genoemd 
worden en ook tijdens de der-
de open dagen van Kunstencen-
trum Aalsmeer afgelopen weekend 
mochten veel bezoekers verwelkomt 
worden. Het Kunstencentrum is ge-
huisvest in het bedrijvencomplex 
van Jovar aan de Aalsmeerderweg 
230. Eigenaar Johan de Jong heeft 
zijn kas in de loop der tijd zo ver-
bouwd dat hij, naast bedrijfsmatige 
ruimtes, ook ateliers verhuurt. Hier 
hebben inmiddels twintig hobbyis-
ten en kunstenaars hier onderdak 
gevonden. Naast de schilderijen, te-
keningen en beelden in de centra-
le expositieruimte, werd publiek de 
mogelijkheid gegeven om een kijk-
je te nemen in vijftien ateliers. Het 

leukste aan de open dagen vinden 
de kunstenaars om te kunnen la-
ten zien hoe zij werken en veelal vin-
den ook de bezoekers dit het leuk-
ste aspect. Vol bewondering en met 
veel interesse werden de ateliers 
bezocht en er zijn heel veel vragen 
gesteld aan de kunstenaars. Deze 
groep kijkt terug op een heel gezel-
lig weekend en vast en zeker de vele 
bezoekers ook. Wie meer informatie 
wil, kan kijken op www.kunstencen-
trumaalsmeer.nl. Nog nooit geweest, 
maar de interesse gewekt? Gezien 
het enthousiasme van alle kunste-
naars gaan volgend jaar begin okto-
ber vast weer de deuren wijd open 
voor publiek.  

Foto: www.kicksfotos.nl. 

De Top 10 van theaterdirecteur Van Eick

Vrijwilliger Arie Koningen in 
‘Door de Mangel’ op radio
Aalsmeer - Het programma ‘Door de 
Mangel’ op Radio Aalsmeer ontvangt 
maandag 14 oktober in de zesde uit-
zending opnieuw een interessan-
te gast. In dit programma wordt we-
kelijks een (on)bekende Aalsmeerder 
aan de luisteraars voorgesteld en laat 
luisteraars kennismaken met zijn of 
haar muzieksmaak. Maandag 7 okto-
ber was de tuinchef van de Historische 
Tuin Cees van Dam te gast. In deze on-
derhoudende en leerzame editie van 
het radioprogramma heeft de hovenier 
een kijkje in zijn dagelijkse leven ge-
geven. In het programma maakte de 
hovenier tevens bekend wie hij graag 
in de volgende uitzending als gast in 
‘Door de Mangel’ wil horen en dat is op 
en top vrijwilliger bij de Historische Tui, 
tevens een actief lid van mannenkoor 
Con Amore en eveneens werkzaam 

bij het Crown Theater als vrijwilliger: 
Arie Koningen. Hij zal komende maan-
dag 14 oktober van 19.00 tot 20.00 uur 
zelf de muziek samenstellen en neemt 
een voorwerp mee naar de studio wel-
ke een belangrijke rol speelt/heeft ge-
speeld in zijn leven. Om 20.00 uur volgt 
dan het programma ‘De top 10 van…’. 
Wekelijks mag een willekeurige (on)
bekende Aalsmeerder zijn of haar per-
soonlijke top 10 samenstellen en sa-
men met Laurens van Kessel en Rinus 
van Itterzon deze nummers aan elkaar 
smeden. Uiteraard blijft er ook ruim-
te over om over andere zaken te pra-
ten. Deze week is de directeur van het 
Crown Theater Peter van Eick te gast. 
Radio Aalsmeer is te beluisteren op 
105.9 FM, kabel op 99.0 FM en via in-
ternet: www.radioaalsmeer.nl. Het be-
zoekadres is Van Cleeffkade 15.

Aalsmeer - Caroline Mekke is op-
richtster van Davvero Accountants, 
een accountantskantoor in Aalsmeer 
voor ondernemers die meer willen 
dan alleen cijfers. “Bijna 11 jaar ge-
leden ben ik begonnen bij een klein 
MKB accountantskantoor. Bij dit kan-
toor heb ik mijn commerciële achter-
grond gecombineerd met mijn liefde 
voor het accountant vak. Een prachti-
ge basis voor mijn carrière, die ik uit-
eindelijk bij KPMG voortzette als regis-
ter accountant”, vertelt Caroline. En ze 
vervolgt: “Bij KPMG heb ik uiteindelijk 
zeven jaar met enorm veel plezier ge-
werkt en veel geleerd. Drie jaar gele-
den werd het tijd om deze kennis en 
ervaring in te zetten voor klanten van 
Davvero Accountants. Van mijn klan-
ten hoor ik vaak terug dat ze mijn be-
naderingswijze erg prettig vinden. Als 
persoon ben ik spontaan, vriendelijk 
en toegankelijk. Ik neem geen blad 
voor de mond en ik ben erg kritisch. 
Dat weten veel klanten te waarderen. 
Klanten weten bij mij waar ze aan toe 
zijn, op een leuke, duidelijke en laag-
drempelige manier. Ik raak geïnspi-
reerd door de mensen die ik ontmoet, 
er zijn zoveel gedreven ondernemers! 
Als ik dan de iemand kan helpen om 
zijn of haar bedrijf nog succesvoller te 
maken door mijn financiële expertise in 
te zetten, dan is mijn missie geslaagd. 
Ik raak bijzonder geïnspireerd door het 
verhaal achter de cijfers. Zo houd ik re-
gelmatig een voeten-op-tafeloverleg 
met klanten en relaties. Tijdens zo´n 
overleg wordt er vrijblijvend gesproken 
over de gang van zaken, de toekomst 
van het bedrijf en de rol van de onder-
nemer daarin. Dit overleg levert vaak 
veel nieuwe inzichten op over kansen 
en risico’s, en dat is niet in geld uit te 
drukken. Veel ondernemers beschou-
wen administratie als een last, als een 
noodzakelijk kwaad. Ik vind dit een ge-
miste kans. Juist met een goed inzicht 
in de financiële situatie wordt onder-
nemen zoveel mooier! Zo kan bijvoor-
beeld een investering wel interessant 
zijn als je niet alleen kijkt of je banksal-
do het toelaat, maar ook de fiscale en 
de langere termijn bedrijfsmatige voor-
delen mee in overweging neemt. Of je 
ziet dat de winst ten opzichte van vorig 
jaar is gedaald, waar ligt dit dan aan? 
Heb je minder omzet, of zijn de kosten 
gestegen? Kun je misschien nog er-
gens voordeel mee behalen? Wat ik wil 
zeggen, er hoort een verhaal bij de cij-
fers en zonder dat verhaal zijn de cij-

fers een stuk minder waard. Vanuit de-
ze gedachte heb ik Davvero Accoun-
tants opgericht. Ik wil ondernemers 
vertellen wat er staat zodat ze ook be-
grijpen wat er gebeurt. Davvero Ac-
countants is een kleinschalig kantoor 
en kenmerkt zich door een persoonlij-
ke aanpak en een servicegerichte hou-
ding. Ik ben degene die met de cij-
fers bezig is en ik weet daardoor wat 
er speelt. Als je bijvoorbeeld belt met 
Davvero Accountants, ben ik degene 
die je aan de telefoon krijgt. Door mijn 
kantoorkosten laag te houden kan ik 
hoogwaardige dienstverlening tegen 
een concurrerende prijs. Daarnaast 
staat bij Davvero Accountants duide-
lijkheid voorop. Dit betekent dat ik met 
mijn klanten een abonnement afsluit, 
waarin we afspreken welke werkzaam-
heden ik voor hem verricht en welk 
vast maandbedrag hiervoor verschul-
digd is. Hierdoor liggen geen verras-
singen op de loer. Een starter zit na-
tuurlijk vol goede ideeën en is razend 
enthousiast. Dit enthousiasme is wat 
mij betreft een belangrijke voorwaarde 
voor het laten slagen van een briljant 
idee. Daarbij kan het geen kwaad om 
iemand van een afstand en met een 
kritische blik naar de plannen te laten 
kijken, dit onder het mom van ‘goed 
begonnen is half gewonnen’. Speciaal 
voor starters houd ik daarom elke vrij-
dagochtend van 9.00 tot 10.00 uur een 
spreekuur op mijn kantoor aan de Van 
Cleeffkade 15. Starters hebben dan de 
mogelijkheid om vrijblijvend hun plan-
nen met mij te bespreken en mij als 
‘sparringpartner’ te gebruiken. Hier-
voor hoeft niet vooraf een afspraak ge-
maakt te worden.” Meer weten? Kijk 
dan op www.davvero-accountants.nl 
of bel 0297-753624.

Eerste bockbier-tocht in Dorp 
voor herhaling vatbaar!
Aalsmeer - De eerste Aalsmeer-
se bockbier-tocht werd afgelopen 
donderdag 3 oktober gehouden en 
dit initiatief van de vier horecagele-
genheden de Praam, Joppe, De Ou-
de Veiling en De Jonge Heertjes is 
zeker voor herhaling vatbaar. Mid-
dels een strippenkaart van 10 euro 
konden in totaal vier verschillende 
bockbieren geproefd worden. Veel-
al in groepjes gingen de deelnemers 
op weg naar de deelnemende cafés 
en restaurants om gezellig met el-
kaar het glas te heffen en natuur-
lijk het discussie-boompje op te zet-
ten over de smaak en de afdronk. Er 
was keuze uit zes soorten bockbier, 
maar voor wie liever een glaasje fris, 
een ‘gewoon’ tapbiertje of een wijn-
tje wilde drinken, was er ook varia-
tie. Alle vier hebben hun eigen huis-

wijnen en bij elk komen verschillen-
de merken bier van de tap. De bock-
bier-tocht werd opgeluisterd met 
livemuziek. In danscafé de Praam 
was tijdens de proefavond een op-
treden van Ted’s Roadshow met ge-
zellige country, folk en blues mu-
ziek. In café Joppe werden de be-
zoekers getrakteerd op onvervals-
te blues van gitarist en zanger Hein 
Meijer en in restaurant De Oude 
Veiling wist zanger en gitarist Hans 
Millenaar het publiek met rocknum-
mers en ballads in de stemming te 
brengen. Hij kreeg hierbij af en toe 
hulp van collega-muzikanten Jack 
Muller en Bart Vreken. Leuk hoor 
deze extra reuring in de horeca op 
eigenlijk een ‘gewone’ donderdag-
avond. Zeker op de agenda houden!
Foto’s: Jacqueline Kristelijn

Davvero Accountants: 
Voor ondernemers die meer 

willen dan alleen cijfers
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Ruim 6.000 euro aan schade 
door vandalen in gemeente
Aalsmeer - In het derde kwartaal 
van zijn de kosten voor schade ten 
gevolg van vandalisme in Aalsmeer 
opgelopen tot ruim 6000 euro. Het 
gaat hier dan om  schade die opzette-
lijk is toegebracht aan gemeentelijke 
eigendommen, zowel in de openbare 
ruimte als aan gemeentelijke gebou-
wen. In juli zijn ruiten van The Future 
vernield. Ook is er ruitschade toege-
bracht bij de graaf Willemlaan num-
mer 3 en er is straatmeubilair vernield. 
In augustus hebben vandalen schade 
toegebracht aan het hoogteportaal bij 
de Hornweg. Meerdere schakelkas-
ten zijn beplakt en beklad. In septem-
ber zijn er kosten gemaakt om graf-

fiti te verwijderen en schakelkasten 
schoon te maken. Tot nu toe is de ge-
meente Aalsmeer 12.500 euro kwijt 
aan het herstellen van opzettelijk toe-
gebracht schade aan gemeentelijke 
eigendommen. De gemeente hoopt 
dat Aalsmeerders zelf vaker optre-
den tegen vandalisme. Bijvoorbeeld 
door er met hun kinderen over te pra-
ten of melding te doen van vernie-
lingen. Een melding vergroot name-
lijk de pakkans van de daders. Ziet u 
een vernieling gebeuren, bel dan 112. 
Ziet u de gevolgen van vandalisme, 
bel dan de politie via 0900-8844 of 
geef de melding door aan de Service-
lijn van de gemeente via 0297-387575. 

Beweging rond Seringenpark
Aalsmeer -  Naar aanleiding van 
de belabberde groeiomstandighe-
den in het Seringenpark is in op-
dracht van de gemeente Waren-
co ingenieurs een bodemonder-
zoek gestart. Gekeken wordt on-
der andere naar de grondwater-
stand, doorlaatbaarheid van de klei-
lagen, kwelwater vanuit de Molen-
vliet en drainage. Ook de noodzake-
lijke verzwaring van de dijk, die Rijn-
land gepland heeft, wordt in het on-
derzoek betrokken. Eind van dit jaar 
moeten de resultaten van het on-
derzoek bekend zijn. Voor die tijd 
worden de watergangen en de vij-
ver in het park uitgebaggerd en de 
beschoeiing vernieuwd. De Werk-
groep Seringenpark e.o. is blij met 
deze gang van zaken. Al twee jaar 

pleiten ze voor een degelijke aanpak 
van het mooie park. De 120 serin-
genvariëteiten gedijen alleen in op-
timale omstandigheden en het zou 
heel jammer zijn als door onzorg-
vuldig onderhoud deze bijzondere 
collectie zou verdwijnen. Zeker nu 
het park de status van gemeente-
lijk monument heeft. De Werkgroep 
heeft inmiddels het vernielde bank-
je bij de vissteiger vervangen. Van-
daar kun je weer mooi over de Mo-
lenvliet uitkijken. Ook twee bank-
jes in het park hebben een veran-
dering ondergaan. In de bovenste 
plank is een spreuk gefreesd. Volop 
beweging dus in en rond het Serin-
genpark dat met de nu nog steeds 
bloeiende rozen een bezoek waard 
is. 

Deelgenoot maken van ervaringen
Wmo-raad in vergadering
Aalsmeer - Met het invoeren van de 
Wmo heeft de gemeente Aalsmeer de 
verplichting gekregen om de inwo-
ners te betrekken bij het vormgeven 
van het Wmo-beleid. De gemeen-
te Aalsmeer moet haar burgers vra-
gen wat ze van de plannen vinden en 
of ze nog wensen hebben. Daarom 
is de Wmo-raad in het leven geroe-
pen. De Wmo regelt dat mensen die 
hulp nodig hebben in het dagelijk-
se leven ondersteuning krijgen van 
de gemeente Aalsmeer. Het gaat om 
voorzieningen als hulp bij het huis-
houden, een rolstoel of woningaan-
passing. De Wmo ondersteunt men-
sen die zich inzetten voor hun mede-
mens of buurt. Het gaat bijvoorbeeld 
om mantelzorgers en vrijwilligers. De 
Wmo stimuleert activiteiten die de 
onderlinge betrokkenheid in buurten 
en wijken vergroten. De Wmo biedt 
ondersteuning om te voorkomen dat 
mensen later zwaardere vormen van 
hulp nodig hebben.  Iedereen kan bij 
het gemeentelijk Wmo-loket terecht 
voor advies, hulp en ondersteuning. 
De Wmo-raad wordt daarom in een 
vroegtijdig stadium betrokken bij de 
totstandkoming en uitvoering van 
gemeentelijk beleid binnen het kader 
van de in de Wmo. De Wmo-raad ver-
gadert op woensdag 16 oktober om 
15.00 uur in vergaderruimte 011 van 
het gemeentehuis. De vergadering is 
openbaar. Tussen 14.30 en 15.00 uur 
bestaat de mogelijkheid om leden 
van de Wmo-raad deelgenoot te ma-
ken van uw ervaringen met de Wmo. 
De Wmo-raad kan en mag uiteraard 
geen individuele zaken in behande-
ling nemen of optreden als bemidde-

laar, maar kan wel een luisterend oor 
bieden met als doel het optimaliseren 
van het Wmo-loket en de Wmo-voor-
zieningen/diensten. In voorkomende 
gevallen zullen de bevindingen van 
de Wmo-raad zo nodig anoniem be-
sproken worden met het WMO-lo-
ket of desbetreffende beleidsambte-
naren. Het is wel gewenst dat u uw 
komst op de dinsdag voorafgaan-
de aan de vergadering meldt aan 
bestuurslid G.L. Droppert via 0297-
320922, zodat u bij de receptie van 
het gemeentehuis ontvangen kan 
worden en leden voor begeleiding 
naar de gespreksruimte zorgdragen.

Fracties verdeeld over locatie op Tuin

Geen overeenstemming 
p(l)assentenvoorziening
Aalsmeer - De raad is er donder-
dagavond 3 oktober niet in geslaagd 
overeenstemming te bereiken over 
het voorstel voor de realisatie van een 
p(l)assantenvoorziening voor water-
sporters op de Historische Tuin. De 
passantenvoorziening is voorzien in 
de reeds bestaande schuur op de 
Tuin, aan de kant van het Praamplein, 
en in deze openbaar toegankelij-
ke voorziening zouden dan douches, 
toiletten en wasgelegenheid gerea-
liseerd worden. Het college wil hier-
voor het projectbudget verhogen van 
55.000 naar 71.000 euro. Bij de be-
handeling in het Beraad van 12 sep-
tember zag het er naar uit dat alleen 
de fractie van AB bezwaren had. Dit 
omdat een passantenvoorziening op 
de Historische Tuin gekoppeld zou 
worden aan een horecagelegenheid 
in de vorm van een theehuis. AB gaf 
aan geen passantenvoorziening te 
willen op het terrein van de Tuin. In 
het verleden is door de fractie gepleit 

voor een plaats op het Praamplein en 
bij deze plek wil AB blijven. De CDA 
fractie gaf aan juist blij te zijn met de 
plaats op de Historische Tuin, zo ook 
PACT Aalsmeer. De VVD fractie wil-
de bij de behandeling in het Beraad 
nog weten of de sanitaire voorzienin-
gen worden afgesloten en op welk 
tijdstip. Tijdens behandeling van de 
tweede termijn en de besluitvorming 
afgelopen donderdag 3 oktober in de 
Raad bleek de beslissing toch anders 
uit te pakken.  Op verzoek van PACT 
Aalsmeer werd een hoofdelijke stem-
ming gehouden en deze staakte bij 
tien stemmen voor en tien stemmen 
tegen het voorstel. Wim Spaargaren 
(VVD) ontbrak bij de vergadering. Op 
31 oktober vindt opnieuw stemming 
plaats (geen behandeling) en als de 
raad voltallig is zal de balans over-
slaan in de richting van de raadsleden 
van AB en VVD en wordt het voorstel 
verworpen. CDA en PACT Aalsmeer 
komen samen tot tien stemmen.

Aalsmeer - Al een kleine tien jaar 
pleiten de ondernemers in het cen-
trum voor meer aanlegplaatsen en 
betere voorzieningen voor passan-
ten. Op die manier zou de unieke lig-
ging van het dorpscentrum aan het 
water benut kunnen worden. Meer 
bezoekers betekent meer levendig-
heid, sfeer en een stimulans voor de 
lokale economie. Die kansen zijn er, 
daar is iedereen het over eens. Een 
paar jaar terug is de eerste stap ge-
zet door het aantal aanlegplaatsen bij 
het Praamplein te vergroten en hier 
een heus ‘haventje’ te creëren, inclu-
sief een elektriciteit- en watervoor-
ziening. Een logisch – en noodzake-
lijk – vervolg hierop is het aanbieden 
van faciliteiten als douches, toiletten 
en een wasmogelijkheid. Voorzienin-
gen die, mits goed beheerd en net-
jes, het aantal passanten zullen doen 
toenemen en hun verblijfsduur zul-
len verlengen. Voor deze voorzienin-
gen is een fantastisch plan bedacht, 
namelijk om deze onder te brengen 
bij de Historische Tuin, die in samen-
hang hiermee een bescheiden thee-
huis wil realiseren. Op die manier 
wordt aan verschillende wensen te-
gemoet gekomen: de wens van ie-
dereen om passantenvoorzieningen 
te realiseren in het centrum, de wens 

van de gemeente om de Historische 
Tuin meer zelfstandig te laten draai-
en en de wens van zowel onderne-
mers als de Tuin om dit unieke tuin-
bouwmuseum meer bij de rest van 
het dorp te betrekken. Wie kan daar 
op tegen zijn? Helaas wijst de prak-
tijk anders uit. Twee partijen (AB 
en VVD) in de gemeenteraad wen-
sen niet mee te werken aan dit plan. 
Belangrijkste argument: de openba-
re toiletvoorziening moet tegenover 
de Albert Heijn komen en dus niet 
honderd meter verderop bij de His-
torische Tuin. Gevolg: anderhalf jaar 
voorbereidingstijd naar de knoppen 
en een heleboel vragen. Wie moet 
die voorzieningen beheren? Wordt 
zoiets geen rotzooi? Hoe creëren we 
op deze manier ooit een echte pas-
santenhaven? Hoeveel parkeerplaat-
sen verdwijnen er? En waar haalt de 
gemeente eigenlijk het geld van-
daan? Een onbeschaafde Hollandse 
uitdrukking schiet spontaan te bin-
nen: ‘Zijn ze nou helemaal van de … 
?’ De rest mag u, indachtig het on-
derwerp, zelf invullen.

Bestuur Stichting Ondernemers-
fonds Meer Aalsmeer
Voor reacties: info@aalsmeer-
centrum.nl.

ingezonden
Passantenvoorziening Praamplein: 
Weer een paar stappen terug!

Verbondenheid en inspiratie
Vijfenzeventig mensen eten 
samen in gemeentehuis 
Aalsmeer - Op zaterdag 5 okto-
ber waren 75 inwoners afgekomen 
op het diner in de burgerzaal van 
het gemeentehuis ter gelegenheid 
van de landelijke week van de een-
zaamheid. ‘De langste eettafel’ heeft 
Debby Albers in Aalsmeer met suc-
ces opgepakt en georganiseerd. 
Wethouder Zorg en Welzijn Ad Ver-
burg: “Samen eten verbindt en in-
spireert. Een prachtig initiatief en 
een perfecte organisatie.” Om 19.30 
uur opende de wethouder de tafel 
door iedereen van harte welkom te 
heten. Hij gaf aan: “Knap dat u er 
bent, voor sommigen van u een hele 
overwinning.” De kok zette een culi-
nair 3-gangen diner neer en op de 
avond was muziek van Xing uit het 
hart. Rond half 10 gingen de kaarsen 
uit. CDA-raadslid Dirk van Willegen 
had zich aangemeld als vrijwilliger 
om mensen thuis te brengen. Orga-
nisator Debby Albers van Thanda: 
“Gezelligheid kent geen tijd. Er hing 
al snel een fantastische harmonieu-
ze sfeer, hierdoor werd het met el-
kaar zo gezellig dat de tijd vergeten 
werd. Een half uur later dan gepland 
vertrokken de gasten voldaan en 
zeer tevreden huiswaarts. Een aan-
tal mensen heeft zelfs een moedige 
stap gezet om uit hun isolement te 
komen en zich open te stellen voor 
een ander want iedereen hoort erbij! 
De eerste Langste Eettafel was een 
feest en vraagt naar meer!”

Vrijwilligerswerk en eenzaam
Wethouder Verburg: “In Aalsmeer 

voelen veel mensen, zowel jong als 
oud zich eenzaam. Net als ruim 1,6 
miljoen andere Nederlanders. Een 
op de drie vrijwilligers die al een-
zaam is, voelt zich minder eenzaam 
door vrijwilligerswerk. Het doen van 
vrijwilligerswerk levert zelfs een 
grotere bijdrage aan het verminde-
ren van hun eenzaamheid dan zij 
verwachtten. Van de mensen die 
zich eenzaam voelen, doet ruim één 
op de vijf geen vrijwilligerswerk om-
dat zij niet gevraagd worden. In de-
ze tijden van bezuinigingen in de 
zorg zijn steeds meer vrijwilligers 
nodig. Ik weet dat organisaties als 
Mantelzorg Steunpunt, Zonnebloem 
Aalsmeer, het Rode Kruis, Rozen-
holm en Zorgcentrum Aelsmeer en 
de Vrijwilligerscentrale Aalsmeer 
vrijwilligers zoeken. De mensen die 
hulp van deze vrijwilligers krijgen 
zijn hier heel erg dankbaar voor. Het 
is daarom als vrijwilliger heel dank-
baar en nuttig werk. De woonzorg-
centra in Aalsmeer hebben ook de 
mogelijk om samen te eten of an-
dere activiteiten te doen. Ook in 
het actieve verenigingsleven en bij 
sportclubs in Aalsmeer zijn vrijwilli-
gers en leden nodig. Ouderenadvi-
seurs bezoeken senioren die een-
zaam zijn. In de gemeente zijn ook 
Netwerkcoaches actief die mensen 
kunnen helpen hun sociale kring op 
te bouwen of uit te breiden. U kunt 
deze vrijwilligers bereiken via het 
Mantelzorg Steunpunt. U hebt de 
kans nieuwe mensen te moeten en 
kunt daar dus ook hulp bij krijgen.”

