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herfstspektakel
21 - 22 - 23 oktober

15% korting
op hele assortiment

donderdag en vrijdag 
open tot 21.00 uur!

Qua Kunst en 
Ambacht 2010 
zaterdag 30 oktober en 

zondag 31 oktober 

in De Kwakel, 

van 12:00 - 17:00 uur.

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

www.bosse-elektro.nl

- elektrotechniek
- verlichting
- inbraakbeveiliging
- data netwerken
- domotica

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

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

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

Verleng het plezier

SPAARKAARTEN
INLEVEREN VAN DE

BLOEMENZEGELS

en win een

KIA

EXTRA MAANDPRIJZEN 
BESCHIKBAAR 
GESTELD DOOR:
maart:  Rob & Ria Langelaan
april:  Nero Shoes
mei:  Monfl eurique
juni:  Hartelust
juli:  Drogisterij de Horn
aug.:  Sparnaaij Juweliers

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Programmabegroting in Beraad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
21 oktober, komen burgemeester, 
wethouders en fracties bijeen voor 
de tweewekelijkse bijeenkomst van 
het Beraad en de Raad. De verga-
deravond is in de raadszaal van het 
gemeentehuis, begint om 20.00 uur 
en is openbaar te bezoeken. Voor-
zitter in het Beraad is dit keer Joop 
van Dam van AB en er staat slechts 
1 behandelstuk op de agenda: De 
programmabegroting 2010. “De-
ze begroting is anders dan andere 
jaren”, zo schrijft het college in de 
aanbiedingsbrief. Door de financi-
ele crisis moet de komende jaren 
fors worden bezuinigd. Hiervoor 
is eind 2009 een bezuinigingspro-
ces gestart onder externe begelei-
ding. Het bezuinigingsproject be-
staat uit twee fases. Fase 1 is begin 
maart afgerond, fase 2 is in april ge-
start en loopt door tot het voorjaar 
van 2011. In fase 1 is vooral met een 
technische bril gekeken naar bezui-
nigingsmogelijkheden. Deze zijn al 
in de begroting in beeld gebracht, 
maar de bezuinigingen in fase 2 zijn 
veel ingrijpender en de besluitvor-
ming hierover zal pas in het voorjaar 
van 2011 plaats gaan vinden. 

Vernieuwen en bezuinigen
Fase 2 is de eindrapportage met de 
titel ‘Investeren, vernieuwen en ren-
deren’ en afgelopen maandag is de-
ze nieuwe koers met forse financi-
ele ingrepen gepresenteerd aan het 
personeel, de pers en alle betrokken 
instanties, verenigingen en stichtin-
gen. Het college van burgemeester 
en wethouders vinden de tijd rijp 

voor verregaande beleidsvernieu-
wingen. En om het Aalsmeerse huis-
houdboekje voor de langere termijn 
sluitend te houden, is een bezuini-
gingsdoelstelling van in totaal 5 mil-
joen euro opgenomen in 2014. El-
ders in deze krant hierover een uit-
gebreid verhaal. De meest promi-
nente en zichtbare voorstellen die 
het college aan de raad doet zijn: 
Het centraliseren van de drie bibli-
otheken naar 1 centrale vestiging in 
het centrum, onderzoeken of zwem-
bad De Waterlelie zich voortaan kan 
concentreren op zwemles voor kin-
deren, besparen op beheer en on-
derhoud openbare ruimte, afschaf-
fen van een groot deel van de sub-
sidie op de maaltijdvoorziening, her-
overweging van jeugd- en jongeren-
werk, het efficiënter en centraler in-
richten van het kunst- en cultuurbe-
leid, het decentraliseren van het on-
derhoud van schoolgebouwen naar 
de schoolbesturen, beëindiging van 
de subsidie op schoolzwemmen, 
opzetten businessplan voor Histo-
rische Tuin zodat de subsidie ver-
antwoord kan worden afgebouwd, 
verhoging van de leges voor huwe-
lijken en voor toeristenbelasting en 
sportverenigingen moeten een ho-
gere eigen bijdrage gaan betalen 
aan beheer en onderhoud waarmee 
het college de verkapte subsidiering 
wil indammen. Overigens komt de-
ze opsomming niet vanavond in het 
Beraad aan de orde. Op 2 november 
gaat de eerste richtinggevende dis-
cussie plaatsvinden tussen het col-
lege en de gemeenteraad tijdens de 
begrotingsraad. Het eerste punt op 

De Historische Tuin moet op eigen benen gaan staan van de gemeente. De subsidiekraan gaat dicht. Wel wordt hulp 
gegeven bij het maken van een businessplan. Dorpspomp krijgt plaatsje 

hoek Dorps- en Kanaalstraat
Aalsmeer - Velen kunnen het zich 
vast nog wel herinneren: In maart 
werd naar buiten gebracht dat de 
gemeente besloten had de dorps-
pomp in het straatbeeld terug te 
brengen en er was een ontwerp 
gemaakt. Coq Scheltens was dit in 
het verkeerde keelgat schoten. Niet 
omdat zij de dorpspomp weer in het 
centrum plaatsen geen goed idee 
vond, maar het ontwerp vond ze 
foeilelijk en absoluut niet lijken op 
de, zij het vage, beelden uit boeken 
over oud Aalsmeer. Coq Scheltens 
ging spitten, in boeken en op inter-
net en ontdekte dat er twee dorps-
pompen zijn geweest, 1 van gietijzer 
en 1 van natuursteen. Via internet 
kwam zij in contact met pompken-
ner bij uitstek, Nico van Eeten. Hij is 
gespecialiseerd in oude dorpspom-
pen en kon gelijk iets meer over de 
vorm vertellen, sterker nog, aange-
ven dat een nagenoeg zelfde dorps-
pomp in Houten staat. Coq Schel-
tens ging naar aanleiding van di-

verse foto’s tekenen, vastbesloten 
om een gelijkende dorpspomp bo-
ven water te krijgen. Want, zo vond 
zij: “De dorpspomp verdient het om 
‘herplaatst’ te worden op de hoek 
van de Dorpsstraat met de Kanaal-
straat.” De gemeente nam haar in 
dezen serieus en trok de opdracht 
van de eerder ontworpen dorps-
pomp in. De bouw werd tot nader 
order uitgesteld. Coq Scheltens wist 
haar ‘speurtocht‘ te voltooien en 
heeft het resultaat verstrekt aan de 
gemeente. 
Haar voorkeur ging uit naar de 
pomp van gietijzer, maar de ge-
meente heeft nu toch voor het ste-
nen exemplaar gekozen. Op dit mo-
ment wordt gewerkt aan de plaat-
sing van de pomp. Jammer dat Coq 
Scheltens zelf niet meer kan mee-
maken dat ‘haar’ dorpspomp op dit 
moment geplaatst wordt op de hoek 
Dorpsstraat met de Kanaalstraat. 
De pomp haar naam geven zou een 
passend eerbetoon zijn!

Dankbaarheid Jan Sparnaaij groot
Omstanders voorkomen 
overval op juwelierszaak
Aalsmeer - Dankzij alerte burgers 
en medewerkers is woensdagmid-
dag 13 oktober een overval voor-
komen op juwelier Sparnaaij in de 
Zijdstraat. De politie heeft twee ver-
dachten aangehouden. Zij zijn 19 en 
38 jaar oud. 

Rond 14.00 uur belden diverse voor-
bijgangers naar 112 met de mede-
deling dat zij een man zagen met 
een bivakmuts en capuchon op. Hij 
hield zich op in de buurt van de ju-
welier in de winkelstraat. Hij had 
een grote tas bij zich en gedroeg 
zich erg vreemd en nerveus. Vervol-
gens ging hij op een bankje zitten 
nabij de juwelierszaak. Ook mede-
werkers van de juwelier kregen de 
man in de gaten en sloten de winkel. 
De verdachte deed daarop zijn bi-
vakmuts af en liep weg. Agenten 
konden de 19-jarige man aanhou-
den. In de tas van de verdachte wer-
den een bivakmuts, handschoenen, 
een ruitentikker en een hamer ge-
vonden. In de juwelierszaak is een 
tweede man aangehouden, die ver-
moedelijk ook te maken heeft met 
de voorbereidingshandelingen tot 
de overval. De recherche van district 
Zuid heeft de zaak in onderzoek. 
De politie roept eenieder op bij ver-
dachte situaties onmiddellijk te bel-
len met 112. Geef een omschrijving 
van de situatie. Maak eventueel fo-
to’s of filmpjes van de situatie die u 
niet vertrouwt, neem signalementen 

goed in u op en schrijf kentekens 
van voertuigen op en geef die door. 
Blijf op afstand en aan de lijn tot de 
politie is gearriveerd.

Heldhaftige dame
Eigenaar Jan Sparnaaij van Spar-
naaij Juweliers is ongekend blij 
met de oplettendheid van de men-
sen die de politie hebben gewaar-
schuwd. Zijn dankbaarheid is zeer 
groot voor iedereen die meteen 112 
heeft gebeld. Maar hij is bovenal 
zeer te spreken over de heldhaftige 
dame die het lef had om de winkel 
binnen te komen om het personeel 
te waarschuwen en te blijven tot de 
politie er was. Ondanks het feit dat 
ze het zelf de normaalste zaak van 
de wereld vond om in te grijpen, is 
ze speciaal bedankt met een bloe-
metje door Sparnaaij Juweliers. 

Veel waardering
Dit is volgens Jan Sparnaaij bij uit-
stek een goed voorbeeld van de 
maatschappelijke sociale controle. 
“Mooi is dat die controle groot is in 
onze samenleving, want een over-
val op een winkel heeft zeer veel im-
pact op het personeel als het over-
dag gebeurt. Gelukkig is deze over-
val weten te voorkomen door de op-
lettende samenleving die alarmeert 
en anticipeert.” 
Jan Sparnaaij heeft ook veel waar-
dering voor de politie in Aalsmeer, 
mede omdat ze snel ter plaatse was.

de agenda van de vergadering die al 
om 14.00 uur aanvangt. Ook de be-
handeling in tweede termijn en de 
besluitvorming van de programma-
begroting vinden in de begrotings-
vergadering plaats.

Begrotingswijzer
Voor wie overigens denkt zelf betere 
bezuinigingsmaatregelen te kunnen 
invoeren, heeft de gemeente een di-
gitaal podium gestart voor individu-
ele bewoners. 
Op www.begrotingswijzer.nl, een 
initiatief van het instituut voor Pu-
bliek en Wonen, wordt de Aalsmeer-
se begroting met daarin verschillen-
de keuzes aan de inwoners voorge-
legd. Het te bezuinigen bedrag staat 
vast. Wie bijvoorbeeld wel alle drie 
de bibliotheken wil houden, komt 
met een begrotingstekort en zit-
ten en zal een andere bezuiniging 
aan moeten dragen. Het college 
verwacht veel inhoudelijk respons 
via deze digitale consultatie van de 
Aalsmeerse bevolking. 

Project C.63 in Raad
Even over negen uur hopen de be-
stuurders het Beraad te kunnen be-
eindigen om vervolgens na een kor-
te pauze weer in het pluche plaats te 
nemen voor de Raad. Voorzitter van 
de Raad is burgemeester Pieter Lit-
jens en behandelstukken zijn: Kre-
dietaanvraag C.63 Nieuw-Oostein-
de, vaststellen Harmonisatie voor-
schoolse voorzieningen 2010-2013 
en begroting 2011 van de GR OGZ 
Amsterdam Amstelland. Het project 
C.63 komt voor de tweede maal in 
de raad en de behandeling is gericht 
op het kennisnemen van de finan-
ciële stand van zaken en het kre-
diet verhogen met iets meer dan 1,2 
miljoen euro. De sluiting is gepland 
rond kwart voor tien. 
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Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8, 
1186 AM Amstelveen, 
tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak. 
Voor patiënten in de Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen 
buiten de normale openingstijden. 
Voor onderstaande apotheken: 
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek 
Amstelland bij Ziekenhuis 
Amstelveen. Tel. 020-3455000. 
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende 
nachtapotheek in de regio 
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost 
Amstelveen 020-4562000. 
Tel. Centrale nachtapotheek 020-
5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. Ma. 
tot vr. geopend van 
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van 
8.30-18.00 u.

TANDARTs
Aalsmeer/Kudelstaart: 
in geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

DIERENARTs
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
Marijnenlaan 46 Uithoorn, tel. 
560627; Rameaulaantje 20 
Aalsmeer, tel: 326734. Buiten 
spreekuurtijden: voor spoedge-
vallen dag en nacht bereikbaar.
Dierenartsenpraktijk 
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudestaart, tel: 
324643; Nokweg 12 Leimuiden, 
tel: 0172-507400.

bRANDwEER 
& pOlITIE

Brandweer, tel. 324444 of 020-
6212121. Politie, tel: 0900-8844. 
Gemeentelijke controle dienst, 
tel: 06-22217103.

AlARMNuMMER
Centraal alarmnr. voor spoed-
eisende gevallen, tel: 112. Voor 
ambulance, tel: 020-5555555.

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN 
gEluIDshINDER 
schIphOl

Tel: 020-6015555. Milieu-
klachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 020-
3453429, fax: 084-8377345, 
info@olga-amstelland.nl, 
www.olga-amstelland.nl

hulpDIENsT
Vrijwillige Hulpdienst 
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen 
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreek-
uur 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.

Ikg
Informatie- en Klachten-
bureau Gezondheidszorg
Tel. 023-5554764. 
Tel. spreekuur: ma., di., wo. van 
10.00-14.00 u.; vr. 10.00-12.00 u. 
Het inloopspreekuur is wo. van 
10.00-12.00 u.

VERlOskuNDIgEN
Aalsmeer/Kudelstaart/
Rijsenhout
B. Renkens, S. Kunst en 
E. v. Weerdenburg, tel: 344160

sinds 1888

Verschijnt donderdag
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

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

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

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDITIE 1
oplAAg 16.975

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

Vermist:
-	 Mercuriusstraat:	Twice,	een	zwart-wit	katertje	van	1	jaar.	Hij	heeft	

bij	zijn	rechter	oog	wit	en	linker	oog,	neus	en	wang	zijn	zwart.	
-	 Mr.	Jac.Takkade:	Grijs	cyperse	poes	van	10	jaar.	Ze	heet	Morit.	

Gevonden:
-	 Van	Swietenstraat:	Grote	grijs	gemêleerde	donkere	kat.	
-	 IJsvogelstraat:	Zwarte	kat	met	witte	bef	en	witte	voetjes	voor,	ach-

ter	witte	sokjes.
-	 Ringvaartzijde:	Cyperse	kat	met	wit	blesje	en	witte	borst.	De	ogen	

zijn	groenkleurig.
-	 N201,	bij	Shell	station:	Lapjeskat.	Witte	buik	en	rug	zwart,	bruin	en	

lichtbruin
-	 Lijnbaan/Dorpsstraat:	Twee	jonge	katjes.	Cypers	met	witte	sokjes	

voor	en	een	zwarte	met	wit	vlekje	op	de	kin.

Goed tehuis gezocht:
-	 Spot	en	Sproet,	2	hondenzusjes	(Beagles)	van	10	jaar.	Goed	ge-

zond	en	beide	gesteriliseerd.	Kunnen	bij	kinderen	en	andere	hon-
den.	

-	 Twee	kittens.	Poesjes.	1	zwart-wit	en	1	 rode.	Vijf	maanden	oud.	
Willen	graag	bij	elkaar	blijven.	

-	 Cypers	poes	met	wit	en	een	donkere	gestreepte	zwart	met	bruine	
kater.	Willen	graag	bij	elkaar	blijven.

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

Midweek OVAK in Valkenburg
Aalsmeer	 -	Verleden	week	 zijn	 76	
leden	van	de	OVAK	naar	Zuid	Lim-
burg	 geweest	 voor	 de	 jaarlijkse	
midweek.	Zij	verbleven	in	het	hotel	
Schaepkens	 van	 St.	 Fijt	 in	 Valken-
burg	a/d	Geul.
Het	hotel	staat	bekend	om	haar	uit-
stekende	 keuken	 en	 dat	 was	 goed	
te	 merken,	 want	 iedereen	 genoot,	
elke	dag	weer,	van	al	het	lekkers	wat	
voorgeschoteld	 werd.	 Een	 prachti-
ge	week	is	het	geworden.	Het	weer	
was	 fantastisch,	 soms	 leek	het	wel	
zomer.	 Er	 waren	 mooie	 excursies,	
bijvoorbeeld	naar	Bannaux,	de	Wa-

tervallen	van	Coo	en	de	Amerikaan-
se	begraafplaats	in	Margraten	is	be-
zocht.	Ook	is	een	excursie	gemaakt	
naar	 de	 chocolademakerij	 waar	 de	
echte	 Belgische	 bonbons	 worden	
gemaakt	en	bij	de	Hoeve	de	Schol-
tissenhof	 kon	 miniatuur	 Zuid	 Lim-
burg	 bewonderd	 worden.	 En	 dan	
natuurlijk	 niet	 te	 vergeten	 het	 op-
treden	van	Ronnie	Tober	op	de	slot-
avond.	Al	met	al	kan	de	reiscommis-
sie	van	de	OVAK	en	alle	deelnemers	
terug	kijken	op	een	mooie	midweek.	
Wie	meer	wil	weten	over	de	OVAK	
kan	bellen	naar	0297-324178.	

Samenkomst 
voor jongeren
Aalsmeer	-	Zondag	24	oktober	be-
ginnen	weer	de	bijEen	samenkom-
sten	voor	jongeren.	Het	jaarthema	is	
‘De	 jeugd	van	 tegenwoordig’.	 In	de	
bijbel	 maakten	 jongeren	 vaak	 het	
verschil.	Denk	bijvoorbeeld	aan	Sa-
muel,	Saul,	David,	en	Jezus	en	zijn	
discipelen.	 Vallen	 jonge	 gelovigen	
nog	op?	Durven	zij	voor	hun	geloof	
uit	te	komen?	
Zondag	 zal	 Gor	 Khachikyan	 spre-
ken.	Naast	zijn	studie	geneeskunde	
speelt	 het	 geloof	 in	 een	 belangrij-
ke	rol	in	zijn	leven	en	hij	vertelt	hier	
graag	over.	De	samenkomst	begint	
om	17.00	uur	en	is	in	’t	Anker	aan	de	
Oosteinderweg	273a.

Voor eenieder met MS, 
een collectant in de bres
Aalsmeer	 -	 Eén	 op	 de	 duizend	
mensen	 in	 Nederland	 krijgt	 de	 di-
agnose	 Multiple	 Sclerose,	 een	 niet	
te	 genezen	 ziekte	 van	 het	 centra-
le	zenuwstelsel.	De	diagnose	wordt	
vaak	gesteld	bij	mensen	 tussen	de	
20	en	40	 jaar,	 in	een	 tijd	dat	 je	op	
het	 punt	 een	 studie	 te	 volgen	 of	
aan	 gezinsuitbreiding	 denkt.	 Op-
eens	 is	 de	 toekomst	 niet	 meer	 ze-
ker.	Wat	kun	je	wel	blijven	doen	en	
wat	 niet	meer?	Niemand	weet	 hoe	
MS	 zich	 ontwikkelt.	 Het	 Nationaal	
MS	Fonds	zet	 zich	 in	voor	mensen	
met	MS.	Naast	voorlichting	en	coa-
ching	verricht	zij	onderzoek	naar	de	
ziekte	 en	 de	 problemen	 die	 men-
sen	met	MS	ervaren.	Het	Fonds	kan	
haar	 werk	 alleen	 doen	 dankzij	 gif-

ten.	De	huis	aan	huis	collecte	in	no-
vember	 is	 de	 belangrijkste	 inkom-
stenbron.	 Het	 Nationaal	 MS	 Fonds	
is	in	2005	gestart	met	het	organise-
ren	van	een	collecteweek.	Er	zijn	nu	
ca.	8.000	collectanten	in	Nederland.	
Het	streven	is	om	voor	elke	MS-pa-
tiënt,	een	collectant	op	straat	te	zien	
tijdens	 de	 collecteweek.	 De	 16.000	
mensen	met	Multiple	Sclerose	ver-
dienen	 net	 zoveel	 collectanten.	 De	
zoektocht	naar	8.0000	extra	collec-
tanten	start	nu!	Doe	mee!	De	collec-
teweek	is	van	22	tot	en	met	27	no-
vember.	Meld	 je	 aan	bij	 het	Natio-
naal	 MS	 Fonds,	 www.nationaalms-
fonds.nl	of	via	010-5919839.	Dona-
ties	klein	of	groot	zijn	welkom	op	gi-
ro	5057	in	Maassluis.

Oost-Inn op 
woensdag
Aalsmeer	 -	 Woensdag	 27	 oktober	
van	9.30	tot	11.30	uur	is	er	gelegen-
heid	 voor	 ontmoeting	 en	 voor	 wie	
dat	 wil	 onder	 het	 genot	 van	 koffie	
en	thee.	De	Oost-Inn	is	te	vinden	in	
de	Mikado	aan	de	Catharina-Ama-
lialaan	66.	Het	programma,	nieuws	
en	foto’s	van	Oost-Inn	zijn	te	vinden	
op:	www.oosterkerk.info.	
Inlichtingen:	 0297-325636	 of	 0297-
345413.

Poesjes zoeken 
nieuwe baas
Aalsmeer	-	Twee	lieve	jonge	poes-
jes	van	5	maanden	oud	zoeken	een	
nieuwe	baas.	
Eén	 poesje	 is	 zwart	 met	 wit	 en	 de	
andere	is	rood	met	wit.	De	‘meiden’	
willen	graag	bij	elkaar	blijven.	Inte-
resse?	
Neem	dan	contact	op	met	de	Die-
renbescherming	 Aalsmeer	 e.o.	 via	
0297-343618.

Zondag 
24 oktober

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst	 in	 Wellantcollege,	 Thijsse-
laan	18.	Zondag	10u.	dienst,	vg.	Arie	
Davidse.	

Alphakerk Amstelland.	
Dienst	in	Dorpshuis	Kudelstaart.	
Zondag	10u.	dienst	met	Jan	v/d	Ak-
ker.	 Speciaal	progr.	 voor	de	kinde-
ren.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan.	Dienst	om	10u.	met	ds.	P.J.	
van	 Dam,	 Assendelft.	 Om	 18.30u.	
ds.	G.	Nederveen,	Alkmaar.	

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat	 55.	 Zondag	 10u.	 dienst	
met	 ds.	 Bart	 Santema,	 Heerhugo-
waard.	Extra	collecte:	Jeugdfonds.	

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde	Kerk,	Zijdstraat.	
Om	 19u.	 dienst	 met	 br.	 P.	 vd	 Lugt,	
Naaldwijk.	
Bijbelstudie: dinsd. 26/10 in Serin-
genhorst, Parklaan, om 20u. 

Geref. gemeente Nederland
Diensten	in	Chrysantenstraat	1a.	
Zondag	10u.	en	16.30u.	dienst.	

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open	Hof	Kerk	in	Ophelialaan.
Zondag	10u.	dienst	met	ds.	J.	v.	Po-
pering.	

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp:	Dorpskerk,	Kanaalstraat.
Zondag	 10u.	 ds.	 S.	 Zijlstra,	 Heem-
stede.	 Organist:	 W.	 Spaargaren.	
Oost:	 Oosterkerk,	 Oosteinderweg.	
F.	 v.d.	 Bosch,	 Katwijk.	 Organist:	 M.	
Noordam.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten	 in	 de	 Pauluskerk,	 van	

KERKDIENSTEN
Borsselenweg	116.
Zondag	 dienst	 om	 10u.	 en	 18.30u.	
ds.	A.	van	Vuuren.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing	 Avenue	 121,	 Schiphol-Rijk.	
Samenkomst	 met	 doven-vertol-
king	 en	 vertaling	 in	 Engels.	 Apar-
te	bijeenkomst	voor	kinderen.	Zon-
dag	10u.	Samenkomst	met	spreker.	
(geen	opgaven	ontvangen)

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg	751	te	Rijsenhout.	
Zondag	 10u.	 kand.	 G.	 de	 Groot,	
Groenekan.	16.30u.	ds.	D.J.A.	Brink.	

RK Karmelparochie
Stommeerweg.	 Vrijdag	 9u.	 Kloos-
terkapel,	 euch.	 viering	 met	 kar-
melieten.	 Om	 10u.	 in	 Zorgcentrum	
Aelsmeer	 euch.viering	 met	 L.	 See-
boldt.	Zaterdag	17u.	 in	Kloosterhof.	
viering	 olv	 parochianen.	 Zondag	
om	 10.30u.	 in	 Karmelkerk	 viering	
olv	 parochianen	 en	 klein	 koor.	 Om	
14.30u.	in	Karmelkerk	Poolse	dienst.	

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk,	Werf
Zaterdag	geen	viering.
	
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg	394.
Geen	viering.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk	Rijsenhout.	
Zondag	10u.	dienst	ds.	J.	van	Veen.	
10.30u.	Plug	&	Pray.

Samen Op Weg Kudelstaart
De	Spil,	Spilstraat,	Kudelstaart.
Zondag	10u.	ds.	R.	Poesiat.

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK	kerk,	Kudelstaartseweg
Zondag	 10.30u.	 woordcomm.	 vie-
ring	met	A.	Blonk.	

Begra Bijbelstudie
Heliomare,	Zwarteweg	98.
Maandag	 25	 oktober.	 ds	 Ab	 Agte-
reek.	
	
Radio-uitzendingen
De	 kerken	 en	 gemeenten	 verzor-
gen	 voor	 Radio	 Aalsmeer	 weke-
lijks	 uitzendingen.	 Zondag	 10-11u.	
en	 dinsdag	 18-21u.	 Kabel	 99.0	 en	
ether	105.9.	