Wethouder Zorg en Welzijn Ad Verburg en organisator Debby Albers van 
Thanda met op de achtergrond de mensen aan het diner.

MAATJES GEZOCHT: 
Roads Maatjesproject zoekt vrijwilligers

Meer info? www.roadsmaatjesproject.nl
T: 06 - 57 57 31 51 

E: maatjesproject@roads.nl

Danja Willemsen krijgt uit handen van Ineke Saarlos van ‘Een Blokje Om’ een  
mand vol met lekkernijen.

5-Jarige kaaswinkel trakteert
Kudelstaart - Afgelopen week vierde 
Ineke Saarloos het vijfjarig bestaan van 
haar kaaswinkel ‘Een Blokje Om’ in win-
kelcentrum Kudelstaart. Wie jarig is trak-
teert en dus ontvingen alle klanten van-
af woensdag een lekker Frans kaasje. Er 
werden dit keer twee prachtige manden 

verloot onder de klanten die hun kassa-
bon in de ton hadden gedeponeerd. De 
trekking heeft afgelopen zaterdag 5 ok-
tober plaatsgevonden. De winnaars wa-
ren de familie Kraan en Danja Willem-
sen. Zij kwamen zeer blij en verrast de 
cadeaumand in ontvangst nemen. 

Audioverslaggeving in Raad
Aalsmeer - De fracties is afgelopen 
donderdag 3 oktober tijdens de Raad 
gevraagd groen licht te geven voor 
het beschikbaar stellen van een kre-
diet voor het continueren van audiover-
slaglegging. Een wordt nu een budget 
van structureel 7.500 euro beschikbaar 
gesteld vanaf het jaar 2014 en dit geld 
wordt voor een bedrag van 5.000 euro 
gedekt vanuit het programma Bestuur 
in ontwikkeling. De structurele gevol-

gen zullen verwerkt worden in de Len-
tenota 2014. Een na laatste agendapunt 
was het voorstel ter verlenging van de 
periode tot benoeming waarnemend 
griffier en tijdelijke extra raadsonder-
steuning. Goedkeuring is gegeven om 
de benoeming van mevrouw drs. ing. 
T.D. van Petersen-Bos als waarnemend 
griffier te verlengen. De verlenging van 
de tijdelijke inhuur voor extra raadson-
dersteuning geldt tot 1 januari 2014.

Snellere busverbinding naar 
Hoofddorp vanuit Aalsmeer
Aalsmeer - Buslijn 140 gaat voort-
aan rijden via de Schiphol Logistics 
Park-busbaan. De buslijn 169 wordt 
doordeweeks overdag, inclusief de 
spitsperioden, doorgetrokken vanaf 
Hoofddorp station via de oude rou-
te van lijn 140 naar Aalsmeer Horten-
siaplein om zo goed mogelijk de ver-
binding met Schiphol Rijk in stand 
te houden. De verbinding Aalsmeer-
Schiphol vindt plaats met lijn 140 en 
lijn 300/310 met een overstap op Beu-
kenhorst in Haarlemmermeer. De bus-
verbinding met Hoofddorp wordt hier-
door zo’n 6 minuten sneller en de ver-
binding met Schiphol blijft gelijk. Om 
de tien minuten in de spits gaat een 
bus richting Schiphol. De  overstap 
blijft, die is er nu ook al, maar komt al-
leen op een andere plek. Wethouder 

Verkeer Ad Verburg: “We blijven in ge-
sprek met de Stadsregio om het open-
baar vervoer van en naar Aalsmeer te 
verbeteren.”

Vervoerplannen
De definitieve vervoerplannen van de 
drie streekconcessies zijn recent door 
Connexxion en EBS opgeleverd. De-
ze zijn uitvoerig besproken met de ge-
meenten en leden van de RAR. In vrij-
wel alle wijzigingen kunnen de ge-
meenten en de RAR zich vinden. In 
sommige gevallen neemt de vervoer-
der de adviezen niet over en heeft 
de Stadsregio een afweging moeten 
maken. Het dagelijks bestuur van de 
Stadsregio Amsterdam heeft de ver-
voerplannen op 19 september goed-
gekeurd. 

Motie gemeenteraad voor 
aanpak overlast Schiphol
Aalsmeer - De gemeenteraad heeft 
het college via een een motie op-
geroepen zich een plek te verwer-
ven aan die tafels waar de werke-
lijke besluitvorming inzake Schiphol 
plaatsvindt. Aalsmeer kent een goed 
vestigingsklimaat, maar het leefkli-
maat en de economische groei wor-
den gehinderd door de overlast van 
Schiphol. De tot op heden gemaak-
te afspraken over hinderbeperken-
de maatregelen resulteren niet in 
het gewenste effect. Compensatie 
zou in die gebieden terecht moeten 
komen waar inwoners het meest 
gehinderd zijn. Diverse individueel 
gedupeerden in Aalsmeer wachten 
nog altijd op compensatie, terwijl er 
nog wel geld beschikbaar is bij de 
Stichting Leefomgeving Schiphol. 
De voltallige gemeenteraad heeft 
het college tevens opgeroepen zich 
actief in te zetten voor vervangen-
de hinderbeperkende maatregelen 

die het leefklimaat in Aalsmeer po-
sitief beïnvloeden en aanvullende 
compensatie ten behoeve van pro-
jecten in Aalsmeer die de leefbaar-
heid verbeteren en ten goede ko-
men aan de gemeenschap die da-
gelijks hinder ondervindt. Tenslotte 
werd het college opgeroepen actief 
te pleiten voor aanvullende com-
pensatie van individueel gedupeer-
den en vereenvoudiging van de toe-
kenning van deze compensatie. Vol-
gens wethouder Rik Rolleman zijn 
er ontwikkelingen gaande en vin-
den er gesprekken plaats. De zaak 
wordt dan ook warm gehouden. Er 
is de nodige steun en gedupeer-
den zullen binnenkort geïnformeerd 
worden. Met omliggende gemeen-
ten één front vormen en daar waar 
mogelijk in Den Haag flink aan deur 
rammelen, kan volgens alle be-
stuurders ook geen kwaad. Wordt 
ongetwijfeld vervolgd. 

Vrijdag verkoop 
van Rode Kruis
Aalsmeer - Op vrijdag 11 oktober 
zal er een verkoopstand van het Ro-
de Kruis staan bij de ingang van Al-
bert Heijn supermarkt in winkelcen-
trum Kudelstaart. Het locale Rode 
Kruis maakt met haar gasten unieke, 
handgemaakte artikelen, zoals sok-
ken, sjaals, mutsen en tafellakens. De 
verkoopopbrengst zal, net als in voor-
gaande jaren, weer besteed worden 
aan de aanschaf van nieuw hand-
werkmateriaal, zodat het sociale werk 
van het Rode Kruis voortgezet kan 
worden.De verkoop begint om 09.00 
uur en zal duren tot 17.00 uur ‘s mid-
dags. Wilt u ook een van de vele ar-
tikelen, voor speciale Rode Kruis prij-
zen? Wees er dan vroeg bij, want het 
is bekend dat alles gretig aftrek vindt. 
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Energieloket van Sienergie 
elke woensdagavond open
Aalsmeer - Woensdag 2 okto-
ber heropende Stichting Sienergie 
haar Energieloket in het gemeen-
tehuis. Het Energieloket is voort-
aan elke woensdagavond van 18.00 
tot 20.00 uur geopend. Iedereen die 
wil weten hoe hij of zij de energie-
rekening kan verlagen is van har-
te welkom voor een gratis en onaf-
hankelijk advies bij het loket in de 
burgerzaal. Wethouder Rik Rolle-
man: “Stichting Sienergie is al op ei-
gen kracht volop bezig om Aalsmeer 
duurzamer te maken. Als wethou-
der ben ik hier erg blij mee. Vooral 
omdat de doelstellingen van de ge-
meente Aalsmeer en Sienergie goed 
op elkaar aansluiten. Daarom heb-
ben we in juni van dit jaar al be-
sloten een samenwerking met el-
kaar aan te gaan en is in het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders is de vergadering van 1 okto-
ber jl. akkoord gegaan met het laten 
uitvoeren van vier duurzaamheids-
projecten door Sienergie. Het gaat 
hierbij om de projecten: Energielo-
ket, Energieadvies op maat, Wijk-
gerichte collectieve energierenova-
tie en Duurzame ondernemerskring 
Aalsmeer. Op deze manier kunnen 
we elkaar nog meer te versterken. 
Samen streven we naar een ener-
gieneutraal Aalsmeer in 2040.” Het 
Energieloket is een samenwerking 
tussen Sienergie en de gemeente 
en is bedoeld voor particuliere wo-
ningeigenaren, huurders, VvE’s en 
kleine ondernemers. Zij kunnen hier 
onafhankelijke informatie inwinnen 

over de mogelijkheden van woning- 
of gebouwisolatie, duurzaam reno-
veren, zonnepanelen en zonneboi-
lers, vakkundige aanbieders, sub-
sidieregelingen, de duurzaamheid-
lening van de gemeente en nog 
veel meer. Sienergie is een parti-
culier initiatief, een ideële stichting 
zonder winstoogmerk, die als onaf-
hankelijke intermediair een bijdrage 
wil leveren aan een energieneutraal 
Aalsmeer. De energieadviseurs van 
Sienergie kunnen ook uitleg geven 
over de duurzaamheidslening en de 
subsidieregeling duurzame energie-
maatregelen van de gemeente. De 
Duurzaamheidslening is een aan-
trekkelijke lening met een lage ren-
te voor particuliere woningbezitters. 
De lening is bedoeld voor mensen 
die energiemaatregelen aan de wo-
ning willen nemen, maar niet zelf de 
financiën op korte termijn beschik-
baar hebben. Naast de Duurzaam-
heidslening is er ook subsidie mo-
gelijk voor duurzame energiemaat-
regelen. Deze energiesubsidie is 
bedoelt om uw huis energiezuiniger 
te maken. Van 27 juni 2013 tot 31 
maart 2016 kunnen particuliere wo-
ningeigenaren subsidie aanvragen 
voor het treffen van bouwkundige 
en installatietechnische maatrege-
len aan hun eigen woning. Meer in-
formatie hierover staat op de websi-
tes van de gemeente en van Siener-
gie. Uiteraard kan voor meer infor-
matie en uitleg een bezoek aan het 
Energieloket in het gemeentehuis 
gebracht worden.

Mooi weer op boekenmarkt
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 5 
oktober werd in het Centrum de al-
weer bijna traditionele boekenmarkt 
gehouden. Er mochten vele bezoe-

kers verwelkomt worden en hier aan 
was ook het weer debet. Rond het 
middaguur dreigde een regenbui te 
gaan vallen, maar gelukkig ging de-

Eerste startersappartement in 
Dorpshaven-Zuid opgeleverd 
Aalsmeer - Afgelopen maandag 
heeft wethouder Rik Rolleman de 
eerste sleutel van het appartemen-
tengebouw voor starters in nieuw-
bouwproject Dorpshaven-Zuid uit-
gereikt. De komende weken zul-
len de overige woningen van het 
gebouw worden opgeleverd. Ruim 
een jaar geleden werd, na een voor-
spoedige 100% verkoop, begonnen 
met de bouw van dit fraaie com-
plex langs de nieuwe N196. Het 
project Dorpshaven-Zuid is ont-
wikkeld door Timpaan in Rijsen-
hout. In totaal zullen er uiteindelijk 
drie identieke gebouwen met star-
tersappartementen verrijzen langs 
de N196. Wethouder Rik Rolleman 
is verheugd dat het fraaie gebouw 
nu wordt opgeleverd en dat de ge-
meente hiertoe heeft kunnen bijdra-
gen door middel van het verstrek-
ken van startersleningen aan de in-
woners van Aalsmeer. “Ook bij de 
nog te realiseren gebouwen voor 
starters in Dorpshaven-Zuid, gaat 
de gemeente de toekomstige be-
woners helpen met de financiering 
door middel van het verstrekken 
van startersleningen. Hiervoor heeft 
de gemeente apart een bedrag ge-
reserveerd en het rijk betaalt hier 
ook 50% aan mee”, aldus wethou-
der Rolleman. De sleutel werd door 
de wethouder uitgereikt aan Robert 
Oldenburger. Robert was al enige 
tijd op zoek naar een woning, maar 
tot anderhalf jaar geleden was al-
leen huur voor hem een optie. Tot-
dat anderhalf jaar geleden dit ge-

bouw in de verkoop kwam. “Dit was 
‘mijn kans’”, vertelt Robert enthou-
siast. ”Ik heb, na de notariële loting, 
zelfs mijn eerste voorkeur toege-
wezen gekregen, een appartement 
op de bovenste verdieping met een 
enorme vliering. Het ziet er allemaal 
geweldig uit! Ik heb enorm veel zin 
om nu te gaan klussen, en zo spoe-
dig mogelijk mijn eigen huis te gaan 
betrekken.” Aannemer Slokker is 
ruim een jaar bezig geweest met 
de bouw van het complex. Slokker 
heeft zo goed en netjes gebouwd, 
dat bij de oplevering van het appar-
tement van Robert er geen enkel 
‘opleverpunt’ was. Tussen de huidi-
ge twee inmiddels gerealiseerde ap-
partementengebouwen in Dorpsha-
ven-Zuid zal het tweede identieke 
gebouw met startersappartemen-
ten worden gerealiseerd. Ontwikke-
laar Timpaan heeft recent met Shell 
een afspraak gemaakt over de LPG-
tank bij het benzinestation aan de 
provinciale weg (N196). Shell zal, 
zodra het nieuw te bouwen appar-
tementengebouw zal worden be-
woond, stoppen met de verkoop van 
LPG. De verkoop en bouw van de-
ze twee- en driekamerappartemen-
ten start nadat het bestemmings-
plan door de gemeente is aange-
past. Ontwikkelaar Timpaan hoopt 
daarom begin 2014 te kunnen star-
ten met de verkoop van deze wonin-
gen. Geïnteresseerden kunnen zich 
nu alvast melden bij EKZ |Malelaars 
in Uithoorn of Amstelveen of Eve-
leens Makelaars in Aalsmeer.

V.l.n.r. Directeur Jaap Zwart van Timpaan, eerste bewoner Robert Oldenburger 
en wethouder Rik Rolleman.

Mooie wijnavond Wittebol 
met internationaal allure 
Aalsmeer - De najaarsproeverij van 
Wittebol Wijn viel dit jaar vroeg in het 
seizoen. Hiervoor is bewust gekozen, 
aangezien de klanten daardoor lan-
ger van de mooie najaarswijnen kun-
nen genieten. Ook dit jaar was Wit-
tebol Wijn weer te gast bij Bruinsma 
Hydrokultuur, waar men toch altijd 
wéér zorgt voor een prettige en intie-
me sfeer. Dit maal natuurlijk ook weer 
met uitgebreide kerstshow, waar de 
klanten van Wittebol van konden ge-
nieten. Pak ‘m beet 130 klanten wis-
ten de weg naar Bruinsma wederom 
te vinden. Deze avond zorgde Rafael 
Vargas van Viña Ventisquero en Gil-
les Hecquet van Domaine de Gran-
geneuve voor de internationale allu-
re. Beide mannen vertelden met pas-
sie over hun wijnen en vonden daarbij 
gehoor bij de geïnteresseerde klanten 
van Wittebol Wijn. Hun wijnen waren 
deze avond dan ook zeer in trek. To-
taal stonden er deze avond 121 wijnen 
en 2 cognaclikeuren van Meukow op 
de proeftafel. Diverse landen wa-
ren vertegenwoordigt: Frankrijk, Ita-
lië, Spanje, Portugal, Roemenië, Chi-
li, Argentinië en Zuid-Afrika. De Wijn 
van de Maand Oktober stond op ta-
fel 1 klaar om geproefd te worden, 
een mooie fruitige Sauvignon Blanc 

en een soepele Carmenère uit Chili. 
De eigen import wijnen uit Hongarije 
en Oostenrijk werden gepresenteerd 
op tafel vier. De topper op deze tafel 
was de Bakondi Cabernet Sauvignon 
uit Hongarije, bekroond met een Gold 
Medal op het wijnfestival te Budafok. 
Gilles Hecquet liet op de volgende ta-
fel een zestal mooie wijnen proeven 
van Domaine de Grangeneuve. Rafael 
Vargas uit Chili liet zijn wijnen proe-
ven van Vina Ventisquero. Totaal 13 
prachtige wijnen van een chardon-
nay en sauvignon tot de specialiteiten 
Vertice 2007 en Pangea 2005. Op tafel 
7 waren de wijnen van de folder-ac-
tie te proeven, de Terrasse de Lalande 
Blanc was daar de absolute winnaar. 
Tafel 9 was Spanje wat de klok sloeg. 
Een heerlijke cava van Torre Oria ge-
volgd door een Tempranillo en Garna-
cha van Azabache. De collega’s van 
Wittebol bemande de tafel met de ei-
gen import uit Frankrijk. Mooie wijnen 
uit Zuid-Frankrijk en het Bordeaux-
gebied. Dirk en Linda van Zoolingen 
en medewerkers kunnen tevreden 
terugkijken op een zeer geslaagde 
avond. Het seizoen van kerst- en rela-
tiegeschenken staat nu voor de deur, 
In de winkel in de Ophelialaan 116 
hiervoor diverse leuke ideeën.

V.l.n.r. Gilles Hecquet (Domaine de Grangeneuve), Dirk van Zoolingen en 
Marc Vos.

ze de gemeente voorbij. Het bleef 
van de aanvang tot sluitingstijd 
droog en soms zonnig weer. In de 
Zijdstraat was het gevarieerde win-
kelaanbod aangevuld met kramen 
waar, de naam zegt het al, met name 
boeken van allerlei genres te koop 
werden aangeboden. Het is nog tot 
en met 13 oktober Kinderboeken-
week en dus was er extra aandacht 
voor de jonge bezoekers. Maar ook 
voor liefhebbers van thrillers en ro-
mans was het aanbod divers, even-

als er heerlijk gestruind kon worden 
in kisten vol stripboeken. Ook wer-
den tweedehands boeken voor het 
goede doel verkocht, konden cd’s 
aangeschaft worden en kon kennis 
gemaakt worden met verschillende 
creatieve snuisterijen. De innerlijke 
mens kon zich onder andere tegoed 
doen aan Vietnamese loempia’s. 
De boekenmarkt: Weer een gezel-
lig succes! 
Foto’s: www.kicksfotos.nl 
en Jacqueline Kristelijn

Opbrengst Stichting Bijstandskind
Nieuw: Kringloop Mania
Aalsmeer - Afgelopen week is er 
een nieuwe Kringloopwinkel bijge-
komen in Aalsmeer. Kringloop Ma-
nia is gevestigd in het achterste deel 
van het voormalige pand van Black 
Jack aan de Aalsmeerderweg. Voor ei-
genaar Henk Kersten is dit de twee-
de kringloopwinkel die hij bezit. In Ter 
Aar is er namelijk ook een. Hij vertelt 
dat er echt vraag naar is en wat deze 
zaak nu zo bijzonder maakt: “De op-
brengst van beide kringloopwinkels 
gaat in zijn geheel naar de Stichting 
Bijstandskind Nederland. Deze stich-
ting is er voor kinderen waarvan de 
ouders balanceren op de armoede-
grens. Helaas hebben we daar mee te 
maken en ik ben zeer begaan met dit 
feit. Waar de stichting zich op richt zijn 
kinderen met een talent voor bijvoor-

beeld muziek of sport, maar deze gave 
niet kunnen ontplooien, omdat er ge-
woon geen geld genoeg is. Dit finan-
ciële probleem kan bij bijstandskinde-
ren een geestelijk isolement veroorza-
ken met als gevolg dat het kind moei-
lijk mee kan komen op school, vaak 
buiten de groep valt of het mikpunt 
wordt van pesterijen. Door middel van 
zogenaamde ‘Kanjertrainingen’ kun-
nen die kinderen leren om het zelfver-
trouwen terug te krijgen zodat ze weer 
voor zichzelf kunnen opkomen. Stich-
ting Bijstandskind Nederland is er echt 
om kinderen de top te laten behalen 
met hun talenten. Het zou toch zonde 
zijn als dit alleen door financiële nood 
niet kan? U begrijpt dat hier geld voor 
nodig is, vandaar dat ik mij inzet met 
mijn tweedehands kringloopwinkels.” 

Op de website www.kringloopmania.nl 
staat alle informatie over de stichting 
en welke kinderen hiervoor precies in 
aanmerking kunnen komen. Even voor 
de duidelijkheid; de opbrengst van de 
winkel in Aalsmeer wordt uitsluitend 
besteed aan kinderen hier uit de regio.
 
Vrijwilligers nodig
Tijdens het gesprek wordt de laat-
ste hand gelegd aan de inrichting. 
Op de ruim negenhonderd vierkan-
te meter vloeroppervlak staan inmid-
dels al heel veel tweedehands spul-
len. Álles kan ingebracht worden. Ook 
halen en brengen behoort tot de op-
ties. “Wij ontruimen gratis. We werken 
met een fijn ploegje vrijwilligers. Zon-
der hen zou het niet kunnen draaien. 

Uiteraard kunnen wij nog veel meer 
handen gebruiken!”, aldus Henk, die 
er naast zijn vrijwilligerswerk nog een 
autobedrijf op na houdt in Ter Aar. De 
openingstijden van Kringloop Mania 
zijn van maandag tot en met zaterdag 
van tien tot vijf uur. U vindt er meubels, 
boeken, servies, speelgoed, elektroni-
ca, kleding (er is zelfs een pashokje 
aanwezig) en een gezellige koffiecor-
ner met gratis koffie voor bezoekers. 
Tevens gratis parkeerruimte voor de 
deur. Adres is Aalsmeerderweg 219f. 
Henk haalt vrijwilliger Leffert erbij voor 
de foto en sluit af met de woorden: 
“Kom langs, snuffel rond en realiseer 
u steeds: We doen het voor de kinde-
ren. Help ons daarom helpen!”
Door Miranda Gommans

Verkoop Israël 
producten
Aalsmeer - Op zaterdag 12 ok-
tober organiseert consulente Di-
ny Wichers weer een verkoop met 
nieuwe en bijzondere producten uit 
Israël. Het aanbod is divers en be-

staat onder andere uit verzorgings-
producten uit de Dode Zee. Wie 
overigens voor 25 euro of meer aan 
aankopen doet, krijgt een heerlijk 
stukje zeep met Dode Zee minera-
len helemaal gratis. De verkoop is 
van 9.00 tot 13.00 uur en wordt ge-
houden in ‘t Baken in de Sportlaan 
86. Bestellingen worden overigens 
gratis thuisbezorgd.

25 Kinderen zijn extra in het zonnetje gezet door AH en de Marskramer. 

Bananen- en apenactie AH Alders
Honderden Kudelstaartse 
kinderen in de prijzen
Kudelstaart - De finale van de AH 
Alders bananen- en apenactie heeft 
honderden blije Kudelstaartse kin-
deren opgeleverd. Totaal zijn er 300 
vrijkaarten van Chimpie Champ, 60 
apen, en 1 reuze aap vergeven. Alle 
kinderen die niets gewonnen heb-
ben, mogen zich met recht, ech-
te pechvogels noemen! Ook de 
apen kleurwedstrijd heeft vier ape-
trotse winnaars van een aap opge-
leverd. Alle andere apen kunnen 
hun tekening met daaraan een ver-
rassing, ophalen in de supermarkt 
in het winkelcentrum. Voor 25 Ku-
delstaartse kinderen, die om uiteen-
lopende redenen wel een knuffel-

aap konden gebruiken, heeft Albert 
Heijn in samenwerking met Mars-
kramer van Berkel, deze kinderen 
in het zonnetje kunnen zetten! Uit 
handen van de levensechte Bollo de 
beer, van Marskramers Toys 2 Play, 
kregen deze toppers een aap uitge-
reikt. Onbetaalbaar, om deze kinde-
ren met een lach van oor tot oor te 
kunnen aanschouwen. Ouders die 
alsnog hun apen blij willen maken 
met een knuffel exemplaar, kun-
nen deze apen volgende week ko-
pen bij Marskramer van Berkel, nor-
maal voor 25 euro, maar komende 
week hoeft slechts 10 euro afgere-
kend te worden!

Rookworst van Keurslager 
Ron Steen is goud waard
Aalsmeer - Tijdens de landelijke 
rookworstkeuring is de rookworst 
van Keurslager Ron Steen met goud 
bekroond. Deskundige keurmees-
ters keurden de rookworst op di-
verse punten en concludeerden dat 
de ambachtelijke rookworst van de 
Keurslager uit de Zijdstraat 11 tot 
de lekkerste van Nederland be-
hoort. De keurmeesters testten de 
rookworst onder andere op smaak, 
geur, samenstelling en uiterlijk. “Een 
rookworst moet goed gevuld zijn. 
De darm moet knapperig zijn en 
mooi goudgeel van kleur. Verder is 
het belangrijk dat de typische rook-
smaak en geur in voldoende mate 

aanwezig zijn. Dat maakt een rook-
worst tot een echte ambachtelijke 
Keurslager rookworst”, aldus Keur-
slager Ron Steen. “Onze rookworst 
voldoet aan al deze eisen, dus heb-
ben we van de vakjury het goudkeur 
certificaat ontvangen. Die hangt nu 
op een mooie plaats in de winkel. 
Terecht, want met zo’n goed resul-
taat mag je als vakman bijzonder 
trots zijn.” Klanten kunnen de ‘gou-
den’ rookworst in de winkel proe-
ven. Op deze manier kan iedereen 
zelf ontdekken waarom de ambach-
telijke rookworst van de vakman zo 
ontzettend lekker is en met recht 
met goud is bekroond.
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Samenwerking Jeugdbelangen 
Kudelstaart en ESA Proosdijhal
Kudelstaart - Per 1 oktober is het 
kantoor van de stichting Jeugdbe-
langen Kudelstaart gevestigd in de 
vergaderruimte van de Proosdijhal. 
Ruud Keizer, drijvende kracht ach-
ter de stichting Jeugdbelangen Ku-
delstaart, en Marten van Maastrigt, 
directeur ESA, zien deze samenwer-
king als een optimale kans vol mo-
gelijkheden voor de jeugd van Ku-
delstaart. “Met de Proosdijhal als 
hart van Kudelstaart moeten er 
mogelijkheden zijn de jeugd posi-
tief te stimuleren”, aldus Ruud Kei-

zer van Jeugdbelangen. Marten van 
Maastrigt vult aan: “We hebben al 
volop plannen voor gezamenlijke 
activiteiten. Van het uitbouwen van 
de populaire sportinstuif in de va-
kantie tot gezamenlijk vervoer naar 
zwembad de Waterlelie. De jeugd 
heeft de toekomst en daar moeten 
we ons best voor doen!” Voor meer 
informatie kan contact opgenomen 
worden met ESA Aalsmeer BV, Mar-
ten van Maastrigt via 0297-322022 
of stichting Jeugdbelangen Ku-
delstaart, Ruud Keizer, 06-14776460

Nieuwe cursus Eerste Hulp
Aalsmeer - De meeste ongevallen 
gebeuren in en om het huis. Het kan 
iedereen overkomen, niet alleen bij 
de buren. Ook buitenshuis gaat er 
wel eens wat mis, bijvoorbeeld op 
het werk, de speelplaats of tijdens 
het sporten. Weet u wat u moet doen 
in zo’n situatie? 
Om dit te leren start EHBO vereni-
ging Aalsmeer een nieuwe vierdaag-
se EHBO cursus. De cursus bestaat 
uit drie achtereenvolgende zaterda-
gen van 9.00 tot 16.00 uur. De vier-
de zaterdag wordt examen gedaan. 
De deelnemers worden wegwijs ge-
maakt in het herkennen van letsels 
na een ongeval, maar ook de ken-
merken van lichamelijke aandoenin-
gen, bijvoorbeeld hartfalen, beroer-
te, suikerziekte worden geleerd en 
welke eerste hulp daarbij verleend 
moet worden. De cursisten krijgen 
een gedegen opleiding inclusief re-
animatie en het bedienen van een 
Automatische Externe Defibrillator 
(AED). Er wordt gewerkt met een 
Lotus (landelijke organisatie tot uit-

beelding van slachtoffer). De cursus 
start bij voldoende belangstelling op 
2 november, 

Reanimatiecursussen 
Een hartstilstand kan een onbe-
kende, maar ook een kennis, een 
vriend(in), buren of familie overko-
men. Hulp binnen de eerste 6 mi-
nuten is cruciaal en kan een leven 
redden. Reanimeren en defibrille-
ren met de AED is eenvoudig te le-
ren. Stichting AED Westeinder start 
in samenwerking met EHBO vereni-
ging Aalsmeer, bij voldoende deel-
name, twee reanimatiecursussen, 
elk bestaande uit twee donderdag-
avonden van 19.30 tot 22.00 uur. De 
data van de eerste cursus zijn 31 ok-
tober en 7 november, de data van de 
tweede cursus 14 november en 21 
november. De cursussen zijn voor ie-
dereen vanaf 16 jaar. Belangstelling 
voor de Eerste Hulp- of reanimatie-
cursus? Neem dan contact op met 
Gerie Veelenturf via 06-49227905 of 
opleidingen@ehboaalsmeer.nl.

Cheque Help Paulien Helpen
Aalsmeer - Op maandag 7 oktober 
vond in het Baken de reünie plaats 
van de seniorenreis van afgelopen 
zomer in Nunspeet. Een volle week 
hebben de senioren van de Dorps-
kerk, Oosterkerk en de Open Hof 
Kerk daar genoten van hun vakan-
tie. Tijdens dit verblijf is er op zondag 
een korte kerkdienst gehouden met 
als afsluiting een collecte. De op-
brengst van de collecte, 150 euro, is 
bestemd voor een nieuw busje voor 

het Kindertehuis Pilar de Esperanze 
in Mexico alwaar plaatsgenote Pau-
lien Naber al 15 jaar werkzaam is. Tij-
dens de reünie is de cheque van 150 
euro door Mary Muilwijk van de or-
ganisatie seniorenreis overhandigd 
aan Wiets Naber van de Stichting 
Help Paulien Helpen. De Stichting zal 
nog de nodige acties organiseren om 
voldoende middelen bij elkaar te krij-
gen om het busje voor het Kinderte-
huis aan te kunnen schaffen. 

Discussie over zorg en wonen
Meer dan 1000 bezoekers op 
Vitaliteit 50+ en woonmarkt
Aalsmeer - Wethouder Zorg en 
Welzijn Ad Verburg van Gemeente 
Aalsmeer heeft tijdens de Vitaliteit 
50+markt de discussie geopend over 
toekomst van zorg en wonen. Pro-
grammamanager Rob Oudkerk en 
voorzitter van de ANBO Janny Oos-
terloo gingen de discussie aan met 
de ruim zestig aanwezigen. Wethou-
der Verburg: ‘De komende jaren gaat 
er veel veranderen in de zorg. Zorg 
gaat over de zorg voor ouderen en 
chronisch zieken, jeugdzorg en men-
sen die moeilijk aan de slag komen. 
Vanaf 2015 is de gemeente verant-
woordelijk voor deze taken. Ook wo-
nen is een belangrijk thema. Het is 
belangrijk dat mensen, zoveel mo-
gelijk op eigen kracht, mee blijven 
doen aan de samenleving. De uitda-
ging waar wij in Aalsmeer voor staan 
is ook in moeilijke tijden de zorg zo 
goed mogelijk te organiseren en 
overeind te houden, dichtbij inwo-
ners en bij voorkeur via één toegang. 
Het is goed als ouderen zo lang mo-
gelijke actief blijven en thuis blij-
ven wonen, daarom zijn deze Vitali-
teit 50+ markt en Energie- en Woon-
markt met meer dan 1000 bezoekers 
ook zo belangrijk. Op deze markt 
kunnen bezoekers tips hierover krij-
gen. Het is goed als u uw woning op 
tijd opplust. Zo kunnen inwoners bij-
voorbeeld bij een verbouwing al in 
een vroeg stadium drempels uit de 
woning halen, zodat ze daar op late-
re leeftijd geen last van hebben.” 

Ideeën uit de zaal
Programmamanager voor de ge-
meente Rob Oudkerk ging in op de 
veranderingen in de zorg en de ge-

volgen voor ouderen op het gebied 
van wonen. “Het kan niet zo blij-
ven als vroeger. We moeten door al-
le veranderingen meer toe naar sa-
menredzaamheid, een term bedacht 
door CDA-raadslid Robbert-Jan van 
Duijn. Maar de gemeente staat er 
wel voor mensen die echt nodig heb-
ben. Uit de zaal kwamen verschil-
lende ideeën naar voren. Ouders in 
huis nemen zou normaal moeten 
zijn, maar vaak zijn de woningen te 
klein. Woning aanpassen is mogelijk. 
Ook bij nieuwbouw denken aan een 
kangoeroewoning. Dit is een wo-
ning waar de ouder in huis wonen, 
maar toch beiden een eigen gedeel-
te hebben. Ook woningen waar de 
ouders naast het kind wonen en met 
een tussendeur verbonden zijn. Ook 
gaf iemand aan dat in grote huizen 
kleine woongemeenschappen kun-
nen komen waar verschillende ge-
neraties en vaardigheden bij elkaar 
kunnen wonen en dan elkaar kun-
nen helpen.

Fotowedstrijd
Tijdens de Vitaliteit 50+ Markt is 
weer een fotowedstrijd gehouden 
met dit keer als thema ‘Wat beweegt 
ouderen’. De eerste prijs is gewon-
nen door Anton van Overveld en de 
tweede prijs door Bert Looij. De fo-
to’s beeldden zowel het bewegen als 
de passie uit die in de titel te vinden 
is. Teruggekeken wordt op een ge-
weldig evenement dat mede door in-
zet van de gemeente Aalsmeer en 
veel vrijwilligers meer dan geslaagd 
genoemd mag worden.

Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Overeenkomst gemeente 
met Dierenbescherming 
Aalsmeer - Dinsdag 24 september 
is de overeenkomst getekend tus-
sen de gemeente en de Dierenbe-
scherming afdeling Noord-Holland 
Zuid, waar de Aalsmeer onder valt. 
Met het aangaan van deze over-
eenkomst is de dienstverlening van 
de Dierenbescherming ten aanzien 
van de opvang, vervoer en verzor-
ging van dieren in de komende ja-
ren geregeld. Wethouder Rik Rolle-
man: “De gemeente heeft een wet-
telijke taak ten aanzien van de op-
vang en zorg voor dieren. Deze taak 
wordt al geruime tijd zeer goed uit-
gevoerd door de Dierenbescher-
ming. Met het ondertekenen van 
dit contract verlengt de gemeen-
te Aalsmeer tot 2016 deze over-
eenkomst met de Dierenbescher-
ming. De Dierenbescherming ont-
vangt daarvoor een vergoeding van 
de gemeente.” De Dierenbescher-
ming is met een achterban van bijna 
200.000 mensen (leden, donateurs 

en vrijwilligers) de grootste organi-
satie in Nederland die opkomt voor 
de belangen van alle dieren: gezel-
schapsdieren, landbouwdieren, die-
ren in het wild en proefdieren. Be-
langrijke pijlers zijn dierennoodhulp 
en inspectiewerk. 

Zo biedt de Dierenbescherming via 
de asielen jaarlijks onderdak aan 
duizenden dakloze dieren en ziet de 
Landelijke Inspectiedienst Dieren-
bescherming toe op naleving van de 
wet op het gebied van dierenwelzijn 
in samenwerking met de ‘dierenpo-
litie’. Daarnaast strijdt de Dierenbe-
scherming al vele jaren voor betere 
leefomstandigheden voor proefdie-
ren en dieren in de bio-industrie. De 
Dierenbescherming is een vrijwil-
ligersorganisatie. Binnen 20 lokale 
afdelingen zijn dagelijks duizenden 
actieve vrijwilligers in touw voor het 
welzijn van dieren. Waaronder een 
zeer actieve groep in Aalsmeer.

‘Gewonnen met 
tuin, fantastisch’

Aalsmeer - “Wat fantastisch leuk 
dat wij met onze tuin gewonnen 
hebben! We hoopten er natuur-
lijk op, maar er waren zeker meer 
mooie tuinen. Al zijn we natuurlijk 
wel super trots op onze tuin en nu 
helemaal! We hebben heel veel leu-
ke reacties gehad en nog steeds 
worden we aangesproken en gefeli-
citeerd. Ook via faceboek en de mail 
en zelfs ook weer uit Maleisië waar 
de Nieuwe Meerbode trouw wordt 
gelezen via de website! Een bijzon-
dere ervaring waar we blij mee zijn.
We hebben de bon inmiddels opge-
haald bij tuincentrum Het Oosten en 
ook al een beetje rondgekeken voor 

de besteding ervan. Natuurlijk voor-
al voor de tuin! Nogmaals heel har-
telijk dank en in het bijzonder aan 
de jury! 

En de krant gaan we natuurlijk be-
waren voor de tentoonstelling over 
150 jaar Nieuwe Meerbode?! Dus 
‘gewoon’ doorgaan en vooral ook 
met dit soort leuke initiatieven! Ove-
rigens heel leuk om op de tentoon-
stelling bij de Historische Tuin mijn 
ingeleverde Meerbode te zien met 
de foto van mijn opa (Stolker) van-
wege zijn 50 jarig werk-jubileum bij 
vd Boon. Met zonnige groeten uit 
onze tuin die nu mooi in de herfst-
tinten kleurt”, aldus de winnaars van 
de Tuinenwedstrijd 2013, Loes en 
Jaap van Leeuwen uit de Rietgors-
straat 8. Altijd leuk om zo’n blije en 
leuke reactie te krijgen!

“Het resultaat is prachtig”

Aalsmeer 
kalender 2014

Aalsmeer - Bruna Aalsmeer 
brengt in samenerking Foto de 
Boer wederom de Aalsmeer ka-
lender uit.  “Het is alweer de der-
de keer dat wij dit doen en het re-
sultaat is weer prachtig”, aldus 
Gert Post. De kalender met allerlei 
dorpsgezichten en tafereeltjes in 
Aalsmeer is alleen bij de Bruna in 
de Zijdstraat te koop voor 9.95 eu-
ro. Mischien een leuk cadeau voor 
de komende feestdagen.

Kunstenares te 
gast bij PCOB

Aalsmeer - Op donderdag 17 okto-
ber wordt er een PCOB-middag ge-
houden. Mevrouw ds. Anne-Marie 
van der Wilt zal op deze middag een 
presentatie houden. Zij is kunste-
nares en theologe. Met glas, zijde, 
hout en verf maakt ze kunstwerken 
dat haar inspireert vanuit het licht. 
Zo helpt ze mensen om weer kleur 
te geven aan het leven, zonder het 
donker en de wanhoop te verbloe-
men. Gebrokenheid poetst ze niet 
weg. Dat maakt haar werk zo diep 
menselijk en geaard. De middag be-
gint om 14.30 uur en wordt gehou-
den in de grote zaal van Zorgcen-
trum Aelsmeer aan het Molenpad. 
Weet u allen van harte welkom!

Sparen voor de 
Voedselbank?

Aalsmeer - Momenteel heeft de 
C1000 een actie om te sparen voor 
een gratis boodschappenpakket. 
Je zult maar cliënt van de voedsel-
bank zijn en minder dan 180 euro 
per maand overhouden voor voed-
sel en kleding. Dan spaar je natuur-
lijk nooit zo´n pakket bij elkaar! De 
voedselbank wil daarom iets extra´s 
doen voor haar cliënten. Klanten 
van de C1000 die niet willen sparen, 
zegels of (half)volle boekjes over-
houden, kunnen deze kwijt in een 
box op de infobalie. Dan probeert 
de voedselbank daarmee haar cli-
enten ook met pakket te verrassen. 
De voedselbank bedankt iedereen 
die ook aan de ander denkt.

In Memoriam: Jelle Stellingwerf
Aalsmeer - Op 1 oktober is plot-
seling Jelle Stellingwerf, 88 jaar 
oud, overleden. Hij laat op veel 
plekken een grote leegte achter. 
Uiteraard in de eerste plaats bij 
zijn kinderen, kleinkinderen en de 
vele vrienden. Jelle groeide op in 
Friesland en kwam in 1945, door-
dat hij aan het werk kon bij de 
KLM, in Aalsmeer terecht. Hij was 
sterk sociaal bewogen en vanaf de 
oprichting lid van de Partij van de 
Arbeid. Hij had een grote maat-
schappelijke betrokkenheid. Een 
betrokkenheid die hij voelde als 
plicht die hij met liefde vervulde, 
en die hij tot het eind toe behield. 
Als lid van de Wijkraad Hornmeer 
en lid van de Klankbordgroep Be-
langenbehartiging van de ANBO, 
maar vooral als iemand die het 
politieke toneel op de voet volg-
de. Landelijk via de diverse me-
dia en plaatselijk door mee te de-
batteren en ideeën te lanceren. Hij 
zette mensen graag aan tot na-
denken over de werkelijke waar-
de en actualiteit van zaken die 
aangedragen werden, of van be-
sluiten die genomen werden. Hoe 
moeizaam hij zich de laatste jaren 
ook kon verplaatsen, hij ontbrak 
op geen enkele bijeenkomst van 
de Aalsmeerse PvdA en van PACT 

Aalsmeer. We zijn hem veel dank 
verschuldigd voor al zijn inzet en 
het is moeilijk voor te stellen dat 
het vanaf nu zonder hem zal moe-
ten gaan. We zullen een socia-
le betrokken man moeten missen, 
maar hij blijft ons inspireren.

Bestuur en leden van 
PACT Aalsmeer en PvdA 
afdeling Aalsmeer

Bij drankenspeciaalzaak Gall & Gall:

Proosten met werelsterren 
voor Whatever It Takes! 
Kudelstaart - Sinds maandag 7 okto-
ber is het mogelijk een avond door te 
brengen met George Clooney, Charli-
ze Theron, David Bowie, Coldplay, Pe-
nélope Cruz en Pierce Brosnan. Gal! & 
Gal! winkel Van Lammeren in winkel-
centrum Kudelstaart introduceert een 
limited edition dranklijn: zes celebrity 
wijnen, die exclusief bij de dranken-
speciaalzaak verkrijgbaar zijn. De wij-
nen maken deel uit van een samen-
werking met Whatever it Takes. Dit is 
een goed doel dat zich inzet voor on-
der meer de bestrijding van armoe-
de. “Bij Gall & Gall willen we klanten 
inspireren om te genieten van mooie 
momenten met een lekker glas wijn. 
Als je daarmee een avond met George 
Clooney op de bank kan doorbrengen, 
dan is dat een mooie combinatie. Deze 
limited edition lijn voegen we toe aan 
ons brede assortiment van vijfhonderd 
wijnen, waarbij er ruimschoots keus is 
voor wijnliefhebbers in alle prijsklas-
sen. De celebrity wijnen zijn zeer ge-
schikt voor een avond thuis met vrien-
den of in de vorm van een cadeau”, al-
dus de familie Van Lammeren van Gal! 
&Gal! George Clooney is een klassieke 
en gerijpte persoonlijkheid, de keuze 
voor de Cabernet Sauvignon is hier-
door een logisch gevolg. De Shiraz is 
net als David Bowie excentriek en di-
vers. Als je spreekt over elegantie en 
glamour dan komt Charlize Theron 
in beeld met een Cava Brut. Als ech-
te Spaanse is de link tussen Penélo-
pe Cruz en Verdejo-sauvignon blanc 
niet ver te zoeken. Het spannende van 
Pierce Brosnan komt terug in de Tem-
pranillo wijn: donker, maar toch char-
mant en zoet en Coldplay is een mix 

van persoonlijkheden die samen tot 
grote hoogtes stijgen. De Bobal-shiraz 
rosé is net begeerlijk als Coldplay 
wanneer zij hun meeslepende lied-
jes spelen Whatever It Takes is opge-
richt door 21st Century Leaders Foun-
dation. Het is een goed doel dat zich 
inzet tegen armoede, natuur en mi-
lieubescherming en de bescherming 
van kinderen wereldwijd. Het concept 
is toegankelijk en sympathiek. Leiders 
uit verschillende velden doneren der-
tig minuten van hun tijd om een be-
richt en symbool van hoop te delen 
middels een signatuur. Inmiddels heb-
ben meer dan 630 leiders zich ingezet 
voor dit goede doel. Vicente Gandia 
Winery participeert in dit goede doel. 
In totaal vloeit minimaal 450.000 euro 
van de wereldwijde verkoop van deze 
wijnen terug naar dit goede doel.

Haal nu je vaarbewijs
Aalsmeer - Het vaarseizoen is he-
laas weer voorbij. Alle bootjes wor-
den weer het water uit gehaald en 
voor de winter weer veilig opgebor-
gen. Terug gekeken kan worden op 
een mooie lange zomer die helaas 
een beetje laat startte met de zon. Nu 
is het moment om alvast goed voor te 
bereiden op de volgende zomer. Geef 
je boot een onderhoudsbeurt en zorg 
dat, als je dat nog niet hebt, je het 
benodigde vaarbewijs haalt. Deze zo-
mer zijn er weer een aantal mensen 
bekeurt voor het niet hebben van de 
benodigde papieren of het zich niet 
houden aan de regels. Niet alleen de 
bestuurder van een snelle boot die 
even denkt, dat kan nog wel zonder 
vaarbewijs, riskeert een boete van 
maar liefst 500 euro. Ook de schip-
per van de zeilboot of de surfer moet 
oppassen, deze riskeert namelijk een 
boete van 220 euro indien deze vaart 
waar het niet mag. Het wordt dus nu 

ook interessant voor de zeilers om 
het vaarbewijs te halen. Heb je wel-
eens een sanctie van het Centraal 
Justitieel Incasso Bureau ontvangen 
wegens een overtreding op de weg? 
En, schrok je van de hoogte van het 
bedrag? Als je overtredingen op het 
water maakt, weet dan één ding ze-
ker: Van deze boetes schrik je nog 
veel harder. Iedereen die de water-
regels overtreedt, kan forse sancties 
tegemoet zien. Dus nu is het moment 
om je vaarbewijs te halen. Het wordt 
toch minder goed weer en dan ben je 
in het voorjaar klaar, om op de juis-
te manier met de juiste papieren het 
water op te gaan. Het VerkeersColle-
ge start op 29 oktober zes avonden 
lang de cursus Vaarbewijs 1. En vlak 
voor het voorjaar, vanaf 25 maart, vijf 
avonden de cursus Vaarbewijs 2. In-
schrijven kan via de website: www.
verkeerscollege.com/vaarbewijs of 
bel 0297-250638.