Collecte Diabetes Fonds
Aalsmeer	 -	 Ongeveer	 1	 miljoen	
mensen	in	ons	land	hebben	diabe-
tes,	 suikerziekte.	 Dus	 haast	 ieder-
een	 in	Nederland	kent	wel	 iemand	
die	het	heeft.	Dagelijks	krijgen	200	
Nederlanders	 diabetes	 (suikerziek-
te).	 Veel	 mensen	 denken	 dat	 dia-
betes	wel	meevalt,	maar	helaas	kan	
het	ernstig	zijn.	Diabetes	heeft	een	
domino-effect:	 het	 leidt	 ook	 vaak	
tot	andere	 ziekten	of	klachten.	Zo-
als	 hart-	 en	 vaatziekten,	 dementie	
en	problemen	met	ogen,	nieren	en	
voeten.	 Het	 Diabetes	 Fonds	 werkt	
hard	 aan	 oplossingen	 voor	 diabe-
tes.	Zo	betaalt	het	Fonds	onderzoek	
naar	manieren	om	diabetes	beter	te	

behandelen	of	te	voorkomen.	Er	is	al	
veel	ontdekt	waardoor	mensen	met	
diabetes	 gezonder	 en	 langer	 kun-
nen	 leven.	Dat	 onderzoek	 kost	wel	
veel	geld.	Van	31	oktober	tot	en	met	
7	november	wordt	weer	de	jaarlijk-
se	 collecte	 gehouden.	 Het	 Diabe-
tes	Fonds	kan	zijn	werk	alleen	doen	
dankzij	giften.	Met	uw	bijdrage	ge-
beurt	er	meer	onderzoek	voor	men-
sen	met	diabetes.	Geef	aan	de	col-
lectant	 en	 steun	 het	 werk	 van	 het	
Diabetes	 Fonds!	 Niemand	 aan	 de	
deur	gehad?	U	kunt	ook	geld	over-
maken	op	giro	5766	t.n.v.	het	Diabe-
tes	Fonds.	 Informatie:	 033-4622055	
of	kijk	op	www.diabetesfonds.nl.

Collecte Dierenbescherming
Zakje Duitje goed gevuld!
Aalsmeer	-	In	de	periode	van	3	tot	
en	met	 9	 oktober	hebben	139	 col-
lectanten	 van	 de	 Dierenbescher-
ming	 gecollecteerd	 voor	 de	 dieren	
in	 Aalsmeer,	 Kudelstaart,	 Rijsen-
hout,	Uithoorn	en	de	Ronde	Venen.	
Mede	dankzij	hun	inzet	is	het	zakje	
van	Duitje	gevuld	met	15.001	euro.	
Dit	is	ruim	1.000	euro	meer	dan	vo-
rig	jaar.	Met	recht	een	geweldig	be-
drag	waarmee	de	plaatselijke	taken	
nog	 beter	 vervuld	 kunnen	 worden.	
Voor	 de	 inhoud	 van	 het	 zakje	 van	
Duitje	dankt	de	Dierenbescherming	
ook	 de	 (donerende)	 dierenliefheb-
bers,	waaronder	een	groeiend	aan-
tal	kinderen.	Deze	kinderen	hebben	
namelijk	van	de	collectant	een	Duit-
je	kleurplaat	gekregen	en	inmiddels	

heeft	Duitje	al	heel	wat	 ‘gekleurde’	
post	ontvangen.	Daar	wordt	niet	al-
leen	 het	 varkentje	 blij	 van,	 maar	
de	 Dierenbescherming	 ook!	 Is	 de	
kleurplaat	nog	niet	onderweg?	Doe	
dit	dan	vóór	31	oktober	aanstaande!	
Natuurlijk	dankt	de	Dierenbescher-
ming	 verder	 alle	 collectanten	 voor	
hun	 inzet	 waardoor	 het	 mogelijk	
werd	het	zakje	goed	te	vullen.	Heeft	
u	de	collectant	gemist	en	wilt	u	toch	
nog	een	bijdrage	doen?	Maak	dan	
het	bedrag	over	naar	ING	7992461,	
o.v.v.	Collecte	2010-Duitje.
Met	uw	steun	én	enthousiaste	inzet	
voor	de	dieren	hoopt	de	Dierenbe-
scherming	Aalsmeer	tijdens	de	col-
lecte	2011	ook	weer	een	fantastisch	
resultaat	te	bereiken!

Gastendienst in 
de Oosterkerk
Aalsmeer	 -	 Kennismaken	 met	 het	
christelijk	 geloof,	 de	 kerk	 en	 met	
mensen	 uit	 uw	 omgeving.	 Dat	 kan	
in	 de	 gastendienst	 die	 aanstaande	
zondag	24	oktober	gehouden	wordt	
in	 de	 Oosterkerk	 aan	 de	 Oostein-
derweg	 269.	 De	 dienst	 begint	 om	
10.00	 uur.	 Voor	 kinderen	 van	 0	 tot	
en	met	3	jaar	is	er	kinderopvang	tij-
dens	de	dienst.	Voor	de	kids	van	4	
tot	en	met	14	jaar	is	er	een	kinder-
programma.	 Iedereen	 is	 van	 harte	
welkom.	Thema	zondag	 is:	Wande-
len.	Info:	www.oosterkerk.info.

Film ‘Le Fils’ in 
Karmelklooster
Aalsmeer	 -	 Vrijdag	 22	 oktober	
wordt	de	film	‘Le	Fils’	vertoond	in	de	
refter	 van	 het	 Karmelklooster	 aan	
de	Stommeerweg.	De	film	gaat	over	
een	timmerman	die	als	leraar	werkt	
in	een	houtwerkplaats.	Op	een	dag	
neemt	hij	een	nieuwe	leerling	onder	
zijn	 hoede.	 Met	 deze	 film	 leverden	
de	 gebroeders	 Dardenne	 een	 in-
tense	 vertelling	 en	de	beste	Belgi-
sche	film	van	2001-2002.	Deze	film	
geeft	te	denken	over	spiritualiteit	in	
het	alledaagse	leven	en	werken.	De	
filmavond	is	van	17.00	tot	21.30	uur	
en	de	kosten,	inclusief	maaltijd,	zijn	
15	 euro	 per	 persoon.	 Opgave	 via:	
karmelaalsmeer@planet.nl	of	0297-
381470.
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De heer Stieva tekent de officiële papieren geflankeerd door zijn twee col-
lega-bestuursleden, de dames G. Maarse-Gierman en A.J. Eskes-Noordhof.

Verlenging Koninklijk predicaat 
Toonkunstkoor Aalsmeer
Aalsmeer - De pakweg 60 dames 
en 13 heren van Toonkunstkoor 
Aalsmeer mogen ook de komen-
de 25 jaar het predicaat ‘Konink-
lijk’ voeren. Uit handen van burge-
meester Pieter Litjens ontving een 
delegatie onder aanvoering van 
koorvoorzitter Stieva het Koninklij-
ke predicaat. Het koor voert deze 
eretitel sinds 1958. Het Toonkunst-
koor is in 1883 opgericht onder de 
naam ‘Aalsmeerse Koorvereniging’ 
en is de oudste vereniging op cultu-
reel gebied in Aalsmeer. Thuisbasis 
van het koor is gebouw Irene aan de 
Kanaalstraat waar de leden weke-
lijks oefenen onder leiding van diri-
gent Michel Berendsen. Onder hem 
zal ook het Requiem van de Noor-
se componist Iver Kleive worden ge-
oefend dat het Toonkunstkoor op 11 
september volgend jaar zal zingen. 

Op deze bijzonder datum, 11-9-11, 
staat de wereld stil bij de aansla-
gen op de Twin Towers in New York. 
Wie meer wil weten over het Toon-
kunstkoor kan terecht op de web-
site www.toonkunstkooraalsmeer.
nl. Nieuwe leden zijn van harte wel-
kom, betalen 204 euro lidmaat-
schapsgeld per jaar en krijgen hier 
onder andere wekelijks een gezelli-
ge oefenavond voor. 
De repetities zijn op dinsdag van 
19.45 tot 22.00 uur. Burgemeester 
Litjens ontving de koorleden om de 
officiële ondertekening van het Ko-
ninklijke predicaat door voorzitter 
Stieva en penningmeester Eskes-
Noordhof luister bij te zetten. Een 
delegatie van het koor kan over 25 
jaar, maar vóór uiterlijk 23 augustus 
2035, een volgende verlenging aan-
vragen.

Aan het werk voor musical
Aalsmeer - Licht- en geluids-
technici van Toneelvereniging Ku-
delstaart zijn in de weer in de gro-
te zaal in De Oude Veiling, om al-
les klaar te maken voor de musical 
“Working”. Deze nieuwste produc-
tie is opnieuw bewerkt en zal in de 
maand november acht maal worden 
uitgevoerd in de Marktstraat. Niet 
meer dan 75 bezoekers per voor-
stelling kan de zaal herbergen, dat 
betekent een intieme sfeer tijdens 
de uitvoeringen. 
Volgens regisseur Ton Offerman zal 

de interactie met het publiek een 
extra spanning toevoegen aan de 
voorstelling. Afgelopen weekend 
begon de verkoop van de kaarten 
voor de musical. Belangstellenden 
voor kaarten à 10 euro kunnen te-
recht bij Gall & Gall in winkelcen-
trum Kudelstaart. 
Kaarten kunnen ook telefonisch 
besteld worden bij Lia Bon via 06-
22410451. De zaterdagen 6, 13 en 
27 november zijn al uitverkocht. De 
overige voorstellingen zijn op 5, 12, 
18, 19, en 26  november.

recensie
Kleinkunst programma Niels 
om van te houden!
Aalsmeer - Zondag 17 oktober leek 
het er in de bovenzaal van de Ou-
de Veiling even op dat er meer men-
sen op het podium stonden dan er 
in de zaal zaten. Zanger Niels van 
der Gulik maakte er maar een grap-
je over, maar leuk was het natuur-
lijk niet voor hem. Hij had juist ge-
dacht: ‘Aalsmeer, dat is wat voor 
mij om te gaan optreden’. Zijn for-
mule klinkt als een klok, zes maan-
den lang een spiksplinternieuw en 
afwisselend kleinkunst programma 
met telkens een ander gastoptre-
den. Hij zocht contact met stichting 
kunst en cultuur Aalsmeer (KCA) en 
in samenwerking met Leo van Erp 
van De Oude Veiling werden de da-
ta vastgelegd. Het eerste lied dat 
werd gezongen was heel toepasse-
lijk voor deze middag. ‘Aandacht’ en 
dat is precies datgene wat Niels en 
zijn muzikanten verdienen. Op zijn 
gloednieuwe band bestaande uit 
Jos Kolenberg op gitaar, Erik Bogers 
op piano, Auke Haaksma op bas en 
drummer Emile Boellaard is hij te-
recht trots. Geweldig om te zien en 
te horen hoe mensen, die nog niet 
eens geboren waren toen de band 
Doe Maar grote successen beleef-
den en waarschijnlijk weinig optre-
dens van Ramses Shaffy, Boude-
wijn de Groot of Toon Hermans heb-
ben gezien, zich zo kunnen inleven 
in deze muziek. Met elkaar geven zij 
aan bekende klanken en meezin-
gers een nieuw elan. De bandleden 
kennen elkaar van het conservato-
rium te Alkmaar, inmiddels speelt 
een ieder bij verschillende gezel-
schappen of doceert op scholen. 
Maar toen Niels met het zijn verzoek 
kwam om samen met hem te gaan 
zingen en spelen was er een vol-
mondig: Ja! Het resultaat is geestige 
liedjes, droevige liedjes, blije liedjes 
en liedjes die je kippenvel bezorgen.

Janneke Brakels
Een mooie verrassing was het gast-
optreden van Janneke Brakels, een 
geboren Friezin die studeert en 
woont in Rotterdam. Haar eigen ge-

schreven liedjes in de Friese taal, 
zijn juweeltjes. Haar liefdesliedje 
bezorgde de aanwezigen de daarbij 
behorende vlinders in de buik. Na al 
het Friese zangconcours te hebben 
gewonnen vertrekt zij eind novem-
ber naar Bretagne om mee te doen 
aan het mindertalige zangconcours. 
Ook geluidstechnicus Emanuel van 
der Ven is een opvallende verschij-
ning. Zijn gedichten zijn heerlijk om 
naar te luisteren.
Het succes is Niels en zijn kompa-
nen nog niet in Aalsmeer ten deel 
gevallen. Terwijl hij elders in Noord-
Holland volle zalen trekt, er zelfs 
stoelen bij gezet moeten worden. 
Begrijpelijk want zijn uitstraling is 
fenomenaal. Heel wat dames zou-
den best wel eens een beschuitje 
met deze mijnheer willen eten. Om 
nu te voorkomen dat de heren het 
de volgende keren laten afweten: 
Voor iedereen valt er meer dan ge-
noeg te beleven. Kom op Aalsmeer-
ders geef Niels de aandacht die hij 
verdient en kom voor zijn volgende 
optredens in groten getale naar De 
Oude Veiling! 21 november, 26 de-
cember, 23 januari, 20 februari en 
20 maart. Zie voor het volledige pro-
gramma www.nielsvandergulik.nl 

Janna van Zon

Bondspeld voor ex-voorzitter 
Keessen bij Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandag 4 oktober 
heeft Postzegelvereniging Aalsmeer 
haar jaarvergadering gehouden. Zo-
als gebruikelijk waren er dit jaar ook 
bestuursleden die volgens het sche-
ma moeten aftreden. Dat waren de 
penningmeester William Bosdam, 
veilingmeester Jan Nieuwenhuijzen 
en veiling keurmeester Jan Bouw-
meester. Allen stelden zich herkies-
baar en werden weer ‘aangeno-
men’ voor een nieuw termijn. Twee 
nieuwe bestuursleden hebben zich 
aangemeld voor versterking van 
het bestuur, waardoor de taken 
goed verdeeld kunnen worden. He-
laas moest voorzitter Klaas F. Kees-
sen om persoonlijke reden vroegtij-
dig zijn functie neerleggen. Secreta-
ris en tevens vice-voorzitter Martin 
Mijwaart werd tijdens de vergade-
ring gekozen tot de nieuwe voorzit-
ter. Het deed Keessen heel veel pijn 
de beslissing te nemen.
Namens het bestuur werd hij harte-
lijk bedankt voor zijn tomeloze inzet 
voor de vereniging én voor de filate-
lie in het algemeen. Klaas F. Kees-
sen werd 21 jaar geleden lid van I.V. 
Philatelica, afdeling Aalsmeer. In 
1994 werd de club een zelfstandi-
ge vereniging: Postzegel Vereniging 
Aalsmeer. Keessen kreeg het bij-
na altijd voor elkaar om elke maand 
een lezing te organiseren voor de 
leden op de verenigingsavonden. 
Als dit niet lukte, dan hield hij zelf 
wel een lezing over één van zijn ve-
le verzamelingen, die hij inmiddels 

op poten had gezet. Enkel daar-
van zijn Nederlands Nieuw Guinea, 
Stempels van Aalsmeer en Trein-
stempels van Aalsmeer en omge-
ving. Keessen volgde de BBF cursus 
bij de Bond om vervolgens vele an-
deren te helpen een verzameling op 
te zetten. Heel veel leden hebben in 
de loop der tijd deze BBF cursus ge-
volgd en Keessen stond altijd klaar 
de cursisten te helpen. Hij onder-
hield ook veel contacten met ande-
re verenigingen uit de regio en nam 
deel aan vele vergaderingen in de 
regio, provincie en bij de Bond. Ver-
der schreef hij elke maand een in-
teressant stukje schrijven voor het 
clubblad en probeerde nieuwe le-
den te werven op braderieën en 
markten. Martin Mijwaart nam de 
voorzittershamer over en bedank-
te Klaas voor zijn inzet en overhan-
digde hem een bos bloemen en een 
theaterbon voor hem en zijn vrouw. 
Zelf het bestuur van de van de Ko-
ninklijke Bond voor Filatelisten was 
op de hoogte van zijn afscheid als 
voorzitter van de Aalsmeerse ver-
eniging. Na de algemene ledenver-
gadering kreeg de heer Paul Walra-
ven het woord. Hij was namens het 
bestuur van De Koninklijke Neder-
landse Bond voor Filatelie hier op 
deze avond aanwezig. Na de speech 
over zijn enorme inzet voor de ver-
eniging en filatelie kreeg ex-voorzit-
ter Klaas F. Keessen namens het be-
stuur van de Bond, verdiend de gou-
den K.N.B.F. speld opgespeld. 

Danceparty voor jeugd met 
optreden The Partysquad 
Aalsmeer - Op donderdag 28 okto-
ber wordt het feest ‘Stop!’ georga-
niseerd in Club Bright, naast sport-
centrum Amstelhof aan de Noord-
dammerweg. Stop! is een concept 
dat op vele verzoeken van de jeugd 
is ontstaan en is een echt dance 
feest voor jongeren in de leeftijd van 
12 tot en met 15 jaar. 
Op de Stop! feesten zijn er altijd 
meerdere personeelsleden aanwe-
zig die samen met een beveiligings-
team zorgen zij dat de jongeren op 
geheel eigen ‘veilige wijze’ kunnen 
stappen. Voor de ouders, die toch in 
buurt willen zijn, biedt Club Bright 
de mogelijkheid om een drankje te 
drinken in het er naast gelegen ca-
fé Bright. Voor de eerste editie heeft 

Stop! niemand minder dan het dj-
duo The Partysquad uitgenodigd, 
bekend van TMF en MTV. The Par-
tysquad, bestaande uit Jerry en Ru-
ben, hebben meerdere top 40 hits 
gescoord met onder andere Ali-B, 
Yes-R, The Opposites, Sef en Dar-
ryl. Op dit moment bestormen ze sa-
men met dj Alvaro de tip parade met 
hun nieuwste hit ‘Lucky Star’. Stop! 
staat voor live optredens, dance-
shows, dj’s en veel meer spektakel. 
Aanvang: 20.00 uur, het optreden 
van The Partysquad is tussen 21.30 
en 23.00 uur. 
Toegangskaarten kosten 10 euro 
en zijn verkrijgbaar bij alle Primera 
winkels, ticket agencies of via de si-
te www.Stopfeesten.nl

Rode Kruis disco voor jongeren 
met beperking geslaagd
Aalsmeer - Vrijdag 15 oktober or-
ganiseerde de jongerenafdeling van 
het Rode Kruis Aalsmeer in disco-
theek Bon Ami een disco-night voor 
jongeren met een beperking. Net als 
het vorige jaar was deze tweede dis-
co avond weer een doorslaand suc-
ces. De deuren van Bon Ami gingen 
om 19.30 uur open en de gasten, 
die vanuit de hele regio kwamen, 
begonnen al meteen te dansen op 
de muziek van dj Ger. De dansvloer 
stroomde vol met 90 gasten en be-
geleiders. 
De bekende Uithoornse zanger 
Harm maakte er een feest van met 
zijn Hollandse meezingers. 
De jongeren met een beperking 
kregen ook de kans om samen met 
Harm een duet te zingen. De rest 
van de avond draaide dj Ger mu-

ziek en van het enthousiaste pu-
bliek mocht hij het volgende jaar 
zeker weer terugkomen. De jonge-
ren van het Rode Kruis, hadden een 
prijs beschikbaar gesteld voor de 
beste discodanser(es). Doordat de 
jongeren met een beperking alle-
maal heel enthousiast aan het dan-
sen waren, was het lastig om een 
winnaar te kiezen. Helemaal blij 
en al uitkijkend naar de disco van 
volgend jaar gingen de gasten om 
22.45 uur weer naar huis. 
De jongeren van het Rode Kruis zijn 
zeker van plan om ook volgend jaar 
weer zo’n geweldige discoavond te 
organiseren. 
Als jongeren met deze en andere 
activiteiten willen meehelpen, kun-
nen ze een e-mail sturen naar 
rodekruisjongeren@gmail.com.

Flora behaalt eerste prijs 
Kudelstaart - Zaterdag 16 oktober 
heeft muziekvereniging Flora uit Ku-
delstaart onder leiding van Dick Jan 
Veerbeek deelgenomen aan het Ha-
FaBra muziekfestival in Schoonho-
ven. Muziekvereniging Tavenu orga-
niseerde dit evenement voor de 25e 
keer en de deelnemende korpsen 
ontvingen een leuke attentie. Flora 
kwam uit in de 3e divisie en speel-
de drie werken, waarvan er twee be-
oordeeld werden door een vakkun-
dige jury, bestaande uit Jan Bos-
veld en Leon Vliex. Het inspeelwerk, 
dat niet beoordeeld werd, was Er-
in Shore, een traditioneel Iers lied, 
met een mooi uitgevoerde solo van 
Ilja Veerbeek op bugel. Als tweede 
stuk werd Land of Legends van An-
dreas Ludwig Schulte gespeeld en 
dat werd beoordeeld met 83.25 pun-
ten. Het laatste stuk was Call of the 
Clans van Keven Houben en werd 
gewaardeerd met 83.75 punten. Het 
gemiddeld aantal punten was 83.50, 
goed voor een mooie eerste prijs 
waar dirigent en muzikanten trots 
op mogen zijn. Een bijzondere ver-
melding verdienen de vier jeugdle-
den die sinds september meespe-
len met het ‘grote’ orkest. Zij heb-
ben meegespeeld met het inspeel-

werk en Land of Legends, een goe-
de prestatie, want in zes weken tijd 
twee nieuwe stukken instuderen, is 
knap. Nieuwe muzikanten, jong en 
oud, zijn van harte welkom bij Flo-
ra. Geïnteresseerden kunnen bin-
nen tijdens een repetitie op maan-
dagavond in het clubgebouw aan de 
Wim Kandreef. 
Kijk voor meer informatie op de web-
site www.muziekverenigingflora.nl.
Speelt u geen instrument, maar wilt 
u de vereniging steunen, dan noteert 
Flora u graag als donateur.

Veel publiek bij benefiet Nepal
Aalsmeer - Zeker 130 bezoekers 
waren afgelopen vrijdag 15 okto-
ber afgekomen op het benefiet-
concert voor Nepal in De Oude Vei-
ling. Het programma bood een keur 
aan bands en menig bezoeker bleek 
wel zin te hebben in een gezellige 
avond vol muziek. Het spits werd 
afgebeten door de Lee Roud Band 
met zanger Tom Meijer, vergezeld 
van ditmaal de zangeressen Mieke 
en Ingrid. Daarna was het podium 
voor de zangeres Bimala Shresta uit 
Nepal, die samen met een danseres 
een kort optreden verzorgde. Voor 

de volgende band een mooie gele-
genheid om alvast op te gaan bou-
wen. De muziek ‘vloeide’ door met 
zangeres en gitariste Sas, die met 
zus Monique en enkele jonge muzi-
kanten, waaronder een dwarsfluitis-
te, het publiek trakteerde op mooie 
liedjes. Als laatste ging het dak er 
bijna af met eerst de band Rood met 
nieuwe bassist en tot slot Ten Beers 
After. De opbrengst van de Nepal-
avond gaat dit jaar naar schoolkin-
deren in Chitrasari. Er gaan school-
uniformen en computers gespon-
sord worden.

Klaverjasavond
bij VZOD
Aalsmeer - Vrijdagavond 22 okto-
ber organiseert VZOD weer een kla-
verjasavond in het clubhuis aan de 
Wim Kandreef 2. Iedere kaartlief-
hebber is van harte welkom vanaf 
19.30 uur. Ook deze avond zorgt de 
organisatie weer voor een welge-
vulde prijzentafel en gaan alle kaar-
ters, na een gezellige avond, ge-
garandeerd met een leuke attentie 
naar huis.



richtingen de algemene regels en voorschriften uit het genoemde 
Besluit.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : Van der Knaap Braam B.V. 
Adres : Aalsmeerderweg 103 s
Plaats : Aalsmeer
Datum  : 06-10-2010

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

Ontheffingen ingevOlge De Wet Ruimtelijke ORDening

De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken 
tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer. Ge-
durende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of monde-
ling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De 
schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die 
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling 
zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de 
afdeling vergunningen en handhaving via tel. (0297) 387 698.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij 
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ontheffing te verlenen van het geldende be-
stemmingsplan voor:
• Machineweg 294, het plaatsen van een prefab zwembad 
 en een onderheid terras;
• Weteringstraat 31, het plaatsen van een dakkapel.

vastgestelD Bestemmingsplan en explOitatieplan 
“stOmmeeRkaDe OOst”

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat de ge-
meenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 9 september 2010 
het bestemmingsplan ‘Stommeerkade Oost’ en het bijbehorende ex-
ploitatieplan “Stommeerkade Oost”hebben vastgesteld. Het bestem-
mingsplan, zowel als het exploitatieplan, zijn gewijzigd vastgesteld 
ten opzichte van het ontwerp. Het ontwerp van het bestemmings-
plan en het ontwerpexploitatieplan hebben met ingang van vrijdag 
28 mei 2010 tot en met donderdag 8 juli 2010 voor een ieder ter 
inzage gelegen. 

Plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan “Stommeerkade Oost” 
wordt begrensd door de Burgemeester Kasteleinweg aan de west-
zijde, de Stommeerkade aan de noord- en oostzijde, en het oude 
spoordijklichaam, het Bielzenpad, alsmede het talud van het spoor-
emplacement Baanvak aan de zuidzijde. Het plangebied wordt door-
sneden door het tracé van de Noordvork, de nieuwe weg die het dorp 
van Aalsmeer via de woonwijk Nieuw-Oosteinde en het bedrijventer-
rein Greenpark zal verbinden met de omgelegde N201. De gronden 
waarop de Noordvork is geprojecteerd, maken geen deel uit van dit 
bestemmingsplan. Om de aanleg van de Noordvork mogelijk te ma-
ken heeft de gemeenteraad op 22 januari 2009 het bestemmingsplan 
“Noordvork” vastgesteld.

Doelstelling
Het bestemmingsplan “Stommeerkade Oost” heeft een tweeledig 
doel. Enerzijds moet het dienen als planologisch kader om de ge-
wenste herontwikkeling van het verouderde glastuinbouwgebied tot 
nieuwe woningbouwlocatie mogelijk te maken. Het betreft twee 
deelgebieden van het Masterplan “De Tuinen van Aalsmeer”, Stom-
meerkade en Polderzoom, die als één gebied verder ontwikkeld wor-
den. Anderzijds dient het bestemmingsplan als actueel beheerskader 
voor de bestaande woonbebouwing in het gebied: de lintbebouwing 
langs de Stommeerkade en het terrein voor woonwagenstandplaat-
sen aan het Spoorlijnpad. Gegeven de tweeledige doelstelling van 
het bestemmingsplan is gekozen voor een mix van een globaal be-
stemmingsplan met uitwerkingsplicht en een gedetailleerd plan met 
eindbestemmingen. 

Het exploitatieplan biedt de grondslag voor het publiekrechtelijke 
kostenverhaal. Dit betekent dat de gemeente bepaalde kosten in het 
kader van de gebiedsontwikkeling kan verhalen op de eigenaren van 
de gronden in het exploitatiegebied. Het exploitatieplan heeft al-
leen betrekking op die gebieden binnen het bestemmingsplan die op 
basis van het bestemmingsplan uitgewerkt zullen worden. Evenals 
het bestemmingsplan is ook het exploitatieplan globaal van karak-
ter. Het kostenverhaal via het exploitatieplan is enkel aan de orde 
bij het verlenen van een bouwvergunning.