Aalsmeer - Iris en Manouk van der 
Hoven (8 en 11 jaar) en Roy Huis-
kens (14 jaar) komen alle drie uit 
Aalsmeer. Maar wat bijzonderder is, 
ze zitten ook alle drie bij Jeugdcir-
cus Acrobatico uit Badhoevedorp. 
Zaterdag 12 en zondag 13 okto-
ber treden zij op in Schouwburg de 
Meerse te Hoofddorp met de prach-
tige voorstelling ‘De Grote Groe-
ne Gronkel’. Deze voorstelling gaat 
over Acrobatico, die haar 25 jarig 
bestaan viert. Reden voor de Ne-
derlandse televisie om een live ver-
slag te maken van de nieuwste Cir-
custheatershow van dit beroem-
de jeugdcircus. Iedereen wordt van 
harte uitgenodigd om hier bij te zijn. 
“Maar, wees gewaarschuwd”, aldus 
Iris, Manouk en Roy: “De gevaar-
lijke Grote Groene Gronkel ligt al-
tijd op de loer. Zal hij dit keer toe-
slaan?” In bijna alle onderdelen van 

de show laten Iris, Manouk of Roy 
zich zien: acrobatiek, balloop, jong-
leren, diabolo, goochelen, eenwiele-
ren en hoepel. Er zijn nog kaarten 
te verkrijgen op de website van De 
Meerse. Voor meer informatie over 
het Jeugdcircus kan gekeken wor-
den op de website www.acrobati-
co.nl.
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Meezingen op De Hoeksteen
Aalsmeer - Op woensdag 2 oktober 
is op basisschool De Hoeksteen de 
Kinderboekenweek muzikaal inge-
luid. ‘Klaar voor de start’ was de titel 
van het openingslied. Alle leerlingen 
van de school waren op het school-
plein verzameld om mee te zingen 
en te dansen. Tijdens de Kinder-
boekenweek vinden er tal van acti-

viteiten plaats in alle groepen van de 
school. Het thema is dit keer ‘Sport 
en spel’. Kinderboeken die daarover 
gaan, staan centraal deze dagen. Er 
is extra tijd en aandacht voor het le-
zen en voor het voorlezen. Het be-
looft een feestelijke week vol sport 
en spel te worden. De Hoeksteen is 
in ieder geval klaar voor de start.

Verhuizing Zolder Kudelstaart
Aalsmeer - Een klein maar enthou-
siast groepje tieners kwam afgelo-
pen woensdag naar Binding Oost. 
Het werd een gezellige middag met 
veel leuke activiteiten. Voetballen, 
spelletjes, darten en meer. Er stond 
limonade, thee en wat lekkers klaar. 
Ook bij Binding Zolder was het weer 
heel gezellig. Maar liefst 30 tieners 
waren van de partij! Het spel weer-
wolven is gespeeld. Het is één van 
de laatste keren op de Zolder. Bin-
nenkort neemt de Binding intrek in 

de nieuwe locatie aan de Graaf Wil-
lemlaan 3, waar natuurlijk ook weer 
hele leuke dingen gedaan gaan 
worden. Er wordt al geschilderd 
en schoongemaakt, dus de verhui-
zing is in zicht. Ook een keer zin om 
naar Binding Oost of de Zolder te 
komen? Op dinsdag is de Binding 
Zolder open vanaf 15.00 tot 20.30 
uur en Binding Oost van 12.30 tot 
19.00 uur. Kijk voor leeftijden en ac-
tiviteiten op de vernieuwde website: 
www.debinding.nl.

kinder- en jeugdkrant

Dansen op De Wegwijzer
Aalsmeer - Natuurlijk besteedt ba-
sisschool De Wegwijzer ook aan-
dacht aan de Kinderboekenweek. 
Op 2 oktober werd als start van 
de Kinderboekenweek met de he-
le school het lied ‘Klaar voor de 
start’ van Kinderen voor Kinderen 
ten gehore gebracht. Het lied was 
ook het startsein voor de kleedjes-
markt. Een markt waarbij de kin-
deren hun zelf meegebrachte boe-
ken mochten verkopen en ‘nieuwe’ 
boeken van andere kinderen kon-
den kopen. Alle boeken werden ver-
kocht voor het goede doel van de 

Kinderboekenweek, te weten Right 
to Play. Door het mooie weer kon-
den alle activiteiten op het school-
plein plaatsvinden. De kleedjes-
markt heeft het mooie bedrag van 
155,95 euro voor het goede doel op-
geleverd! In de klassen wordt in de 
komende weken verder aandacht 
besteed aan de Kinderboekenweek, 
die nog duurt tot en met 13 okto-
ber. Tijdens de inloopavond op 17 
oktober krijgen ouders de gelegen-
heid het werk van hun kinderen te 
bewonderen. En misschien wordt er 
dan ook gezongen en gedanst.

In oktober gratis toegang voor kids
Verhalen- en tekenwedstrijd 
voor kinderen in Crash
Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuse-
um ’40-’45 heeft oktober uitgeroe-
pen tot kindermaand. Kinderen tot 
12 jaar hebben deze maand gra-
tis toegang tot het museum. Spe-
ciaal ter gelegenheid van de kin-
dermaand is er een verhalenwed-
strijd uitgeschreven. Kinderen kun-
nen hun verhaal over de Tweede 
Wereldoorlog opschrijven en de he-
le maand oktober inleveren in het 
museum. Het Crash Luchtoorlog – 
en Verzetsmuseum ’40-’45 heeft als 
motto ‘Leren niet te vergeten en niet 
vergeten te leren’. Hoe denken kin-
deren over de Tweede Wereldoorlog 
en misschien ook over wat er daar-
na allemaal is gebeurd in de wereld. 
Dit kunnen ze opschrijven in een 
verhaal van maximaal 500 woorden. 
De inzendingen worden beoordeeld 
door vrijwilligers van het Crash Mu-
seum ’40-’45. Het winnende verhaal 
wordt opgenomen in het blad Con-
trails en voor de beste drie verhalen 

is een prijs beschikbaar. Er mogen 
ook tekeningen worden gemaakt en 
ingeleverd. Afhankelijk van de in-
zendingen worden eventueel ook 
leeftijdscategorieën ingesteld. 

Speurtocht
Kinderen, die het museum bezoe-
ken, kunnen een speurtocht doen 
en zo meer te weten komen over de 
verhalen in het museum. Alleen ver-
halen en tekeningen die worden in-
geleverd kunnen meedingen. Niet 
vergeten volledige adresgegevens 
en telefoonnummer te vermelden. 
Het museum is geopend op zater-
dag van 11.00 tot 16.00 uur en ge-
vestigd aan de Aalsmeerderdijk 
460, Aalsmeerderbrug. Toegang tot 
het museum kost 2,50 euro voor vol-
wassenen en is dus in oktober gratis 
voor kinderen tot 12 jaar. Voor meer 
informatie over de collectie van het 
museum en het werk van de Stich-
ting Crash ’40-’45 kan gekeken wor-
den op www.crash40-45.nl.

Acrobaten Iris, Manouk en Roy 
in ‘De Grote Groene Gronkel’

Weerfeest op Boerenvreugd
Aalsmeer - Afgelopen zondag was 
het Weer feest op kinderboerderij 
Boerenvreugd. Kinderen konden, on-
der het genot van het najaarszonne-
tje, spelen en knutselen op het ter-
rein aan de Beethovenlaan. De vrij-
willigers van Boerenvreugd had-
den weer een breed scala aan ac-
tiviteiten georganiseerd voor deze 
dag. En het weer werkte mee deze 
keer. Op het terrein was veel infor-
matie te vinden over alle weersver-
schijnselen, zoals wind, onweer, wol-
ken, hittegolf, regen, sneeuw en na-
tuurlijk de regenboog. Er werd zelfs 
een regendans uitgevoerd, maar die 
had gelukkig geen effect. Het aan-
wezige publiek genoot zichtbaar van 

alles wat er werd geboden. Een fot-
overslag is op de website www.boe-
renvreugd.nl te vinden. De volgende 
activiteit, een kerstmarkt, is op 8 de-
cember.Foto: www.kicksfotos.nl. 

Aalsmeer - Tijdens de Kinderboe-
kenweek wordt op Samen Een al-
tijd een teken- en schrijfwedstrijd 
gehouden. Alle kinderen van de 
school maken een tekening en in 
de bovenbouw schrijft iedereen een 
kort verhaal. Het thema was dit jaar 
sport. Afgelopen vrijdag 4 oktober 
was de prijsuitreiking door directeur 
Marianne. De winnende tekeningen 
en verhalen zijn gekozen door een 
andere groep. Dus door kinderen 
zelf beoordeeld! Altijd heel span-
nend, wie dit jaar de penseel of grif-
fel verdiend! In groep 1 zijn de gou-

den en zilveren penselen gewonnen 
door Isabelle en Ashlyn, in groep 
twee door Britt en Maud, in groep 
drie door Rui en Daniël, in groep 
vier door Roos en Serena, in groep 
vijf door Cody en Max, in groep zes 
door Jio en Charlie, in groep zeven 
door Jeffrey en Micky en in groep 
acht door Dounia en Guo Xin. De 
gouden en zilveren griffels zijn in 
groep vijf uitgereikt aan Charlot-
te en Max, in groep zes aan Kjell en 
Alicia, in groep zeven aan Willem en 
Alex en in groep acht aan Maxwell 
en Sadik.

Gouden en zilveren griffels 
en penselen op Samen Een

Sport op de Jozefschool
Aalsmeer - 24: Aalsmeer - Op 
woensdagochtend 1 oktober ver-
zamelden alle leerlingen van de Jo-
zefschool zich op de grote speel-
plaats voor de opening van de Kin-
derboekenweek. Het thema is dit 
jaar ‘Klaar voor de start’. Daarom 
klommen twee sportieve juffen in 
hun sportkleding op het dak van 
de fietsenstalling om met alle kin-
deren een dans te doen. Iedereen 
was aan het swingen op het lied-
je van kinderen voor kinderen, dat 
speciaal voor de Kinderboeken-

week is geschreven. In deze tien 
dagen wordt er ook tijdens de les-
sen veel aandacht besteed aan 
sport en sportiviteit. Zo werd er bij-
voorbeeld in de rekenles over tijd, 
hardgelopen met de stopwatch. 
En er is een staafdiagram gemaakt 
waarin af te lezen is welke spor-
ten de kinderen allemaal beoe-
fenen. En natuurlijk wordt er veel 
over sport geknutseld. Ook de hal 
is mooi versierd en er is een ten-
toonstelling over de leerkrachten 
en hun sport (helden).

Groep 7 op de boerderij
Aalsmeer - Op vrijdag 4 oktober, 
dierendag, hebben beide groepen 7 
van basisschool De Hoeksteen een 
bezoek gebracht aan boerderij De 
Vooruitgang in Aarlanderveen. Tij-
dens een rondleiding over het boe-
renbedrijf vertelde de boer van al-
les over het reilen en zeilen op de 
boerderij. De boer heeft een melk-

veehouderij met zo’n 60 melkkoei-
en. De kinderen hebben de stallen 
gezien, de kalfjes, de melkrobot en 
ze mochten aan het einde spelen op 
het erf van de boer. Ook is er een 
quiz gemaakt met vragen naar aan-
leiding van de rondleiding en kre-
gen de kinderen fruitmelk te drin-
ken. Het was een leerzame ochtend. 

Hallo zelfvertrouwen en hallo passie

Proeflessen cultuur voor 
basisschoolleerlingen
Aalsmeer - Nog voor de herfstvakan-
tie krijgen basisschoolleerlingen tij-
dens schooltijd proeflessen muziek, 
toneel, dans en musical, georgani-
seerd door Cultuurpunt Aalsmeer. Als 
de leerlingen enthousiast zijn gewor-
den kunnen ze zich inschrijven voor 
negen (betaalbare) naschoolse cur-
sussen. Vrijdag 4 oktober bezocht 
wethouder Cultuur Gertjan van der 
Hoeven één van de proeflessen mu-
ziek op basisschool De Graankorrel 
in Kudelstaart: “Ik heb genoten van 
de kinderen uit groep 3, die vol en-
thousiasme en passie kennismaak-
ten met muziek. Ik ben erg blij dat 
we via het Cultuurpunt Aalsmeer de-
ze vorm van naschools cultuuronder-
wijs op een gestructureerde en be-
taalbare wijze kunnen gaan aanbie-
den. Alle Aalsmeerse kinderen kun-
nen op deze manier kennismaken met 
een breed aanbod culturele activitei-
ten. Het is ook geweldig om te con-
stateren dat het cultuurpunt deze les-
sen zo snel georganiseerd heeft, na 
de herfstvakantie gaan de lessen na-
melijk al van start.” Hallo zelfvertrou-
wen, hallo passie, hallo durf: dat zijn 
de aansprekende titels die het Cul-
tuurpunt gebruikt in haar folder over 
naschoolse cursussen. Daarmee wil 
het benadrukken dat kinderen tijdens 
de lessen niet alleen kennismaken 
met cultuur, maar ook hun creatieve 
kracht kunnen ontdekken en erach-

ter komen waar hun talenten liggen. 
De eerste groepslessen muziek, dans, 
toneel en musical worden van 5 no-
vember 2013 t/m 14 januari 2014 ge-
geven op drie naschoolse opvanglo-
caties door professionele docenten. 
De drie leslocaties zijn verdeeld over 
de drie kernen van Aalsmeer; De Dol-
fijn/Jozefschool, Oostkroost en OBS 
Kudelstaart en Antoniusschool. Het 
aanbod is bedoeld voor alle kinderen 
in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, 
óók voor hen die geen gebruik ma-
ken van naschoolse opvang. Drie keer 
per schooljaar is er een nieuw aanbod. 
Meer informatie is te vinden op www.
cultuurpuntaalsmeer.nl of via mro-
meijnders@cultuurpuntaalsmeer.nl. 

Voetballen bij RKDES
ME1-team verslaat ouders
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 5 
oktober vond er wel een hele aparte 
wedstrijd plaats bij RKDES. Er werd 
niet gespeeld voor de competitie of 
voor de beker, maar er werd een he-
le serieuze wedstrijd gespeeld tussen 
de ouders van de ME1 en de meiden 
van het team zelf. In plaats van de 
wedstrijd langs de zijlijn mee te ma-
ken, konden de ouders nu zelf eens 
laten zien hoe goed ze waren in het 
balspel. De start van de wedstrijd was 
ietwat onwennig, maar al gauw bleek 
dat de meiden toch wel heel graag 
wilden winnen en ze waren dan ook 
bloedserieus. De  ouders, zowel va-
ders als moeders en een tante, ble-

ken toch over een wat mindere con-
ditie te beschikken, waardoor de mei-
den al gauw uitliepen qua score. Al 
het trainen op de dinsdag en donder-
dagavond levert toch wel zijn vruch-
ten af. De eindstand was dan ook 7 
voor de ME1 en 4 voor de ouders. 
Lijkt het jou ook leuk om in een mei-
denteam te voetballen, kom dan eens 
een keertje bij een training meekij-
ken of misschien wel al gelijk mee-
trainen. RKDES zoekt nog een aantal 
enthousiaste meiden om dit team te 
versterken! Hou ook de website in de 
gaten (www.rkdes.com), in de herfst-
vakantie worden weer leuke activitei-
ten georganiseerd. 
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Een zachte bank om in weg te dromen

De ultieme 
ontspanning
Een zachte bank waarin je heerlijk neerploft na een dag hard werken. 
Met mooie, strakke lijnen en een ongecompliceerde look. Wie wil dat 
niet in zijn huiskamer?

De woonkamer is nog altijd het visitekaartje van de woning. De meubels 
bepalen voor een groot deel de uitstraling. Tegenwoordig is het trendy om 
te combineren en verschillende stijlen samen te plaatsen. Meubels moe-
ten natuurlijk vooral lekker zitten, maar ze bepalen in belangrijke mate ook 
de sfeer in de woonkamer. Tegenwoordig draait daarom alles om kleur. Een 
grijze bank is niet uit de mode, maar met een uitgesproken kleur ziet de ka-
mer er toch heel anders uit. Qua maat mag een bank best fors zijn. Het aar-
dige van veel nieuwe bankstellen is dat deze in modulen te plaatsen zijn, zo-
dat je de bank geheel naar eigen smaak vormgeeft. Zelfs de pootjes kun je 
er zelf bij kiezen. En wat zou een bank zijn zonder mooie bekleding? Naast 
nieuwe kleuren en stoffen in linnen-optiek heeft een merk als Rolf Benz ook 
een hoogwaardig vintage-leder met sporen uit de natuur in haar meubelas-
sortiment toegepast.

Tegenwoordig draait alles om kleur.
Foto: Rolf Benz

Gashaard niet meer van houthaard te onderscheiden

een krachtig en
levensecht vuur
De nieuwe gashaarden zijn niet meer van houthaarden te onder-
scheiden. Opvallend is hoe er een krachtig en levensecht houtvuur 
kan worden gecreëerd.

Veel nieuwe haarden zijn tegenwoordig voorzien van ‘woodburners’. Dankzij 
deze innovatie branden houtstammen natuurgetrouw en dat is weer moge-
lijk dankzij een dubbele brander. Deze kun je overigens ook los van elkaar 
gebruiken. Met de voorste brander creëer je een rustig en sfeervol haard-
vuur. Doordat slechts de helft van het vermogen gebruikt wordt, geeft de 
haard een beperkte warmte af en is daardoor op dat moment uitermate ge-
schikt als sfeerhaard. Door ook de achterste brander aan te zetten, ontstaan 
er hoge vlammen aan de achterzijde, waardoor het vuur een echte warm-
tebron vormt. De B-fire 80 van Tulp maakt van deze techniek gebruik en 
laat zich daarnaast subtiel integreren in de architectuur van de woonkamer. 
Door zijn grote aantrekkingskracht vormt deze haard bijna vanzelfsprekend 
het middelpunt van de ruimte. Hij laat zich aan iedere interieurstijl aanpas-
sen, van modern industrieel tot romantisch modern. De meeste haarden 
worden standaard geleverd met afstandsbediening. 
 

De gashaard laat zich subtiel integreren in de architectuur van de ruimte.
Foto: Tulp

Netbeheerder kan meterstanden op afstand uitlezen

slimme meter 
maakt opmars
De slimme meter waarmee mensen hun energieverbruik in de gaten kunnen 
houden, maakt een snelle opmars. Steeds meer mensen hebben een dergelij-
ke meter in de meterkast. 

Een slimme meter is een digitale energiemeter waarmee de netbeheerder de meter-
standen op afstand uitleest. De slimme meter heeft diverse voordelen. Omdat de meter-
standen op afstand worden uitgelezen, hoeft de klant niet meer thuis te blijven voor een 
meteropnemer of de meterstanden zelf door te geven.” Groot voordeel is dat de slimme 
meter klanten beter inzicht geeft in het energieverbruik. In plaats van eenmaal per jaar, 
stuurt de energieleverancier zes keer per jaar een overzicht van het energieverbruik. In 
de nabije toekomst zullen steeds meer producten op de markt komen die de slimme 
meter koppelen aan bijvoorbeeld een pc of display voor directe feedback. Zo krijgt de 
klant nog beter inzicht in het verbruik en kan er naar gehandeld worden. Alle huishou-
dens en mkb’ers in Nederland krijgen uiteindelijk een slimme meter aangeboden. Mo-
menteel plaatsen netbeheerders slimme meters bij nieuwbouw, renovatie en reguliere 
vervanging. Klanten die de slimme meter op initiatief van de netbeheerder krijgen aan-
geboden, hoeven voor die plaatsing niet te betalen. De meeste mensen stappen naar 
verwachting over. Zeker omdat ze verwachten er energie mee te gaan besparen. 

De slimme meter geeft klanten inzicht in het energieverbruik 
Foto: Liander (Jack Tillmans)

Nederland kiest massaal voor duurzame energie

Zonnepanelen
niet aan te slepen
Nederland kiest massaal voor zonne-energie. De stijgende energieprijzen 
en de goedkoper wordende panelen hebben de belangstelling voor duur-
zame energie doen aanwakkeren. Gezamenlijke inkoopacties doen de rest.

Zonnepanelen zijn zonder subsidie al een rendabele investering. Het energiever-
bruik neemt wereldwijd enorm toe. De grootste hoeveelheid energie wordt gepro-
duceerd met fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen. Deze dreigen een keer 
op te raken. Dit drijft de prijs van fossiele brandstoffen op. De verwachting is dat de 
prijs van elektriciteit jaarlijks verder zal stijgen. Door te kiezen voor zonnepanelen 
voorzie je (deels) in je eigen energievoorziening. Zonnepanelen verdien je in een 
jaar of acht terug. Vanaf het moment dat de zonnepanelen op het dak liggen, ver-
dient de eigenaar geld. Hij neemt per direct minder stroom af, waardoor de ener-
gierekening omlaag gaat. Landelijke organisaties zoals de Vereniging Eigen Huis 
vestigen al langer de aandacht op de kansen van zonne-energie. De prijzen zijn 
nu zo interessant dat er ook regionaal volop collectieve acties worden ontplooid. 
Zo organiseren diverse gemeenten grootschalige collectieve inkoopacties. Eigen-
lijk kun je als consument altijd wel ergens aansluiten. 

Zonnepanelen verdien je in een jaar of acht terug.

Schenk extra aandacht aan de slaapkamer

geZellig en
stijlvol slapen
Met de winter voor de boeg is het de moeite waard om extra aan-
dacht aan de slaapkamer te besteden. Meer gezelligheid en stijlvol 
slapen, is wat we willen én wat we nodig hebben! 

Diverse trends lopen deze winter door elkaar heen. We zetten er een aan-
tal op een rijtje. Trend 1: Een oase van licht en lucht. Maak je dromen waar 
en geniet van zachte materialen, lichte kleuren en vriendelijke vormen. Je 
waant je in de zevende hemel met de nieuwe trendkleur blauw, die in ver-
schillende tinten wordt toegepast. Denk aan blauwtonen, grijzen en het wit 
van wolken en je hebt het juiste kleurenpalet te pakken. Trend 2: De kracht 
van de natuur in huis. Een flinke boswandeling maken, daar knapt iedereen 
van op. De helende werking van de natuur is bewezen en ook in huis kun je 
daar je voordeel mee doen. Haal buiten naar binnen met natuurlijke materi-
alen en kleuren. Vergeet de styling niet, want daarmee creëer je een hippe 
sfeer, die past in de nieuwste slaapkamertrends. Trend 3: Uitrusten en op-
laden. De populaire industriële look voor het interieur is de basis voor de-
ze slaapkamer, met veel beton en andere stoere materialen zoals metaal en 
glas. Je mag kiezen voor alle kleuren van de regenboog. Conform de nieuw-
ste trends wordt het dit seizoen tijd voor een gedurfde toepassing van op-
vallende signaalkleuren zoals knalgeel en neonrood. Sterker nog, in de sty-
ling is het heel trendy om uitgesproken kleuren te gebruiken.
 

Haal buiten naar binnen met natuurlijke materialen en kleuren.
Bron: woonmodetrends

Stijlvol én efficiënt ruimte besparen

ruimtewinst met
een schuifDeur
Stijlvol én efficiënt ruimte besparen. Dat kan met de toepassing van 
schuifdeursystemen. In nieuwe maar ook bestaande woningen zien 
we schuifdeuren steeds vaker terugkeren. 

Want ruimte is een luxe, maar flexibiliteit is even waardevol. Daar waar een 
draaiende deur te veel ruimte inneemt, zorgt een schuifdeursysteem dat 
woonruimtes stijlvol en ruimtebesparend met elkaar kunnen worden ver-
bonden of verdeeld. Bij een feestje worden eet-, werk of woonkamer moei-
teloos samengetrokken en bij een formeel diner zorgen de schuifdeuren 
voor een onopvallende en stijlvolle scheiding met de keuken. Schuifdeu-
ren kunnen overigens worden gecombineerd met meerdere stijldeuren, 
om een interieur nog meer persoonlijkheid te geven. Svedex heeft diverse 
schuifdeursystemen, die zorgen voor praktische ruimtewinst op zijn mooist. 
Voor ieder interieur is er een uitvoering, variërend van basic tot klassiek en 
modern. Afhankelijk van de ruimte en situatie kan worden gekozen voor 
een enkel- of dubbeldeurs systeem dat voor of in de wand kan worden 
geplaatst. De meeste schuifdeursystemen voor de wand plaats je zonder 
bouwkundige aanpassingen. Ideaal voor een bestaande situatie, zodat de 
woonkamer afgescheiden kan worden van de eet- of speelkamer. Wie gaat 
(ver)bouwen kan ook kiezen voor in de wand schuivende deuren, zodat het 
systeem onzichtbaar is weggewerkt.

Een schuifdeur verbindt woonruimtes stijlvol met elkaar.
Foto: Svedex
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Pastels zorgen voor zachte uitstraling

Vrouwelijke 
badkamer
Een moderne badkamer met vrouwelijke zachtheid. Met zachte pas-
teltinten versterk je de zachte, ronde lijnen in de badkamer. Je voelt 
je er sneller op je gemak. 

Aan een badkamer mogen we aandacht schenken. Het is een echte leef-
ruimte geworden, waar we heel wat uren per dag in verblijven. Steeds meer 
mensen kiezen er voor om een extra kamertje op te offeren om die grote 
badkamer te creëren, waar je een bad, douche en misschien wel lounge-
mogelijkheid hebt. De zachte, vrouwelijke en nagenoeg tijdloze vormgeving 
in de badkamer is op dit moment helemaal in. Natuurlijk moet je bij de in-
richting van de badkamer niet alleen naar het ‘gezicht’ kijken. De praktische 
functionaliteit en technische highlights zijn zeker zo belangrijk. Maar pas-
teltinten kunnen wel net dat softe accent zetten. Het merk Duravit heeft een 
speciale badkamerserie in deze sfeer ontworpen. Karakteristiek designken-
merk is de steeds aanwezige geometrische basisvorm en de minimale rand 
van de baden en wastafels. De zachte vorm is vertaald in meubels, spiegels 
en een wandboard in variabele breedte. Voer je de zachte sfeer helemaal 
door, dan kies je ook voor wc’s en bidets in dezelfde softe optiek.

De zachte vormgeving in de badkamer is op dit moment helemaal in..
Foto: Duravit

Verras je huis en jezelf met accessoires

Hoe leuk is 
tHuiskomen
Een regelmatige metamorfose van je thuis, geeft verrassing, inspira-
tie en dynamiek aan je leven. Je gevoel voor thuis verandert hierdoor 
continu en dat geeft nieuwe energie.

In die gedachte is het goed om regelmatig woonaccessoires te vervangen 
of verplaatsen. En daarbij mag je jouw creativiteit de vrije loop laten. Woon-
accessoires zijn een reflectie van een persoonlijke levensstijl of levenshou-
ding. Maar ook van de seizoenen, je leefsituatie, je vrienden of je werk... 
Veel winkeltjes bieden woonaccessoires aan, maar ook grote ketens zoals 
Kwantum. Door goed te speuren vind je overal verrassende, grappige heb-
bedingetjes en snuisterijen in verschillende kleuraccenten. Zo blijft je interi-
eur een verlengstuk van jezelf en daar draait het om. Overigens hoef je niet 
altijd compleet nieuwe accessoires aan te schaffen. Soms is het al verras-
send wanneer je binnen de woning en kamers alles een nieuwe plek geeft. 
Probeer gerust eens. Woonaccessoires zijn er in alle vormen en maten. Een 
leuk schilderijtje, een grappig bord met een tekst of een trendy krukje waar 
je een bloempot op zet. Vooral het combineren levert leuke resultaten op. En 
struin gerust eens rond. Al is het alleen om inspiratie op te doen.

Woonaccessoires zijn een reflectie van een persoonlijke levensstijl.
Foto’s: Kwantum

Er zweven weer tulpen over de wand

beHang mag 
best brutaal zijn 
De tijd van een simpel behangetje in een effen kleur, is definitief 
voorbij. De wanden mogen opvallen en spreken. En dat betekent dat 
veel designers uitgesproken behangcollecties hebben ontworpen.

Designer Laurence Llewelyn-Bowen ging voor de Graham & Brown be-
hangcollectie op zoek naar inspiratie in de vorm van de meest luxueuze en 
sensuele designtradities. Om zo zijn eigen creatieve verbeelding een boost 
te geven. Het resultaat is een voorbeeld van de trend die het nu absoluut 
goed doet. Behang mag brutaal, mooi en geestig zijn. En een vleugje klas-
siek hoort daarbij. Geïnspireerd door romantische historische verhalen van 
vroeger, zweven er weer tulpen over de muur. De kleuren mag je hier zelf 
bij bepalen. Ga je voor een oosterse look dan is een glinsterende delica-
tesse een lust voor het oog. Deze zorgt voor een zachte achtergrond en 
is vooral fraai in het kleurenpalet wit, smoke en zilver. Overigens doen de 
fraaie vormen van tatoeages het ook goed. Die zorgen voor extra energie 
op een traditionele behang. Graham & Brown beschikt bijvoorbeeld over 
een sierlijk en chique behang, met een knipoog naar ondeugende motie-
ven. Leverbaar in de kleuren Silver/White, Urban Grey en Ink Blue. 
 
Met behang bepaal je de sfeer..
Foto: Graham & Brown

Laat kinderen ook in de woonkamer zichzelf zijn

een interieur 
Voor kinderen
We zijn vaak nog te voorzichtig. Maar kinderen mogen ook in huis de ruimte 
krijgen. Dat betekent dat je het interieur van de woning kindvriendelijk moet 
houden.

Kies voor grappige details. Zoals een speelplank. Deze multifunctionele houten glij-
plank kenden we tot voor kort alleen in de gymzaal op school. Maar dit glijplezier is 
simpel te introduceren in je huiskamer en zorgt voor urenlang glij- en speelplezier. En 
het misstaat ook niet in een interieur. Op de glijplank kunnen kinderen klauteren en er 
vervolgens weer vanaf glijden. Net als een echte glijbaan, maar dan in je huis. Je kunt 
zelf de glijhoogte bepalen door de plank tegen de vensterbank, zitbank, trap of tafel te 
zetten. In een handomdraai heb je een leuk speelelement. Een mooie oplossing voor 
als buiten spelen even geen optie is. Natuurlijk kun je zelf een speelplank maken. Maar 
ze zijn ook kant en klaar te koop. Zoals die van Pibaxa. De plank is voorzien van een 
gladde toplaag waardoor hij gegarandeerd glad is en blijft. Zelfs bij het gebruik van 
licht krassende voorwerpen (jeans) zal de plank niet beschadigen of inleveren op glad-
heid. De opstaande rand zorgt ervoor dat kleinere kinderen houvast hebben tijdens het 
glijden en klauteren. Na gebruik schuif je hem met gemak onder de bank of bed. De 
plank is voorzien van een gladde toplaag waardoor hij gegarandeerd glad is en blijft. 

Een interieur dat kindvriendelijk is, heeft uitstraling.
Foto: Pibaxa

Een radiator mag weer gezien worden

Het is retro wat 
de klok slaat
De drang naar ouderwetse gezelligheid is nog steeds populair. Met 
retro elementen proberen we deze sfeer in huis te brengen. Bijvoor-
beeld met een ‘ouderwetse’ radiator.

Het verleden inspireert veel interieurarchitecten bij de aankleding en inrich-
ting van een ruimte. Traditionele ontwerpen en ‘klassiekers’ worden dank-
baar ingezet om de woning een retro look te geven. Het merk Vasco speelt 
hierop in met een authentieke kolomradiator. Deze robuuste radiator ken-
merkt zich door een stoere en authentieke vormgeving en hoge technische 
prestaties. Gebaseerd op de kolomradiator van vroeger. De radiator komt 
het beste tot zijn recht in een unieke transparante coating, het soort ‘naak-
te’ staal dat past in een industrieel loft of atelier, grote keuken of badkamer. 
De radiator kan ook in andere kleuren worden uitgevoerd. De kolomradia-
tor is uitermate geschikt voor grotere ruimtes en kan zowel tegen de wand 
als op de vloer geplaatst worden. Door de natuurlijk hoge warmteafgifte zijn 
deze radiatoren ook uitermate geschikt voor lage temperatuurverwarming 
en elke gangbare warmtebron. 

De kolomradiator is geschikt voor grote ruimtes.
Foto: Vasco

Zuivere designlijnen en frisse kleuren

een keuken mag 
best wel knallen
Mag je nieuwe nieuwe keuken in het oog springen? Jazeker. Kies 
voor de verandering eens voor frisse en trendy kleuren, zoals 
geeloranje, Miami-groen of pastelblauw.  

In een tijd waarin de bouw van nieuwe woningen hapert, kiezen veel men-
sen voor een verbouwing of renovatie. De keuken is een van de ruimten 
die op dit moment regelmatig een metamorfose ondergaat. En waarom ook 
niet? Met een nieuwe keuken krijgt je woning een nieuwe look. Zeker als je 
gaat voor modern. Kies je voor zuivere designlijnen, maximale opbergruim-
te en greeploos comfort, dan hoor je er helemaal bij. En zorg er voor dat je 
een keuken op maat laat ontwerpen, met alle voordelen die daarbij horen. 
Alleen dan wordt het echt jouw eigen keuken. Met de nieuwe keuken BLX 
introduceert Signia, het merk binnen de Siematic Group, een keuken met 
greeploos comfort. Daarbij is het pure design een grote troef. De strakke, ei-
gentijdse lijnen en het oog voor detail zijn opvallend. Zo lijken de randen en 
de voorzijde van de kunststof fronten samen te smelten. De contrasterende 
tint grafietgrijs is er zowel in mat, glans als hoogglans. En dan ook nog eens 
in verschillende materialen. Wil je extra ‘warmte’, dan kies je voor natuurlijk, 
zaagruw hout in eiken titanium en eiken tabak.

De nieuwe keuken mag best in het oog springen.
Foto: Siematic
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Zaterdag 12 oktober:
AALSMEER
Aalsmeer 1 – Rijnvogels 1 14.30 u 
Aalsmeer 2 – Voorland 2 12.00 u
F.C.Amsterdam 4 - Aalsmeer 3 16.00 u
Aalsmeer 4 – ABNAMRO 4 14.30 u
Arsenal 6 - Aalsmeer 5 14.00 u 
Zuidvogels 6 - Aalsmeer 6 12.45 u 
Aalsm/RKAV.Vet.1 – GeuzenM’mee Vet4. 14.30 u

Vrouwen
Aalsmeer VR.1 – Hertha VR.1 14.30 u

RKAV
Aalsm/RKAV Vet.1-GeuzenM’meerVet4 14.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
F.C.Amsterdam A1 - J.A.United A1 12.30 u
CSW A3 – J.A.United A2 12.15 u
Odin’59 B2 - J.A.United B1 12.15 u
Alliance’22 B2 - J.A.United B2 14.15 u
J.A.United B3 – Velsen B4 11.30 u
J.A.United C1 – IVV C1 12.30 u
Zwanenburg C3 - J.A.United C2 12.15 u 
VVC C2 - J.A.United C3 10.00 u
J.A.United C4 – HBOK C1 14.30 u

Pupillen
J.A.United D1 – Roda’23 D2 11.30 u 
J.A.United D3 – United/DAV D1 11.15 u
KDO D2 - J.A.United D4  9.30 u
HBC D4 - J.A.United D5 9.45 u 
J.A.United D6 – VSV D4 9.00 u
Onze Gazellen E1 - J.A.United E1 11.30 u
AFC E3 - J.A.United E2 11.15 u
J.A.United E3 - AFC E7 11.00 u
J.A.United E5 – Roda’23 E6 11.00 u
J.A.United E6 - SDZ E8 9.30 u
Hoofddorp E6 - J.A.United E7 10.00 u 
J.A.United E8 – DSS E9 9.30 u
UNO E8 - J.A.United E9 9.30 u
J.A.United E10 – KDO E3 9.30 u
J.A.United E11 – Overbos E 14 11.00 u
Amstelveen E8 - J.A.United E12 10.45 u
Legm.vogels F1 - J.A.United F1 11.00 u
J.A.United F2 – Argon F1 9.00 u
J.A.United F3 - VVC F3 9.00 u
HBC F3 - J.A.United F4 8.30 u 
Legm.vogels F8 - J.A.United F5 9.00 u
J.A.United F6G - UNO F7 9.00 u
UNO F9 - J.A.United F7G 8.30 u
J.A.United F8 – Amstelveen F5 9.00 u

Meisjes
J.A.United MA.1 – GeuzenM’meer MA.1 14.30 u
J.A.United MB.1 – WV-HEDW MB.1 14.30 u 
J.A.United MC.1 – Velsen MC.1 12.30 u
DSOV MC.1 - J.A.United MC.2 11.45 u
SVIJ MD.1 - J.A.United MD.1 12.00 u 
J.A.United ME.1 – VVC ME.1 9.30 u

RKDES
Pupillen
RKDES D1 – Pancratius D4 11.00 u
RKDES D2 – Hoofddorp D8 9.30 u
RKDES D3 – DIO D1 9.30 u
AFC D11 - RKDES D4 9.30 u
RKDES E1 – VVC E2 11.00 u
RKDES E2 – Zandvoort E2 11.00 u
RKDES E3 – UNO E5 11.00 u
Badh.dorp E3 - RKDES E4 10.30 u

KDO E2 - RKDES E5 9.00 u
UNO F1 - RKDES F1 9.30 u
Tos Actief F3 - RKDES F3 9.00 u
Roda’23 F11 - RKDES F4 10.45 u
RKDES F5 – Overbos F12M 11.00 u
Weesp F7 - RKDES F6 9.00 u
RKDES F7 – Weesp F8 9.30 u

Vrouwen
KMD VR.1 - RKDES VR.1 12.15 u

Meisjes
Sp.Martinus MB.1 - RKDES MB.1 14.45 u
Overbos MC.2 - RKDES MC.1 9.15 u
Buitenveldert ME.6 - RKDES ME.1 15.00 u

SCW
Real Sranang 1 – SCW 1 14.30 u
SDO 2 - SCW 2 15.00 u
Arsenal 4 - SCW 3 15.00 u
SCW 4 – DEVO’58 4 14.30 u
DVVA 13 - SCW 5 15.30 u
Zuidoost Vet.1 - SCW Vet.1 15.00 u
SCW Vet.2 – Vlug en Vaardig Vet.1 14.30 u
SCW Vet.3 – RCH Vet.2 14.30 u

Junioren
SCW A1 – HBC A4 12.30 u
SCW B1 – Zandvoort B1 10.30 u
Fortius C1 - SCW C1 12.00 u
SCW C2 – AMVJ C3 10.30 u

Pupillen
SCW D1 - UNO D2 10.30 u
SCW D2 – BSM 2 9.00 u
Hillegom E5 - SCW E1 10.00 u
SCW E2 - DSS E 10 9.00 u
Hoofddorp F2 - SCW F1 10.00 u
Hoofddorp F6 - SCW F2 9.00 u
Roda’23 F12 - SCW F3 12.30 u

Vrouwen
IJsselmeervogels VR.1 - SCW VR.1 13.00 u

Meisjes
CSW MB.1 - SCW MB.1 10.15 u
VVC MC.1 - SCW MC.1 13.00 u

Zondag 13 oktober:
RKAV
GeuzenM’meer 1 - RKAV 1 14.30 u 
Pancratius 4 - RKAV 2 13.00 u
Pancratius 7 - RKAV 3 11.00 u
RKAV 4 – Arsenal 7 11.30 u
RKAV 5 – ABNAMRO 2 14.00 u
RKAV 6 – Nautilus 6 11.30 u

RKDES
RKDES 1 – DCG 1 14.00 u 
RKDES 2 – Hoofddorp 3 11.00 u
Swift 3 - RKDES 3 13.00 u
Eendracht’82 2 - RKDES 4 12.00 u
RKDES 5 – Buitenveldert 4 12.00 u
RKDES 6 – Ouderkerk 5 14.00 u
RKDES 7 – Ouderkerk 6 12.00 u

Junioren
Sp.Martinus A1 - RKDES A1 12.45 u
RKDES B1 – Pancratius B2 11.00 u
Muiden B1 - RKDES B2 11.00 u
RKDES C1 – Roda’23 C3 10.00 u
WV-HEDW C2 – RKDES C2 9.15u

Wedstrijden Veldvoetbal

Sjoelcompetitie 
bij BV Oostend

Aalsmeer - De volgende sjoe-
lavond van BV Oostend is op don-
derdag 17 oktober. Leden van sjoel-
club van Rijsenhout komen langs in 
’t Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
Om 20.00 uur gaan de stenen rollen. 
Deelnemers worden verzocht uiter-
lijk 19,45 uur aanwezig te zijn voor de 
bakindeling. De zaal gaat om 19.30 
uur open voor koffie of thee. De uit-
slag van donderdag 3 oktober: Line-
ke van Brakel en Tiny v/d Maden ein-
digden gelijk met een gemiddelde 
van 120,4, Nel Joore had een gemid-
delde van 114,7, Ria v/d Koppel 106,7 
en Tini vd Merbel 103,1 gemiddeld. 

Huub wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdagmid-
dag is er voor 55+ers een gezellige 
kaartmiddag in het Dorpshuis. Klaver-
jassen en jokeren staan op het pro-
gramma, er is ook gelegenheid voor 
rummicub en hartenjagen. Op don-
derdag 3 oktober is het klaverjassen 
gewonnen door Huub Bouwmees-
ter met 5389 punten, op twee Geer-
tje Koopstra met 5025 punten en op 
drie Tinie Lindeman met 5007 punten. 
Bij het jokeren behaalde Kees van der 
Meer de hoogste eer. Iedereen, vanaf 
55 jaar, die zin heeft in een gezellige 
kaartmiddag is tussen 13.30 en 16.30 
uur welkom. Voor inlichtingen: R. Pot-
huizen, tel. 0297-340776.

Kaartavond bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Op dinsdag 15 okto-
ber houdt kaartclub Ons Genoegen 
de derde speelavond van dit sei-
zoen. Klaverjassen en rummicup-
pen staan op het programma. Er 
wordt gekaart in het gebouw van 
Ons Tweede Thuis in de Hortensia-
laan vanaf 19.30 uur. De zaal gaat 
open om 19.00 uur voor inschrij-
ving en een bakje koffie of thee. Ie-
dereen is welkom. “Hoe meer men-
sen, hoe meer speelvreugde”, aldus 
het bestuur. De tweede klaverjas-
avond is gewonnen door Nico Bek-
kers met 6456 punten, op twee Els 
Vergeer met 6055 punten en op drie 
is Nel Ton geëindigd met 5850 pun-
ten. Bij het rummicuppen was de 
hoogste eer voor Nolda Brand met 
32 punten.

Ouderensoos 
BV Oostend

Aalsmeer - Op donderdag 17 okto-
ber vanaf 14.00 uur wordt weer een 
ouderensoos gehouden in gebouw 
’t Middelpunt aan de Wilhelmina-
straat. De zaal gaat open om 13.30 
uur en klaverjassen en rummicup-
pen staan op het programma. Het 
klaverjassen op 3 oktober is gewon-
nen door J. van Veen met 5175 pun-
ten, op twee en drie de dames de 
Koter met 5038 en van der Stroom 
met 5001 punten. De hoogste eer bij 
het rummicup is behaald door Bep. 

Team Wassanim naar WK
Aalsmeer - Na veel trainen en selecties is het team bekend dat namens 
sportschool Wassanim naar het WK gaat in Rotterdam op 12 en 13 oktober. 
Vboven naar onder en links naar rechts: Noël van Gijzel ,Jeroen Rogmans, 
Xander van Santen, hoofdinstructeur Johan vd Nald, Lulu Jiang, Joep Spar-
naaij, Nick Pater, Roxy Watchman, Renzo Pauw, Kyano Verschragen, Sem Pa-
ter, Jolomi Ayutsede, Gavin Luyendijk, Dean Wijga, Berend Kleijn, en Olivier 
Meilink. Het is het tweede WK in Nederland. De eerste keer wist het team van 
Wassanim één zilveren en één bronzen medaille te behalen. 

Sport stimulator Aalsmeer
Aalsmeer - De ESA is versterkt 
door het in dienst treden van sport 
stimulator Sabiene Kuiper. Sabiene 
gaat zich bezig houden met vraag 
en aanbod ten aanzien van sport en 
bewegen. 
In samenwerking met diverse orga-
nisaties zal gekeken worden naar 
vraag en aanbod van activiteiten. 
De gemeente Aalsmeer richt zich 
met name op ‘tieners’ en het JOGG 

programma, jongeren op gezond 
gewicht. Sabiene Kuiper: “We wil-
len inspringen op de actualiteit! Het 
feit ligt er dat we te maken hebben 
met kinderen met overgewicht. Daar 
moeten we iets mee, maar ook het 
aanbod voor tieners is zo belangrijk 
omdat in deze fase het ‘hanggedrag’ 
gaat toenemen. Voorkomen kunnen 
we niet, maar wie niet waagt, wie 
niet wint!”

Tafeltenniscompetitie
Ruime zege Bloemenlust 1
Aalsmeer - Met een prime 3-7 over-
winning in Beverwijk heeft Bloemen-
lust 1 wat afstand genomen van Ra-
pidity 7, met wie tot deze wedstrijd de 
tweede plaats gedeeld werd. Ed Cou-
wenberg, Frans Ravesteijn en Johan 
Berk wisten alleen niet te winnen van 
de sterkste Rapidity-speelster, hoe-
wel alle drie er wel heel dicht bij za-
ten. Frans kwam in de beslissende 
vijfde game zelfs op matchpoint bij 
8-10, maar moest zich na nog enke-
le wedstrijdpunten uiteindelijk met 
17-15 toch nog gewonnen geven. 
Het dubbelspel werd dit keer over-
tuigend gewonnen door Ed en Johan. 
Met deze zege is Bloemenlust 1 kop-
loper Het Nootwheer 8 tot op 1 punt 
genaderd. Bloemenlust 2 moest in ei-
gen huis een 1-9 nederlaag toestaan 
aan HTC 13. Peter Velleman redde de 

eer, maar tegen dezelfde tegenstan-
der waren ook Danny Knol en invaller 
Wim van de Aardweg kansrijk. Beiden 
dwongen een vijfde game af, maar 
konden deze net niet in winst omzet-
ten. Na een goede eerste game kon-
den Danny en Peter ook in het dub-
belspel geen potten breken. Bloe-
menlust 2 moet nu snel punten gaan 
sprokkelen om een langer verblijf in 
de vierde klasse mogelijk te maken. 
In de strijd om handhaving in de vijf-
de klasse heeft Bloemenlust 3 in De 
Bloemhof een nuttige 6-4 overwin-
ning geboekt op Sporting SDO 3. Eén 
tegenstander bleek te sterk voor Wil-
lem Visser, Ton de Hollander en Dirk 
Piet, die wel in hun andere twee en-
kelspelen zegevierden. In het dubbel-
spel waren de bezoekers uit Hillegom 
te sterk voor Willem en Ton.

Schakers niet beloont 
voor vlot aanvalsspel
Aalsmeer - Een sympathieke com-
binatie van schaakclub Aalsmeer, 
schaakclub Uithoorn en Kalende 
Pionnetje leden toog vrijdagavond 
richting Haarlem om te trachten het 
hoger gerate Kennemer combina-
tie eens te beproeven. Nu is het ver-
domd moeilijk om een schaakverslag 
voor niet-schakers te maken, zonder 
te vervallen in saai schaakjargon. Dit 
keer daarom maar in voetbaltermen. 
Kort na de aftrap had SCA iets be-
ter van het spel met een kleine druk 
door Peter, Michiel, Gerrit, Richard 
en supersub Arie. Vlot combine-
rend, maar de handrem erop, werd 
de druk opgevoerd en als ze zo zou-
den zijn doorgegaan zat er zeker een 
kleine overwinning in. Het was Arie 
van Dam die als eerste scoorde door 
het al te onfrisse aanvalsspel van zijn 
tegenstander fluks te weerleggen. 
De scheidsrechter kon niet anders 
dan naar de middenstip wijzen. De 
schakers storten zich met zijn allen 
op Arie en klopten hem op zijn rug. 
Bij Gerrit en Richard was ondertus-
sen het beste er af en waar Richard 
de toegestoken hand ferm aannam 
dacht Gerrit nog een reëel kans-
je te zien. Helaas overzag hij in be-
tere stelling een doortrapt hakballe-
tje van zijn directe tegenstander en 
moest opgeven. Marco lag de he-
le pot onder druk en had kennelijk 
nog wat kansen om door een fikse 
sliding zijn tegenstander de bal te 

ontnemen, maar moest helaas ook 
de wapenen strekken doordat in de 
laatste minuut van de verlenging de 
hoeveelheid vijandige pionnetjes te 
veel bleek. Ondertussen kreeg Jan 
op bord twee te maken met de plaat-
selijke Messi en ondanks hardnek-
kig verweer en de moed om vol in de 
aanval te gaan moest hij er combi-
natoir toch af, het blijft een verdomd 
goede voetballer die Messi op bord 
2 van de Kennemer combinatie 4. 
De tussenstand was daardoor 1,5 - 
3,5 met nog drie penalty’s te nemen 
voor de thuisploeg. Er kon dus maar 
weinig meer misgaan of Aalsmeer 
zou de Sjaak zijn. Peter kon zijn druk 
omzetten in een punt, maar Michiel 
ging in hoge tijdnood van het bord 
doordat hij in prima stelling op de 
36ste zet de bal in eigen doel pomp-
te, een grafzet als laatste bezegel-
de het lot. Clemens zat toen nog on-
verstoorbaar naar zijn pijp te snak-
ken in een compleet dichtgeschoven 
stelling, waarbij alleen de klok zich 
voortbewoog en de stukken nauwe-
lijks bewegingen maakten. Remise 
was de enige logische conclusie van 
dit treffen waardoor SCA de eerste 
competitie wedstrijd in het uitstadi-
on helaas met 3-5 verloor. De spe-
lersbus kende echter louter vrolijk-
heid op de terugweg, volgende keer 
beter en dergelijke gemeenplaatsen 
doen het altijd goed in klasse 6000 
van Nederland.