Procedure
Het vastgestelde bestemmingsplan en het vastgestelde exploitatie-
plan liggen met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor 
een ieder ter inzage met ingang van vrijdag 22 oktober 2010 tot 
en met donderdag 2 december 2010. Het besluit tot vaststelling 
van het bestemmingsplan en exploitatieplan treedt in werking met 
ingang van 3 december 2010, mits tegen deze besluiten gedurende 
de termijn van terinzagelegging geen verzoek om voorlopige voor-
ziening wordt ingesteld. 

Inzage vastgesteld bestemmingsplan
Het bestemmingsplan bestaat uit een planverbeelding, regels en 
gaat vergezeld van een toelichting. Vanaf 1 januari 2010 is het di-
gitale bestemmingsplan het rechtsgeldige bestemmingsplan. U kunt 
het digitale bestemmingsplan “Stommeerkade Oost” met de bijbeho-
rende stukken bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van het bestem-
mingsplan in te zien. Deze versie ligt gedurende bovengenoemde 
periode ter inzage op het gemeentekantoor aan het Drie Kolom-
menplein 1 te Aalsmeer op werkdagen van 8.30 tot 14.00 uur (vrije 
inloop). Voor het overige is het plan in te zien op afspraak. Het plan 
en de bijbehorende stukken zijn in pdf-formaat ook beschikbaar op 
de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. 

Inzage vastgesteld exploitatieplan
Het exploitatieplan omvat onder meer een kaart van het exploi-
tatiegebied, een omschrijving van werken en werkzaamheden, een 
faseringsregeling en een exploitatieopzet.

Het vastgestelde exploitatieplan ligt met het raadsbesluit en de 
Nota van zienswijzen en (ambtshalve) wijzigingen exploitatieplan 
“Stommeerkade Oost” tegelijkertijd met het bestemmingsplan ter 
inzage op het gemeentekantoor, en is in pdf-formaat ook te zien 
op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. De financiële onder-
bouwing bij het exploitatieplan is als vertrouwelijk aangemerkt, als 
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gemeente aalsmeeR
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden afdeling 
Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30 tot 14.00 uur: 
vrije inloop. Op woensdag is de afde-
ling Dienstverlening open van 8.30 
tot 20.00 uur. Tussen 17.00 en 20.00 
uur is deze afdeling alleen open voor 
reisdocumenten, rijbewijzen, verhui-
zingen en uittreksels. Voor (her)in-
schrijvingen vanuit het buitenland en 
planning ondertrouw en huwelijkdata 
dient altijd in persoon een afspraak te 
worden gemaakt. Het gemeentehuis is 
op werkdagen telefonisch bereikbaar 
van 8.30 tot 17.00 uur.

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

afspRaken BuRgemeesteR 
en WethOuDeRs
Wilt u een afspraak maken met de 
burgemeester of met een van de 
wethouders, dan kunt u dit doen via 
het bestuurssecretariaat. Voor een 
afspraak met de burgemeester drs. 
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een 
afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de por-
tefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of 
uw gemeentegids.

fRaCtiespReekuuR
Twee keer per maand is het mogelijk 
om de fracties gezamenlijk te spreken 
tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen 
plaatsvindt op de dinsdagen. Dit ge-
sprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal 
één week voorafgaand aan het spreek-
uur contact op te nemen met de griffie 
via griffie@aalsmeer.nl of via 0297-
387660. De volgende fractiespreek-
uren vinden plaats op 26 oktober en 
16 november 2010.

OveRige lOketten en infORmatie 
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma  9.00-11.00 uur
wo  13.30-15.30 uur
vr  9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr  8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening Gemeente Uithoorn: 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297-513931.

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

gemeente-infO Op WeBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.
aalsmeer.nl vinden. Kijk op de home-
page onder het kopje ‘actueel’ en ver-
volgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt u 
daar de gemeente-info’s van de afge-
lopen maanden raadplegen.

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

sChiphOl
Voor vragen over het gebruik van 
luchthaven Schiphol en voor het 
doorgeven van milieu- en geluid-
klachten over het vliegveld kunt u 
contact opnemen met de het bewo-
ners aanspreekpunt Schiphol (BAS). 
BAS is bereikbaar op alle dagen van 
9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of 
via info@mailbas.nl of website www.
bezoekbas.nl

seRviCepunt BeheeR en 
uitvOeRing pROvinCie 
nOORD hOllanD
Voor al uw klachten over provinciale 
wegen en bruggen: 0800-0200 600 of 
mail naar infobu@noord-holland.nl.
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aanvRagen iDentiteitskaaRt 
vOOR kinDeRen t/m 13 jaaR

Doordat in juni 2012 de bijschrijving van kinderen in het reisdocu-
ment van rechtswege komt te vervallen, kunnen kinderen t/m 13 
jaar een Nederlandse Identiteitskaart aanvragen voor € 8,95. Voor 
de aanvraag dient het kind zelf te komen en in het bezit te zijn van 
1 officiële pasfoto die aan de specifieke eisen die daaraan gesteld 
zijn, moet voldoen. Indien het kind reeds in het bezit is van een 
reisdocument of bijgeschreven staat in het paspoort van een ouder, 
dient dit document getoond te worden. Kinderen tot 12 jaar heb-
ben voor het aanvragen van een Nederlandse Identiteitskaart altijd 
schriftelijke toestemming van de gezaghebbende ouder(s) nodig.
let op: de maatregel van de overheid om personen van 14 jaar 
eenmalig een gratis identiteitskaart te verstrekken is per 1 ja-
nuari 2010 vervallen!!

veRkeeRsmaatRegelen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken be-
kend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te 
nemen door middel van het plaatsen van borden C01 en/of E01 uit 
bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 
(RVV 1990) voor de hieronder genoemde acties uit te voeren met 
betrekking tot weggebruik:
• Afsluiten van de Uiterweg
Deze ontheffing geldt voor 3 november 2010 van 20.00-05.00 uur.

Definitieve BesChikkingen

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

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend: De bomen 
mogen twee weken na publicatie gekapt worden, het is derhalve 
raadzaam om binnen twee weken bezwaar te maken.
• kadastraal bekend gemeente Aalsmeer E 1745, 2 wilgenbomen
Datum verzending vergunning: 27 oktober.

Terrasvergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van 
de APV de volgende exploitatie- en terrasvergunning is verleend:
• Cafetaria Family, Oosteinderweg 208.
Datum verzending vergunning: 18 oktober 2010.

Wet algemene Bepalingen OmgevingsveRgunning 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de 
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de re-
guliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 171, 171a en 171b te Aalsmeer, het plaatsen 

van dakkapellen;
• Baanvak 54 te Aalsmeer, het vergroten van een woning;
• Blauwstraat 13 te Aalsmeer, het kappen van een boom;
• Fonteinkruidhof 36 te Kudelstaart, het plaatsen van een 

dakkapel; 
• Hendrikstraat 38 te Aalsmeer, het plaatsen van een dakkapel;
• Hendrikstraat 40 te Aalsmeer, het plaatsen van een dakkapel;
• IJsvogelstraat 32 te Aalsmeer, het kappen van één den;
• Jac. P. Thijsselaan 49 te Aalsmeer, het kappen van een boom.
• Kudelstaartseweg 171 te Kudelstaart, het verlengen van een 

schotelantennemast;
• Machineweg te Aalsmeer, het (ver)leggen van kabels en 

leidingen;
• Mendelstraat 36 te Aalsmeer, het verwijderen van asbest;
• Stommeerweg 38 te Aalsmeer, het slopen van een huis en het 

kappen van een kastanjeboom.

Verleende bouwvergunningen

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage 
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Op grond van ar-
tikel 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 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Gaffelstraat 10, het plaatsen van een schuur.

Bouwvergunning 1e fase
• Kudelstaartseweg 283, het bouwen van een woning en een 

berging.

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage 
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. 
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na 
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Am-
sterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 

• Aalsmeerderweg 189, het vergroten van de woning.
Verzenddatum bouwvergunningen: 21 oktober 2010.

puBliCatie melDing aRtikel 8.40 Wet milieuBeheeR

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken be-
kend dat zij van de volgende inrichting(en) een melding ingevolge 
art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft 
inrichtingen die onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, 
waardoor de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer 
niet van toepassing is. In de plaats daarvan gelden voor deze in-

bedoeld in artikel 10, lid 2 sub b. van de Wet openbaarheid van be-
stuur. Op grond van 3:11, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht 
wordt meegedeeld dat deze stukken niet ter inzage liggen.

Beroep instellen tegen het bestemmingsplan
Gedurende de bovengenoemde inzagetermijn kunnen belanghebben-
den, mits zij in de voorprocedure tijdig zienswijzen hebben inge-
diend tegen het ontwerpbestemmingsplan, en de belanghebbenden 
die niet verweten kunnen worden geen zienswijze te hebben inge-
diend tot en met 2 december 2010 op grond van artikel 8.2 lid 1 sub 
a van de Wet ruimtelijke ordening beroep instellen tegen het besluit 
tot vaststelling van het bestemmingsplan “Stommeerkade Oost” bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een 
ieder die bezwaren heeft tegen wijzigingen die bij de vaststelling 
van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Indien gedurende de genoemde periode een beroepschrift is inge-
diend, kan – indien er sprake is van een spoedeisend belang – een 
verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning. Dit verzoek dient te worden gericht aan de voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. Een ieder die een zienswijze heeft ingediend 
tegen het ontwerpbestemmingsplan ontvangt een reactie, waarin 
aangegeven wordt op welke wijze de gemeenteraad de ingediende 
zienswijze in haar besluitvorming heeft betrokken. 

Beroep instellen tegen het exploitatieplan
Gedurende de bovengenoemde inzagetermijn kunnen belanghebben-
den, mits zij in de voorprocedure tijdig zienswijzen hebben inge-
diend tegen het ontwerpexploitatieplan, en de belanghebbenden die 
niet verweten kunnen worden geen zienswijze te hebben ingediend, 
tot en met 2 december 2010 beroep instellen tegen het besluit om 
het exploitatieplan “Stommeerkade Oost” vast te stellen bij de Af-
deling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belang-
hebbende die bezwaren heeft tegen wijzigingen die bij de vaststel-
ling zijn aangebracht.

Indien gedurende de genoemde periode een beroepschrift is inge-
diend, kan – indien er sprake is van een spoedeisend belang – een 
verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning. Dit verzoek dient te worden gericht aan de voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. Een ieder die een zienswijze heeft ingediend 
tegen het ontwerpexploitatieplan ontvangt een reactie, waarin aan-
gegeven wordt op welke wijze de gemeenteraad de ingediende ziens-
wijze in haar besluitvorming heeft betrokken.

teR inzage Bij De afDeling DienstveRlening, Week 42

t/m 26 okt Verkeersbesluit Mozartlaan;
t/m 27 okt Kapvergunning: Violenweg 24, 1 ceder; 
 Wilgenlaan 19, 1 berk en 1 kastanje;
t/m 27 okt Kapvergunning: Constantijnstraat 17, 1 cederden;
t/m 29 okt Kapvergunning: A.H. Blaauwstraat 7, 1 sorbus, 
 1 picea, 1 pinus; Azaleastraat 2, 1 salix; 
t/m 29 okt Hornweg 181, 1 naaldboom; Oosteinderweg 25, 
 1 conifeer;
t/m 2 nov Kapvergunning: Geerland 8, 2x pinus, 1x cedrus, 
 2x berk, 1x conifeer;
t/m 4 nov Kapvergunning: Oosteinderweg 102, 1 acer 

platanoides en 1 prunes;
t/m 10 nov Verkeersbesluit: het plaatsen van een verkeersbord 

met verkeersteken C7 en onderbord,  
Uiterweg vanaf de T-kruising Uiterweg-Grundelweg;

t/m 12 nov Uitwegvergunning: Kudelstaartseweg 34 te 
Kudelstaart;

t/m 13 nov Kapvergunning: achterzijde van Aalsmeerderweg 
336, alle bomen, diverse soorten, en de solitaire 
bomen, zijnde: 1 esdoorn, 2 ceders, 3 beuken, 

 3 iepen, 1 cypres en 1 amberboom;
t/m 18 nov Collectevergunning: carnavalsvereniging 
 De Pretpeurders van 15 t/m 18 november;
t/m 20 nov Kapvergunning: Herenweg 29, 5x alnus glutinosa, 
 2x betula pendula, 1 x quercus robur;
t/m 20 nov Kapvergunning: Van Cleeffkade 11, 1 kastanje;
t/m 25 nov Verkeersbesluit: Gerberastraat 145, een individuele 

gehandicaptenparkeerplaats aangegeven door 
 (bord E6 van bijlage 1 van het RVV1990);
t/m 25 nov Verkeersbesluit: De hoek Gerberastraat/
 Baccarastraat, een algemene gehandicapten-
 parkeerplaats (aangegeven door bord E6 van 
 bijlage 1 van het RVV1990);
t/m 30 nov Kapvergunning: Aalsmeerderweg 20, 1 els; Aletta 

Jacobsstraat 25, 1 ulmus; Azaleastraat, 10, 1 acer 
en 1 crataegus; Ophelialaan 226, 1 chamaecyparis; 
Uiterweg 174, 1 kastanje;

t/m 30 nov Terrasvergunning: Oosteinderweg 208, 
 Cafetaria Family;
t/m 2 dec Drank en Horecawet: Hoogvliet BV, 
 Aalsmeerderweg 207;
t/m 2 dec Vastgesteld Bestemmingsplan/Exploitatieplan 

“Stommeerkade Oost”;
t/m 4 dec Ventvergunning: Stichting Tjernobylkinderen 

Aalsmeer, voor het houden van een    
speculaaspoppenactie;

t/m 5 dec Standplaatsvergunning: de Stichting Kinderen 
Kankervrij, op 13 okt. 2010, Raadhuisplein voor de 
verkoop van boeketten t.b.v. KIKa;

t/m 8 dec Kapvergunning: kadestraal bekend E 1745, 
 2 wilgenbomen.

teR inzage Bij De afDeling DienstveRlening, Balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de 
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.

inzagetermijn tot vrijdag 5 november 2010
• Geerland 8, het vergroten van de woning;
• Ophelialaan 181, het vervangen van de garage.

inzagetermijn tot vrijdag 12 november 2010
• Kerkweg 36, het plaatsen van een dakkapel en aanbouw;
• Lakenblekerstraat 51, het plaatsen van een tussenwand 
 en wijziging van gebruik t.b.v. een autobedrijf;
• Oosteinderweg 290, het vergroten van de woning 
 en het plaatsen van een carport.

inzagetermijn tot vrijdag 3 december 2010
• Machineweg 294, het plaatsen van een prefab zwembad 
 en een onderheid terras;
• Weteringstraat 31, het plaatsen van een dakkapel.
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Muziek/Film/Toneel
Donderdag 21 oktober:
* Zanger Devon Schimmel live in de 
Praam, Zijdstraat vanaf 21u.
* Blitzz piano’s met entertainers uit 
Scheveningen, Marktstraat v/a 21u.
Vrijdag 22 oktober:
* Dj Joost in de Praam, Zijdstraat 
vanaf 21u.
* Dance classics met dj Kees Mark-
man in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u.
* Bacchus literatuur, voorlezen voor 
jeugd met disco in Bacchus, Gerbe-
rastraat van 17 tot 20u.
Zaterdag 23 oktober:
* Jillz Party met dj Chief Bromden in 
de Praam, Zijdstraat. Vanaf 22u.
* Bluesavond met Job Kluis en Hein 
Meijer in Oude Veiling, Marktstraat 
vanaf 22u.
* Filmavond in Bacchus, Gerbe-
rastraat. Vanaf 21u.
Woensdag 27 oktober:
* Hip hop, r&b en reggae me zan-
gers Maikal en Gregory Pataca van 
band Postmen in Blitzz, Marktstraat 
vanaf 21u.
Donderdag 28 oktober:
* Optreden Gerry Holland en sjoel-
competitie vanaf 20u. in de Praam, 
Zijdstraat 60.
* Concert panfluitisten Vasile Radu-
cu en Lisette Rokyta met mannen-
koor Geestmerzangers in Dorps-
kerk, Kanaalstraat vanaf 20u.
Vrijdag 29 oktober:
* Kindermatinee, film voor jeugd en 
volwassenen in Bacchus, Gerbe-
rastraat. Aanvang: 13.30u.
* Halloween-disco voor voortgezet 
onderwijs 1,2 en 3 in Bon Ami, Dreef 
vanaf 20.30u.
Zaterdag 30 oktober:
* Concert Sursum Corda met fanfare 
St. Caecilia Hoeven en harmonie St. 
Cecilia uit Zegge in Dorpskerk, Ka-
naalstraat. Aanvang: 19.30u.
* Halloween party in N201, Zwarte-
weg. Open vanaf 21,30u.
* Rijzenspelers brengen klucht ‘De 
flat van Jet’ in De Reede, Schouw-
straat v/a 20.15u. Ook 5 en 6 nov.

Exposities
Vanaf 21 oktober:
* Outsiderkunst van 15 kunstenaars 
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
Open: donderdag tot en met zondag 
14-17u. Zaterdag 23 oktober ope-
ning om 16u. Op Kinderkunstzolder 
kindertekeningen.
Oktober:
* Expositie ‘Aalsmeer op de kaart’ in 
Historisch Centrum in Historische 
Tuin, ingang Praamplein.
Zaterdag 23 oktober:
* Luchtoorlog en Verzetsmuse-

um Crash in fort Aalsmeer open. 
Aalsmeerderdijk 460. Zaterdag 
open 11 tot 16u. 
Tot eind oktober:
* Zeefdrukken van Tineke van Dijk 
bij Carla de Klerk, Zijdstraat.
Tot en met 14 november:
* Glaskunst van Katrin Maurer in 
galerie Sous Terre, Kudelstaartse-
weg, tegenover watertoren. Open 
zaterdag en zondag 13-17u. 

Diversen
Donderdag 21 oktober:
* Bijeenkomst PCOB over deltawer-
ken in Nederland in zorgcentrum 
Aelsmeer,, Molenpad v/a 14.30u.
* Ouderensoos Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 14u.
* Sjoelen bij BV Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Dialezing over reis door Frankrijk 
bij Groei en Bloei in Wellantcollege, 
Linnaeuslaan 2. Vanaf 20u.
* Klaverjassen bij buurtver. Oude 
Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinder-
weg 273a vanaf 19.30u.
* Kienavond Supporters Vereniging 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u. 
Vrijdag 22 oktober:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Kaartavond bij VZOD in kantine 
Wim Kandreef vanaf 20u.
* Rodeo rijden in N201, Zwarteweg. 
Open vanaf 21u.
Zaterdag 23 oktober:
* Kinderkledingbeurs in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan. Verkoop 
van 10.30 tot 12u.
Maandag 25 oktober:
* Speelavond Allen Weerbaar in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 26 oktober:
* Koffie-ochtend in ‘t Baken, Sport-
laan van 10 tot 11.30u.
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat. Vanaf 20u.
Woensdag 27 oktober:
* Oost-Inn in De Mikado, Cath. 
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
* Breek in de week in de Praam, 
Zijdstraat met spijkerslaan, darten, 
pokeren, dobbelen en kaarten.
Donderdag 28 oktober:
* Sjoelcompetitie in dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
* Sjoelen in dorpshuis De Reede in 
Rijsenhout vanaf 20u.

Vergaderingen
Donderdag 21 oktober:
* Beraad en Raad in raadzaal, ge-
meentehuis vanaf 20u.
Maandag 25 oktober:
* Vergadering wijkraad De Dorper 
in De Binding, Zijdstraat v/a 19.30u.
Donderdag 28 oktober:
* Inloop en vergadering wijkraad 
Oost in De Mikado, Catherine Ama-
lialaan vanaf 19u.

AGENDA

Nico van der Endt bij een werk van de Franse kunstenaar Jean-Pierre Nadau.

Zaterdag opening en discussie
15 Europese kunstenaars 
in Het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dagmiddag 23 oktober is de ope-
ning van de tentoonstelling Outsi-
derart in Het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat. Outsiderart is een ver-
zamelnaam voor diverse uitingen 
die de kunstwereld al sinds het be-
gin van de vorige eeuw geïnspi-
reerd heeft. De makers zijn onop-
geleide kunstenaars die geen bood-
schap hebben aan de kunst, maar 
de kunst wel aan hen, omdat zij on-
bedoeld, een voorbeeldfunctie heb-
ben door hun authenticiteit, eigen-
zinnigheid en hun hyperpersoon-
lijke visie. Hun werk kenmerkt zich 
door wonderlijke verbeelding, tref-
fende eenvoud, navrante vrolijkheid, 

maniakale vertelzucht of obsessie-
ve ordening. Hun geladen verhalen 
variëren van sacraal tot schaamte-
loos, van realistisch tot visionair. Ni-
co van der Endt van Galerie Hamer 
is gastcurator en maakte een keus 
uit het beste werk van vijftien kun-
stenaars uit Europa. Samen met ac-
teur Dick van den Toorn tekent hij 
voor de opening waarbij het publiek 
in discussie mag gaan met de ge-
dreven verzamelaars! De opening is 
om 16.00 uur. 
Outsiderart is vervolgens tot en met 
5 december iedere donderdag tot 
en met zondag te zien in Het Oude 
Raadhuis tussen 14.00 en 17.00 uur. 
De toegang is gratis.

Fotografie: Leo Richardson

‘Tour de Toon’ met Philip 
Paar in De Oude Veiling
Aalsmeer - Op zaterdag 20 en zon-
dag 21 november vinden in De Ou-
de Veiling in de Marktstraat de ál-
lereerste voorstellingen plaats van 
‘Tour de Toon’: een vrolijke Tour de 
Chant met de liedjes van Toon Her-
mans. Een primeur voor Aalsmeer! 
In ‘Tour de Toon’ brengt zanger Phi-
lip Paar een muzikale show voor 
het voetlicht met de onvergetelijke 
muziek van Toon Hermans. Onder-
steund door een zesmans orkest, 
met daarin een keur van de beste 
Nederlandse musici, neemt Philip 
Paar het publiek mee op een heer-
lijke muzikale reis langs de mooiste 
én grappigste liedjes van de groot-
ste Nederlandse artiest van de vo-
rige eeuw: Toon! Aalsmeerder Phi-
lip Paar brengt in ‘Tour de Toon’ een 
programma waarin de blije, warme 
sfeer én de humor van Toon weer 
eens ‘ouderwets’ gevoeld kunnen 
worden. Want de muziek van Toon 
Hermans is van een tijdloze kwali-
teit en zeggingskracht. Philip : “De 
liedjes van Toon doen vanzelf hun 
werk. Ik hoef ze alleen maar te zin-
gen en ze komen door hun sterke 
en prachtige teksten en melodieën 
vanzelf tot leven. Dat ik er zo nu en 
dan een grapje tussen door maak, 
is dat omdat ik ‘t niet laten kan. 
Maar Toon is en blijft totaal uniek. 
Er is dus geen haar op m’n hoofd 
die eraan denkt om hem te imite-
ren!” En hij vervolgt: “Het is bijzon-
der dat ik in mijn eigen woonplaats 
deze eerste voorstellingen mag ver-
zorgen. Het is een goed gevoel om 
in mijn eigen dorp met deze show te 
beginnen. En ik hoop uiteraard dat 
vele mensen uit Aalsmeer en om-
geving komen kijken!” Philip Paar 
won meerdere grote muziekprijzen, 
waaronder de Conamus-award. Hij 
trad op in het theater met het Me-

tropole orkest en met de Swingma-
tes van vibrafonist Frits Landesber-
gen. In Duitsland maakte hij opna-
mes met het symfonieorkest van de 
Norddeutscher Rundfunk. In 2007 
presenteerde Philip als zanger en 
cabaretier zijn eerste soloprogram-
ma ‘Lachend overleven’ met eigen 
liedjes en teksten. 
De voorstellingen van ‘Tour de Toon’ 
op zaterdagavond 20 november be-
gint om 20.00 uur en die zondag-
middag 21 november om 13.30 uur 
in De Oude Veiling in de Marktstraat 
19. De toegang bedraagt 15 euro 
per persoon. Kaartjes voor de bei-
de voorstellingen zijn te verkrijgen 
in De Oude Veiling, bij Annemieke’s 
Kramerie aan de Machineweg 3 en 
Tabaksspeciaalzaak Ridder & Co in 
de Ophelialaan 106. Het bestellen 
van kaarten kan tevens via de web-
site www.tourdetoon.nl of door een 
mail te sturen aan reserveren@tour-
detoon.nl 

Volgende week zaterdag: Halloween

Vrijdag rodeo in de N201
Aalsmeer - Af en toe moet je eens 
totaal wat anders doen, dat houdt 
het spannend. Komende vrijdag 
geen bands in N201, maar Rodeo! 
In de zaal staat een professione-
le rodeostier met valkussens erom-
heen en alles erop en er aan om een 
avondje flink lol te hebben. Iedereen 
die mee wil doen kan zich voor een 
klein bedragje inschrijven en dege-
ne die het langst blijft zitten, maakt 
kans op mooie prijzen! Na afloop 
kunnen uiteraard de voetjes weer 
van de vloer met alle vette en fou-
te hits van vroeger en nu met de 
huisdj’s van de N201. De zaal van 
het jongerencentrum aan de Zwar-
teweg is open vanaf 21.00 uur en de 
entree is gratis. 
Volgende week zaterdag 30 oktober 

is het weer Halloween! En al jaren is 
Halloween in de N201 het meest ul-
tieme cultfeest van het jaar en dat 
zal dit jaar niet anders zijn. De on-
langs compleet vernieuwde en strak 
getrokken ruimtes gaan wederom 
omgetoverd worden tot een obscu-
re omgeving waar je liever niet in je 
eentje rondloopt.. Optredens dit jaar 
van partycoreband Haribo macht 
kinder froh, grindcore drum ’n bass 
met Bassookah en het feest wordt 
de nacht in gedraaid door Nicon en 
Mc Swift met de meest baggervet-
te en loodzware dubstep tracks van 
dit moment De zaal is open vanaf 
21.30 uur en de entree is 5 euro. Het 
spreekt natuurlijk vanzelf dat je be-
ter niet als je doodgewone zelf kunt 
komen!