Fraaie laatste fietstocht
Aalsmeer - Op dinsdag 1 oktober 
fietste de gecombineerde groep van 
de ANBO en de PCOB het seizoen 
uit met een tocht van ruim 20 kilo-
meter over een fraaie route, deze 
keer uitgezet door Rinus Vermeulen. 
Om half twee startte de grote groep, 
21 personen sterk, om te genieten 
van de mooiste delen in de omge-
ving. Na Kudelstaart en de zijweg 
van de Hoofdweg werd de Amstel 
bereikt en via de vernieuwde sluis 
bij Bilderdam werd de tocht ver-
volgd over de brug bij Papeveer en 
langs het Aarkanaal weer naar Bil-
derdam. Voor menige deelnemer 
was dit de eerste kennismaking met 
dit landelijke pad. Na de leuke brug 
gepasseerd te zijn werd met een 

grote bocht in de dijk via de Hoofd-
weg en de Bilderdammerweg Ku-
delstaart weer bereikt. Via fietspa-
den met fraaie namen als Wim Kan 
Dreef en Corrie Vonk Pad, de route 
in sportcomplex Kudelstaart, werd 
de Herenweg bereikt en via de Ku-
delstaartseweg de laatste kilome-
ters dankzij het fraaie weer moeite-
loos uitgefietst. Bij aankomst bij het 
Parochiehuis stond Arie al klaar met 
de koele dranken. En met een ge-
zellig spel geleid door Til Beijnvoort, 
waar alle deelnemers enthousiast 
aan deelnamen, werd de geslaagde 
middag besloten. Afgesproken werd 
op de eerste dinsdagmiddag in april 
volgend jaar aan de nieuwe reeks 
tochten te beginnen. 

Voetbal zondag
RKDES pakt de punten
Kudelstaart - Zonder de voor twee 
wedstrijden geschorste Mark Schut 
en enkele langdurig geblesseerde 
spelers begon de Kudelstaartse RK-
DES-brigade afgelopen zondag aan 
de uitwedstrijd in Diemen. Gezien 
de stand op de ranglijst leek het 
vooraf een niet zo’n zware tegen-
stander, maar met het spelbeeld van 
de afgelopen weken in gedachten 
waren de meegereisde supporters 
er vooraf zeker niet gerust op. Al in 
de 3e minuut kreeg Diemen, na bal-
verlies van Justin de Haan, een gro-
te kans. Gelukkig werd de bal door 
de nummer 11 van Diemen overge-
schoten en kon RKDES de wedstrijd 
zonder achterstand vervolgen. Tien 
minuten later werd Justin, na een 
actie door een verdediger opge-
vangen, wat hem en onterechte ge-
le kaart opleverde. Een twijfelachti-
ge gele kaart was er enige tijd later 
ook voor Damian Veldman, welke 
een Diemen speler licht vastpakte. 
Met de totaal onzichtbare vleugel-
spelers en een licht veldoverwicht 
wist RKDES in de eerste helft geen 
enkele scoringskans te creëren. Dat 
Diemen zonder voorsprong de rust 
in ging, kwam uitsluitend doordat 
de Diemense aanvallers twee keer 
in kansrijke positie overschoten en 
door twee goede reddingen van Re-
né Jonker. René wist ook in de 5e 
minuut van de tweede helft een te-
gentreffer te voorkomen. Het erg-
ste werd gevreesd toen Sven Boels-
ma enkele minuten later, na het licht 

vastpakken van een tegenstander, 
het veld met een rode kaart moest 
verlaten. De enigszins protesteren-
de Richard de Vries werd daarbij 
door de scheidsrechter op geel ge-
trakteerd. Twee minuten later we-
derom een overgeschoten doelkans 
van Diemen en de meegereisde Ku-
delstaartse supporters begonnen 
langzamerhand voor het ergste te 
vrezen. In de 13e minuut moest ook 
een speler van Diemen met rood het 
veld verlaten nadat hij onbesuisd 
was ingekomen. Na wederom een 
onbenutte Diemense kans werd Bi-
dal Adardor vervangen door Elias El 
Hadie. Inmiddels was er wat meer 
ruimte op het veld ontstaan en in de 
26 minuut gaf Richard de Vries een 
voorzet, waarbij de eerste doelkans 
voor RKDES ontstond. Het schot 
van Dani Calmez ging via de paal 
achter de doellijn en de 0-1 was 
een feit. Twee minuten later was het 
Edwin van Maris, die na een voorzet 
van Elias El Hadie, de bal mooi in het 
doel liet belanden. De 0-2 was een 
feit, Edwin werd enkele minuten la-
ter gewisseld voor Guy Prevoo. Na 
nog twee gele kaarten voor spelers 
van Diemen en een overschoten bal 
van Diemen in de laatste seconde 
van de wedstrijd floot scheidsrech-
ter Lagerwey de wedstrijd af. Drie 
punten mee naar Kudelstaart. Ko-
mend weekend wacht de thuiswed-
strijd tegen koploper DCG.

Jan Bouwmeester 

Wintercompetitie van start 
voor handboogschutters 
Aalsmeer - De handboogschutters 
van HBV Target zijn vanaf 4 oktober 
weer actief in de regio. Een aantal 
schutters van HBV Target neemt deel 
aan de zogenaamde wintercompetitie. 
In deze competitie waarbij verschillen-
de handboogverenigingen uit de re-
gio deelnemen moeten er een aantal 
wedstrijden geschoten worden bij de 
verschillende clubs waarbij de slecht-
ste wedstrijd uit het totaalresultaat 
mag worden geschrapt. De schutters 
hebben voldoende keuze wat betreft 
de avonden of middagen waarop deze 
wedstrijden mogen worden gescho-
ten; het is zelfs mogelijk om 2 wed-

strijden op 1 dag te schieten indien 
een schutter niet veel tijd zou hebben. 
De besten uit deze competitie mogen 
zich meten op provinciaal niveau met 
uiteindelijk de landelijke kampioen-
schappen. Een opmerkelijke prestatie 
werd geleverd door één van de schut-
ters van HBV Target. Danuta Opheij, 
een compoundschutter, wist haar per-
soonlijke record met 30 punten te ver-
beteren met een score van 267 pun-
ten, bijna een gemiddelde van 9 per 
pijl. Meer weten over handboogschie-
ten, zowel competitief als voor de ge-
zelligheid, volg de handboogvereni-
ging op internet via www.hbvtarget.nl.

Tour de Poel krijgt vervolg!
Aalsmeer - Zondag 29 septem-
ber werd door Team Timmerman en 
Aalsmeer Fietst voor het eerst de 
Tour de Poel georganiseerd. Doel 
van beide stichtingen is om via de 
fietssport geld in te zamelen voor 
goede doelen. 
De opbrengst van deze editie gaat 
in zijn geheel naar de stichting Kin-
deren van Timau. Het weer was 
de deelnemers goed gezind deze 
mooie laatste zondag van septem-
ber. Alleen de wind maakte het voor 
de meeste deelnemers toch nog een 
zware tocht, maar gelukkig deed de 
zon goed zijn best de mensen voor 
waar nodig warm te houden. Geko-

zen kan worden uit een fietstocht 
van 40 of van 100 kilometer door de 
mooie omgeving van Aalsmeer met 
de Westeinderplassen als stralend 
middelpunt. Moe, maar voldaan ver-
schenen alle deelnemers na afloop 
bij de finish. De route hadden al-
len prachtig gevonden, de wind had 
minder krachtig mogen zijn. Met al-
le positieve reacties in gedachte, 
zijn Team Timmerman en Aalsmeer 
Fietst voornemens om volgend jaar 
zeker Tour de Poel 2 te gaan organi-
seren. Alle sponsors en vrijwilligers 
worden bij deze bedankt voor hun 
bijdrage aan deze goed geslaagde 
eerste Tour de Poel.

Winst Heren1 op Early Bird
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
speelde het eerste herenteam van 
Basketbalvereniging Aalsmeer de 
derde wedstrijd in de rayoncompeti-
tie en moest het opnemen tegen het 
hoger geplaatste Early Bird heren 2 
uit Purmerend. Na een ijzersterk be-
gin rondde BVA het eerste kwart af 
met een ruime voorsprong van 23-
12, om deze vervolgens in het twee-
de kwart nog verder uit te bouwen 
tot 44-21 in de rust halverwege. Een 
solide verdediging gevolgd door een 
snelle omschakeling naar de aanval 
stond aan de basis van deze stand. 
Vervolgens werd de trend heel goed 
doorgezet in het derde kwart, met 
wederom een uitslag van 21-9, tot 

een riante voorsprong van 65-30. 
Daarna konden de heren de wed-
strijd rustig uitspelen tot een eind-
stand van 76-49. De scores werden 
in deze wedstrijd opvallend goed 
verdeeld, met maar liefst vier spe-
lers in de dubbele cijfers, te weten 
Sebastiaan Stokman (16), Dennis 
Zijlstra (14), Ershad Yousofzai (13) 
en Jeroen Vendrik(12). Door deze 
overwinning, de tweede thuis op rij, 
neemt BVA HS1 de vierde plek op 
de ranglijst over van Early Bird. Vol-
gend weekend staat er een uitwed-
strijd gepland tegen de koploper 
USBB heren 5. Die wedstrijd wordt 
gespeeld in de Amstelcampushal en 
begint om 18.00 uur.



HITMA Groep B.V.
Anton Philipsweg 1
1422 AL Uithoorn

Postbus 175
1420 AD Uithoorn
Nederland

tel.: 0297 514 714
fax: 0297 514 739

info@hitma-ultrapure.nl 
www.hitma-ultrapure.nl

Ben jij een commercieel talent en zit verkopen je in ‘t bloed? Zie je het zitten om te 
starten in de binnendienst en door te groeien naar een uitdagende buitendienstfunctie? 

Dan ben jij geknipt voor deze baan bij HITMA UltraPure:

Commercieel medewerker 
binnendienst / productspecialist 
Na een inwerk- en opleidingsperiode ga je aan de slag.

Dit zijn dan je taken:
 › Actief klanten werven, ook via de sociale media
 › Relaties adviseren over onze producten en diensten
 › Offertes maken en verkoopprocessen afronden
 › Meewerken aan ontwikkeling nieuwe website

Jouw profi el:
 › HBO werk- en denkniveau. 
 › Gedreven en enthousiast. 
 › Uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels, kennis van de 

 Franse taal zou mooi zijn.
 › Interesse in b-to-b markten, bij voorkeur processen binnen 

 (bio)farmacie en voedingsmiddelen, is een pré. 

Er is veel te vertellen over HITMA UltraPure en deze baan. Ga daarom snel naar 
www.hitma.nl/vacatures of bel Rick Nibte (0297 - 514 726 / 06 - 22 665 684). 
Je sollicitatie met CV stuur je naar Rianne Kranenburg (rkranenburg@hitma.nl).

 Kom erbij

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHOLIER 
 
 

Voor onze vestiging in Aalsmeer zijn wij op zoek naar een scholier  
(14 -18 jr), die onze monteurs na schooltijd komt helpen. De monteurs 
monteren de winterbanden van onze klanten. De banden worden per auto 
opgeslagen in ons magazijn. Jij zorgt ervoor dat de juiste banden worden 
opgezocht en klaar staan voor de monteurs. Het gaat om één of meerdere 
van de volgende dagen: maandag, woensdag of donderdag na schooltijd 
vanaf 15.00 uur of eerder.  
 

Stuur een mail naar: abo-sollicitatie@profile.nl o.v.v. “scholier” met je 
gegevens en waarin je aangeeft welke dag of dagen je beschikbaar bent.  
P.s. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

is een autoservicebedrijf met als 
specialisme banden voor alle soorten 

voertuigen gevestigd in Aalsmeer, 
Nieuw-Vennep, Hoofddorp en op Schip-
hol. Profile Tyrecenter is in de Benelux 

een toonaangevende organisatie in 
auto-onderhoud van alle merken auto’s.   

aanvang 20.00 uur
gratis toegang

vrijdag 11 oktober
open Hof kerk

George Kluinhaar 06-41130020

Alu-Specials
Onderhoudsbedrijf en nieuwbouw van:

Aluminium-Kunststof kozijnen
Veranda’s-Serres-Windschermen
Puien-Ramen-Deuren-Gevelelementen
Levering en plaatsing alle soorten glas
Zonwering-Horren-Luxe parasols

Helling 66, 1431 BT Aalsmeer
Tel. 0297-343382 | Fax 0297-569768
E-mail: info@alu-specials.nl
www.alu-specials.nl

▲
▲

▲
▲

▲

Vriezenweg 10a
Tel.: 0172 - 507941

door Zeilmakerij

LAAT NÚ UW 
TENT OF BOOT-

ZEIL REPAREREN

Balder
Leimuiden

RIJSCHOOL

MARC

RIJLES!
AALSMEER

Geen wachtlijst dus 
direct beginnen 

(ook spoedopleidingen)

0297-344355 of 
06-12396221

Te koop:
2,5 Bankstel kl. cognac  €175,-. 
Sony Dolby met kl. speakers 
wegens dubbel €50,-.  
Tel. 06- 22641611
Te koop:
Stalen autovelgen, 4x 195-60-
15, 4 gaats €100,-. 4x 205-60-
16, 5 gaats Nissan €160,-.  
Tel. 06- 20922729
Te koop:
Stevig campingbedje met vast 
matrasje €25,-.  Zijwieltjes 
€5,-. Wieg, onbekleed €20,-.  
Voetenbad electr. €10,-.  
Tel. 0297- 323485

Te koop:
Motorkettingzaag. Kinderstoel 
€10,-.  Tel. 0297- 327169
Te koop:
Cd speler LG met afst. bed. 
z.g.a.n. €7,50.  Tel. 0297- 320278
Gevraagd:
Wie heeft er nog sierkeien over 
voor om de vijver,  kom ze graag 
ophalen.  Tel. 06-52015360

Groot onderhoud Zijdelweg
Amstelveen - De provincie Noord-
Holland voert van 7 oktober tot en 
met 22 november werkzaamheden 
uit op en langs de Zijdelweg (N521) 
in de gemeenten Amstelveen en 
Uithoorn. De N521wordt voorzien 
van een nieuwe asfaltlaag. Het hui-
dige fietspad dat naast de N521 ligt 
wordt opnieuw bestraat. De werk-
zaamheden worden in drie fases 
uitgevoerd. Er wort zoveel mogelijk 
in de avond en nacht gewerkt tus-
sen  half acht en vijf uur. In fase 3 

(18 tot en met 22 november) wordt 
ook gewerkt aan de Bovenkerker-
weg tot het kruispunt van de Bur-
gemeester Wiegelweg. De Boven-
kerkerweg is in de avond en nacht 
beperkt bereikbaar voor het ver-
keer. Weggebruikers en omwonen-
den met vragen over de werkzaam-
heden kunnen gratis bellen naar het 
provinciale Servicepunt Wegen en 
Vaarwegen: 0800-0200600 of een e-
mail sturen naar 
infobu@noord-holland.nl .

Raadsbrede steun voor aanleg 
(tijdelijk) wegvak Middenweg
Aalsmeer - De behandeling en be-
sluitvorming gericht op het afge-
ven van een ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen voor het aanleg-
gen van een (tijdelijk) wegvak aan de 
Middenweg stond op de agenda van 
de Raad afgelopen donderdag 3 ok-
tober. In het Beraad van 12 septem-
ber was door de fracties reeds aan-
gegeven dat zij graag een lijstje met 
contactmomenten tussen de familie 
Hooijman (woonachtig aan de Mid-
denweg) en de andere partij tege-
moet zagen. Allebei de lijstjes tel-
den 47 punten, maar er waren vraag-
tekens bij de onderwerpen. Ging het 
steeds over hetzelfde? De AB fractie 
gaf aan wel akkoord te moeten gaan 
met het voorstel. “We hebben het te 
ver uit de tijd laten lopen en de aan-
leg kent een tijdelijk karakter”, aldus 
de fractie. De CDA fractie gaf aan be-
grip te hebben voor de familie Hooij-
man, maar gezien het grote belang, 
de wijk Aalsmeer-Oost zo snel moge-

lijk verbinden met de nieuwe N201, 
werd groen licht gegeven. Wel wees 
de fractie er op dat er ondanks de 
tijdelijkheid van het wegvak vooral 
alertheid moet zijn op de verkeersvei-
ligheid. Volgens PACT Aalsmeer is het 
van essentieel belang dat Aalsmeer-
Oost een goede ontsluiting heeft. De 
VVD fractie gaf het advies om met 
de familie Hooijman om te de tafel 
te gaan zitten om afspraken op wat 
langere termijn te maken. Wethouder 
Gertjan van der Hoeven antwoordde 
hierop dat het college aan de direc-
teur van Greenpark gevraagd heeft in 
gesprek te gaan met de familie Hooij-
man. De raad zal over de voortgang 
geïnformeerd worden. Wethouder Ad 
Verburg vertelde tot slot dat in het 
Besloten Informatief Overleg (BIO) 
van donderdag 10 oktober de ambi-
tie ten aanzien van Greenpark aan de 
orde komt. Unaniem werd uiteinde-
lijk besloten het voorstel te steunen, 
raadsbrede steun dus!

Druk op de ketel houden!
Sneltram naar Aalsmeer 
komt er (nog) niet!
Aalsmeer - De gemeenteraad gaat, 
na een voorstel van de CDA fractie, 
stadsregio schriftelijk om een nade-
re uitleg vragen over het niet door-
trekken van de sneltram uit Amstel-
vee. In een onlangs openbaar ge-
maakte quick scan wordt aangege-
ven dat de sneltram dagelijks maxi-
maal drieduizend reizigers zal tellen. 
Volgens kenners zijn voor een betaal-
bare lijn zo’n acht tot negen duizend 
reizigers nodig. Bij een omrekening 
van zes trams per uur zitten er in de 
spits gemiddeld te weinig reizigers  
tussen Aalsmeer en Westwijk in de 
sneltram en dat is buiten de spits nog 
minder. Robbert-Jan van Duijn (CDA) 
en Robert van Rijn (VVD) maken voor 
Aalsmeer deel uit van de stadsregio 
en zij gaan pushen dit onderwerp op 
de agenda van de stadsregio te zet-

ten. Ook het college is gevraagd flink 
druk op de ketel te houden. Volgens 
wethouder Ad Verburg is er tot nu al-
les aan gedaan. Verder hoopt de wet-
houder dat de stadsregio in novem-
ber tijdens een openbaar informatief 
overleg van het college met de raad 
een toelichting komt geven. Volgens 
de VVD fractie is de aantrekkings-
kracht van Aalsmeer onderschat in 
de quick scan. En het is uiteraard 
pas mogelijk om gebruik te maken 
van het openbaar vervoer als het er 
daadwerkelijk is. Voor vroege vogels 
bij de bloemenveiling bijvoorbeeld. 
De dienstregeling zou hier tenmin-
ste op afgestemd moeten zijn en dat 
is nu niet het geval. “Neem de proef 
op de som eens andersom en het re-
sultaat zal heel anders zijn”, aldus de 
VVD. Wordt ongetwijfeld vervolgd. 

Cheque OSA voor bouw 
van ziekenhuis in Nigeria 
Aalsmeer -  In deze maand oktober 
is weer een subsidiecheque over-
handigd door OSA namens de ge-
meente Aalsmeer. De cheque is dit 
maal overhandigd aan de heer Hol-
ling van de Stichting Foundation 
Mission House of the Gambia. Deze 
stichting heeft meer dan 2500 eu-
ro ingezameld voor een ziekenhuis 
in Nigeria. De bouw van het zieken-
huis is in volle gang, maar er was 

geld tekort voor de afbouw, name-
lijk het dak. Er is als verdubbeling 
een cheque van 2500 euro gegeven 
voor de afbouw van het ziekenhuis. 
De voorzitter van OSA overhandig-
de de cheque namens de gemeen-
te Aalsmeer. Meer weten over OSA 
en/of informatie over subsidie naast 
de eigen inzameling voor uw project 
kijk dan op de website: www.osa-
aalsmeer.nl.

Eenmalig afscheidsconcert 
Barry McGuire in LEG
Aalsmeerderbrug - De goed-
lachse Barry McGuire mag zich 
met recht een veteraan noemen. 
Maar aan alles komt een einde, en 
ook aan de muzikale rondreizen 
van deze levende legende. Barry 
McGuire komt vanavond, donder-
dag 10 oktober, voor een eenmalig 
afscheidsconcert naar Nederland, 
in Aalsmeerderbrug. En hij brengt 
een speciale gast mee: John York, 
voormalig lid van The Byrds. Bar-
ry McGuire’s muziekverhaal kent 
veel gezichten. Veel liefhebbers 
kennen hem als de zanger van de 
hit ’Eve Of Destruction’ uit 1965. 
Na zijn bekering werd McGuire 
echter een toonaangevend gospe-
lartiest. 
Zijn verschillende albums uit die 
periode (waaronder ‘Seeds’ en 
‘To The Bride’, dat hij samen met 
The Second Chapter of Acts op-
nam) werden klassiekers. Barry 
McGuire’s live optredens werden 
al even legendarisch. Gewapend 
met slechts een gitaar wist hij de-
cennialang het publiek te boeien 
dankzij zijn grote charisma, aan-
stekelijke humor en herkenbare 
liedjes. De afgelopen jaren heeft 
McGuire nog diverse muziekpro-
jecten gestart, maar nu is het vol-

gens hem tijd om, op 77-jarige 
leeftijd, zijn tourloopbaan vaarwel 
te zeggen. Een hele eer dus dat 
Nederland is gekozen als één van 
de landen waar Barry McGuire in 
eigen persoon afscheid komt ne-
men! Tijdens deze avond in de Le-
vend Evangelie Gemeente aan de 
Kruisweg 55 zal het een feest van 
herkenning zijn voor gospellief-
hebbers van het eerste uur, maar 
ook genieten van de unieke erva-
ring die een veteraan als McGui-
re laat horen aan jong en oud! En 
Barry McGuire staat niet alleen op 
het podium. Het optreden, dat ook 
deel uitmaakt van Barry’s concert-
reeks ‘Trippin’ The Sixties’, doet hij 
samen met zijn goede vriend en 
zanger en gitarist John York. Wie 
bekend is met de muziek uit de ja-
ren zestig, zal hem kennen als lid 
van The Byrds, die in die periode 
onder andere een wereldhit had-
den met ‘Mr. Tambourine Man’. Sa-
men verzorgen Barry en John een 
programma met klassiekers uit het 
verleden, recent nieuw eigen ma-
teriaal en natuurlijk de favorie-
ten waar met een warm gevoel 
aan terug gedacht wordt. Kaarten 
zijn verkrijgbaar via www.event-
s4christ.nl  en 0297-237171. 

Speeltuin Linnaeushof steunt 
Rode Kruis Aalsmeer
Bennebroek - Linnaeushof is ge-
opend in 1963 en mag zich met recht 
Europa’s grootste speeltuin noe-
men. Hier spelen kinderen ook nu, 
50 jaar later, nog écht! De ruim 350 
speeltoestellen en attracties bieden 
de mogelijkheid om actief te spe-
len, waarbij het gebruik van de ei-
gen energie en eigen fantasie voor-
op staan. De grondlegger van Lin-
naeushof was Pieter Grijpstra (1920-
1998). Hij woonde in Aalsmeer, waar 
hij, tussen 1948 en 1964, als politie-
agent werkzaam was. Sociaal be-
trokken als hij was, richtte hij daar 
een afdeling van het Nederland-
se Rode Kruis op. Als voorzitter re-
gelde hij diverse acties voor de ver-
eniging, zowel ledenwervingsacties, 
geldinzamelacties voor de waters-
noodramp in Zeeland (1953) en ac-
ties voor de jeugdafdeling. Niet al-

leen voor Linnaeushof is 2013 een 
gedenkwaardig jaar vanwege het 
50-jarig bestaan. Ook de afdelingen 
Aalsmeer en Haarlem van het Ne-
derlandse Rode Kruis bestaan res-
pectievelijk 65 en 145 jaar. In het 
kader van deze jubilea en betrok-
kenheid in het verleden van Pieter 
Grijpstra bij het Nederlandse Rode 
Kruis zet Linnaeushof deze organi-
satie en haar vrijwilligers in het zon-
netje. Eerder dit seizoen zijn de vrij-
willigers van de afdelingen Aalsmeer 
en Haarlem al uitgenodigd voor een 
leuke dag in de speeltuin. Op zater-
dag 5 oktober heeft het Linnaeus-
hof een cheque overhandigd van 
10.000 euro aan de bestuursleden 
van Aalsmeer en Haarlem. Dit be-
drag mag ten goede komen aan de 
activiteiten van beide afdelingen van 
het Nederlandse Rode Kruis.

Laatste kans inschrijven voor 
Groot Aalsmeers Dictee
Aalsmeer - In navolging van het 
Groot Dictee der Nederlandse Taal, 
dat elk jaar in december op televisie 
wordt uitgezonden, vinden overal in 
het land lokaal georganiseerde dic-
tees plaats. Op donderdag 17 okto-
ber organiseert het Boekhuis voor 
de vierde keer het Groot Aalsmeers 
Dictee. Dit jaar is er een nieuwe ca-
tegorie toegevoegd: teams. Deelne-
mers kunnen zich in teams van drie 
personen inschrijven, bijvoorbeeld 
met vrienden, familieleden of col-
lega’s. De fouten van de teamleden 
worden bij elkaar opgeteld en het 
team met in totaal het minste aantal 
fouten, heeft gewonnen. De team-
leden kunnen tegelijk ook individu-
eel deelnemen in de categorie ‘lief-
hebbers’, geef dit bij de inschrijving 
aan. Het dictee vindt plaats in Het 
Wapen van Aalsmeer in de Dorps-

straat. Oud-burgemeester J.I.M. 
Hoffscholte zal het dictee voordra-
gen. Dit gebeurt van 18.30 tot 19.30 
uur. Daarna worden de dictees na-
gekeken en kunnen de deelne-
mers genieten van een heerlijk buf-
fet. Rond 20.30 uur vindt de bespre-
king van het dictee plaats en aan-
sluitend wordt de uitslag bekend 
gemaakt. Voor de beste deelnemers 
zijn er fraaie prijzen. Annemarie 
Braakman (tweevoudig winnares 
bij de liefhebbers) schrijft ook dit 
jaar het dictee dat bestaat uit tien 
zinnen, in totaal ongeveer driehon-
derd woorden. Het Groene Boekje 
vormt de leidraad. Inschrijven voor 
het Groot Aalsmeers Dictee kan via 
boekhuis@ctchoffscholte.nl of tele-
fonisch via 0297-324454. 
De kosten zijn 25 euro per persoon, 
het buffet is hierbij inbegrepen. 
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Handbal eredivisie
FIQAS Aalsmeer speelt 
niet goed, maar wint wel 
Aalsmeer - Zaterdag stond voor 
de mannen van FIQAS Aalsmeer 
de thuiswedstrijd tegen Tachos op 
het programma, een ploeg die dit 
seizoen nieuw is in de eredivisie. 
De bezoekers gingen furieus van 
start, waar FIQAS Aalsmeer een 
wat zwakker begin kende: de verde-
diging stond een beetje stil, waar-
door de afstandsschutters van Ta-
chos makkelijk konden uithalen en 
scoren. En aanvallend werd er wat 
slordig en gemakzuchtig gespeeld. 
Het gevolg was dat Tachos brutaal 
op 3-7 kon komen na een kleine tien 
minuten spelen. Hierna wist FIQAS 
Aalsmeer zich enigszins te herpak-
ken en begon een inhaalrace die na 
20 minuten de 9-9 opleverde. 
In de slotfase werden wat kansen 
gemist, maar wisten de Aalsmeer-
ders wel op voorsprong te komen. 
Via 11-9 naar de 13-11 ruststand. In 
de tweede helft werd het spel niet 
echt veel beter. FIQAS Aalsmeer be-
hield de voorsprong wel, maar kon 
nooit echt afstand nemen. Daar-
door kon Tachos de marge op twee 
houden en in de wedstrijd blijven. 
Al leunt deze ploeg wel zwaar op 
een paar spelers. Met een minuut 
of acht te gaan wisten de bezoe-
kers zelfs weer bij te komen op één 
punt: 24-23. Pas daarna kwam er 
wat meer lucht na twee doelpunten 
op rij van Wai Wong en een fraaie 
break out van Robin Boomhou-

wer: 27-24. Remco van Dam verzil-
verde nog een vliegertje: 28-25 en 
de eindstand werd uiteindelijk 29-
26. Het publiek had duidelijk niet 
de beste wedstrijd van de mannen 
gezien, al maakten de punten veel 
goed. Komende zaterdag moeten 
FIQAS Aalsmeer naar Arnhem voor 
een wedstrijd tegen AHV Swift en 
dan zal er duidelijker scherper ge-
speeld moeten worden. 

Zondag dames thuis
De dames van FIQAS Aalsmeer spe-
len zondagmiddag 13 oktober thuis 
in de Bloemhof. Tegenstander is het 
Haagse Hellas, de nummer vier van 
de ranglijst. De Aalsmeerse dames 
hebben tot nu toe nog geen pun-
ten behaald, dus zullen ongetwij-
feld strijden voor een goed resul-
taat. De wedstrijd begint om 14.00 
uur. Daarna, om 15.40 uur, speelt 
ook het tweede herenteam van FI-
QAS Aalsmeer, dat uitkomt in de 
Eerste Divisie, nog thuis tegen DSS/
Aristos. Het komend weekend - za-
terdag 12 en zondag 13 oktober - 
wordt in de Amsterdamse Sport-
hallen Zuid het openingstoernooi 
voor de jeugd gespeeld. De E- en 
D-jeugd spelen op zaterdag, de C-, 
B- en A-jeugd op zondag. FIQAS 
Aalsmeer doet met een flink aantal 
teams mee, die zich op deze manier 
voorbereiden op het nieuwe zaalsei-
zoen. 

Jongkindrace bij Zeilschool
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 5 
oktober was de jaarlijkse bedank-
dag voor alle medewerkers van 
Zeilschool Aalsmeer. Een spektakel 
waar iedereen graag aan meedoet, 
zeker dit maal vanwege het gewel-
dige weer! De Westeinderplassen 
vulde zich met een groot deel van 
de zeilschoolvloot: Kielboten, La-
ser Pico’s en Optimisten werden in-

gezet om de achttiende Jongkind-
race te varen, een prachtig gezicht. 
De zeilschool maakt zich nu op voor 
de cursusweek in de herfstvakantie. 
Opgeven hiervoor kan nog. Tot mid-
den november kan met en bij Zeil-
school Aalsmeer genoten worden 
van de geweldige Westeinderplas-
sen middels verschillende zeilcur-
sussen. 

Promotie voor twirlster Eefke
Aalsmeer - Zondag 6 oktober reis-
den Maureen Brussee, Eefke en Nik-
kie van der Luit af naar Maarssen om 
deel te nemen aan de twirl- en ma-
jorettewedstrijd in Sportcentrum Sa-
fari. Bij het onderdeel 1 baton beet 
Maureen het spits af in de catego-
rie preteen intermediate. Ze behaalde 
70,4 punten en dit was goed voor de 
eerste plaats. Eefke kwam op hetzelf-
de onderdeel uit in de categorie junior 
intermediate. Ze draaide een keurige 
routine, maar het was niet voldoende 
voor een podiumplaats. Bij het onder-
deel 2-baton kwam Maureen voor het 
eerst uit in de categorie preteen in-
termediate en behaalde 73,3 punten, 
goed was voor de eerste plaats. Eef-
ke kwam hierna de vloer op in de ca-
tegorie junior beginner met haar rou-
tine 2-baton. Ze begon iets twijfe-
lend, maar herpakte zich snel en zet-
te een keurige routine neer wat ge-
honoreerd werd met 70 punten, goed 
voor goud en promotie naar de ca-
tegorie intermediate. Eefke kan hier-
door deelnemen aan het NK 2014 in 
de categorie junior beginner. Nikkie 
kwam uit bij het onderdeel Super-X-
Strut in de categorie senior interme-
diate en behaalde de tweede plaats 
met 75,0 punten. Dit was tevens de 
tweede keer plaatsingspunten waar-

door Nikkie eveneens deel mag ne-
men aan het NK 2014 in de categorie 
senior intermediate. Alle 3 de twirl-
sters namen ook deel aan het onder-
deel Rhythmic twirl. Maureen kwam 
uit in de categorie preteen intermedi-
ate, Eefke in de categorie junior inter-
mediate Nikkie in de categorie senior 
intermediate. 
Alle 3 lieten ze een mooie routine op 
eigen muziek zien maar mede door 
het grote aantal deelnemers in hun 
categorie behaalden zij hier geen po-
diumplaatsen. Komende zondag 13 
oktober neemt een aantal twirlsters 
van SV Omnia deel aan een wedstrijd 
in Sporthal de Arena in Alphen aan 
den Rijn.

Trampolinespringers van 
Omnia in Duitsland
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
heeft Omnia gesprongen op Ost-
seepokal in Sörup, Duitsland. Dit 
jaar was de groep kleiner dan voor-
gaande jaren. De wedstrijddag 
startte met de groep junioren meis-
jes, waar flink wat springers meede-
den. Robin mocht het spits afbijten 
en sprong goede oefeningen. Daar-
na waren Marlies, Sabine, Ebbie, 
Bente, Sanne en Mila aan de beurt. 
Ebbie, Marlies en Sanne hebben het 
goed gedaan en wisten hun oefe-
ningen uit te springen. Helaas lag 
Sabine niet goed met haar zweef-
duik bij haar keuze en viel. Ook Mila 
ging helaas fout met haar verplich-
te oefening. Bente wist wel een plek 
in de finale te veroveren en eindig-
de uiteindelijk op de zesde plaats. ‘s 
Middags was het de beurt aan de 
mannen. Marvin had een goede dag 
en bemachtigde een plek in de fi-
nale. Ook Melvin heeft zijn oefenin-
gen uitgesprongen. De volgende 
dag stond de synchroon-wedstrijd 
op het programma. Sabine en Ebbie 
sprongen goede oefeningen en be-

reikten daarmee de finale, evenals 
Robin en Bente. Sanne en Mila ver-
baasden iedereen met een nieuwe 
oefening die ze de avond van te vo-
ren hadden bedacht. Het ging niet 
geheel vlekkeloos, maar het was 
toch een leuke verrassing.
Melvin sprong synchroon met Pa-
trick van Triffis Alkmaar, maar dat 
ging helaas niet zo goed.
Een leuk extraatje op het Ostseepo-
kaal is de mixed wedstrijd, waarbij 
de synchroon-paren gemengd zijn. 
Robin sprong samen met Guido van 
Triffis Alkmaar twee goede oefenin-
gen. Ook Bente en Melvin spron-
gen goed. Na een spannende fina-
le eindigden zij op een goede vierde 
plaats. Bij het mixed springen ver-
vallen de gebruikelijke kledingvoor-
schriften, wat tot leuke outfits leidt. 
Ebbie en Marvin verschenen in een 
koeienpak, compleet van vlekken 
tot staart, dat was een koe-le ver-
rassing! Na de prijsuitreiking was 
het tijd om te feesten om vervolgens 
de volgende dag moe maar voldaan 
weer thuis te gaan.

Landelijke zwemcompetitie 
Oceanus derde tijdens de 
eerste ronde van A klasse
Aalsmeer - Ronde 1 van de A klas-
se van de zwemcompetitie met 
als gastheer De Zijl vond afgelo-
pen weekend in Leiden plaats. Ge-
start werd met de 4 x100 meter vrije 
slag voor junioren. De Oceanus-
ploeg bestond uit Giulia, Emma, Am-
ber en Lianne wisten een prima tijd 
neer te zetten, zelfs 14 seconde on-
der de inschrijftijd. Daarna was het 
de beurt aan Jane, Finn, Thomas 
en Amber om zich te gaan vastbij-
ten in de 4 x 50 meter wisselslages-
tafette. Annette en Danique behaal-
den beide een persoonlijk record op 
de 100 schoolslag. Daarna stond de 
400 meter vrije slag op het program-
ma. De 100 rug leverde Amber een 
persoonlijk record op van 4 secon-
de. Ook Fabienne wist haar tijd aan 
te scherpen. Wessel had het zwaar 
op de 200 school, maar met een 
tijd van 2.40,42 mag hij zeer tevre-
den zijn. Robin heeft twee keer haar 
tijd verbeterd door goed technisch te 
zwemmen! Viggo liep helaas tegen 
een dis aan op de 200 rug, omdat hij 
twee banen te vroeg stopte. Ruben 

scherpte zijn rug met 4 seconde aan. 
Olivia, de debutant voor de Oceanus 
ploeg, heeft ook van zich doen spre-
ken en zwom heel goed. En net als 
bij de 100 school zwommen Annet-
te en Danique op de 400 vrije slag 
beiden onder hun tijd. Aage en Bart 
lieten zich duidelijk zien op de 200 
vrij, vooral Aage maakt echt mega 
sprongen vooruit, hij ging van een 
2.34,50 naar een 2.18,63. Bart open-
de in een 59,02 en wist uiteindelijk 
een 2.03,61 af te tikken. De 50 rug 
was een Oceanus feestje waarbij 
Dennis nipt voor Arjan aantikte. De 
middag begon en eindigde met es-
tafettes. De 4 x 100 wisselslag werd 
gezwommen Emma 1.16,51, Lianne 
1.22,20, Fabienne 1.11,68 en Michel-
le 1.02,74. Daarna de mannen: Vin-
cent 52,76 , Bart 56,30, Wessel 56,19 
en Jeffrey 56,46. Oceanus eindig-
de uiteindelijk op de derde plaats. 
Er zijn deze dag 49 nieuwe records 
gezwommen door leden van Ocea-
nus waarbij Sam Eveleens de groot-
ste verbetering zwom op de 100 me-
ter vlinderslag.

Voetbal zondag
Toch winst RKAV op CTO’70
Aalsmeer - De opmars zit eraan te 
komen. Het was het aanzien meer 
dan waard, de voetbalwedstrijd 
RKAV tegen CTO’70. Trainer Erwin 
Monnich was over de eerste helft 
dik tevreden, evenals over de tweede 
helft met meer doelpunten. Achter-
in zat het goed in elkaar met vooral 
de stuwende werking van Eric Jan-
sen en Fabian Waayman. Ook Vin-
cent van de Laan liet zich meerde-
re malen in de voorste linie zien. Het 
begin was zeer duidelijk voor RKAV. 
In de tiende minuut kon de 1-0 op 
het scorebord. Een mooie uitge-
voerde combinatie tussen Alexan-
der Goes en Richard Melman, die 
op zijn beurt de bal panklaar leg-
de voor de inkomende Barry Sprin-
gintveld, die geen moeite had om 
de doelman Eduard Lion van CTO’ 
70 te passeren. In de zes en twintig-
ste minuut was het CTO’ 70 dat van 
zich liet spreken. RKAV werd iets on-
nauwkeuriger en daarvan maakte 
CTO’ 70 dankbaar gebruik. De op-
komende middenvelder van de be-
zoekers, Tes Abbenheus, was het die 
een perfecte voorzet gaf en door Di-
on Lambrinos zeer makkelijk werd 
ingeschoten: 1-1. in deze fase van 
de wedstrijd moest Rody Springint-
veld zich met een blessure laten ver-
vangen door Pim Binkhorst. De kan-
sen van CTO’ 70 werden door doel-
man Yannick Rosenboom vakkun-
dig van alle gevaar ontdaan. Het was 
Robert van Leeuwen die de stand 
op 2-1 kon zetten, maar zijn kopbal 
schampte de verkeerde kant van de 

paal. Ook vlak voor de rust was het 
dezelfde speler die alleen op het vij-
andelijk doel kon afgaan, maar het 
inzicht ontbrak hem jammer genoeg. 
De tweede helft was in het begin 
duidelijk voor CTO’70. In de vijftigste 
minuut waren er twee kansen voor 
de bezoekers, maar weer stond de 
RKAV doelman succes in de weg. Er 
waren in deze fase van de wedstrijd 
diverse kansen voor beide teams, 
maar ze werden niet benut. Robert 
van Leeuwen kreeg nog de kans van 
zijn leven in de zeventigste minuut, 
in plaats van alleen door te gaan leg-
de hij de bal af. Ook Barry Springint-
veld was heel dicht bij de 2-1, maar 
dit feestje ging ook niet door. Zo ging 
het zachtjes aan naar het einde van 
de wedstrijd en leek een puntenver-
deling aan de orde. Maar zo dacht 
gelukkig niet iedereen. Zeven minu-
ten voor tijd was het Barry Springint-
veld, die met een steekpass de inko-
mend Alexander Goes aan het werk 
zette en hij dit werk met een doel-
punt bekroonde: 2-1. Twee minuten 
later was het Patrick Melman die de 
bal zeer beheerst de ruimte inschoot 
op de goed meegekomen Goes, die 
zeer knap de doelman van CTO’70 
omspeelde en de 3-1 was daar. Het 
was een op en neer gaande wed-
strijd, die perfect werd aangevoeld 
door scheidsrechter Smit uit Huizen. 
Komende zondag 13 oktober speelt 
RKAV de uitwedstrijd tegen Geuzen 
Midden Meer vanaf 14.30 uur.

Theo Nagtegaal

Lisa en Otto winnen 6-ballen 
toernooi in Sportzicht
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag or-
ganiseerde café Sportzicht weer een 
6-ballen toernooi. Bij de dames heeft 
bardame Lisa glansrijk gewonnen. Li-
sa is iemand die eigenlijk nooit biljart, 
maar ze heeft laten zien dat ze over 
een perfect ‘balgevoel’ beschikt. Ze 
liet een paar dames die lid zijn van 
de biljartclub ver achter zich, zelfs 
een van de kampioenen van vorig sei-
zoen. Bij de heren won Otto van An-
del makkelijk. Hij was nog in een privé 
twee strijd met zijn neefjes verwikkeld 
(naar verluid ging dat om 2 kratten 
bier), maar dat wist hij makkelijk te 
winnen omdat de jonge kemphanen 
in de finale hun zenuwen niet in be-
dwang konden houden. Het een ge-
zellige biljartavond met veel deelne-
mers wat weer als nadeel had dat er 
soms lang gewacht moest worden op 

de volgende beurt. Gelukkig draaide 
Ben in de tussentijd gezellige muziek. 

Tineke de Koff reikt de eerste prijs uit 
aan winnaar Otto van Andel. 

Wethouder Sport heropent 
pand van de Windsurfclub
Aalsmeer - Zondag 6 oktober was 
het surfeiland in feestelijke en spor-
tieve stemming. De GPA werd voor 
de 20ste keer gevaren, maar voor de 
Windsurfclub Aalsmeer was er nog 
een nieuwe mijlpaal. Na twee jaar 
van verbouwen onder leiding van 
Henk Kuiper, is het gebouw hele-
maal klaar. Vorig jaar waren de fun-
dering en de boxen al vernieuwd. 
Dit jaar is de buitenkant geheel 
voorzien van platen en is het dak 
vernieuwd, zodat het gebouw qua 
stijl overeen komt met het Westein-
der Paviljoen en het onderkomen 
van de Waterskivereniging. Afge-
lopen week zijn tot slot nog de re-
gengoten en het nieuwe logo ge-
plaatst. Speciaal voor deze gelegen-
heid heeft wethouder Gertjan van 
der Hoeven, van onder meer (wa-
ter)sportzaken, de opening verricht. 

Hij vertelde alle aanwezigen dat de 
gemeente blij is dat het surfeiland 
nu klaar is en dat ook het gebouw 
van de surfclub geheel in stijl is met 
de overige gebouwen op het surf-
eiland. Hij is trots dat de windsurf-
club dit met vrijwilligers heeft neer-
gezet. Hij benadrukte dat vrijwilli-
gers het hart zijn van elke vereni-
ging Ook het feit dat de Windsurf-
club weer behoorlijk gegroeid is dit 
jaar, met 40 procent nieuwe leden, 
geeft aan dat Aalsmeer een echt 
watersportdorp is. Ook het feit dat 
de helft van de nieuwe leden jeugd 
is, benadrukte de wethouder. Hier-
door is de jeugdafdeling van de WS-
CA dit jaar verviervoudigd. De plan-
nen van de WSCA voor de komen-
de jaren wijzen erop dat er nog veel 
meer jeugd en volwassenen zullen 
gaan surfen.

Het pand van de Windsurfclub is op een ludieke manier heropend. Wethouder 
Van der Hoeven maakte een strik tussen twee surfzeilen los, waardoor het nieu-
we logo te voorschijn kwam. 

Programma 
handbal

Zondag 13 oktober, zaal
14.00 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 1 –   
 Hellas (eredivisie)
15.40 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 2 –   
 DSS/Aristos (Eerste Divisie)
Zondag 13 oktober, veld
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, heren –   
 Omega

Dick Hoekstra beste surfer
Succesvolle Grote Prijs 
ondanks weinig wind
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
werd voor de twintigste keer de gro-
te Prijs van Aalsmeer gevaren, on-
der de wedstrijdsurfers van Neder-
land beter bekend als de GPA. De 
heren en dames van de GPA, die 
dit jaar voor het eerst de organisa-
tie op zich hadden genomen, heb-
ben er een geweldig spektakel van 
gemaakt. Al vroeg stonden zij met 
de vele vrijwilligers het Surfeiland 
op te bouwen met vlaggen van de 
sponsoren, tenten en nog veel meer. 
Met het mooie zomerse weer leek 
het wel een eiland in een heel warm 
land. Speciaal voor de kleintjes was 
er een ware kidscorner met spring-
kussens en leuke bezigheden. De 
hele dag klonk er muziek over het 
zomerse Surfeiland van de hand van 
de Aalsmeerse DJ Jeffa. Het eni-
ge wat de organisatie niet kon re-
gelen was de wind. En het eerste 
anderhalf uur van de wedstrijd, die 
om 12.30 uur van start ging, was er 
geen geen wind. De wind nam lang-
zaam wat toe, maar nog niet eens 
tot windkracht 1. Met een deelne-
mersveld van 64 surfers, van jong 
tot oud, was het een spectaculaire 
start. Ondanks de uitblijvende wind 

op deze zomerse dag is de WS-
CA trots dat zoveel surfers hebben 
deelgenomen. Voor de wedstrijd-
surfers was het pompen geblazen. 
Dit is de zwaarste techniek bij het 
surfen. De deelnemers moesten, 
zeg maar, wapperen om met het zeil 
wind te maken om vooruit te kun-
nen komen. De allersnelste overall 
was Dick Hoekstra, die de prijs uit-
gereikt kreeg van wethouder Gert-
jan van der Hoeven van sportzaken. 
De rest van de wedstrijduitslag is te 
zien op de facebooksite van de GPA. 
Opmerkelijk en iets waar de club 
trots op is, waren de zogenaamde 
rookies. Jongens en meisjes zonder 
wedstrijdervaring waarvan de jong-
ste 10 jaar oud was. Wie onder de-
ze ‘windstille’ omstandigheden durft 
mee te doen, wetende dat na afloop 
de blaren op je handen staan van 
het pompen, is een topper! Mexs 
Schellingerhout, een jeugdlid van 
de eigen vereniging, haalde in de-
ze klasse de eerste prijs. De WSCA 
kijkt terug op een geslaagde dag en 
bedankt hiervoor alle vrijwilligers, 
sponsoren en deelnemers. 