Violist Tim Kliphuis toont 
technische hoogstandjes
Aalsmeer - Zaterdag 16 oktober 
werd de aftrap voor het jazz seizoen 
2010/2011 gegeven in cultureel café 
Bacchus. Het Tim Kliphuis Trio had 
de eer dit eerste concert te mogen 
verzorgen. Tegen 10 uur klonken de 
eerste noten van bassist Dion Nij-
land, gitarist Vincent Kooning en vi-
olist Tim Kliphuis. Het eerste num-
mer verliep nog wat troefjes, maar 
daarna ging het trio los met num-
mers waarin jazz standards gecom-
bineerd werden met klassieke stuk-
ken. Zo werden Cole Porter songs 
moeiteloos gecombineerd met on-
der andere Bach. Het goed gevulde 
Bacchus luisterde ademloos naar dit 
vituoze trio. Gitarist Vincent Kooning 
maakte indruk met zijn riffs en het 
ontbreken van een slagwerker werd 
uitstekend gecompenseerd door de 
instrumenten ook als percussie in-
strument in te zetten. Er werd lus-
tig getrommeld op de klankasten en 
geplukt en gehamerd op de snaren 

om elkaar ritmisch te ondersteunen. 
Na een kwartier durende geweldi-
ge uitvoering van Ellington’s Cara-
van was het concert even na mid-
dernacht afgelopen. 
Het volgende jazz concert is op 20 
november, wie er dan komt is nog 
een verrassing. In december staan 
twee jazz concerten op het pro-
gramma. Op zondagmiddag 12 de-
cember komt Marnix Busstra met 
een nieuw kwartet nieuwe compo-
sities van eigen hand uitproberen 
in Bacchus. En in december komt 
Rembrandt Frerichs met zijn trio 
Bacchus bezoeken.
Voor meer informatie zie ook www.
cultureelcafebacchus.nl.

Zaterdag filmavond
Zaterdag 23 oktober wordt weer 
een schitterende film vertoond in 
Bacchus. Aanvang: 21.00 uur. Zaal 
open vanaf 20.30 uur. De entree be-
draagt 3,50 euro per persoon.

Ook partycafé in Blitzz
Crazy piano’s, dj Kees 
Markman en jamavond
Aalsmeer - Komende vrijdag 22 ok-
tober presenteert Blitzz in de Markt-
straat freaky Friday en de bekende 
dj Kees Markman uit Aalsmeer gaat 
achter het dj-meubel plaatsnemen. 
Muziek uit de jaren zeventig tot ne-
gentig gaat klinken uit de boxen en 
natuurlijk mag er gedanst worden. 
Blitzz heeft een ruime dansvloer 
en de zaal is voorzien van prachti-
ge lichteffecten. Zaterdag 23 okto-
ber wordt Blitzz omgetoverd tot par-
ty café en zal eveneens swingende 
en dansbare muziek te horen zijn. 

Vaste prik op donderdag is de crazy 
piano’s met muzikanten uit de pia-
nobar in Scheveningen en ook van-
avond gaan zij weer verzoeknum-
mers spelen. Aanvang is 21.00 uur 
en de toegang is gratis. 

Iedere woensdag is er jammen in 
Blitzz en deze eveneens live-muziek 
avond kent een hoog muzikaal ni-
veau. Maikal X. en Gregory Pataca 
treden op met verschillende gast-
muzikanten (zie foto). Vanaf 21.00 
uur, gratis entree.

Devon Schimmel en Jillz 
Party Night in de Praam
Aalsmeer - Met het geslaagde eve-
nement Step by Step nog vers in het 
geheugen, is café de Praam we-
derom druk deze week. Vanavond, 
donderdag 21 oktober, vanaf 22.00 
uur treedt de lokale zanger Devon 
Schimmel op. Het belooft een gezel-
lige avond te worden met de zanger 
die meegedaan heeft aan het pro-
gramma ‘My name is’ als Michael 
Bublé. Vrijdag is praamavond en het 
belooft weer volle bak te worden 
met feest dj Joost. Deze vrolijke dj 
komt de Praam weer op zijn kop zet-
ten. Zorg dat je op tijd binnen bent.
Aanstaande zaterdagmiddag 23 ok-
tober komt estafette dj Sebastiaan 
Slootjes draaien. Hij heeft het stokje 
doorgekregen van Evelien Verbeek. 
In de avond wordt café de Praam 
omgetoverd tot een Jillz Loungebar. 
Kom gezellig langs en verbaas je 
over de metamorfose die de Praam 
voor deze avond heeft ondergaan. 
Tijdens deze ‘Jillz Party Night’ komt 
de internationale dj Chief Brom-
den de loungemuziek verzorgen en 
zal alles in het teken staan van dit 
sprankelende appelcider drankje. 
Hét alternatief voor bier en wijn. Jil-
lz is gelanceerd door Heineken. De 
Praam heeft Jillz koud van de tap en 
in flesjes. Kom zaterdagavond 23 
oktober vanaf 23.00 uur, gratis proe-

ven. Kortom, ook deze week weer 
voor ieder wat wils. Vanaf heden zijn 
kaarten te koop voor de Junglepar-
ty op 20 november. De kaarten zijn 
verkrijgbaar in de Praam en kosten 
10 euro per stuk. Zorg dat je op tijd 
je kaartje hebt bemachtigd, zodat je 
verzekerd bent van een plekje in de 
Jungle!

Zaterdag in De Oude Veiling
Bluesprogramma met Job 
Kluis en Hein Meijer
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
23 oktober draait het in De Oude 
Veiling om de Blues. Hein Meijer 
en Jop Kluis verzorgen een avond 
waarin zij samen in de geschiedenis 
van de Blues duiken. Hein natuur-
lijk met zijn gitaar en Jop met beel-
den en geluidsfragmenten, maar 
voornamelijk verhalen. Samen wer-
ken zij zich van de oorsprong in de 
periode van 1905 – 1910 via levens-
verhalen van Bluesgroten en le-

gendes naar 1960. Het programma 
heeft een informatief en interactief 
karakter. Aan de hand van unieke 
geluidsopnamen, oude foto’s en vi-
deofragmenten zullen zij onder an-
dere trachten te achterhalen wat het 
geheim van Robert Johnson was en 
hoe T-Bone Walker aan zijn unie-
ke en herkenbare stijl is gekomen. 
“Naar mijn weten is dit nog niet eer-
der gedaan. Samen met het publiek 
rijgen we feiten, fictie, legendes en 

het spel van één van de beste blues-
gitaristen van Nederland aanéén tot 
een programma”, aldus Jop Kluis.
Dit programma begint om 22:00 uur. 
Door de opbouw van het program-
ma is het lastig er later ‘in te vallen’. 
Het goede nieuws is: de toegang is 
gratis. Het slechte nieuws is: U kunt 
niet reserveren. Zorg dus dat u op 
tijd binnen bent!

Bingo-avond met DIP
Zaterdag 30 oktober wordt in De 
Oude Veiling een zéér speciale bin-
goavond met De Illegale Peurders 
gehouden. Op unieke wijze presen-
teren de Dippers hun alternatieve 
bingoavond! Vanaf 22.00 uur in het 
café. De toegang is gratis.

Optreden Geestmerzangers en
Panfluitisten uit Tsjechië en 
Roemenië in de Dorpskerk
Aalsmeer - Op donderdagavond 
28 oktober vanaf 20.00 uur treden 
in de Dorpskerk in de Kanaalstraat 
twee wereldberoemde panfluitis-
ten op. Vasile Raducu uit Roeme-
nië en Lisette Rokyta uit Tsjechië 
zullen samen met mannenkoor De 
Geestmerzangers uit Broek op Lan-
gedijk, de sopraan Mirjam Betjes 
uit Heemskerk en de bariton Peter 

Schoon een concert verzorgen in de 
Dorpkerk. De begeleiding is in han-
den van pianist Arie Horst uit Hoog-
woud en de Zaanse organist Dub de 
Vries. Er is een veelzijdig program-
ma samengesteld. Ook staan twee 
nummers samenzang op het pro-
gramma. De entree prijs is 8 euro. 
Kaartverkoop vindt op de avond van 
het concert bij de kerk plaats.

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

AAnbIEdInG
WASHbUrn WESTErn

GITAAr
VAn E 418,- VOOr E298,-

flIGHCASE VOOr
MICrOfOOnS

E 63,10

UITGEbrEIdE COllECTIE
MOndHArMOnICA’S 

lESSEnAArS GyPSy
rOSE à E 12,95
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Erkenning voor Forgotten Heroes
Crash achter inzamelingsactie voor 
Bomber Command Memorial 
Aalsmeerderbrug - In het Green 
Park in Londen wordt een monu-
ment gebouwd voor alle 55.573 ge-
sneuvelde bemanningsleden van de 
Britse vliegtuigen van Bomber Com-
mand uit de Tweede Wereldoorlog. 
Voor het einde van dit jaar moet nog 
minstens 2 miljoen euro worden in-
gezameld om het monument te kun-
nen bouwen. In het Crash Luchtoor-
log- en Verzetsmuseum ’40-’45 wor-
den verhalen verteld over beman-
ningsleden van bommenwerpers die 
vochten voor de vrijheid van Europa 
en die daarbij omkwamen. Het mu-
seum draagt deze actie dan ook een 
warm hart toe en vraagt er daarom 
ook bijzondere aandacht voor. Zon-
der de enorme inzet van de beman-
ningen van Bomber Command te-
gen het Nazi regime had de Tweede 
Wereldoorlog nooit gewonnen kun-
nen worden. 
Echter in Engeland is voor hen geen 
nationaal monument opgericht en 
zij hebben daar nooit voldoende er-
kenning gekregen. Daarom is in En-
geland de Bomber Command As-
sociation een actie gestart die ‘For-
gotten Heroes’ wordt genoemd. 
Het eerste toestel dat in 1987 door 
Crash werd geborgen was een Vic-
kers Wellington die neerstortte bij 
Badhoevedorp op 31 mei 1942. Alle 
bemanningsleden kwamen om het 
leven. Een van de bemanningsleden 

van Bomber Command stortte na 
een geslaagde missie in Duitsland 
met zijn Lancaster neer bij Nieuw-
Vennep. Hij kon zich tijdig redden 
met zijn parachute. Deze navigator, 
Cy Grant, mede initiatiefnemer van 
de actie, was op 5 mei 2008 in Ne-
derland. De BBC maakte opnamen 
bij de crashplaats, bij de landings-
plaats van Grant en bij de graven 
van omgekomen bemanningsleden. 
Bij die gelegenheid werd ook het 
Crash Museum bezocht. Het voor-
naamste doel van dit bezoek was 
om aandacht te vragen voor het ini-
tiatief om een monument op te rich-
ten. Ook Nederlanders wordt ge-
vraagd om financiële hulp te bieden 
bij de oprichting van het Internatio-
nale Memorial van Bomber Com-
mand. Ter herinnering aan de mili-
tairen die hun leven hebben gege-
ven voor de bescherming van en 
steun aan het Nederlandse volk. Het 
monument wordt gebouwd tegen-
over Buckingham Palace. 
Er moet nog minstens 2 miljoen eu-
ro worden ingezameld om het mo-
nument te kunnen bouwen. Ge-
vraagd wordt om 1 euro (of meer) 
te doneren als teken van respect 
voor de omgekomen bemanningsle-
den. Het bedrag kan worden over-
gemaakt op ABN-AMRO rekening 
491194749 t.n.v. Bomber Command 
Memorial Fund.

In de pauze konden de aanwezigen genieten van een optreden van een Indi-
sche dansgroep, bestaande uit jonge mensen.

Een euro per inwoner. Uw hulp helpt echt!

Goede voorbereiding 
OSA voorlichtingsavond
Aalsmeer - Woensdag 13 oktober 
opende wethouder Ad Verburg de 
voorlichtingsavond die werd geor-
ganiseerd door Ontwikkelings-Sa-
menwerking Aalsmeer (OSA). De 
avond was zeer goed voorbereid 
door de verschillende projectleiders. 
De informatie was duidelijk en de 
diapresentaties indringend. “Het is 
goed te zien dat zoveel mensen zich 
druk maken over mensen die het 
minder goed hebben”, zei een tevre-
den wethouder. Een euro per inwo-
ner besteedt de gemeente Aalsmeer 
aan ontwikkelingswerk. De OSA ziet 
er toe dat de gelden goed worden 
besteed. OSA ontvang jaarlijks ve-
le verzoeken, onder andere van de 

Dorcas en verschillende veelal ker-
kelijke instanties. Om in aanmer-
king te komen voor subsidie, be-
doeld voor meestal kleinschalige 
projecten in ontwikkelingslanden, 
moeten er verzoeken worden inge-
diend vergezeld van een uitgebreid 
tijd- en stappenplan en een goede 
financiële onderbouwing. De OSA 
bekijkt welke plannen in aanmer-
king komen voor een financiële bij-
dragen die kunnen variëren van 500 
tot 2500 euro. Dit jaar stond Azië 
centraal.

Druppel op gloeiende plaat
Het blijft toch onverteerbaar wan-
neer je een diapresentatie ziet, die is 

gemaakt op de Filippijnen en waar-
in wordt getoond hoe de mensen 
moeten wonen op begraafplaatsen 
en slechts twee keer per week in 
aanmerking komen voor een maal-
tijd. Natuurlijk is het prachtig wan-
neer met de kerstdagen 200 men-
sen de gelegenheid krijgen om te 
douchen. Een nieuwe broek krijgen, 
een hemd en slippers. Maar is het 
niet wrang dat van de 3000 men-
sen, die smeken om naar binnen te 
mogen, er slechts plek is voor 900 
mensen? In Nepal is de kinder-
sterfte schrikbarend hoog. Geluk-
kig zijn de kinderen, die mede door 
de financiële ondersteuning van de 
OSA in kindertehuizen wonen, alle-
maal gezond. Daar wordt gezorgd 
voor schone toiletten, tandenbor-
stels, tandpasta en zeep. “De kin-
deren kunnen hier gewoon water 
uit de kraan drinken zonder ziek te 
worden”, licht Joke van der Zwaan 
toe. “Iedereen realiseert zich dat het 
maar een druppel op een gloeien-
de plaat is. Maar wel een belangrij-

ke druppel. Als wij dat niet zouden 
vinden dan was dit werk niet vol te 
houden”, verklaart één van de ande-
re projectleiders, mevrouw Piet. Sa-
men met haar echtgenoot bezoekt 
zij, geheel op eigen kosten, al ve-
le jaren India. Zij vertelt het aan-
grijpende verhaal over de wedu-
wen in India. Gelukkig worden zij nu 
niet meer tegelijk met een overle-
den man levend verbrand. Maar de 
weduwen krijgen nog wel steeds de 
schuld van de dood van hun echt-
genoot. Daarom worden zij als on-
aanraakbare behandeld, evenals 
hun kinderen. Zij worden verstoten 
door de totale gemeenschap. Door 
voor hen huizen te bouwen, waar zij 
met andere weduwen en wezen sa-
men kunnen leven, wordt het leven 
voor hen een stuk leefbaarder. Wie 
meer wil weten van de verschillende 
projecten kan kijken op de website 
www.Ontwikkelingssamenwerkin-
gaalsmeer.nl.

Janna van Zon

Team Arja Eveleens wint 
eerste Step by Step
Aalsmeer - Het evenement Step by 
Step heeft zijn primeur gemaakt af-
gelopen zaterdag 16 oktober! En 
hoe: Maar liefst 270 deelnemers 
mochten de organisatoren Jacco 
Jongkind en Jenifer van der Horst 
verwelkomen. 
De steproute van 6 kilometer door 
Aalsmeer met tussentijds diverse 
stempelposten en opdrachten is pri-
ma verlopen. De fotoreeks op www.
cafedepraam.nl geeft een goede im-
pressie van het sportieve onderdeel 
van het evenement. De groepsfoto’s 
die bij de start zijn gemaakt door 
Mascha van Diemen zijn superleuk! 
Vele bezwete gezichten, natte rug-
gen en rode appelwangen bij bin-
nenkomst na de afgelegde steprou-
te maar de meeste deelnemers wa-
ren voldaan de tocht met veel ple-
zier te hebben volbracht! De prijs-
uitreiking werd verzorgt door zan-

ger Jan Leliveld. Snelheid (van rou-
te en parcours), het aantal goe-
de antwoorden op de gestelde vra-
gen in het opdrachtenformulier (in-
clusief rebus) en het aantal bin-
nengehaalde stempels waren de 
drie belangrijke elementen voor 
het berekenen van de drie winnen-
de teams. De eerste prijs is gewon-
nen door het team van Arja Eve-
leens, de tweede prijs door het team 
van Saskia Maarse en op drie is het 
team van Wesley Spring ’t Veld ge-
eindigd. Nieuwsgierig naar de goe-
de antwoorden op de vragen in het 
opdrachtenformulier? Kijk ook hier-
voor op www.cafedepraam.nl. Het 
feest in danscafé de Praam na Step 
by Step was met zanger Eddy Walsh 
en dj Martijn ook een groot succes! 
Noteer 1 oktober 2011 alvast maar 
in jullie agenda voor de tweede edi-
tie van Step by Step.

Bezoek van Tweede Kamerlid 
Sabine Uitslag aan Heliomare
Aalsmeer - Vrijdag 15 oktober 
heeft, in het kader van de protest-
actie van de centrale cliëntenraad 
Dagbesteding (tegen de bezuinigin-
gen door de overheid), Sabine Uit-
slag het activiteitencentrum van He-
liomare bezocht. Zij heeft gesprek-
ken gevoerd met de leden van de 
cliëntenraad Aalsmeer en was on-
der de indruk van alle persoonlijke 
verhalen van de cliënten. Sinds sep-
tember 2008 is Sabine Uitslag Twee-
de Kamerlid voor het CDA. Zij houdt 
zich momenteel bezig met het jon-
gerenbeleid. Door haar werk als 
verpleegkundige en haar studie ver-
pleegkunde is zij nog steeds zeer 
geïnteresseerd in en betrokken bij 
de zorg en zal hierover in de kamer 
ook haar mening naar voren bren-
gen. Mevrouw Uitslag ging uitge-
breid in op het verhaal van de cli-
entenraad en stelde relevante vra-
gen over de situatie en de beleving 
daarvan. Uit de gesprekken kwam 
duidelijk naar voren hoe belang-
rijk de dagbesteding is en dit werk 

werd door mevrouw Uitslag onder-
schreven. In eerste instantie werd 
niet op de bezuinigingen in gegaan. 
De opzet van het bezoek was om de 
noodzaak van dagbesteding te be-
nadrukken. Door een vraag van de 
voorzitter vond mevrouw Uitslag het 
toch noodzakelijk het hoe en waar-
om van de bezuinigingen uit te leg-
gen. Dit deed ze op een helde-
re en visuele manier. Ze benadruk-
te dat bezuinigingen noodzakelijk 
zijn, maar dat deze moeten worden 
doorgevoerd waar het terecht is of 
de minste pijn doet. Ze gaf hiervan 
een aantal voorbeelden. Na de ge-
sprekken kreeg mevrouw Uitslag 
een rondleiding door het activitei-
tencentrum. Als afscheid kreeg zij 
een spaarvarken met bezuinigingen 
op de buik geschilderd. Ze beloofde 
het op haar bureau te zetten. Daar-
na vertrok ze, een uur later dan ge-
pland, naar haar volgende bezoek. 
Het was een zinvol en ontspannen 
bezoek, waarvan het effect in de 
toekomst duidelijk moet worden.

Stichting Dag van je Leven 
‘in onderhandeling’ 
Aalsmeer - Stichting Dag van 
je Leven bezocht vorige week de 
Beursvloer Haarlemmermeer. De 
Beursvloer is hét netwerkevene-
ment voor bedrijven en maatschap-
pelijke organisaties. Omdat dit eve-
nement in 2010 niet in Aalsmeer ge-
houden werd, gingen vrijwilligers 
van de stichting op bezoek in Vijf-
huizen om hier zoveel mogelijk con-
tacten op te doen met bedrijven die 
iets voor gehandicapten kunnen be-
tekenen. Allereerst werden alle be-
drijven, die met een stand aanwe-
zig waren in de expohal, geïnfor-
meerd over wat stichting Dag van 
je Leven zoal doet voor mensen met 
een verstandelijke en/of lichamelij-
ke beperking in de regio Amstelland 
en Meerlanden. Daarna was het 

tijd geworden om te zien of er ver-
schillende ‘matches’ gemaakt kon-
den worden en dat lukte aardig. Zo 
mogen een aantal gehandicapten 
naar voetbalclub Telstar, kunnen er 
mensen gratis gaan sporten bij de 
Sports Company, worden er rond-
leidingen gegeven op de kinder-
boerderij in Hoofddorp en mogen 
een paar gehandicapten een dagje 
meerijden op een vrachtwagen. Ook 
is een aantal zwemvesten geregeld 
voor de Dag van je Leven Botendag, 
die ieder jaar in juni wordt georga-
niseerd. En hopelijk volgen er nog 
meer bedrijven die iets kunnen be-
tekenen voor de stichting Dag van 
je Leven, want niet voor niets is de 
slogan: ‘Samen met u maken wij het 
onmogelijke mogelijk’!

Prijzen winnen op bazaar
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
16 oktober stond de jaarlijkse ba-
zaar weer op het programma van ‘t 
Kloosterhof. Er stond een gure wind, 
maar toch maakten vele bezoekers 
de stap naar het zorgcentrum in ‘t 
Kloosterhof. Het was gezellig druk. 
Handwerkjes, als truien, sjaals en 
sokken, van de bewoners werd te 
koop aangeboden, voor de kinderen 
stond een grabbelton klaar en bui-
ten werden overheerlijke oliebollen 

gebakken. In een container op het 
binnenterrein kon verder gesnuffeld 
worden tussen boeken, beeldjes en 
andere spulletjes. 
Hoogtepunt van de bazaar is jaar-
lijks het rad van fortuin en ook dit 
keer werden gretig loodjes ge-
kocht. De hoofdprijs was tot slot 
een flatscreen televisie. Met de op-
brengst hoopt ‘t Kloosterhof een 
derde terras met fitness-mogelijk-
heden aan te kunnen leggen.

Kaartrecord voor 
Fred en Piet 
Aalsmeer - Het is al meer naar vo-
ren gebracht, maar dat het gezellig 
samen zijn is bij de buurtvereniging 
staat buiten kijf. 
Vrijdag 15 oktober waren alle tafels 
bezet tijdens de koppelkaartavond 
van buurtvereniging Hornmeer. Ook 
deze avond bleek weer dat de he-
ren formidabel hebben gekaart. Ook 
het record is aan diggelen geslagen. 
Het koppel Fred Maas en Piet Gort-
zak wist liefst 6016 punten bijeen te 
kaarten. Met angst en beven word 
dit koppel nu tegemoet getreden. 
Gelukkig is het aanstaande vrijdag 
22 oktober weer individueel kaar-
ten. De kaartavond is in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 
en begint om 20.00 uur. De zaal is 
open vanaf 19.30 uur.

Darten in Het 
Middelpunt
Aalsmeer - Vrijdagavond zijn de 
pijlen weer gegooid in Het Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat. 
Voor het eerst gooide er een jeug-
dige inwoner mee. Sascha Tolen, 9 
jaar, wist een aardig partijtje mee 
te gooien. En dat terwijl het de eer-
ste keer was dat zij speelde. De rest 
van de deelnemers waren dan ook 
verrast over hoe zij de pijlen gooide 
en het aantal punten dat zij haalde. 
Aanstaande vrijdag is er geen dar-
ten! De dartgroep gaat over naar de 
dinsdagavond en start daarmee op 
26 oktober. De aanvang is 20.00 uur 
en nieuwe leden, jong en oud, zijn 
van harte welkom. Deelnemers wor-
den verzocht om 19.45 uiterlijk aan-
wezig te zijn. Inlichtingen bij Ronald 
Tak via 0297-268775.

Leidsters Woelige Nest maken cd
Schiphol-Rijk - De ‘Dag van de 
leidster’ is een populair fenomeen 
op kinderdagverblijven. Op de-
ze dag in de derde week van sep-
tember worden leidsters van kinder-
dagverblijven vaak extra in het zon-
netje gezet. Zo ook dit jaar weer op 
kinderdagverblijf Het Woelige Nest 
in Schiphol-Rijk. Gedurende de he-
le week werden de leidsters ver-
wend met een persoonlijk kaart-
je, lekkere broodjes, een bloeme-
tje, bonbons en een heerlijke taart. 
Ook de persoonlijke noot van de ou-
ders ontbrak niet. Het team ontving 
een prachtige zon versierd door de 
ouders en kinderen. Volgens de ou-
ders zijn de leidsters namelijk alle-
maal zonnetjes die de dagen op Het 
Woelige Nest helemaal leuk maken 
voor de kinderen! Als extra verras-

sing heeft de Ouderraad het team 
opgegeven om mee te doen aan 
de ‘leidsterteam van het jaar’ ver-
kiezing. De leidsters wachten met 
spanning af. De ‘Dag van de leidster’ 
werd vervolgd met een muzikaal ui-
tje. Geheel onwetend arriveerde het 
team in een studio om een eigen cd 
op te nemen. Naast twee Engelstali-
ge nummers is ook een lied gezon-
gen met een eigen tekst, op de wijs 
van ‘I Will Survive’. De tekst was be-
dacht door de ouders zelf. Het ver-
loop van een dag in het kinderdag-
verblijf wordt daarin beschreven en 
is met verve bezongen. Volgens de 
leidsters was het een geslaagde en 
gezellige avond met aandacht voor 
alle dames die elke dag weer de 
kinderen met veel liefde en gene-
genheid verzorgen!

Dag van de mantelzorg met 
workshops in Aalsmeer
Aalsmeer - Namens de gemeen-
ten Haarlemmermeer, Amstelveen, 
Aalsmeer en Ouder Amstel nodigt 
het Mantelzorg Steunpunt mantel-
zorgers uit om deel te nemen aan 
één van de activiteiten die georga-
niseerd worden in het kader van de 
Dag van de Mantelzorg 2010. 
Op 10 november worden activitei-
ten georganiseerd in Aalsmeer. In-
woners kunnen deelnemen. De bij-
eenkomst is van 17.00 tot 21.00 uur 
en vindt plaats in The Beach aan de 
Oosteinderweg 247a. Na ontvangst 
met koffie of thee kan een keuze 
gemaakt worden uit de workshops 

Yoga of Tai Chi (opgeven bij aan-
melden) en is er de mogelijkheid om 
gebruik te maken van een stoel-/
voetmassage. Na een Hollands buf-
fet en een demonstratie flamenco-
dansen wordt de avond afgesloten 
met een borrel. 
Aanmelden kan tot 1 novem-
ber bij Mantelzorg Steunpunt, e-
mail: mzs@amstelring.nl of 0900-
1866. Een mantelzorger is iemand 
die langdurig en onbetaald voor 
een chronisch zieke, gehandicapte 
of hulpbehoevende partner, ouder, 
kind, ander familielid, vriend of ken-
nis zorgt.



pagina 12 Nieuwe Meerbode  - 21 oktober 2010

Winnaressen kleurwedstrijd Rabo 
Kindermiddag ontvangen prijs
Aalsmeer - Een mooie kleurplaat 
maken en dan twee kaartjes voor 
de Efteling winnen een droom? Niet 
voor de 1-jarige Senna Nieuwen-
huyse, de 6-jarige Mendy Meuldijk 
en de 9-jarige GuoXin Verhoef. Al-
le kinderen, die bij de Rabo Kinder-
middag aanwezig waren, konden 
een kleurplaat meenemen. 
Nadat ze er iets moois van gemaakt 
hadden, mochten de kinderen de 
kleurplaat inleveren bij de Rabo-
bank. Senna, Mendy en GuoXin 
hebben dit ook gedaan en zij zijn 
de winnaressen van twee Efteling 
kaartjes en hebben de toegangs-
bewijzen onlangs opgehaald bij het 
kantoor bank aan Stationsweg 8. 
De gelukkige winnaressen zijn op 
woensdagmiddag ontvangen door 
de Rabobankmedewerkers met een 
glaasje limonade en een heerlijk 
gebakje. De winnende kleurplaten 
hebben een mooi plekje in de bank-
hal gekregen. 
Er waren ballonnen en de winnares-
sen waren heel druk met het spelen 
met de ballonnen, maar hadden tus-
sendoor gelukkig even tijd om hun 
prijs in ontvangst te nemen. Alle drie 

zijn heel blij met de kaartjes voor de 
Efteling.

De winnaressen v.l.n.r. Mendy, 
GuoXin en Senna bij hun tekening.

Ise kwartaalwinnaar van 
brillenkampioenschap
Aalsmeer - Ed Kriek Optiek heeft 
weer een nieuwe kwartaalwinnaar 
van het kinderbrillenkampioen-
schap. Ise Ingelse heeft gewonnen. 
Ise kreeg liefst 134 voorkeurstem-
men. Ze liet met 4 stemmen meer 
Lars Kooij achter zich. Ise heeft een 
leuke cadeaubon gekregen van 35 
euro en doet nu natuurlijk ook mee 

voor de hoofdprijs van de kinderbril-
lenkampioen van 2010. 

Haar ‘concurrenten’ zijn: Jip Rö-
ling (eerste kwartaal), Nikki Bosse 
(tweede kwartaal) en Nike Alderden 
(derde kwartaal). Eén van hen wint 
de hoofdprijs en mag naar Disney-
land Parijs. 

Aalsmeerderbrug - Opnieuw een bijzonder spektakel afgelopen zaterdag 
16 en zondag 17 oktober in de showkas van de Arendshoeve. Werd hier de 
week er voor nog uitbundig en groots een bruiloft gevierd, nu konden de 
schaatsen ondergebonden worden. Een ijsbaan was aangelegd om de arties-
ten die meedoen aan een nieuw ijstheaterstuk te laten trainen en oefenen. 
Mutsen en handschoenen waren overigens niet nodig. In de plantenkwekerij 
aan de Aalsmeerderdijk 438 is het altijd heerlijk warm!

Schaatsen tussen planten!

Miss Piggy+ primeur roos
Aalsmeer - Rozeninkopers van Flo-
raHolland hebben de roze ‘Miss Pig-
gy+’ gekozen tot FleurPrimeur Roos 
2010. Arnold Hordijk, commerci-
eel directeur van FloraHolland,  ont-
hulde deze FleurPrimeur Roos in de 
stand van FloraHolland op de Hor-
ti Fair. De roos werd omschreven als 
‘eye catching, vernieuwend, goed 
houdbaar en prettig geurend’. De 
‘Miss Piggy+’-cultivar was al geno-
mineerd voor De Glazen Tulp 2010. 
‘Miss Piggy’ is veredeld door Lex+ 
the Rose Factory en aangevoerd 
door Lex+ en De Singel. Een zicht-
baar blije Puk van den Bulk van De 
Singel en Cor den Hartog van Lex+  
namen de titel in ontvangst. De eer-
volle tweede plaats wordt bekleed 
door de winnaar van de Glazen Tulp 

2010, de roze ‘Deep Water’ van ver-
edelaar Rosen Tantau, aangevoerd 
door Zuurbier & Co en Sjaak van 
der Hulst. Door inkopers wordt de-
ze cultivar gewaardeerd vanwege 
haar speciale kleurschakering, uit-
straling, commerciële toepasbaar-
heid, goede houdbaarheid en ver-
nieuwende kleur. 
Goede houdbaarheid, mooie grote 
bloem, schitterend wit en opvallen-
de geur zijn enkele van de gewaar-
deerde eigenschappen van ‘White 
Naomi’. Om deze eigenschap-
pen nomineerden de inkopers de-
ze roos als derde FleurPrimeur Roos 
2010. ‘White Naomi’, veredeld door 
Schreurs, wordt dagelijks bij Flo-
raHolland aangevoerd door Rose-
world en Mermin rozen. 

Frans-Peter Dechering nieuwe 
directeur van Horti Fair
Aalsmeer - Frans-Peter Dechering 
wordt per 1 januari 2011 de nieuwe 
directeur van de International Hor-
ti Fair. Hij volgt Wim van der Loo 
op, die met pensioen gaat. Voorzit-
ter Ewald van Vliet maakte dit be-
kend tijdens de internationale tuin-
bouwbeurs die van 12 tot en met 15 
oktober in Amsterdam RAI werd ge-
houden. Dechering kan bogen op 
een lange internationale ervaring 
in de tuinbouw. Frans-Peter Deche-
ring (44) heeft een groot netwerk 
in zowel de groente- als sierteelt-
sector en de toeleverende bedrij-
ven in de nationale en internationa-
le tuinbouw. Hij is interim-manager 
bij veredelings- en technologiebe-

drijven, nauw betrokken bij de stan-
daardisatie in de sierteelt en advi-
seert productiebedrijven en interna-
tionale e-Business consortia. Na het 
benoemen van een nieuw bestuur in 
juli, de aanstelling van een nieuwe 
voorzitter en het instellen van een 
gezamenlijke beursweek in 2011 is 
de komst van Dechering naar de In-
ternational Horti Fair een belangrij-
ke stap. ,,De sector verandert en de 
beurs verandert mee. Het is een uit-
daging én hard werken om samen 
met de deelnemers de Horti Fair een 
goede commerciële functie te laten 
vervullen en tegelijk de tuinbouw 
nationaal en internationaal te ver-
sterken”, aldus Dechering.

Voor opslag en huur kantoorunits
Self-Storage Aalsmeer opent 
vrijdag haar deuren
Aalsmeer - Vrijdag 22 oktober 
opent Self-Storage Aalsmeer haar 
deuren voor bedrijven en particulie-
ren, die hun spullen tijdelijk of per-
manent op willen slaan of een kan-
toorunit willen huren. In het grote 
pand aan de Lakenblekerstraat 31 
(schuin tegenover Profile Tyrecen-
ter), wordt nog hard gewerkt om al-
les op tijd klaar te krijgen voordat de 
eerste klanten op de stoep staan. Ei-
genaar Aad den Heijer en beheer-
der Mariëtte Streng laten enthou-
siast het bedrijf zien. Self-Storage 
Aalsmeer is te verdelen in drie on-
derdelen: opslag in vaste units, va-
riabele budgetopslag en de verhuur 
van kantoorruimtes. 
De maar liefst 115 vaste opslagu-
nits variëren in grootte van vijf tot 
dertig kubieke meter. Iedereen kan 
al vanaf één maand een unit hu-
ren voor het opslaan van verschil-
lende spullen. Denk daarbij aan het 
tijdelijk opslaan van de inboedel bij 
een verhuizing of verbouwing en de 
seizoensgebonden spullen voor de 
camping, kerst of wintersport. Ook 
de motor of boot met alle toebeho-
ren kunnen prima gestald worden. 
Voor bedrijven is extra opslagruim-
te tevens handig voor extra voor-
raad, seizoensartikelen of het tijde-
lijk moeten bewaren van de admini-
stratie. Voordeel 

Schoon en veilig
hierbij is dat je iedere dag bij je spul-
len kunt van zes uur ’s ochtends tot 
elf uur ’s avonds. Het is fijn te weten 
dat alles wordt opgeslagen in uit-
stekende geconditioneerde, scho-
ne en beveiligde ruimtes. Klanten 
krijgen een persoonlijke toegangs-
pas voor het gebouw en een sleutel 
voor de eigen opslagunit. Er hangen 
zowel buiten als binnen verschil-
lende camera’s en het bedrijf heeft 
een registratiecontrolesysteem, zo-
dat bijgehouden kan worden wie 
er wanneer binnen is geweest. Voor 
het transport van spullen mogen de 
klanten gebruik maken van een gra-

tis aanhangwagen en er zijn even-
tueel ook verhuisdozen te verkrij-
gen. Een goedkopere manier van 
opslaan is het huren van een zoge-
naamde budgetbox. Dit is een ver-
rijdbare afgesloten houten kast van 
circa drie kubieke meter, die op een 
grote open verdieping wordt ge-
plaatst. Twee maal per jaar kun je bij 
je spullen, dus met name geschikt 
voor seizoensgebonden artikelen. 
En tegen bijbetaling kun je vaker 
de kast openmaken. De open vloer 
biedt vele mogelijkheden en kan 
optioneel gebruikt worden voor het 
opslaan van pallets of andere grote 
materialen.

Inclusief en flexibel
Naast het opslaan van spullen kun-
nen er ook kantoorunits gehuurd 
worden. Er zijn negen  kantoorruim-
tes te huur met verschillende opper-
vlakten en door het gebruik van sy-
steemwanden kan dit aangepast 
worden. Ook hier kan per maand 
gehuurd en opgezegd worden, dus 
geen lange contracten waar je ja-
ren aan vast zit. Alle kosten, zo-
als schoonmaak en gebruik van de 
gezamenlijke spreekruimte, koffie/
thee, verwarming en internet zijn in-
clusief. Dus bedrijven weten van te 
voren waar ze aan toe zijn. Naast 
lege kantoorunits, kunnen ook ge-
meubileerde ruimtes, eventueel met 
opslagunits gehuurd worden. Mo-
gelijkheden genoeg dus. Flexibili-
teit richting klanten staat hoog in 
het vaandel bij het nieuwe bedrijf 
en het pand leent zich daar dan ook 
uitstekend voor. Als openingsactie 
biedt Self-Storage Aalsmeer de eer-
ste 25 klanten twee maanden gra-
tis opslag aan. En iedere bestaan-
de klant, die een nieuwe klant aan-
brengt, krijgt één maand gratis op-
slag of huur. Mariëtte Streng legt 
graag alle flexibele mogelijkheden 
uit of kijk (binnenkort) op www.self-
storageaalsmeer.nl. 

Door Ilse Zethof

Gratis beenmeetdagen bij 
Vida Care & Comfort
Aalsmeer - Het nemen van preven-
tieve maatregelen ter voorkoming 
van ongemakken van allerlei aard 
is voor Vida care & comfort een be-
langrijk aspect binnen de winkelfor-
mule. In het assortiment wordt dan 
ook steeds meer aandacht besteed 
aan producten die in dit verband 
kunnen worden ingezet. Last van 
vermoeide en zware benen of, zoals 
ook wordt gezegd Restless Legs? 
Vida care & comfort organiseert op 
dinsdag 26 en woensdag 27 oktober 
Gratis Beenmeetdagen in de win-
kel in de Zijdstraat 34-36. Tijdens de 
Beenmeetdagen wordt via een een-
voudige en pijnloze wijze de bloed-
doorstroming in de bloedvaten van 
het been gemeten met de Venoscan 
van Bauerfeind. 
Wanneer er aanwijzingen zijn voor 
een bestaand vaatprobleem, krijgt 
men een advies mee voor de huis-
arts. De huisarts zal dan bepalen of 
een behandeling gewenst is. Van-
af 11 november biedt Vida care & 
comfort ook de mogelijkheid voor-
geschreven compressiekousen 
door een specialist te laten aanme-
ten. Het op tijd (h)erkennen van de 
klachten kan problemen in de toe-
komst voorkomen. 
De Beenmeetdagen zijn gratis, een 
meting duurt slechts 15 minuten. 
Wie last heeft van onder andere 
vermoeide, zware of onrustige be-
nen doet er goed aan contact op te 
nemen met Vida care & comfort en 
zich in te schrijven voor deze benen-
test, er is een beperkt aantal plaat-

sen. Bellen voor een afspraak kan 
via 0297-363080.

Ondersteunend en ontspannend
Ook voor mensen met een beroep 
of bezigheden waarbij de benen ex-
tra belast worden heeft Vida sinds 
kort een nieuw product in het assor-
timent.  VenoTrain® act kousen be-
vatten een ondersteunend en ont-
spannend effect. Deze kousen voor-
komen circulatieproblemen en ont-
lasten de benen. Het transparan-
te materiaal is huidvriendelijk, ade-
mend en garandeert een perfec-
te graduele compressie met mas-
sage-effect. Speciaal voor mensen 
die langdurig moeten staan of zit-
ten, ook ideaal als reiskous. Probeer 
het zelf! Voor de actieve sporter is er 
de De VenoTrain® Sport van Bauer-
feind, deze biedt een optimale spor-
tieve ondersteuning tijdens trainin-
gen en wedstrijden. Hiermee vervult 
de  VenoTrain® Sport de wens van 
vele (top)sporters op het gebied van 
prestatieondersteuning, draagcom-
fort en uithoudingsvermogen. Door 
een verbeterde doorbloeding bij het 
dragen van de kous worden ener-
zijds afvalstoffen sneller afgevoerd 
en anderzijds zuurstof en bouwstof-
fen sneller aangevoerd, ook voelen 
de benen na een wedstrijd of trai-
ning niet ‘zwaar’ aan. De Venotrain 
Act en de sportkousen hoeven niet 
te worden aangemeten door een 
specialist en zijn bij Vida te koop 
in alle maten en diverse modieuze 
kleuren.

Dorcas bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Radio Aalsmeer ver-
zorgt dagelijks tal van programma’s 
en iedere dinsdagavond tussen 
19.00 en 21.00 uur staat het kerke-
lijk programma volop in de belang-
stelling. Het komt regelmatig voor 
dat organisaties en instellingen hun 
zegje komen doen en zo ook dins-
dagavond 26 oktober aanstaan-
de. Presentator Henk Heil ontvangt 
dan een afvaardiging van de Dor-
cas Winkel om tal van zaken door 
te spreken maar ongetwijfeld zal er 
ook aandacht zijn voor de vijftiende 

Dorcas Voedselactie die in de eerste 
week van november wordt gehou-
den. Dorcas is een internationale 
hulporganisatie die actief is in Oost-
Europa en Afrika. Dorcas werkt bij 
voorkeur samen met lokale part-
ners, zoals plaatselijke kerken of or-
ganisaties op het gebied van nood-
hulp, sociale hulp, structurele hulp 
en financiële hulp. Radio Aalsmeer 
is te beluisteren via de kabel (99.0 
MHz) en via de kabel (105.9 MHz) 
of via de livestream: www.radio-
aalsmeer.nl. 

Bacchus literatuur junior 
met disco en filmmiddag
Aalsmeer - Komende herfstvakan-
tie is er in Bacchus voor jong en oud 
weer van alles te beleven! Vrijdag 
22 oktober wordt Bacchus Litera-
tuur Junior met disco na georgani-
seerd voor de jeugd. Er gaat voorge-
lezen worden. Voorlezen is belang-
rijk voor de ontwikkeling. Het prik-
kelt de fantasie en stimuleert onder 
meer de taal- en spraakontwikke-
ling en sociaal-emotionele vaardig-
heden. Voorlezen is gewoon hart-
stikke leuk! Bacchus presenteert dit 
seizoen drie voorlees middagen Bij-
zondere lichtbeelden zullen de ver-
halen bijstaan. Maar, dit is nog niet 
alles, want na de verhalen gaan de 
kinderen dansen en wordt Bacchus 
een heuse kinderdisco! Kom luiste-

ren, kijken en dansen! Bacchus Li-
teratuur is geschikt voor jongens en 
meisjes in de leeftijd van 5 tot 10 
jaar. De Voorlees disco begint om 
17.00 uur, zaal open vanaf 16.30 uur 
en om 20.00 uur is het weer afgelo-
pen. De toegang is gratis.
Vrijdagmiddag 29 oktober presen-
teert Bacchus een Kindermatinee 
met een leuke familiefilm. Aanvang: 
13.30 uur, zaal open vanaf 13.00 
uur. De entree voor volwassenen 
bedraagt 3,50 euro, kinderen (uit-
sluitend onder begeleiding) mogen 
voor 1 euro film kijken. Raadpleeg 
voor de titel van de film de website 
of stuur een email naar film@cultu-
reelcafebacchus.nl. Website: www.
cultureelcafebacchus.nl.

Leerzame middag 
over erfrecht
Aalsmeer - Op dinsdag 19 okto-
ber zijn in het Parochiehuis onge-
veer 120 mensen bijgepraat over 
het erfrecht. Notaris van Gaalen gaf 
een perfecte uiteenzetting met en-
kele spraakmakende voorbeelden. 
De uitleg gaf de aanwezigen wel de 
overdenking om na te denken over 
een testament.  
Zowel bij een groot vermogen als bij 
een klein vermogen is het raadzaam 

om contact op te nemen met de no-
taris. De heer Rackee van de Rabo-
bank gaf aan dat het verstandig is 
om een en/of rekening als echtpaar 
te hebben. Al met al een leerzame 
bijeenkomst. De volgende thema-
middag van de OVAK is op donder-
dag 4 november. Dan geeft de heer 
Wilting een opfrissing over de ver-
keersregels. Er zijn de laatste ja-
ren diverse regels aangepast en/of 
veranderd. Goed dus om een op-
frismiddag te houden. De middag 
wordt gehouden in buurthuis Horn-
meer aan de Roerdomplaan 3 en 
begint om 14.00 uur.

Cheryl Looijer op WK schaken
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 19 
oktober is Cheryl Looijer met haar 
vader Robin naar Haldiki in Grieken-
land vertrokken. De 10-jarige doet 
namens Nederland mee aan de We-
reld Kampioenschappen Schaken 
voor Jeugd. Aan het Wereld Kampi-
oenschap doen meer dan 1400 kin-
deren mee en het wordt gehouden 
in een fantastisch 5 sterren com-
plex aan de zee. Het WK duurt maar 
liefst 12 dagen. Nederland doet mee 
met een best grote afvaardiging, be-
geleid door trainers van de Neder-
landse Schaak Bond en meerei-
zende ouders. Cheryl doet mee aan 
Meisjes onder 10. Cheryl heeft er 
heel veel zin en gaat voor het advies 
van haar trainer Ben de Leur (AAS): 
“Doe je best en geniet er enorm 
van!” Op de site van AAS, www.
aas.leisb.org, gaat geprobeerd wor-
den per dag een verslag bij te hou-
den als het lukt om draadloos inter-
net verbinding te krijgen met Grie-
kenland. Cheryl speelt samen met 
haar broer Dave (12) in AAS 3 (1e 

klasse LeiSB) en komt ook uit voor 
Santpoort. Cheryl en Dave zijn leer-
lingen van de bekende AAS jeugd-
opleiding, waar al eerder veelvoudig 
clubkampioen AJ Keessen en Open 
Nederlands Jeugdkampioen Jeffrey 
van Vliet uit voort kwamen.



pagina 14 Nieuwe Meerbode - 21 oktober 2010

In het Boekhuis zijn nieuwe portretten te zien van de Aalsmeerse fotogra-
fe Monic Persoon. Op deze foto leest Marloes Hulsbos het boek Morgenrood 
van Stephenie Meyer.

Nieuwe foto’s van Monic 
Persoon in Boekhuis
Aalsmeer - Aalsmeer leest! is een 
doorlopend project van Boekhuis 
Aalsmeer in samenwerking met de 
Aalsmeerse fotografe Monic Per-
soon. 
Elk kwartaal portretteert Monic vijf 
Aalsmeerders en Kudelstaarters 
met hun favoriete boek. Een ode aan 
de lezende mens en ook een klein 
beetje aan Aalsmeer. 
Vanaf heden zijn in de boekwinkel 
aan Zijdstraat 12 weer nieuwe foto’s 
van Monic te zien. 
Op de grote portretten staan dit 
keer Marloes Hulsbos, Sebastiaan 
Groenveld, Karin Eveleens, Judith 
Hulsbos, Ernie Wesselius, Grover en 
Elmo. 
Iedereen is van harte welkom om te 
komen kijken welke boeken deze 
Aalsmeerders graag lezen. 

Zo mogelijk worden de betreffende 
boeken bij de foto’s gepresenteerd.

Ansichtkaarten 
In Boekhuis Aalsmeer zijn sinds 
kort ook verschillende Aalsmeer-
se ansichtkaarten verkrijgbaar. Fo-
tograaf Kees Steegman maakte fo-
to’s van de watertoren, het raadhuis, 
het oude stationsgebouw, Fort Ku-
delstaart en de Dorpskerk. Naast 
deze vijf kaarten zijn ook vijf histo-
rische ansichten verkrijgbaar. Het 
Boekhuis werkte hiervoor samen 
met verzamelaar Wim Roodenburg. 
Op de historische kaarten staan op-
namen van de Zijdstraat, de Uiter-
weg, de Kudelstaartseweg, stati-
on Aalsmeer-Oost en de voormali-
ge tuinbouwschool. Zie ook: www.
boekhuisaalsmeer.nl. Tewaterlating jacht Lady Britt

Aalsmeer - Op zaterdag 9 okto-
ber is op de werf van Koninklij-
ke de Vries Scheepsbouw M.Y. La-
dy Britt te water gelaten. Honderden 
mensen, onder wie de gasten van 
de eigenaar en medewerkers van 
de werf aan de Oosteinderweg, za-
gen het 63 meter lange jacht voor 
het eerst varen in de Ringvaart. De 
naam, Lady Britt, werd tijdens de te-
waterlating voor het eerst onthuld. 
Voor velen was dit een grote ver-
rassing, aangezien het jacht gedu-
rende de bouw onder de naam Ans-
gar bekend stond. De eigenaar had 
ruim honderd familieleden, vrienden 
en zakenrelaties uitgenodigd om de 
tewaterlating van M.Y. Lady Britt bij 
te wonen. Tekenend voor deze man, 
die ervoor koos om zijn jacht uit te 

rusten met zes gastenhutten om fa-
milie en vrienden in stijl onder te 
kunnen brengen. Lady Britt heeft 
een klassiek Feadship-exterieur. Het 
moderne interieur, ontworpen door 
de Engelse architecten Redman 
Whiteley Dixon, ademt mede door 
het gebruik van fraaie houtsoorten 
een warme sfeer. De kiel van Lady 
Britt werd gelegd bij Scheepswerf 
Slob in Papendrecht, ondertussen 
produceerde Akerboom Yacht Equi-
pment in Leiden de aluminium dek-
huizen. Na plaatsing van de dekhui-
zen is het casco door de vakmen-
sen van De Vries in Aalsmeer afge-
bouwd. De eigenaar is steeds nauw 
betrokken geweest bij het bouwpro-
ces en was geregeld op de werf te 
vinden. 

Koninklijke Horeca Nederland
Guido Elzenaar nieuwe voorman 
afdeling Haarlemmermeer/Aalsmeer 
Aalsmeer - Het complete be-
stuur van Koninklijke Horeca Ne-
derland heeft unaniem Guido El-
zenaar van restaurant Muse a Mu-
se voorgedragen als nieuwe voor-
man van de branchevereniging. Na-
dat Marcel de Jong eerder zijn ze-
tel na negen jaren succesvol voor-
zitterschap neerlegde, neemt Elze-
naar nu zijn plaats in. “De afgelopen 
jaren waren voor de afdeling Haar-
lemmermeer en Aalsmeer van KHN 
zeer vruchtbaar. Een goede horeca-
beleidsnota werd opgesteld in de 
Haarlemmermeer en in Aalsmeer is 
men hiermee onlangs gestart. “Om 
hier vanuit KHN leiding en sturing 
aan te geven is een sterke kopman 
nodig, met Guido Elzenaar menen 
wij daar goed invulling aan te heb-
ben gegeven”, aldus vice-voorzitter 
Jan van Schuppen van café Joppe 
in Aalsmeer. Al vanaf jongs af aan 
werkt Guido Elzenaar in de hore-
ca op verschillende afdelingen, be-
diening, receptie, housekeeping, 
cost control, keuken. Elzenaar is 
een echte bruggenbouwer. Het leg-
gen en onderhouden van contacten 

zijn zijn belangrijkste speerpunten. 
“Samenwerken om een gezamen-
lijk doel te bereiken vind ik belang-
rijk en ben dan ook zeer blij met de 
overige bestuursleden, allen hebben 
hun eigen specialisme op verschil-
lende gebieden”, aldus een trot-
se Elzenaar. “De komende tijd zal ik 
me zeer actief bezig gaan houden 
met social media en de inzet daar-
van voor horecabedrijven, hier lig-
gen wellicht nieuwe kansen.” Op 
dit moment nemen de bestuursle-
den deel aan de bestuurdersacade-
mie van KHN om nog professioneler 
hun functie te kunnen beoefenen. 
Dat er veel potentie in het bestuur 
zit, bewijst hun verkiezing als beste 
afdeling van KHN op de eerste dag 
van de training. Koninklijke Horeca 
Nederland is de brancheverenging 
voor de professionele horeca. De 
branchevereniging heeft 240 lokale 
afdelingen in Nederland die de lo-
kale horeca ondersteunen. Het be-
stuur van een afdeling zorgt voor de 
belangenbehartiging van de hore-
caondernemers bij alle belangheb-
benden, zoals gemeenten en politie.