Foto’s: www.kicksfotos.nl. 



Sjoelcompetitie 
in Dorpshuis

Aalsmeer - De volgende speelavond 
van Sjoelclub Aalsmeer is donder-
dag 17 oktober vanaf 20.00 uur in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Deze avond 
worden er slechts 10 bakken voor de 
competitie gegooid in verband met de 
jaarvergadering. Het sjoelen op 3 ok-
tober is in de hoofdklasse gewonnen 
door Albert Geleijn en op twee Tiny 
Amsing, in de A-klasse door Margriet 
de Vries en op twee Joke Schagen, in 
de B-klasse door Karin Geleijn en op 
twee Theo van der Leijden en in de C-
klasse door Nico Verhaar en op twee 
Mirjam van den Berg. Voor info zie 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 11 
oktober is er weer gewoon kaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer in het 
gebouw aan de Roerdomplaan 3. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur. Iedereen is van harte 
welkom, koffie en thee staan zoals 
gewoonlijk klaar. Het koppelkaar-
ten op 4 oktober is gewonnen door 
Carla van Nieuwkerk en Cees Lof 
met 5268 punten, op twee Tiny van 
de Polder en Frits Zeldenthuis met 
5171 punten en op drie Rita Blauw-
boer en Gerard Pauw met 5098 
punten. De poedelprijs was voor 
het koppel Antoon van Rijn en Paul 
Schouten met 3844 punten.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart- Zin in een gezellig 
avondje klaverjassen? Bij klaverjas-
club De Geluksvogels zijn kaarters 
van harte welkom. Er wordt iedere 
woensdagavond gekaart vanaf 20.00 
uur in het Dorpshuis. Het klaverjas-
sen op 2 oktober is gewonnen door 
Ben van der Voort met 5666 pun-
ten, op twee Ria van Oostwaard met 
5588 punten en op drie is Bert van 
der Jagt geëindigd met 5524 punten. 
De poedelprijs was deze week voor 
Cees Lindeman met 3368 punten.

Dinsdag darten 
in Middelpunt

Aalsmeer - Dat darten een sportieve 
sport is, was goed te merken afgelo-
pen dinsdagavond in Het Middelpunt. 
Om 20.00 uur begon de avond en er 
werd fanatiek gespeeld. De strijd om 
de eerste plaats werd gestreden tus-
sen de twee koplopers Franklin Dolk, 
die uiteindelijk eerste werd, en Ted van 
Galen die dus op twee is geëinidgd. 
Heel verrassend was dat de tot nu toe 
beste darter, Tibor Hogervorst, genoe-
gen moest nemen met de derde plaats. 
Heb je ook zin om te darten? Kom dan 
naar ’t Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat 55 op dinsdagavond. Vanaf 
19.30 uur is de zaal open en om 20.00 
uur wordt aangevanagen. Geen eigen 
pijlen hebben is geen probleem, er is 
altijd wel een setje pijlen aanwezig.

Kienavond in 
‘t Dorpshuis

Kudelstaart - Vanavond, donder-
dagavond 10 oktober, organiseert de 
Supporters Vereniging de eerste kien-
avond van het nieuwe seizoen. Veertig 
fantastische prijzen liggen te wach-
ten op een nieuwe eigenaar. Wie het 
snelst zijn kienblaadje vol heeft mag 
als eerste een keuze maken uit de 
vijf prijzen die in elke ronde te win-
nen zijn. Ook zijn dit seizoen weer ex-
tra prijzen te winnen. Na vier ronden 
komt er een pauze om even te genie-
ten van een kopje koffie of een drank-
je. Als de acht ronden gespeeld zijn 
komt de knaller van deze avond, een 
superprijs met een waarde van onge-
veer 125 euro. Iedereen is welkom. 
Het kienen begint om 20.30 uur in het 
Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg. 

Speelavond in 
De Reede

Rijsenhout – Op donderdag 17 okto-
ber houdt buurtvereniging DES voor 
liefhebbers een speelavond. Klaverjas-
sen en domineren staan op het pro-
gramma. Vanaf 19.30 uur worden de 
kaarten verdeeld in dorpshuis De Ree-
de aan de Schouwstraat. Het klaverjas-
sen op 19 september is gewonnen door 
Cor Bloemer met 5516 punten, gevolgd 
door Trien Bloemer met 5319 en Joke 
Zonneveld met 5099 punten. Bij het 
domineren is de hoogste eer behaald 
door Fokje Bronsdijk met 8 schrappen.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Remco en dochter Angelique 
in finale Poel’s Eye
Kudelstaart - De tweede (van de 
vijftien) speelavond van van het sei-
zoen van dartclub Poel’s Eye is weer 
gespeeld. Bij de Poel’s Eye was zoals 
gewoonlijk sprake van vier niveaus. 
De avond eindigde dus met vier fi-
nales. Op de eerste speelavond ble-
ken zeven van de acht finalisten af-

komstig uit slechts twee poules. Op 
de tweede speelavond was het te-
gendeel het geval. Bijna alle fina-
listen waren afkomstig uit een ver-
schillende poule. Bijna, omdat Pou-
le H ‘faalde’, en Poule F twee fina-
listen opleverde. Ook grappig was 
het feit dat een vader en zijn doch-

Remco Maarse won in de A Verliezersronde, dochter Angelique verloor de fi-
nale in de B Winnaarronde.

ter de finales haalden. Zij maakten 
dubbele winstkansen want zij ston-
den niet tegen elkaar, maar in een 
verschillende finale. Helaas wisten 
zij geen dubbelslag te maken. Rem-
co Maarse won wel de A Verliezer-
ronde (het tweede niveau), maar 
Angelique Maarse verloor de fina-
le van de B Winnaarronde (het der-
de niveau), wat evengoed een pri-
ma prestatie was. Overigens was 
Rene Kruit de verliezende finalist en 
Huib Gootjes de winnende. Op het 
hoogste niveau, de A Winnaarron-
de, bereikten Davey Mosees en Ro-
nald Baars de halve finale, maar dit 
bleek hun eindhalte. Marco Corne-
lisse en Bak streden echter om de 
hoogste eer. Marco werd uiteinde-
lijk de tweede winnaar van het sei-
zoen. De laatste, nog niet genoem-
de, finale ging tussen Tjitte Mie-
dema en Martin Bax, waarbij Tjitte 
aan het langste eind trok. De hoog-
ste uitgooi van de avond was een 
mooie 130 finish van Davey Mosees. 
Tot slot mocht Jan Berk gooien voor 
de Triple Pot, maar hij vond helaas 
de juiste triple niet. Op de websi-
te www.poelseye is een filmpje van 
deze poging te zien, plus alle an-
dere relevante informatie over de 
dartsclub. De volgende speelavond 
is morgen, vrijdag 11 oktober. Vier 
nieuwe ronden, vier nieuwe kansen. 
De inschrijving sluit om 20.00 uur, 
deelname kost vier euro en de mi-
nimum leeftijd is 15 jaar. De Poel’s 
Eye heeft een open deuren beleid, 
lidmaatschap of van te voren opge-
ven is niet nodig, iedere dartliefheb-
ber is van harte welkom.

Voor 3e keer door JCI Amstelland 
NetZomer: beachvolleybal-
toernooi voor goede doel
Aalsmeer - Donderdag 31 oktober 
organiseert JCI Amstelland in The 
Beach voor de derde keer in succes-
sie het beachvolleybal toernooi Net-
Zomer. De opbrengsten van NetZo-
mer komen ten goede aan het goe-

de doel Nothing but Nets, zij verzor-
gen malarianetten in Afrika. Onder-
nemingen en instellingen zijn van 
harte welkom om deel te nemen met 
een team van minimaal vier perso-
nen. “Lekker sporten, mensen le-

ren kennen, geld inzamelen voor het 
goede doel. En dat alles in de heer-
lijke tropische sferen van The Beach, 
wij hebben er weer zin in”, vertelt 
Jan Heijdra die vanaf de eerste edi-
tie in 2011 nauw betrokken is bij de 
organisatie van het toernooi. Net-
Zomer is ooit begonnen als eenma-
lige actie, maar is inmiddels uitge-
groeid tot een terugkerend en groei-
end evenement. 
“Wij organiseren dit toernooi me-
de om meer in contact te komen 
met bedrijven en instellingen uit 
Aalsmeer en omgeving”, vervolgt 
Jan Heijdra. Deelname kan al met 
een team van vier personen en in-
schrijven is mogelijk via de website: 
www.jciamstelland.nl. Het toernooi 
start om 19.30 uur in The Beach aan 
de Oosteinderweg 247a. Het toer-
nooi wordt georganiseerd door JCI 
Amstellland. JCI is een netwerkver-
eniging voor persoonlijke ontwik-
keling voor ondernemende men-
sen tot 40 jaar. In Nederland heeft 
de vereniging bijna 2.500 leden die 
zich inzetten voor diverse projecten 
in hun regio. JCI Amstelland is één 
van deze lokale ‘kamers’. De vereni-
ging kent vier pijlers, namelijk: zake-
lijk, maatschappij, internationaal en 
persoonlijke ontwikkeling.

Voetbal zaterdag
B.V.C.B. geeft Aalsmeer 
geen kans: 2 - 0
Aalsmeer - VV Aalsmeer moest he-
lemaal naar het plaatselijke B.V.C.B. 
in Bergschenhoek rijden om er ach-
ter te komen dat zelfs deze laagvlie-
ger te hoog was gegrepen. Zonder 
kansen te creëren zwalkte Aalsmeer 
de 90 minuten door. Twee fouten 
achterin bepaalde de eindstand op 
2–0. Trainer Anthony Servinus had 
de durf om het elftal in een 4-3-3 
opstelling het veld in te sturen. Te-
gen B.V.C.B. moest men drie pun-
ten zien te halen, gezien de stand 
op de ranglijst. Met Tim Millenaar 
voor Burak Sitil, Nick Duijn - terug-
gekeerd van een blessure - voor 
de geblesseerde Tom Doeswijk en 
voorin Mike Vos als spits. Het mocht 
niet baten. De robuuste spits is in 
het strafschopgebied koppend en 
langs de grond gevaarlijk, maar he-
laas kwam het er niet van. Er was 
geen opbouw van achteruit en het 
middenveld kwam te kort om druk 
te zetten. Voorin kwamen Salih Yil-
diz en Peter Neuvel hun man ook 
niet voorbij. En zo werd het in een 
heerlijk herfstzonnetje een wedstrijd 
zonder beleving. Robin Monsma van 
B.V.C.B. scoorde in de 40e minuut en 
invaller Ethan Scheimann bepaal-
de in de 66e minuut de eindstand 
op 2-0. Onder leiding van scheids-
rechter van Dijk uit Etten-Leur die 
goed fluitend een rustige middag 
had, was het direct al duidelijk dat 
het voetballend een mindere dag 
zou worden. Achterin bij B.V.C.B. 
had Roger Lieveld de touwtjes goed 
in handen en op het middenveld 
was het Abdelhak Ouled Said die 
enorm veel werk verzette. De eer-
ste kans was voor B.V.C.B. in de 8e 
minuut, maar Abdel Tanouti scoor-
de in buitenspel positie. Aalsmeer 
kreeg in de 15e minuut zijn eerste 
kansje maar het schot van Mike Vos 

plukte keeper Mark Gaerthe uit de 
lucht. Aalsmeer had in deze perio-
de het iets betere spel. Op links was 
Salih Yildiz veel met zichzelf bezig 
en kwam zijn man Dennis van der 
Haas geen enkele keer voorbij. Op 
rechts werkte Peter Neuvel hard 
maar er kwam weinig uit. Het was 
zeer matig wat beide partijen lieten 
zien. Fout ingrijpen van Tim Mille-
naar in de 40e minuut bracht Robin 
Mansma vrij voor Ray Smidt die het 
schot via onderkant lat achter zich 
in het doel zag verdwijnen, 1-0. En 
kon B.V.C.B. na 45 minuten met een 
voorsprong de kleedkamer opzoe-
ken. De tweede helft begon met Bu-
rak Sitil voor Tim Millenaar om aan-
vallend meer power te brengen. Een 
vrije trap van Nick Duijn in de 49e 
minuut moest de keeper uit de hoek 
tikken. Voor de rest kon B.V.C.B. zijn 
voorsprong rustig consolideren en 
was Aalsmeer onmachtig om het 
B.V.C.B. moeilijk te maken. Wissel 
60e minuut Stefan van der Dussen 
– lang geblesseerd geweest - voor 
Nick Duijn. B.V.C.B. kreeg de beste 
kansen, maar Ray Smidt verdedigde 
zoals steeds de laatste wedstrijden 
zijn doel met verve, maar moest toch 
toezien dat invaller Ethan Schei-
mann in de 66e minuut na knullig 
ingrijpen van Bart de Jong voor de 
tweede maal kon scoren, 2-0. Wissel 
72e minuut Indy van Koert voor Mike 
Vos. Het mocht allemaal niet baten. 
Het bleef zoals het was en verdween 
Aalsmeer stilletjes uit Bergschen-
hoek. Zaterdag 12 oktober speelt 
Aalsmeer thuis aan de Dreef tegen 
de gedoodverfde kampioenskandi-
daat in deze afdeling F.C. Rijnvogels. 
Wie weet zorgt Aalsmeer voor een 
stunt. Aanvang 14.30 uur. 

Jack van Muijden 

Eerste vinzwemwedstrijd
Tweede plaats meiden Oceanus
Aalsmeer - De eerste wedstrijd in 
het vinzwemseizoen is afgelopen 
weekend in de Waterlelie gehou-
den. Met wedstrijdzwemmers van 
de verenigingen OWT Pontos, VinU, 
DOV Orka ’97 en Oceanus was het 
gezellig druk in het zwembad. Voor 
Oceanus kwamen Linn Arendse, Li-
am Glebbeek, Michel van Lange-
raad, Lotte van de Brink en Cassey 
Glebbeek uit Aalsmeer, Eline Hoog-
duijn uit Uithoorn en Yvanka Ashby 
uit Amstelhoek in actie. 
Er waren weer heel wat afstanden 
te zwemmen en de persoonlijke re-
cords van alle zwemmers werden al 
snel flink verbeterd. Tijdens de laat-
ste afstand, de estafette 4 x 100 me-
ter gingen de dames helemaal los. 

In een serie met alleen maar man-
nelijke tegenstanders tikte Yvan-
ka, Cassey, Eline en Linn verrassend 
als tweede aan! De trainsters Bren-
da Starreveld en Karin van Oost-
veen zijn uiteraard super trots op 
alle zwemmers! Zij hebben er sa-
men voor gezorgd dat deze succes-
sen op een leuke en gezellige ma-
nier behaald werden. Dit was weer 
een goede voorbereiding in de aan-
loop naar het NK in juni 2014. De 
volgende wedstrijd is op 17 novem-
ber in Utrecht. Lijkt vinzwemmen jou 
ook leuk? Kom dan eens kijken bij 
de trainingen op zaterdag van 13.00 
tot 14.30 uur in zwembad de Water-
lelie aan de Dreef. Belangstellenden 
zijn van harte welkom.

Korfbalcompetitie
VZOD laat punten onnodig 
bij Paal Centraal in Delft
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag stond de korfbalwedstrijd te-
gen de studenten van Paal Cen-
traal uit Delft op het programma. 
Voor de Kudelstaartse korfballers 
geen onbekende tegenstander. In 
maart was Paal Centraal immers de 
tegenstander in de door VZOD/vd-
Boon gewonnen beslissingswed-
strijd tegen degradatie uit de der-
de klasse van de zaalcompetitie. De 
Delftse ploeg was de door hen ver-
loren degradatiewedstrijd blijkbaar 
ook niet vergeten, want de start van 
de thuisploeg was furieus. De eer-
ste verdediging van VZOD stond 
zwaar onder druk, maar Paal Cen-
traal wist het veldoverwicht niet om 
te zetten in een voorsprong. Het 
waren de bezoekers die na 5 mi-
nuten via Josine Verburg op voor-
sprong kwamen. Het antwoord van 
de Delftse studenten kwam vrij-
wel direct: Een afstandsschot trof 
doel en zo was de stand weer ge-
lijk. De ploegen waren in de eer-
ste helft aan elkaar gewaagd en er 
werd om en om gescoord. Dit leid-
de tot een 3-3 stand na 25 minuten 
spelen. Vooral het tweede aanvals-
vak, bestaande uit Martijn Vervark, 

Nils van Os. Donja Passies en Di-
neke Westerhof, had moeite met de 
felheid van de verdedigende tegen-
stander. Ook het lengtevoordeel 
van met name de Delftse heren in 
dit vak maakte het lastig. Toch was 
het dit vak dat door hard werken 
een aantal kansen wist te creëren. 
Martijn Vervark benutte zijn snel-
heid en scoorde uit een doorloop-
bal en Nils van Os maakte gebruik 
van de ideale korfbalomstandighe-
den (bijna geen wind) en doorboor-
de de korf van afstand en zo kwam 
VZOD twee minuten voor rust voor 
het eerst op een marge van twee 
doelpunten: 3-5. VZOD dacht met 
deze voorsprong de rust te halen, 
maar een moment van onoplet-
tendheid van Nils van Os werd di-
rect afgestraft door Paal Centaal en 
zo werd de ruststand 4-5. Het begin 
van de tweede helft gaf een zelfde 
beeld: twee gelijkwaardige ploe-
gen waarbij VZOD steeds op voor-
sprong kwam en Paal Centaal daar-
na de stand weer gelijk trok. Na 10 
minuten in de tweede helft kwa-
men de Kudelstaarters via Nils van 
Os op een 5-7 voorsprong. VZOD 
was enkele keren dicht bij de be-

langrijke marge van drie doelpun-
ten, maar toen werd er door de 
scheidsrechter om onduidelijke re-
den een strafworp toegekend aan 
de thuisploeg. Deze werd benut en 
zo was het verschil weer een punt. 
VZOD was het hier niet mee eens 
en als gevolg hiervan verslapte 
de concentratie. Hier maakte Paal 
Centraal geroutineerd gebruik van 
en scoorde de gelijkmaker. Van-
af dat moment liep VZOD eigenlijk 
achter de feiten aan. Paal Centraal 
ging door op de ingeslagen weg en 
kwam na een kwartier in de tweede 
helft voor het eerst op voorsprong: 
9-8. VZOD had daarop nog wel een 
antwoord. 
De toegekende strafworp voor 
een overtreding op Josine Verburg 
werd door Bart Verheul feilloos be-
nut. De thuisploeg werd sterker en 
de Kudelstaartse aanval had het 
moeilijk. Het viel niet mee om de 
rebound goed te verzorgen, me-
de vanwege de eerder genoemde 
lengte van de Delftse heren. Dit re-
sulteerde in een 11-9 voorsprong 
voor de thuisploeg. De marge van 
twee punten bleef tot de voorlaat-
ste minuut op het scorebord. In de 
laatste minuut bracht Martijn Ver-
vark de eindstand op 12-11. He-
laas geen punten in een wedstrijd 
waar een puntendeling de krachts-
verhoudingen beter had weergege-
ven. Zaterdag staat de streekder-
by, thuis, tegen koploper KIOS uit 
Nieuw-Vennep op het programma.

Schaatsseizoen start vroeg
Rijsenhout - Omdat de ijsbaan in 
Haarlem, tevens de thuisbaan van 
IJsclub De Blauwe Beugel, de deu-
ren al weer sinds een week heeft 
geopend, en er veel rijders die in di-
verse langebaan en marathonploe-
gen uitkomen al weer op trainings-
kampen zijn geweest, is er al aar-
dig wat nieuws op het schaatsfront 
te melden. Er hebben zich nogal wat 
veranderingen voorgedaan voor al-
le wedstrijdrijders die in de diver-
se teams uitkomen. Verschuivin-
gen vonden er weer plaats, zowel in 
de langebaan- als in de marathon-
teams. Het Challenge schaatsteam, 
met daarin sinds vorig jaar voor de 
ijsclub uitkomend Olaf Smit, Tama-
ra Goossen, Mirte van der Eyden, 
Natasja van Wijk en Menno Kra-
mer, kreeg gezelschap van Nic-
ky van Leeuwen en Erik Kramer 
die uit de baanselectie overkwa-
men. Ook bij de marathonschaat-
sers flink wat verschuivingen. Mats 
Stoltenborg ging van Payroll naar 
Team Angenent (Top Divisie), Bart 
van der Vlugt van Romex naar Team 
Haven van Amsterdam (Top Divisie) 
en Jasper van Tol van Romex naar 
Mannen met Goesting (Eerste Divi-
sie). De eerste tijden zijn al weer ge-
reden en daar zit menig persoonlijk 
record bij! Niet in de laatste plaats 
te danken aan mooie ijsbanen als 
Inzell, Erfurt en ook nog steeds Thi-
alf. Van het Challenge Schaatsteam 
heeft een aantal rijders de limiet 
voor de Holland Cup gehaald, een 
aantal hoopt dat deze week nog te 
halen. Menno Kramer reed een rap-
pe 37-er, een evenaring van zijn per-
soonlijk record, echter nog 3/100 te-
kort voor plaatsing, maar er zijn de 
komende weken nog volop kansen. 
Nicky van Leeuwen zette een prima 
tijd neer op de 3000 meter in 4.28.65 
(persoonlijk record). Natasja van 
Wijk en Tamara Goossen op de 500 

meter respectievelijk 41.90 en 42.55, 
beide ook een persoonlijk record. 
Helaas blesseerde Olaf Smit zich bij 
de start op zijn 500 meter en moet 
het even rustig aan doen. Bart van 
der Vlugt reed in 1.58.95 een per-
soonlijk en een nieuw clubrecord 
Neo’s op de 1500 meter, een prima 
tijd op deze afstand voor een mara-
thonschaatser. De marathonschaat-
sers kunnen aanstaande zaterdag 
12 oktober weer aan de bak tijdens 
de KPN Cup 1 in Amsterdam. De 
opening van het marathonseizoen 
belooft weer een groots spektakel 
te worden!

Nieuwe opzet jeugdschaatsen
De jeugd is uiteraard ook weer be-
gonnen en krijgt dit jaar extra aan-
dacht door de nieuwe opzet met 
‘Jeugdschaatsen 2.0’ bij De Blau-
we Beugel. De inschrijvingen liepen 
storm en er zijn een aantal mooie 
groepen gevormd die onder bege-
leiding de oefeningen uit het nieuwe 
KNSB Vaardigheidspaspoort wor-
den bijgebracht. IJsclub De Blauwe 
Beugel zet hiermee in op een goe-
de doorstroming van jonge jeugd 
uit het jeugdschaatsen naar de en-
thousiaste trainingsgroepen. De trai-
ningsgroepen, pupillen en junioren, 
hebben inmiddels ook al weer de 
eerste wedstrijden gereden op de 
baan in Haarlem en de wedstrijd-
kalender is goed gevuld. Onno Zon-
neveld (500 meter in 56.87) en Erik 
Kramer (500 meter in 43.48 en 1000 
meter in 1.29.11) kwamen afgelopen 
weekend bij 23 graden toch nog tot 
aansprekende tijden.Voor meer in-
formatie omtrent (schaats) nieuws, 
uitslagen, verslagen en evenemen-
ten heeft IJsclub De Blauwe Beu-
gel een actieve website die te raad-
plegen is via: http://www.ijsclubde-
blauwebeugel.nl. Tevens is de ijsclub 
zeer actief op facebook.

Kom kaarten 
bij OAB

Aalsmeer - Op dinsdag 15 ok-
tober gaat buurtvereniging Ons 
Aller Belang de eerste kaart-
avond van het komende win-
terseizoen spelen. Er wordt ge-
kaart in het Parochiehuis in de 
Gerberastraat vanaf 20.00 uur. 
De deur gaat open om 19.30 
uur. Kaartliefhebbers zijn van 
harte welkom. 
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