Opbrengst bloemen voor KiKa 
Aalsmeer - Op woensdag 13 okto-
ber zijn 450 boeketten bloemen ver-
kocht op het Raadhuisplein door 
vrijwilligers van KiKa, de stichting 
Kinderen Kankervrij. De prijs voor 
een prachtig gekleurd bosje was 5 
euro. De boeketten waren gespon-
sord door de Dutch Flower Group, 
dus de gehele opbrengst ging naar 
KiKa! De actie is gehouden van 
12.00 tot 17.00 uur en voorbijgan-

gers namen al snel een bloemetje 
mee. De dinsdag ervoor werd na-
tuurlijk al veel reclame gemaakt 
door Gijs Beerens en Arthur Boekel, 
die een week stage liepen bij KiKa. 
Leuk om te horen was dat mensen 
ook speciaal voor deze actie naar 
het Raadhuisplein waren gekomen. 
Met de totale opbrengst van 2.250 
euro kan terug gekeken worden op 
een mooie en kleurrijke dag!

Feestelijke officiële opening 
Van Kouwen Hoofddorp
Aalsmeer - Op vrijdag 8 oktober 
vond de officiële opening van Van 
Kouwen Hoofddorp plaats. Na 3 
maanden verbouwen was afgelopen 
vrijdag de feestelijke bijeenkomst 
voor de nieuwe Opel dealervesti-
ging van Van Kouwen in Hoofddorp. 
In het voormalige pand van het Mo-
torhuis, gevestigd aan de Sonder-
holm 164, was het een drukte van 
belang. Relaties en medewerkers 
van Van Kouwen konden de nieuwe 
vestiging bewonderen en om onge-
veer 19.00 uur nam Freddy de Mul-
der, directeur van Opel Nederland, 
het woord. 
Lovende woorden over de meta-
morfose van het pand en de Van 
Kouwen organisatie. Gestart in 
Mijdrecht in de jaren tachtig en 
nu uitgegroeid tot een Automotive 
Groep met inmiddels zeven vesti-
gingen. Theo van Kouwen en Frank 

Vaneman, beide directeur/eigenaar 
van de Van Kouwen Automotive 
Groep, bedankten iedereen voor de 
getoonde inzet de afgelopen maan-
den. Tijdens de verbouwing was de 
nieuwe vestiging al vanaf 5 juli open 
en hebben de medewerkers met z’n 
allen een geweldige klus geklaard. 
Ter gelegenheid van deze specia-
le receptie was door Opel Neder-
land de nieuwe Opel Astra Sports 
Tourer ter beschikking van Van Kou-
wen gesteld. De auto is een primeur 
in Nederland en wordt medio de-
cember in de showrooms verwacht. 
Deze auto werd onthuld door Fred-
dy de Mulder en Frank Vaneman. 
Van Kouwen Hoofddorp geeft nog 
tot eind december bij iedere onder-
houdsbeurt gratis 10 liter brandstof. 
Voor de Opel rijders in Hoofddorp 
een leuke manier om kennis te ma-
ken met het nieuwe bedrijf.

Raadschelders in Kudelstaart : Hét adres voor 
verzekeringen, hypotheken en bankzaken 
Aalsmeer - Wat meteen opvalt, is 
de huiselijke sfeer in het pand van 
Raadschelders verzekeringen in 
Kudelstaart. Het kantoor is aan het 
woonhuis gebouwd van één van de 
medewerkers. De persoonlijke be-
nadering en service is ook echt de 
kracht van dit familiebedrijf wat in 
1948 is ontstaan doordat de vader 
van Hans Raadschelders (één van 
de huidige firmanten) in de verzeke-
ringen ging werken. Op zijn brom-
mer ging hij destijds bij de klanten 
langs. Het liep goed en wel zo goed 
dat in 1964 Hans bij hem kwam wer-
ken, zo vanaf de Technische school. 
Dat de vaart er toen verder in kwam 
bleek uit het feit dat na enkele jaren 
de broer van Hans, Theo, ook op het 
kantoor van zijn vader kwam voor 
de administratieve zaken. Nu houdt 
Theo zich fulltime bezig op de afde-
ling schades. 
Vanaf 1992 kwam ook de zoon van 
Hans, Remco, de gelederen verster-
ken en is vanaf 2000 medevennoot. 
Remco houdt zich niet alleen bezig 
met de binnendienst, maar is ook 
veel bezig met het onderhouden van 
de contacten bij de klanten thuis of 
op bedrijven. Inmiddels is Esther, de 
dochter van Hans, ook werkzaam in 
het bedrijf. Zij verzorgt de admini-
stratie en is het aanspreekpunt voor 
bankzaken. Dit doet zij samen met 
haar schoonzus Pascalle, de vrouw 
van Remco. Esther: “We heten hier 
dus allemaal Raadschelders. Op 

een persoonlijke, maar professione-
le manier kunnen wij onze klanten 
benaderen. We weten vaak waar de 
ander mee bezig is en als er dan ie-
mand belt is dit voor niemand on-
bekend. Dat willen de mensen ook 
graag. Ze zijn bij ons geen nummer. 
We zijn een onafhankelijke interme-
diair, zowel voor verzekeringen als 
hypotheken, en kunnen de belan-
gen van klanten hierdoor uitstekend 
behartigen. Door onze jarenlange 
ervaring en opleidingen beschikken 
wij inmiddels ruimschoots over de 
benodigde kennis. Daarnaast vol-
gen wij jaarlijks verschillende cur-
sussen zodat klanten er van verze-
kerd zijn dat wij de actuele kennis 
in huis hebben.” 

Oktober spaarmaand
Raadschelders staat bekend als as-
surantiekantoor, maar daarnaast zijn 
zij ook intermediair van SNS Regio 
Bank, een solide bank zonder over-
bodige en dure poespas, die groot 
geworden is met sparen en bekend 
staat om haar gunstige tarieven. 
Oktober is de spaarmaand. Esther 
vertelt over het product Spaar-op-
Maat: “Met dit product kunt u spa-
ren zoals u dat wenst, op één reke-
ning kunt u uw spaargeld verdelen 
in een vast en een vrij gedeelte. Op 
het vaste gedeelte zet u geld vast 
wat u voor langere tijd kunt missen 
en het bedrag op het vrije gedeel-
te is altijd kosteloos opneembaar. 

Bij dit product kunt u een zeer aan-
trekkelijke rente bereiken die flink 
kan oplopen! Wilt u hier meer over 
weten of bent u benieuwd naar een 
spaaradvies op maat, loop dan eens 
bij ons binnen, of bel voor een af-
spraak. Wat bij ons ook nog moge-
lijk is, is het legen van de spaarpot-
jes van kinderen dat bij veel banken 
niet meer wordt gedaan. Daarnaast 
kunnen de kinderen dan een spaar-
rekening openen waarvoor zij weer 
een leuk cadeautje krijgen. Nu we 

toch praten over persoonlijke be-
nadering: We leggen u bijvoorbeeld 
graag uit hoe telebankieren werkt, 
of hoe betalingen via IDeal gaan en 
komen dit zelfs bij u thuis doen als 
u dit wilt. Vooral de wat oudere me-
demens is hier zeer bij gebaat. We 
scheppen hierdoor echt een ba-
sis van vertrouwen en dat is toch 
wel het sleutelwoord in ons bedrijf.” 
Voor informatie en persoonlijk ad-
vies bent u van harte welkom bij Th. 
Raadschelders en Zn. aan de Graaf 
Willemlaan 2 in Kudelstaart. Tele-
foonnummer 0297-320003 of kijk 
op de website: www.raadschelders-
verzekeringen.nl 

Door Miranda Gommans

Nieuw: Ludiek inLijsten
Aalsmeer - Afgelopen juni is Petra 
van Lammeren gestart met Ludiek 
inLijsten. Na een loopbaan als se-
cretaresse gooide zij het roer om en 
maakte definitief de keuze voor het 
ambachtelijke beroep van lijstenma-
ker. “Voor ik secretaresse werd, was 
ik horlogemaker”, vertelt Petra. 
“Dus die beslissing is minder 
vreemd dan het misschien lijkt. Hor-
logemaker is immers ook een am-
bacht. Met je handen werken geeft 
enorme voldoening. Je voegt heel 
secuur bepaalde componenten sa-
men en er ontstaat iets moois. Mijn 
creatieve kant komt bij dit werk vol-
ledig aan bod.” Dat Van Lamme-
ren ervoor gekozen heeft om zich 
in Aalsmeer te vestigen, heeft alles 
te maken met haar achtergrond. “Ik 
ben geboren in Kudelstaart”, zegt 
ze met een glimlach. Sinds de start 
heeft Ludiek inLijsten al flink aan de 
weg getimmerd. Petra maakte voor 
Specsavers Amstelveen de trofee 
‘brildrager van het jaar’ die onlangs 
is uitgereikt. 
Ook werkt ze samen met bloe-
misterij Peter en Marian Stok-
man aan de Hornweg voor het in-
lijsten van bloemsierkunst, bijvoor-
beeld bruidsboeketten, die door 
Stokman op een speciale manier 

worden gedroogd. Ludiek inLijsten 
werkt op afspraak, vanuit het ate-
lier aan de Aalsmeerderweg. U kunt 
terecht met alle soorten van inlijst-
werk: posters, aquarellen, olieverf-
schilderijen, borduurwerk enzo-
voort. Maar ook 3D-inlijstwerk. “En 
prachtige oplossing voor dierbare 
zaken zoals babyschoentjes, klei-
ne antiquiteiten, modelauto’s” en zo 
kan Van Lammeren nog wel even 
doorgaan. “Een 3D-inlijsting is een 
heel goede manier om iets duur-
zaam te conserveren, we maken im-
mers gebruik van zuurvrije materi-
alen. Maar het aardigste is natuur-
lijk dat men iets moois op kan han-
gen of neer kan zetten, zodat het 
gezien wordt in plaats van dat het in 
een laatje blijft liggen.” Op zaterdag 
13 november organiseert Ludiek in-
Lijsten een workshop passe-partout 
snijden voor (hobby)kunstenaars. 
Er zal gebruik worden gemaakt van 
een speciale snijlineaal met gekop-
pelde snijkop, die na de workshop 
kan worden besteld. Opgeven kan 
via het contactformulier op de site. 
Kennismaken met het werk van Lu-
diek inLijsten kan op www.ludiekin-
lijsten.nl. Voor een afspraak is Petra 
van Lammeren bereikbaar via: 06-
42362341.

Fair Trade week in de 
Wereldwinkel Aalsmeer
Aalsmeer - In de nationale Fair-
trade Week van 21 tot en met 30 
oktober draait alles om Fair-Wisse-
len. Fair-Wisselen houdt in dat je de 
keuze maakt voor een fairtrade pro-
duct. Koop eens een fairtrade ca-
deautje of kies voor fairtrade koffie, 
chocolade, wijn of rijst. Door mee te 
doen aan de Fair-Wissel actie, geeft 
de Nederlandse consument de boe-
ren en ondernemers in ontwikke-
lingslanden de kans hun bedrijf op 
te bouwen en hun leefomstandighe-
den te verbeteren. De Wereldwinkel 
Aalsmeer doet natuurlijk ook mee 
aan de Fairtrade Week. Tijdens de 
Fair Trade week krijgt iedere klant 
wat te snoepen en een gratis thee-
zakje om thuis een kopje (h)eerlijke 
thee van te zetten. Bovendien maakt 
iedereen, die minimaal 10 euro, be-
steedt kans op een echte Piet Hein 
Eek vaas of schaal. Deze bekende 
Nederlandse ontwerper werkte sa-
men met pottenbakkers in Vietnam. 
Deze actie duurt tot zaterdag 13 no-
vember. Daarna worden twee prijs-
winnaars getrokken. 

Vroege kerst 
De Wereldwinkel Aalsmeer is afge-

lopen maart verhuisd naar een nieu-
we winkel in de Zijdstraat 15. 
De grotere winkel geeft meer moge-
lijkheden en vanaf maandag 16 ok-
tober is een gedeelte van de winkel 
al helemaal ingericht in kerstsfeer 
met prachtige kerstgroepen uit Pe-
ru, Mexico, Filippijnen en Zimbabwe 
en andere bijzondere kerstversierin-
gen. Ook kunnen al kerstpakketten 
worden besteld. 

De pakketten kunnen naar eigen 
keuze en voor elk budget worden 
samengesteld. 

Kinder kledingbeurs 
in Hornmeer
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
23 oktober wordt weer een kinder-
kledingbeurs gehouden in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdom-
plaan 3. 
De verkoop begint om 10.30 uur en 
duurt tot 12.00 uur. Er zijn veel kle-
dingstukken ingebracht, zeker de 
moeite waard om even te komen 
kijken.
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Burgemeester Litjens: “Het kan en moet anders”

Nieuwe koers gemeente met 
forse financiële ingrepen
Aalsmeer - De gemeente gaat de 
tweede bezuinigingsronde combi-
neren met het inslaan van een nieu-
we koers. “Al langere tijd is voor ie-
dereen zichtbaar dat de oude, ver-
trouwde verzorgingsstaat onhoud-
baar is. De jongste economische 
crisis versterkt dit beeld alleen nog 
maar verder”, aldus burgemeester 
en wethouders. Door deze ontwik-
kelingen heeft het college de eigen 
rolopvatting nog eens scherp onder 
de loep genomen. Dit heeft geleid 
tot een bezinning op nut en nood-
zaak van de inzet van middelen, 
dienstverlening en subsidies. Het 
college stelt een andere balans voor 
tussen de gemeente en de inwo-
ners. In deze opvatting worden in-
woners niet altijd als klanten, maar 
vooral ook als leden van de samen-
leving gezien. En een lidmaatschap 
is nooit vrijblijvend. Van leden mag 
een bijdrage verwacht worden. “We 
gaan niet meer voor zorgen voor, 
maar voor zorgen dat”, aldus burge-
meester Pieter Litjens over de nieu-
we koers die gepaard met behoor-
lijke financiële ingrepen. Want, zo 
stellen de bestuurders, de kop kan 
in het zand gestoken blijven, maar 
de overheid gaat bezuinigen op het 
gemeentefonds en hier gaan alle 
gemeenten in Nederland ook een fi-
nanciële dreun door krijgen. “Daar 
willen we niet op wachten”, vervolg-
de Litjens. “De tijd is rijp voor ver-
regaande beleidsvernieuwingen. 
Het kan en moet anders.” Op de ei-
gen organisatie is reeds een bezui-
nigingsslag gemaakt van 1,5 miljoen 
en om het Aalsmeerse huishoud-
boekje voor de langere termijn slui-
tend te houden, is een bezuinigings-
doelstelling van in totaal 5 miljoen 
euro opgenomen tot 2014. 

Historische Tuin zelfstandig
De bezuinigingen treffen veel ver-
enigingen, instellingen en stichtin-
gen, maar de bestuurders willen in 
deze niet alleen bot het mes in de 
subsidie zetten, maar met alle be-
trokkenen om de tafel hoe de ver-
nieuwing en verandering het best 
ingevoerd kan worden. Zo denken 
de bestuurders geld te kunnen be-

sparen door eens de bezem te ha-
len door het versnipperde jongeren-
werk (alleen subsidie voor activitei-
ten voor een brede doelgroep) en 
willen ze evenredige subsidieverde-
ling wat kunst en cultuur betreft (Het 
Oude Raadhuis slokt nu veel op). 
Verder wordt middels een onderne-
mersplan de Historische Tuin op ei-
gen benen geholpen. “Zelfstandig, 
los van de gemeente, maar op een 
verantwoorde manier”, verduidelijk-
te wethouder GertJan Verhoeven. 
De uiteindelijke verzelfstandiging 
levert de gemeente een besparing 
van 120.000 euro op. Ook het subsi-
diebeleid ten aanzien van de sport-
voorzieningen gaan opnieuw tegen 
het licht gehouden worden (ver-
kapte subsidiëring indammen), het 
onderhoud en het openbare groen 
moet anders (goedkoper) en wordt 
wat de leefomgeving betreft de ver-
antwoording meer teruggelegd bij 
ondernemers en inwoners. De ge-
meente gaat in deze zelf het goede 
voorbeeld geven, volgend jaar gaan 
medewerkers een dag de gemeen-
te in voor de Aalsmeerse schoon-
maakdag! En er gaat ook meer aan 
hergebruik gedaan worden. Er zijn 
bijvoorbeeld al bankjes uit de op-
slag gehaald en opnieuw geplaatst 
op locaties. 

Naar 1 bieb en halveren zwembad
Verder is gebleken dat Aalsmeer 
wat bibliotheken betreft op gro-
te voet leeft. Er zijn drie vestigin-
gen in de gemeente, terwijl er vol-
staan kan worden met een biblio-
theek. De gemeente gaat wel in-
vesteren in een bieb met een hoge 
kwaliteit en gekeken gaat worden 
naar nieuwe vormen van dienstver-
lening en de uitleen aan basisscho-
len. Het sluiten van de vestigingen 
in Oost en in Kudelstaart en het be-
eindigen van de culturele activitei-
ten in de bibliotheek geeft een be-
zuiniging van 250.000 euro. Een an-
dere, best ingrijpende, maatregel is 
het besluit van de bestuurders om 
het kostenniveau van 430.000 euro 
van zwembad De Waterlelie te hal-
veren. Voorgesteld wordt om te on-
derzoeken of het mogelijk is om het 

zwembad tot een basisvoorziening 
om te bouwen, die primair gericht is 
op het geven van zwemles en wat 
de financiële consequenties zijn van 
het afbouwen van de brede zwem-
badfunctie. Met ESA gaan alle op-
ties bekeken worden hoe de kosten 
voor de helft de kop ingedrukt kun-
nen worden. 

Schoolzwemmen en maaltijden
Verder wordt schoolzwemmen afge-
schaft, “is geen taak van de gemeen-
te, maar van ouders”, en de maaltijd-
voorziening voor ouderen gaat op 
de schop, “dit past niet meer binnen 
het toekomstige takenpakket van de 
gemeente”. In deze komt een onder-
zoek naar het terugbrengen van de 
gemeentelijke uitgave van 110.000 
euro tot rond 16.000 euro. Verder 
gaat de bezuinigingsronde gepaard 
met privatiseren van jongerencen-
trum N201(heroverweging jeugd- 
en jongerenbeleid), afbouwen sub-
sidie De Hint, geen buurtbarbecues 
meer, huur onderkomen in Thijs-
selaan beëindigen, verdwijnen van 
wijksteunpunten (ook in Parklaan), 
aanvragen rijbewijzen en leges voor 
huwelijken worden duurder en het 
verhogen van de toeristenbelasting 
’spekt’ de gemeentekas met 50.000 
euro extra. 

Drie pluspuntjes tot slot: De meest 
kwetsbaren in de gemeente hou-
den volop de aandacht van de be-
stuurders en zullen hulp krijgen als 
nodig, bij voorkeur gaat de geplan-
de verhoging van de OZB met 2,1 
procent niet door en door inzetten 
op de nieuwe koers ontstaat een 
vrij besteedbare ruimte van circa 1 
miljoen euro voor nieuw beleid. De 
voorlopige voorstellen van het col-
lege worden nu volop door de ver-
schillende fracties besproken. Op 2 
november vindt de eerste richting-
gevende discussie plaats. Vanaf be-
gin november gaan ook de gesprek-
ken met het maatschappelijke mid-
denveld van start. In het voorjaar 
van 2011 gaan vervolgens de be-
stuurders om de discussietafel met 
de gemeenteraad.
Door Jacqueline Kristelijn

Wijkraad De 
Dorper bijeen
Aalsmeer - Wijkraad De Dorper 
komt maandag 25 oktober weer 
voor een inloop en vergadering bij-
een in gebouw De Binding in de 
Zijdstraat 53. De bijeenkomst be-
gint om 19.30 uur. Buurtgenoten zijn 
van harte welkom. Meer informatie: 
www.wijkraden-aalsmeer.nl.

‘Meer onderzoek 
naar HAVO-VWO’
Aalsmeer - Aan de hand van het 
Regionaal Plan Onderwijsvoor-
zieningen wordt de haalbaarheid 
van een HAVO/VWO(neven-)vesti-
ging in Aalsmeer bekeken. Onder-
zoek wordt gedaan naar de moge-
lijkheden en kosten van de even-
tuele komst van voortgezet onder-
wijs in onze gemeente. De gemeen-
te neemt daarover zelf geen beslis-
sing. Dat is aan de schoolbesturen 
van het Samenwerkingsverband 
Amstelland en De Ronde Venen; zij 
stellen het Regionaal Plan op, maar 
kwamen tot de conclusie dat meer 
onderzoek nodig is. Als er overeen-
stemming is over het plan, wordt dit 
ter goedkeuring voorgelegd aan het 
ministerie van Onderwijs. 

Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 
15 op zaterdag 16 oktober vond een 
eenzijdig ongeval met letsel plaats 
op de Aalsmeerderdijk. Een 17-jari-

Wijkraad Oost 
houdt inloop
Aalsmeer - Wijkraad Aalsmeer-
Oost houdt op donderdag 28 okto-
ber inloop en vergadering in De Mi-
kado aan de Catharina Amalialaan 
66. De avond begint om 19.00 uur. 
Het eerste half uur (inloop) is be-
stemd voor wijkbewoners voor vra-
gen, opmerkingen en suggesties. 
Voor meer informatie: www.wijkra-
den-aalsmeer.nl

Rijverbod voor 
drankrijder
Aalsmeer - De politie heeft vrijdag-
middag 15 oktober rond half vijf een 
52-jarige automobilist staande ge-
houden op de Provincialeweg. De 
man werd verdacht van rijden onder 
invloed. Na een blaastest bleek dat 
hij twee keer de toegestane hoe-
veelheid alcohol had gedronken. Te-
gen de man is proces-verbaal opge-
maakt; ook kreeg hij een rijverbod.

Dure jassen uit 
café gestolen!
Aalsmeer - In de nacht van zater-
dag 16 op zondag 17 oktober zijn  in 
danscafé De Praam twee jassen ge-
stolen. De jassen zijn meegenomen 
vanaf de onbewaakte kapstop naast 
de ingang. Het eerste geval betreft 
een zwarte winterjas van het merk 
Diesel. De jas is splinternieuw, heeft 
een capuchon, opvallend lichtblau-
we rits en een lichtblauwe binnen-
kant. De jas is meegenomen tus-
sen 1.30 uur en 3.00 uur. De twee-
de diefstal betreft een zwart lederen 
jack en met in de zakken ook nog 
eens een peperdure bruine zonne-
bril en autosleutels. Dit jack is in 
ieder geval voor 1.00 uur meege-
nomen. De eigenaren zouden hun 
spullen natuurlijk graag terug wil-
len, daarom hopen zij dat contact 
met hen opgenomen wordt door zij 
die iets gezien hebben of meer we-
ten. Dit kan via telefoonnummer 06-
13177699. 

Lantaarn uit
voortuin gestolen
Aalsmeer - In de nacht van 8 op 9 
oktober is uit een voortuin aan de 
Oosteinderweg 369 een lantaarn 
ontvreemd en op 16 oktober is de 
auto van bewoonster Danielle Jon-
ker voor de deur beschadigd. He-
laas is bij beide gevallen geen brief-
je achtergelaten. “Jammer dat er in 
Aalsmeer mensen rondlopen, die 
het nodig vinden om aan ander-
mans spullen te komen”, aldus de 
gedupeerde. Wie meer informatie 
kan bellen naar 06-53578961.

Aalsmeer - De VVD afdeling 
Aalsmeer heeft dinsdagavond 12 
oktober een interessant bezoek ge-
bracht bij Green Park Aalsmeer. On-
der leiding van directeur van Piet 
van Ruler zijn de leden, bestuur en 
fractie volledig bijgepraat over dit 
omvangrijke project dat reeds in 
2004 is gestart. 
Volgend jaar wordt het deel van 
de N201, dat door het Green Park 
loopt, voltooid.  Dit maakte het een 
geschikt moment om op de hoogte 
gebracht te worden over de huidi-
ge stand van zaken. Gezien de om-
vang (180 hectare) was het goed 

om een duidelijk beeld te krijgen 
van de complexiteit van het te (her)
ontwikkelen gebied. De VVD heeft 
een beter inzicht gekregen over de 
reeds gemaakte stappen en de lo-
pende ontwikkelingen, waaronder 
de realisatie van themapark Bloo-
ming Holland. 
Hiermee wordt het park niet alleen 
een epicentrum voor de gerichte 
markt, maar ook een sterke toeristi-
sche trekpleister voor de gemeente. 
Daarnaast werd duidelijk dat door 
de complexiteit van de herontwik-
keling nog steeds grote uitdagin-
gen blijven. 

VVD te gast in Greenpark

‘Residentie 
Revue’ op de 
Ouderendag
Aalsmeer - ‘50 Jaar revue voor u’ 
heet het programma dat het Haag-
se Residentie Revue Gezelschap 
brengt op de Ouderendag. Op vrij-
dag 26 november vindt deze dag, 
speciaal voor ouderen uit Aalsmeer 
en Kudelstaart, plaats. Locatie is 
als altijd de burgerzaal van het ge-
meentehuis. Belangstellenden zijn 
welkom vanaf 14.15 uur. Naast de 
revue treedt ook het Karmelkoor op 
en zijn een broodmaaltijd en bingo 
‘ingrediënten’ van de Ouderendag. 
Kaarten zijn te koop bij de beide 
zorgcentra, Gall&Gall Kudelstaart, 
Aalsmeers Boekhuis, Primera Oost 
en Zuid evenals Annemieke’s Kra-
merie. Ze kosten 10 euro. Info: 06-
51094994.

Botsing op auto

Verzin een straatnaam 
en win 100 euro
Aalsmeer - De gemeentelijke mo-
numentencommissie en de ge-
meente nodigen alle inwoners van 
Aalsmeer uit om een naam te ver-
zinnen voor een pad in Aalsmeer 
dorp. Het betreft het pad gele-
gen tussen Het Oude Raadhuis en 
de nieuwbouw van hotel Het Wa-
pen van Aalsmeer dat loopt van 
de Dorpstraat naar de Dorpskerk 
Aalsmeer. Langs dit pad stond vroe-
ger de tweede dorpspomp. Bij de 
nieuwbouw van het hotel is bewust 
gekozen om de ingang naar dit pad 
te versterken waardoor dit pad meer 
herkenbaar wordt. Met een naam 
kan de cultuurhistorische waarden 
van dit gebied nog verder vergroot 
worden. Er is een aantal voorwaar-
den voor de naam van het pad. Zo 

moet de straatnaam  verbonden zijn 
met de geschiedenis van dit deel 
van het dorp en hebben namen als 
Kerkweg en Kerkepad niet de voor-
keur, omdat deze straatnamen al 
voorkomen in de gemeente.
Voorstellen voor de nieuwe straat-
naam kunnen tot 15 november ge-
stuurd worden naar de Gemeente 
Aalsmeer, t.a.v. Marjan Jongerius, 
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer of 
per e-mail naar marjan.jongerius@
aalsmeer.nl. 
Gaarne bij de brief of e-mail ver-
melden dat het gaat om ‘prijsvraag 
straatnaamgeving Aalsmeer dorp’. 
De winnaar wordt beloond met een 
cadeaubon van 100 euro en mag 
bovendien de nieuwe straatnaam 
onthullen.  

Bewoners rond Mikado 
zijn geluidsoverlast beu
Aalsmeer - Al geruime tijd erge-
ren bewoners rond brede school De 
Mikado in de Catharina Amalialaan 
zich groen en geel aan de geluids-
overlast door brommers en scooters. 
Steeds meer jongeren komen in de 
avond en nacht bijeen in de fietsen-
stalling en op het schoolplein en de-
ze hangjeugd maakt veel lawaai. De 
jongeren komen aan op bromfiet-
sen en scooters, geven veelal nog 
wat extra gas en toeteren naar el-
kaar. Ook wordt regelmatig tegen 
elkaar geschreeuwd. 
Verder wordt van tijd tot tijd op het 
dak van de school geklommen en 
geprobeerd vernielingen te ple-
gen. Volgens de bewoners willen 
de jongeren door dit gedrag niet al-
leen hun aanwezigheid tonen, maar 
vooral ook de buurtbewoners pro-
voceren. Afgelopen donderdag 14 
oktober is een en ander geësca-
leerd. Rond negen uur in de avond 
scheurde een groepje jongelui op 
bromfietsen en scooters hard over 
het postbodepad aan de H. Bierling-
straat. 
De enorme geluidsoverlast en het 
geschreeuw leidde bij een aan-
tal bewoners tot paniek en bij an-
deren tot grote woede. Toen de jon-
gens aan hun tweede ronde wil-
den beginnen, is een bewoner ach-
ter de jongens aangerend. De jon-

gens wisten zich echter tijdig uit de 
voeten te maken. Zowel bij de ge-
meente als bij de politie is melding 
gemaakt van de overlast, maar voor-
alsnog zijn nog geen maatregelen 
genomen. De bewoners zijn het zat 
en hebben nu enkele eigen creatie-
ve oplossingen bedacht. De bewo-
ners stellen voor het verkeer in de 
Koningsstraat, langs het water ach-
ter de school, te beperken door de 
route alleen toegankelijk te maken 
voor voetgangers en fietsers. Met 
passende verkeersborden kan de-
ze nieuwe maatregel aangegeven 
worden. 

Bewakingsbedrijf
Ter handhaving stellen de bewoners 
voor een toezichtcamera te plaatsen 
gericht op het fietspad en de fiet-
senstalling van de school. Ook stel-
len de bewoners voor om schijnwer-
pers rond het schoolplein te plaat-
sen. “Veel licht wordt niet als pret-
tig ervaren.” 
En de bewoners hopen dat een be-
wakingsbedrijf ingezet kan wor-
den in de avonduren, maar vooral 
de weekenden, om te checken of er 
overlast plaatsvindt. Voor nu hopen 
de bewoners op een goede en door-
dachte oplossing van de gemeente, 
die de rust laat terugkeren en een 
aangename leefsfeer garandeert.

Hoogheemraadschap Rijnland
Nieuw beleid bebouwing 
nabij dijklichamen
Aalsmeer - Momenteel ligt de ont-
werp-legger regionale waterkerin-
gen van het hoogheemraadschap 
van Rijnland ter inzage. Tijdens de 
inzageperiode tot en met donder-
dag 28 oktober kunnen zienswijzen 
tegen deze ontwerp-legger worden 
ingediend. 
Een legger van een waterkering is 
bedoeld voor de vastlegging van de 
eisen waaraan de waterkering vol-
gens de wettelijke veiligheidsnorm 
moet voldoen naar richting, vorm, 
afmeting en constructie. In de leg-
ger van de primaire waterkering 
moeten ook de juridische begren-
zingen worden opgenomen. Dit zijn 
onder andere de kernzone en de 
beschermingszone. 
Over het algemeen is het zo dat 
naarmate men dichter bij de kern-
zone komt, deze bepalingen stren-
ger worden. Onder kernzone wordt 
over het algemeen verstaan het ei-
genlijke dijk, duin- of damlichaam. 
Als beschermingszone wordt aan-
gemerkt een 15 meter brede strook 
aan weerszijden van de kernzo-
nes. Binnen de (minder zware) be-
schermingszone –gelegen naast de 
kernzone- zijn slechts gebouwen 
en bouwwerken met vergunning of 
ontheffing van de Keur toegestaan.

 Beperkingen
In de kernzone zijn géén gebouwen 
of bouwwerken toegestaan, met uit-
zondering van bestaande wonin-
gen. In de beschermingszone wor-
den beperkingen gesteld aan het 
gebruik van de gronden en het op-
richten van bouwwerken. Bestaan-
de gebouwen in de kernzone mo-
gen volgens het Hoogheemraad-
schap van Rijnland vooralsnog be-
houden blijven, echter indien men 
woningen of bedrijfsgebouwen, 
gelegen in de kernzone, zou wil-
len uitbreiden, vervangen e.d. dan 
kan men tegen grote belemmerin-
gen oplopen. Immers bouwen in de 
kernzone is in principe niet (meer) 
mogelijk en voor bouwen in de be-
schermingszone zijn regels opge-
steld, zodat voor bouwen in de be-
schermingszone een vergunnings- 
of ontheffingsaanvraag doorlopen 
zal moeten worden.
 
Bouwen en verbouwen
Bewoners langs dijken zoals de Ho-
gedijk te Aalsmeer en Aalsmeer-
derdijk te Rijsenhout zijn onaange-
naam verrast dat hun huidige wo-
ningen en huidige bedrijfsgebou-
wen opeens een aanduiding ‘kern-
zone’ hebben verkregen, waardoor 

hun locatie beperkt kan worden 
met betrekking tot bouw/verbouw-
mogelijkheden. Immers binnen de 
kernzone zijn geen (nieuwe) gebou-
wen of bouwwerken toegestaan, 
waardoor bijvoorbeeld ook vervan-
gende nieuwbouw en de bouw van 
schuren, serres, aanbouwen en der-
gelijke op losse schroeven komt te 
staan. Bovendien zijn zij van mening 
dat de kernzone ter plaatse van de 
Hogedijk te Aalsmeer en Aalsmeer-
derdijk te Rijsenhout te ver ligt, na-
melijk verder dan slechts ter plaatse 
van het dijklichaam. Zodra de leg-
ger regionale waterkeringen is vast-
gesteld, dient de aangepaste kern- 
en beschermingszone planologisch 
te worden vastgelegd in bestem-
mingsplannen. 
Dit is volgens diverse personen ook 
–financieel gezien- niet geheel zon-
der risico voor de betreffende ge-
meenten, aangezien de gemeenten 
van hogerhand de verplichting krij-
gen om de kern- en beschermings-
zones in bestemmingsplannen op 
te nemen. Hierdoor zullen de huidi-
ge bouwmogelijkheden enorm be-
perkt worden. Vervolgens zouden er 
massaal verzoeken om planschade, 
door gedupeerden, bij de gemeente 
kunnen worden ingediend, hetgeen 
tot een aanzienlijke kostenpot (mil-
joenen) zou kunnen leiden indien 
de gemeente de veroorzaakte scha-
de niet bij het Hoogheemraadschap 
van Rijnland zal  kunnen verhalen.
Voor meer informatie en inzage in 
ontwerp-legger, zie: www.rijnland.
net.

Aalsmeer - Synchroon is woens-
dag 13 oktober gestart met de eer-
ste fase van het project Dorpsha-
ven in Aalsmeer. In bijzijn van ko-
pers en overige projectbetrokkenen 
sloeg Wethouder Ulla Eurich van de 
gemeente de eerste heipaal op de 
bouwlocatie aan de Lijnbaan. Wet-
houder Ulla Eurich en directievoor-
zitter Ton Vaags van Synchroon ver-
welkomde de toekomstige bewo-
ners hartelijk. Sommige van hen 
hadden zelfs twee nachten in de rij 
gelegen om in aanmerking te ko-
men voor deze populaire woningen. 
In Dorpshaven worden in totaal 98 
woningen gebouwd met een breed 
scala aan woningtypen, van woon-
bootwoningen, dwarskapwoningen, 

rijwoningen tot appartementen. Fa-
se 1 bestaat uit 29 woningen. Door 
het vele water en de ruime variatie 
in woningtypen is er een plezieri-
ge woonomgeving. Het plan is gun-
stig georiënteerd nabij uitvalswegen 
en is op loopafstand van het oude 
en gezellige centrum van Aalsmeer 
gelegen. Op dit moment is de voor-
bereiding van het bouwrijp maken 
in volle gang. Voor meer informa-
tie kan gekeken worden op de web-
site: www.dorpshaven.nl of contact 
opgenomen worden met de verko-
pende makelaar: EKZ Makelaars 
via 0297-344444. Eerder heeft Syn-
chroon, eveneens in samenwerking 
met de gemeente Aalsmeer, project 
De Werven gerealiseerd.

Wethouder Ulla Eurich slaat 
eerste paal Dorpshaven 

ge snorfietser uit Rijsenhout bots-
te door onbekende oorzaak op een 
geparkeerde auto. De knaap kwam 
met zijn hoofd op het wegdek te-
recht. Hij is naar een ziekenhuis ver-
voerd.

Ophelialaan:
Vernieuwen en 
vergroten kerk 
mag doorgaan 
Aalsmeer - De geplande vernieu-
wing (en deels vergroten) van het 
kerkgebouw in de Ophelialaan (Tri-
umphatorkerk) mag gewoon door-
gaan. 
Er was bezwaar ingediend, maar 
dat hebben burgemeester en wet-
houders ongegrond verklaard. De 
bouwvergunning was al verleend. 
Het kerkgebouw dateert van 1956 
naar een ontwerp van Berghoef & 
Klarenbeek. De kerk, waar gerefor-
meerde diensten worden gehou-
den, is tegenwoordig bekend onder 
de naam ‘Open Hof Kerk’.

Nieuw-Vennep - Een 46-jarige 
man uit Aalsmeer is zondag 17 ok-
tober omstreeks 1.00 uur in Nieuw-
Vennep aangehouden voor het rij-

Slingerende Aalsmeerder op bon 
den onder invloed. De man slinger-
de op de Leimuiderweg en remde 
telkens. Toen de agenten hem langs 
de kant van de weg zetten, bleek 

deze flink onder invloed van alcohol 
te zijn. Het bleek dat de Aalsmeer-
der driemaal de maximaal toegesta-
ne waarde had overschreden. Het 
rijbewijs van de man is ingevorderd 
en hij kreeg een boete.
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Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 23 oktober

AALSMEER
Aalsmeer 4 – WV-HEDW 11 14.30 u
Aalsmeer 5 – Odin’59 10 14.30 u
Aalsmeer 6 – RKAVIC 5 14.30 u
Aalsmeer/RKAV Vet.1 – AGB Vet.1 12.00 u

Dames
Aalsmeer DA.1 – Odysseus’91 DA.6 14.30 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – EDO 2 14.00 u
RKAV/Aalsmeer Vet.1 – AGB Vet.1 12.00 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
Jong Holland B1 – J.A.United B1 12.30 u

Pupillen
J.A.United D1 – Zeeburgia D4 13.00 u
TAVV D1 - J.A.United D3  9.00 u
SCW F1 - J.A.United F5  9.00.u

RKDES
Dames en meisjes
RKDES DA.1 – Waterwijk DA.1 11.00 u
RKDES MA.1 – Texel’94 MA.1 11.00 u
RKDES MB.1 - OSV MB.1  9.30 u
RKDES ME.1 – WV-HEDW ME.1  9.30 u

S.C.W.
RAP 6 - SCW 3 14.30 u
SCW Vet.1 – SDW Vet.1 14.30 u
SCW Vet.3 - DCG Vet.1 14.30 u

RCH Vet.3 - SCW Vet.4 14.30 u

Junioren
SCW A1 – Overbos A1 12.30 u
SCW C1 – NSV’46 C1 10.30 u

Pupillen
AS’80 D1 - SCW D1 12.30 u
SCW D2 – Alkmania D2  9.00 u
SCW E1 – Alkmania E1  9.00 u
SCW E2 – Alkmania E2  9.00 u
SCW F1 – J.A.United F5  9.00 u
SCW F2 – RCL F5  9.00 u

Dames en meisjes
Benschop DA.3 - SCW DA.1 10.00 u

Zondag 24 oktober
RKAV.
Zwanenburg 1 – RKAV 1 14.00 u
RKAV 3 – Legm.vogels 3 14.00 u
Tos Actief 3 - RKAV 4 10.30 u
RKAV 5 – Roda’23 6 14.00 u
RKAV 7 – FIT 5 14.00 u

Dames
Kadoelen DA.2 - RKAV DA.1 11.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 3 – AFC 3 14.00 u
Pancratius 6 - RKDES 5 14.00 u
RKDES 6 – Swift 9 14.00 u

Junioren
Kadoelen A1 - RKDES A2 14.00 u

Interne competitie van 
start bij schaakclub AAS
Aalsmeer - De afgelopen maand is 
de interne competitie van Schaak-
club AAS weer van start gegaan. Er 
zijn nog weinig verrassende uitsla-
gen geweest, maar de spelers zit-
ten nog dicht bij elkaar in de stand. 
Ben de Leur en AJ Keessen hebben 
een klein gaatje geslagen. Het on-
derlinge duel in de derde ronde ein-
digde in remise, zodat Ben een klei-
ne voorsprong behoud. Dit ondanks 
dat hij tegen Henk Noordhoek in 
de tweede ronde niet verder kwam 
dan remise. Henk staat dan ook op 
de derde plaats, op de voet gevolgd 
door Bob Feis. 
In de vierde ronde won hij van Henk 
in het driekampje met AJ (die zo-
wel van Henk als van Bob won) het-
geen het gat tussen Henk en Bob 

verkleinde. Ben won in deze ronde 
van Henk van Leeuwen, die daar-
door een gaatje moet laten met Bob. 
Volgende week begint het AAS Se-
mi Open Kampioenschap, het toer-
nooi dat de clubkampioen bepaalt 
van AAS. Dit toernooi wordt ge-
speeld over zeven ronden verspreid 
over het gehele jaar. Voor meer in-
formatie kan contact opgenomen 
worden met de intern wedstrijdlei-
der van AAS via www.aas.leisb.org.
 Schaakclub AAS schaakt van be-
gin september tot eind mei op de 
vrijdagavond in de Doopsgezinde 
kerk in de Zijdstraat. Training en les 
wordt gegeven van 19.00 tot 20.00 
uur, daarna start de competitie tot 
01.00 uur. Schaakliefhebbers zijn 
welkom.

Teamwedstrijden springers 
Omnia weer begonnen
Kudelstaart - De teamwedstrijden 
voor trampolinespringers in de klas-
sen C, D en E zijn weer begonnen 
en de strijd is losgebarsten. Welke 
teams gaan er door naar de halve fi-
nale en daarna naar het NK Teams 
in Oss? In Kudelstaart was de eerste 
plaatsingswedstrijd van het seizoen 
voor zowel ieuwe kinderen die voor 
het eerst meedoen als kinderen die 
een klasse hoger springen. In klasse 
C is SV Omnia 2000 vertegenwoor-
digd met twee teams. Het Omnia C3 
team met Maaike Kaslander, Naomi 
de Rijk, Daphne Hulsker en Sophie 
van Geest zijn de wedstrijden goed 
begonnen en zijn als derde geëin-
digd met 226,20 punten. Omnia C4 
met Marvin Arendzen, Max de Vries 
en Danischa Goede zijn de strijd 
duidelijk ook aangegaan met Omnia 
C3 want ze zijn als vierde geëindigd 
met 224,025 punten, wat nog goed 
is in te halen in de volgende twee 
plaatsingswedstrijden. In de klasse 
D heeft SV Omnia 2000 ook al twee 
teams, het team Omnia D5, met de 
springers Sanne van Vliet, Nikita 
Holst, Ebbie Tam en Mila van Brug-
gen deed het heel goed afgelopen 
zaterdag, ze staan voorlopig aan 
kop met 218,30 punten. Het ander 
SV Omnia team liet een aantal ste-
ken vallen en staat tiende. Dit team 
bestaat uit Sharona de Rijk, Sabine 
de Jong, Govert van der Klei en Es-
ther van Kerkhoven. In de klasse E, 
waar veel nieuwe kinderen springen 
heeft SV Omnia wel vijf teams ! Ook 
hier hebben alle kinderen hun beste 

springbeentje voorgezet en dit geeft 
goede resultaten. Team E7 bestaan-
de uit Serena Arendzen, Eliane Kok, 
Sybine den Hartog en Naomi van 
de Coolwijk was het beste Omnia 
team, ze staan tweede met 214,40. 
Omnia E 8 staat op de vierde plaats 
en kan dit nog inhalen de in de vol-
gende wedstrijden. Dit team bestaat 
uit Donatella Antoniadis, Tanja Ka-
ter, Sanne van de Schaaff en Joyce 
de Weille. Omnia E9 met de ‘man-
nen’ Lars Appelboom, Don Goe-
mans, Matthias de Jong en Teun van 
de Schilden staat voorlopig zijn ze-
vende met 201,10 punten. Dit team 
moet er nog wel even aan trekken, 
want de beste zes teams gaan door 
naar de halve finale. Omnia E11 
met Sam Groeneveld, Bonita Goe-
de, Dian van Wieringen en Martijn 
Rive staat voorlopig op een negen-
de plaats met 195 punten. Team E10 
van Omnia had die dag veel pech, 
een aantal springers maakte enke-
le fouten waardoor ze op dit mo-
ment op een twaalfde plaats staat 
met 172,2 punten. Dit team bestaat 
uit Denise Sprangers, Kanlina van 
As, Wendy van Drunen en Daphne 
Koens. Maar uiteraard kunnen de-
ze springers in de volgende wed-
strijden deze punten nog verbete-
ren. De volgende plaatsingswed-
strijd voor teams is eveneens in Ku-
delstaart en wel op zaterdag 6 no-
vember vanaf 10.00 uur in de Proos-
dijhal. Uiteraard is iedereen welkom 
om te komen kijken. De toegang is 
gratis. 

Kienavond bij 
Supporters 
Kudelstaart - Vanavond, donder-
dagavond 21 oktober, organiseert 
Supporters Vereniging Kudelstaart 
een kienavond met vele mooie prij-
zen. Veertig fantastische prijzen lig-
gen te wachten op een nieuwe eige-
naar. Wie het snelst het kienblaadje 
vol heeft, mag als eerste een keuze 
maken uit de vijf fantastische prij-

zen die in elke ronde te winnen zijn. 
Na vier ronden komt er een pauze 
om even te genieten van een kop-
je koffie of een drankje. Als de acht 
ronden gespeeld zijn, komt de knal-
ler van deze avond, een superprijs 
met een waarde van ongeveer 125 
euro. 
Dus ook voor u deze avond de kans 
om een of meerdere prijzen mee 
naar huis te nemen. 
Kom ook gezellig kienen in het 
dorpshuis van Kudelstaart. De aan-
vang is 20.30 uur.

RKAV en Velsenoord gelijk!
Aalsmeer - Een herboren RKAV 
trad afgelopen zondag tegenstan-
der Velsenoord frank en vrij tege-
moet. Vooral de eerste helft was de 
thuisclub de betere. De combinaties 
liepen goed. Mishon Bucuklar en 
Eric Jansen zorgden al van het be-
gin af aan voor de nodige onrust bij 
de verdediging van Velsenoord. Ook 
de veelal opkomende Timo Peters 
met aan zijn zijde de uitblinkende 
Barry Springintveld waren een plaag 
voor de gasten. In de eerste fase van 
de wedstrijd had RKAV eigenlijk de 
punten moeten pakken, maar het vi-
zier was nog niet afgesteld. Paal en 
lat zorgden ervoor dat de stand ge-
lijk bleef. Ook de sluitpost van Vel-
senoord was in vorm. Hij hield met 
kunst en vliegwerk zijn doel schoon. 
Beide keepers verkeerden in bloed-
vorm. Eric Jansen werd in de negen 
en twintigste minuut op zijn wenken 
bediend door Mischon Bucuklar, die 
een diepte pass doorkopte op Jan-
sen, die op zijn beurt met een lob de 
doelman van Velsenoord kansloos 
liet: 1-0. RKAV had nu de teugels 
in handen. Met goed voetbal werd 
Velsenoord meer en meer terug ge-
drongen op eigen helft. Vlak voor 

rust kreeg RKAV een strafschop te-
gen. Duineveld van Velsenoord werd 
door Fabian Waayman en Bas den 
Daas netjes in de sandwich geno-
men, maar helemaal correct was dat 
niet en scheidrechter Straub beslis-
te strafschop. Deze werd onberispe-
lijk door Sebastiaan Spanjaard in-
geschoten: 1-1. De tweede helft gaf 
een meer aanvallend Velsenoord te 
zien. 1-2 Werd het door een geluks-
doelpunt, de bal kwam ongelukkig 
tegen het been van Robert Jansen, 
waarna de bal in het doel verdween. 
Dat was pech hebben. Maar RKAV 
bleef vechten voor al was het maar 
een puntje. En dat kreeg Aalsmeer 
dan ook. Al was het maar een scha-
mele troost. Een inzet van Eric Jan-
sen werd door een verdediger, met 
de hand van de doellijn gehaald. 
Strafschop. Deze werd door Eric 
Jansen onhoudbaar achter doelman 
Den IJzer geplaatst: 2-2. RKAV kan 
terug zien op een goede wedstrijd, 
vooral het goede keeperswerk van 
Stephan van Halm heeft mee gehol-
pen aan de uitslag. Komende zon-
dag 24 oktober wacht RKAV een 
uitwedstrijd tegen Zwanenburg. De 
aanvang is 14.00 uur.

Zaalvoetbal 1e klasse
Farregat pakt punt in topper 
tegen Theo Tol in Volendam
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was 
sporthal de Opperdam in Volen-
dam het décor van de zaalvoetbal-
topper in de 1e klasse. Farregat 1 
speelde tegen Theo Tol 1, een ploeg 
die net als de Aalsmeerders in deze 
competitie nog geen punt verspeeld 
heeft. Het Farregat begon goed aan 
de wedstrijd en er werden enke-
le kansen gecreëerd die er helaas 
niet in gingen. Na de openingsfase 
liet ook de tegenstander zien dat het 
de punten graag in Volendam wilde 
houden. Er ontstond een open wed-
strijd met kansen over en weer, iets 
wat voor het publiek zeer de moei-
te waard was om naar te kijken. 
Met zoveel kansen was het wach-
ten op doelpunten en die kwamen 
er. Het waren de zaalvoetballers 
van Theo Tol die de score opened. 
Op een harde lage schuiver had de 
keeper van het Farregat geen ant-
woord. Op dat moment wankelde de 
ploeg uit Aalsmeer, de organisatie 
viel weg en er werd meer met het 
hart dan met het hoofd gevoetbald. 
Dat de Aalsmeerders maar met een 
1-0 achterstand de rust in gingen, 
lag vooral aan de tegenstander die 
enkele grote kansen onbenut liet. 
Na rust een ander Farregat, het nam 
het initiatief over en zette de tegen-

stander snel onder druk. Dat je dan 
in een counter de 2-0 om je oren 
krijgt, kan natuurlijk gebeuren als je 
zo op de aanval speelt. Het Farregat 
liet het er niet bij zitten en al snel 
maakte Robin Oussoren met een 
droge knal 2-1. Het Farregat ging 
op zoek naar de gelijkmaker en die 
viel 5 minuten voor tijd door Eliaz el 
Hadji: 2-2. Khalid Akhiad presteerde 
het daarna nog om een bal snoei-
hard de kruising in te schieten: 2-3, 
waardoor de wedstrijd op zijn kop 
stond. Nu moesten de Aalsmeerders 
proberen om de voorsprong vast te 
houden en 3 punten mee te nemen. 
Hoewel het Farregat nog een paar 
kansen kreeg om de voorsprong 
uit te bouwen waren het de gasten 
die 3-3 scoorden en dit moesten de 
zaalvoetballers uit Aalsmeer zichzelf 
aanrekenen. Zo vertrok het publiek 
dat uiteindelijk de grote winnaar 
werd met een tevreden gevoel naar 
huis. Vrijdag 29 oktober speelt het 
Farregat de volgende wedstrijd in de 
1e klasse tegen Aorc/Palestra in de 
Sporthallen Zuid en op 5 november 
volgt een thuiswedstrijd tegen sub-
topper Volendam in De Bloemhof 
vanaf 21.05 uur. 

Koos Abrahamy

Hoge uitgooi Ramon van Laar.

Dartclub Poel’s Eye in Dorpshuis
Hoogstandje van debutant 
Ramon van Laar
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was er een dartavond in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Iedereen was 
weer van harte welkom om een pijl-
tje te komen gooien. Na de rela-
tief rustige vorige speelavond was 
er nu een sprake van een deelne-
mers toename van meer dan 40 pro-
cent. Vooral de ‘recreatieve’ darters 
wisten de weg naar het Dorpshuis 
(weer) te vinden. Natuurlijk waren 
er goede darters in de zaal. Maar de 
formule bij de Poel’s Eye is juist aan-
gepast aan de recreatieve darter. Bij 
de Poel’s Eye wordt namelijk gedart 
op drie niveaus. In eerste instantie 
is een vrije loting voor de poule in-
deling. Na de poule volgt de eerste 
schifting. De eerste twee in de pou-
le gaan richting de winnaar of de 
Sconeronde, de derde en vierde in 
de poule gaan richting de Scone of 
de E ronde. De tussenronde bepaalt 
in welke van de drie ronde men te-
recht komt. Dankzij deze formule 
dart een ieder lekker veel. Aange-
zien er genoeg dartborden zijn, gaat 
het toernooi, ondanks zijn vele wed-
strijden, lekker door. De drie finales 
waren ook op de afgelopen ‘drukke’ 
speelavond weer voor twaalven ge-
speeld. Hierna konden de prachti-
ge bossen rozen, de bierflessen en 
de celebrations worden verdeeld. 
De bossen rozen waren voor de fi-
nalisten van de winnaarronde. De 
Jannen, Kranendonk en Schild, Re-
ne Kruit en Tim Maas zagen in de 
kwartfinale het vooruitzicht op de 
plant verdwijnen. Floor van Zan-
ten en Danny Zorn hadden de ro-
zen in gedachte al aan hun gelief-
des gegeven, maar zij strandden in 
de halve finale. De rozen kwamen 
uiteindelijk terecht bij (de partners 
van) winnaar Jonny Nijs en run-
ner up Bak. De bierflessen gingen 
naar de winnaar van de Sconeron-
de, Christopher Brouwer, en de fi-
nalist, Jeroen van den Helder. Ilona 
Bak en Arnold Sluijs werden ‘der-

de’, terwijl Rob Braam, Michel van 
Galen, Co van Dam en Ramon van 
Laar gedeelde vijfde (kwartfinale) 
werden. De tweede plaatsen van de 
winnaarronde en Scone ronde had-
den een historisch tintje. Al in het 
eerste seizoen stonden Bak en Je-
roen veelvuldig tegenover elkaar in 
de finale. Voor de tweede keer op rij 
werd Gilbert van Eijk de winnaar van 
de E ronde. Een unicum, niet eerder 
won iemand twee keer op rij de E 
ronde. De ‘punt op de i prijs’, voor 
een opmerkelijke prestatie, ging 
voor het eerst niet naar een per-
soon, maar een aanwezig dartteam. 
Het dartteam ’t Zooïtje, met dubbele 
punt op de i (it’s all in the name) zet-
te met goede prestaties een (dub-
bele) punt op de i. Niet alleen won 
Gilbert de E ronde, teamgenoot Vic-
tor van Schie was zijn tegenstan-
der in de finale, terwijl teamgenote 
Henny Taal tot de halve finale reikte. 
Met de chocolaatjes van de vorige 
avond meegerekend kwam Gilbert 
al op twee en één derde doos. Zijn 
partner dijt dan ook uit, al speelt 
haar zwangerschap daar ook een 
niet onbelangrijke rol in. Als laat-
ste ging een grote fles bier naar Ra-
mon van Laar voor zijn hoge uitgooi 
van 160. Een uitstekend hoogstand-
je, en de hoogste uitgooi tot nu toe 
van dit seizoen. Hij mocht een slin-
ger aan het Mystery Out rad geven. 
Wederom viel de jackpot niet. Het 
geld in de Mystery Out pot is onder-
tussen opgelopen naar 56 euro. Dit 
geld kan gewonnen worden door 
een darter die een uitgooi van 90 of 
hoger gooit. Nóg een reden om bij 
de Poel’s Eye te komen darten. De 
deur staat wagenwijd open voor al-
le dartliefhebbers, jong en oud, man 
en vrouw, goed of recreatief.
De volgende speelavond is volgen-
de week vrijdag 29 oktober. De in-
schrijving sluit om 19.45 uur, deel-
name kost drie euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. 

Schaatsseizoen van start
Aalsmeer - Op de ijsbaan in Haar-
lem is het schaatsseizoen begon-
nen. Elke zaterdagmiddag van 16.30 
tot 17.45 uur wordt er getraind door 
de leden van STG VZOD op de half-
overdekte schaatsbaan in Haarlem. 
De jongste jeugd krijgt les op het 
middenterrein van de trainers Ger-
trude Brommer en Richard Panne-
koek. Het recht op de schaatsen 
staan en de eerste beginselen van 
het bochten rijden, het zogenaam-
de pootje-over, het komt allemaal 
aan bod. 
De gevorderde jeugd en de senio-
ren rijden op de buitenbaan. Erva-
ren trainers als bijvoorbeeld Dirk 
van Veldhoven, Jacques v/d We-
ijden, Peter Kuipers en hoofdtrai-
ner Jos van Lith verzorgen hier de 
training voor de diverse groepen die 
naar niveau zijn ingedeeld. Bij al-
les staat het plezier in schaatsen rij-
den voorop. De eerste training vond 
plaats onder zomerse omstandighe-
den, maar deze week zakte het kwik 
al aardig richting nulpunt en kwa-
men de warme schaatsjacks goed 
van pas. Inmiddels zijn de eerste 
groep 4 wedstrijden en baanwed-

strijden verreden. Na een zomer vol 
met fiets- en skeelertraining is het 
niet verwonderlijk dat de eerste per-
soonlijke records en zelfs het eer-
ste clubrecord verbeterd is. Buiten 
de langebaan wedstrijden is ook 
het marathon-seizoen deze week 
van start gegaan. VZOD is in al-
le categorieën goed vertegenwoor-
digd. Niet alle leden trainen voor 
de langebaan of marathon wed-
strijden, sommigen zijn ook in trai-
ning om mee te kunnen doen aan 
de wedstrijden op de Weissensee in 
Oostenrijk in januari 2011. Anderen 
houden, zoals elk jaar, rekening met 
een strenge winter en dus veel na-
tuurijs. Zo heeft iedereen zijn eigen 
redenen om te trainen, maar bij al-
lemaal staat één ding hoog in het 
vaandel: Het is leuk om te schaatsen 
en nog leuker als je het een beet-
je goed kunt! Wil je een keer een 
schaatswedstrijd bezoeken in Haar-
lem, dat is altijd mogelijk en de en-
tree is gratis. Kijk op www.ijsclub-
haarlem.nl/langebaan/wedstrijden.
php, dan kun je van dichtbij mee-
maken hoe leuk dat is.
Voor meer info zie www.stgvzod.nl .

Handbal Eredivisie
Broodnodige punten voor 
heren FIQAS Aalsmeer 
Aalsmeer - De mannen van FI-
QAS Aalsmeer hebben zaterdag 
een broodnodige overwinning be-
haald. In De Bloemhof had Loreal 
geen schijn van kans en werd volle-
dig overlopen. 
Na een 16-5 ruststand werd het uit-
eindelijk 34-13 voor de Aalsmeer-
ders die daardoor zijn gestegen 
naar plaats vier op de ranglijst. Ei-
genlijk had FIQAS Aalsmeer – dat 
speelde met een opvallend jong 
team, waarin Bas Troost en Remco 
van Dam het uitstekend deden en 
de Deen Lasse Winterskov zijn ere-
divisie-debuut maakte, vanaf mi-
nuut 1 het initiatief in de wedstrijd 
en stond al snel met 5-0 voor. Heel 
even kon de ploeg uit Venlo iets te-
rug doen, en na een minuut of der-
tien op 6-4 komen, maar toen scha-
kelden de Aalsmeerders weer een 
tandje bij en liepen al snel naar de 
ruststand van 16-5. De tegenstan-
der kwam er niet meer aan te pas, 
kon het snelle spel eenvoudig niet 
bijhouden en kwam zelf nauwelijks 
aan scoren toe. Dat ging na rust 
overigens gewoon zo door. Opnieuw 
werden veelvuldig jonge spelers in-

gezet en die deden het uitstekend. 
Ook keeper Jeroen van ’t Hart was 
goed op dreef, want hij stopte zo-
wel in de vijfde als de zesde minuut 
na rust een penalty en twee minuten 
later ook nog eens een break out. 
FIQAS Aalsmeer ging intussen rus-
tig door met het scoren van fraaie 
treffers en wist ook twee keer een 
vlieger te spelen. Pas in de 47e mi-
nuut maakte Loreal hun tiende goal, 
maar toen was de wedstrijd – die 
geen moment spannend was – na-
tuurlijk allang gespeeld. Het meest 
spectaculaire doelpunt kwam he-
lemaal aan het eind van de wed-
strijd toen keeper van ’t Hart scoor-
de ‘over de hele’ en de eindstand op 
34-13 bepaalde. 
Komende zaterdag 23 oktober spe-
len de heren van FIQAS Aalsmeer 
opnieuw thuis en nu komt Quin-
tus op bezoek, de ploeg waar trai-
ner/caoch René Romeijn vorig jaar 
nog in dienst was. De wedstrijd be-
gint om 20.30 uur en uiteraard is pu-
bliek welkom. Eerst het de beurt aan 
de dames. Om 18.45 uur begint voor 
de Fiqas ploeg de wedstrijd tegen 
Foreholte.

Foto: Don Ran
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Sjoelcompetitie 
in Dorpshuis
Kudelstaart - Donderdag 14 ok-
tober heeft sjoelclub Aalsmeer 
haar jaarvergadering gehouden. 
Het werd een goede en snelle ver-
gadering zodat tijd over was voor 
het competitie sjoelen. De uitslag: 
Hoofdklasse: 1. Patrick Haring 1449, 
2. Cock Tukker 1428; A-klasse: 1. 

RKDES na zege op HBC 
op de tweede plaats
Aalsmeer - Het Kudelstaartse RK-
DES maakt een goede fase door in 
de competitie. Al weken wordt er 
niet meer verloren en zet het, on-
danks de vele blessures, een goe-
de reeks van resultaten neer. Om dit 
te continueren moest er afgelopen 
zondag wel gewonnen worden in de 
thuiswedstrijd van HBC. Op de rang-
lijst is het verschil slechts 1 punt in 
het voordeel van de Kudelstaarters. 
In een enerverende wedstrijd won 
RKDES met 3-1 en door dit resultaat 
staat het team van trainer Rob We-
ver op de tweede plaats in de derde 
klasse C. RKDES startte zeer goed 
en dat resulteerde in diverse kansen 
in de beginfase. In de derde minuut 
verdiende Ivo Lentjes meer, maar 
zijn fraaie kopbal werd door de kee-
per van ABC goed verwerkt. In de 8e 
minuut kreeg RKDES wat het ver-
diende, Richard de Vries kwam van 
zijn eigen helft in het strafschopge-
bied. Zijn fraaie voorzet werd pri-
ma door Roald Pothuizen ingescho-
ten, 1-0. In de 15e minuut schoot 
Edwin van Maris op de paal, na een 
vrije trap. RKDES bleef in de eerste 
helft de betere ploeg en verdiende 
meer. Toch kwam HBC in de slotfase 
van de eerste helft op gelijke hoog-
te. Een ongelukkige uittrap van RK-
DES keeper Ivo Peters, kwam tegen 
een speler van HBC aan en de bal 
belandde in het doel van RKDES. 
Hierdoor werd de ruststand 1-1. In 
de tweede helft kwam Marco v.d. 
Jagt erin voor de geblesseerd ge-
raakte Ivo Lentjes. Nog maar koud 
in het veld gaf Marco v.d. Jagt zijn 

visitekaartje af door in de 49e mi-
nuut RKDES weer op voorsprong 
te zetten, 2-1. Daarna liet RKDES 
zich terugzakken. Ook al omdat Ri-
chard de Vries geblesseerd uitviel, 
voor hem kwam Mohammed Cha-
oukat in het veld. Beide teams kre-
gen kansen over en weer. Zo was 
Marco v.d. Jagt bijna bij zijn twee-
de doelpunt, maar zijn kopbal ging 
net over. HBC drong in de slotfa-
se steeds meer aan, maar een uit-
stekende dieptebal kwam bij Edwin 
van Maris terecht. Op snelheid liet 
hij de HBC-verdediging achter zich 
en scoorde fraai 3-1. In de slotfase 
leek het nog spannend te worden 
toen invaller Mohammed Chaoukat 
zijn tweede geel kreeg, dus rood, na 
een handsbal in het strafschop ge-
bied. Scheidsrechter J. Ares Garcia 
kon niet anders doen dan een straf-
schop geven. Maar Ivo Peters liet 
zien dat hij dit seizoen uitstekend in 
vorm is en hij stopte de strafschop. 
Daarna kwam RKDES niet meer in 
de moeilijkheden en werd door bei-
de ploegen niet meer gescoord. 
Door de 3-1 overwinning,staat RK-
DES op een fraaie tweede plaats. 
Een groot compliment voor het 
team. Ondanks de vele blessures, 
laten het Kudelstaartse team zien 
dat het over de juiste mentaliteit be-
schikt. Maar ook een goed resultaat 
voor de opleiding van de RKDES 
jeugd. Ook in deze wedstrijd ston-
den een aantal jeugdspelers vanuit 
de eigen opleiding op het veld. 

Ad Verburg

De Blauwe Beugel begint 
aan nieuw schaatsseizoen
Rijsenhout - Het nieuwe schaats-
seizoen is voor de schaatsers van 
De Blauwe Beugel, na een lange zo-
mer van hard trainen en fietsen, bij-
zonder goed gestart. Het schaats-
seizoen begon in Haarlem een week 
later dan vorig seizoen, waardoor 
een aantal schaatsers alvast uitwe-
ken naar de banen in Den Haag en 
Hoorn, die al wel open waren. Ook 
de verschillende selecties waren al 
eerder actief op deze banen en be-
gonnen zo goed voorbereid aan de 
eerste trainingen op het ijs in Haar-
lem. In de diverse eerste langebaan-
wedstrijden werd al weer goed ge-
presteerd en waren er direct een 
aantal records te noteren. Menno 
Kramer reed in Heerenveen met-
een al twee dik verdiende persoon-
lijke records waarvan zijn snelste 
tijd ook een nieuw clubrecord Ju-
nioren B op de 500 meter in 38.68. 
Zijn 1500 meter ging in 2.01.33, te-
vens een mooi persoonlijk record. 
Donderdag 14 oktober werden ’s 
avonds in Haarlem ook weer de eer-
ste wedstrijden afgewerkt. De mara-
thoncompetitie C1 in Haarlem ging 
afgelopen maandag 18 oktober ook 
weer van start. Voor de rijders van 

Schaatsteamhaarlem.nl een mooie 
gelegenheid om zich even te testen 
voordat het landelijke Eerste Divisie 
geweld start aanstaande zaterdag 
op de Jaap Eden baan. In de eind-
sprint werd Bart van der Vlugt nipt 
geklopt door Erik Valent met vlak 
daarachter Mats Stoltenborg op de 
derde plaats. Bij de Dames eindig-
de Crissie de Jeu op een mooie vier-
de plaats na ook al in de premie-
sprint een bonus te hebben gepakt. 
De traditionele trainingsweek in de 
herfstvakantie in Inzell gaat ook dit 
jaar helaas niet door omdat de baan 
in Inzell overdekt wordt. Als alterna-
tief wordt er een trainingskamp van 
drie dagen voor de jeugd van 8 tot 
en met 17 jaar georganiseerd in het 
oosten van het land. Daarbij zal er ’s 
ochtends getraind worden door de 
jeugdleden op de prachtige IJsbaan 
Twente in Enschede en in de mid-
dag worden andere trainingsactivi-
teiten georganiseerd. 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.

Achter: Alyssa te Riele, Lars van Limpt, Diana Weststeijn, Shewa Bernsen, Sa-
har Mohammed Voor: Coach Andre Uffelie, Hanna Viet, Frank te Riele, Hein 
van Leeuwen, Steven de Jong, Thomas van der Zwaard, Jan Willem Weststeijn 
en trainer/coach Frits Vink.

Korfballers toch kampioen
Gelijk spel na bijzondere 
wedstrijd VZOD A1
Kudelstaart - Het zou een veelbe-
lovende donderdagavond worden. 
VZOD A1 was hoe dan ook kampi-
oen, maar moest Badhoevedorp A1 
achter zich laten met een gelijk spel 
of winst om allèèn kampioen te wor-
den. Iedereen wist wat er op het spel 
stond. Coach Frits Vink hamerde er 
constant op dat ze zich moesten 
concentreren en dat ze er nog lang 
niet waren. Wilden ze het kampioen-
schap namelijk weer met een ander 
team delen? De wedstrijd werd op 
een trainingsavond gespeeld. Des-
ondanks waren er heel veel men-
sen die het team kwamen aanmoe-
digen. De wedstrijd verliep voor bei-
de ploegen stroef. Pas na drie mi-
nuten viel het eerste doelpunt, na-
dat een dame van Badhoevedorp 
Diana Weststeijn voorbij liep en 
het netjes afmaakte. Pas vijf minu-
ten na het eerste doelpunt kwam 
de gelijkmaker van Hein van Leeu-
wen, die daarvoor nog op een onge-
lukkig moment een strafworp miste. 
Daarna sloeg de wedstrijd om. Goal 
na goal werd er gescoord door Bad-
hoevedorp alsof het niets was. Het 
versufte VZOD A1 had niets meer 
in te brengen, resulterende in een 
1-7 achterstand bij rust. Het moest 
anders. Hoewel het haast onmo-
gelijk zou zijn, moest deze achter-
stand omgebogen worden. En met 
een peptalk van coaches Frits Vink 
en André Uffelie gingen ze vol moed 
het veld weer op. De tweede helft 
begon goed nadat Hein van Leeu-
wen na een wegtrekbal zijn tweede 
goal van de wedstrijd had gemaakt. 

Nog maar vijf doelpunten te gaan. 
Jammer genoeg kwam er weer fase 
waarin alles lukte bij Badhoevedorp. 
Ze scoorden drie doelpunten waar-
door VZOD nu tegen een 2-10 ach-
terstand aankeek. De moed zakte in 
de schoenen en ze wisten dat het 
nu heel moeilijk zou worden. Maar 
de wonderen zijn de wereld nog niet 
uit. Frank te Riele bracht met twee 
schitterende schoten de stand terug 
naar 4-10, waardoor het publiek nu 
langzamerhand ook rumoerig begon 
te worden. Lars van Limpt, die trou-
wens geweldig begon in de twee-
de helft, scoorde het vijfde doelpunt 
namens VZOD A1. Het zesde doel-
punt bleef uit, waardoor Badhoeve-
dorp A1 de eindoverwinning nog 
even uitstelde door hun elfde doel-
punt te scoren. Nog tien minuten te 
gaan en nog zes doelpunten te sco-
ren. Was het dan toch mogelijk? 
Met achtereenvolgens doelpunten 
van Alyssa te Riele, Hein van Leeu-
wen, Lars van Limpt, Thomas van 
der Zwaard en Frank te Riele, werd 
de stand teruggebracht naar 10-11. 
Ook de spelers van het eerste van 
VZOD, die op dat moment op het 
andere veld aan het trainen waren, 
begon de junioren aan te moedigen 
met luid gebonk op de boarding. In 
de allerlaatste minuut wist Alyssa te 
Riele de verlossende gelijkmaker te 
scoren. Een fantastisch eind van de-
ze wedstrijd die de supporters de 
adem had ontnomen. Aan dit gelijk-
spel had VZOD A1 genoeg om al-
leen veldkampioen 2010 te worden.

Voetbalwedstrijd tegen Overbos
Aalsmeer doet zichzelf tekort
Aalsmeer - Ook tegen Overbos is 
het Aalsmeer afgelopen zaterdag 
niet gelukt om de broodnodige pun-
ten te verzamelen. Het moet worden 
gezegd: het geluk ontbreekt ook 
de laatste tijd. Op het moment dat 
Overbos stormrijp was viel er een 
ongelukkig doelpunt aan Aalsmeer 
zijde. Een doelpunt in de 88e minuut 
gescoord door Peter Neuvel kwam 
te laat om nog een punt weg te sle-
pen uit Hoofddorp. Aalsmeer startte 
gedreven in de eerste minuten met 
Jeffrey Blikslager weer als rechts-
back, terug na een lange blessure. 
Hij groeide in de wedstrijd en was 
één van de uitblinkers. Tim Mille-
naar kreeg deze middag de kans 
om op het middenveld te preste-
ren. Al in de 5e minuut moest kee-
per Marco Brouwer van Overbos 
languit naar de hoek om een vrije 
trap van Peter Neuvel weg te slaan. 
Uit de voorzet van deze actie ging 
de bal net voorlangs. Uit een voor-
zet van Peter Neuvel in de 13e mi-
nuut schoot Ilker Yildiz uit de draai 
hard over. Aalsmeer dicteerde het 
spel in de eerste 20 minuten, maar 
was te gretig om op voorsprong te 
komen. Veel werk moest verzet wor-
den om foute passes te herstellen. 
Overbos had zich nog niet laten 
zien in deze periode. De eerste de 
beste aanval in de 22e minuut was 
het raak. De slimme Dennis Govers 
wurmde zich langs drie Aalsmeer-
ders en liet Sander Bakker kansloos, 
1–0. Dit gaf Aalsmeer zo een dreun 
dat vanaf dat moment het vertrou-
wen weg was en de wedstrijd rom-
melig werd. Overbos, geen echte 
hoogvlieger, ging hier in mee, zo-
dat het publiek naar de rust uitkeek. 
De laatste minuten voor de rust wa-
ren voor Overbos. Sander Bakker 
hield de stand op 1-0. Wissels in de 
tweede helft waren: Salih Yildiz voor 
Nick v.d. Broek en Burak Sitil voor 

Tim Millenaar. Aalsmeer was ge-
vaarlijk in de 48e minuut, toen Pe-
ter Neuvel uit de ‘heup’ net naast 
knalde. Aalsmeer had meer balbe-
zit. Overbos speelde effectiever en 
was daardoor gevaarlijker. Speciaal 
in de counters. Aalsmeer had maz-
zel in de 57e minuut, toen uit een 
counter Firgil Cairo met een lob over 
doelman Sander Bakker binnenkant 
lat raakte en de bal weer het veld 
in stuiterde. Aalsmeer had pech in 
de 61e minuut na een harde inzet 
van de veel werk verzettende Dirk 
Jan v.d. Meer. Ook Salih Yildiz was 
dicht bij een doelpunt in de 66e mi-
nuut. Marco Brouwer sloeg de bal 
tot corner. Aalsmeer voerde de druk 
op, maar had geen geluk op scho-
ten van Peter Neuvel en Salih Yildiz. 
Scheidsrechter Zondervan onthield 
Aalsmeer een penalty in de 82e mi-
nuut toen Lucien Fraenk in schiet-
positie voor doel naar beneden 
werd getrokken. Alles zat ook tegen. 
Aalsmeer schijnt bij de scheidsrech-
ters wat geel betreft wel ‘in’ te zijn. 
In een wedstrijd waarin niets ge-
beurde vijf keer geel trekken is wel 
te veel van het goede. Uit een coun-
ter waaruit een corner ontstond 
schoot Firgil Cairo vanaf de corner-
vlag via de handen van Sander Bak-
ker tot afgrijzen van iedereen in het 
doel en was het 5 minuten voor tijd 
2–0. Aalsmeer rechtte nog eenmaal 
de rug. Uit een vrije trap in de 88e 
minuut van Peter Neuvel werd het 
nog 2–1 en gloorde er nog hoop. 
Zelfs in de laatste minuut werd de 
bal op een inzet van Salih Yildiz nog 
van de lijn gehaald. Het mocht niet 
meer baten. Aalsmeer speelt zijn 
eerste wedstrijd nu op zaterdag 30 
oktober tegen Haarlem Kennemer-
land aan de Dreef. Aanvang wed-
strijd 14.30 uur. 

Jack van Muijden

Jan de Leede 1311, 2. Cor Franck 
1310; B-klasse: 1. Petra Houweling 
1307, 2. Bert Houweling 1270 (pr); 
C-klasse: 1. Klaas de Vries 1196, 
2. Pim v/d Meer 1193; D-klasse: 1. 
Jan Alderden 1203, 2. Wil v Leeu-
wen 1178; E-klasse: 1. Jan Gelijn 
Dzn 1123, 2. Dirk Mol 1109; F-klas-
se: 1. Mirjam v/d Berg 1072, 2. Co 
Eveleens 1017. 
De volgende sjoelavond is op don-
derdag 28 oktober in het dorpshuis 
in Kudelstaart

Speelavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 25 ok-
tober houdt buurtvereniging Al-
len Weerbaar voor liefhebbers een 
speelavond. 
Klaverjassen en jokeren staan op 
het programma. Er wordt gekaart 
in Het Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat en de aanvang is 20.00 uur. 
Kaarters worden gevraagd om ui-
terlijk 19.45 uur aanwezig te zijn. 
Het klaverjassen tijdens de vorige 
speelavond is gewonnen door de 
heer Presser met 5720 punten en bij 
het jokeren wist mevrouw L. Schuit 
met 67 punten de hoogste eer te be-
halen.

Huub wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjas-
sen, jokeren en ook biljarten staan 
op het programma. 
Mensen die graag willen rummi-
kubben of hartenjagen zijn ook van 
harte welkom. Op donderdag 14 ok-
tober is het klaverjassen gewonnen 
door Huub Bouwmeester met 5281 
punten, gevolgd door Han Raad-
schelders met 5274 punten. Het jo-
keren is gewonnen door Bets Teu-
nen met 116 punten en op de twee-
de plaats is Gerard de Wit geëindigd 
met 133 punten.

Boeiende duels bij ZABO 
zaalvoetbalcompetitie 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
16 oktober is de ZABO zaalvoetbal 
competitie voortgezet met de der-
de speelronde. De openingswed-
strijd ging tussen Schijf Grondbo-
ringen en LEMO-gaat-los. Eerst-
genoemd team won met de rui-
me cijfers van 7-1. Vervolgens trad 
Sportcafé de Midi’s aan tegen Pil-
ler Sport. Bij de rust leidde De Midi’s 
met 3-1 en in de tweede helft kwam 
de ploeg door een benutte straf-
schop op een 5-1 voorsprong waar-
mee de strijd vroegtijdig was beslist. 
De Midi’s liep vervolgens uit via 8-1 
naar 9-2. In de slotfase verzacht-
te Piller Sport nog enigszins het 
leed door tweemaal te scoren. Eind-
stand 10-4 voor Sportcafé de Midi’s. 
De derde wedstrijd ging tussen Ac-
con en Sporting Uithoorn en dit du-
el bleef spannend tot de laatste se-
conde. In de tweede helft stond Ac-
con met 4-2 voor, maar kreeg het 
nog moeilijk in de slotminuten. Van-
wege twee gele kaarten voor Accon 
kreeg Sporting Uithoorn een man-
meer situatie, maar de ploeg profi-
teerde slechts één keer: 4-3 wat ook 
de eindstand werd. Het vierde duel 
van het avondje ZABO was de ont-
moeting tussen LEMO en Café Joh-
nny’s. Bij de rust gaf het scorebord 

2-1 aan voor LEMO en in de twee-
de helft liep het team uit naar 4-1. 
Café Johnny’s toonde veerkracht en 
kwam terug tot 4-3. De gelijkma-
ker bleef uit en Sjef Hammouti stel-
de de zege veilig voor LEMO. Eind-
stand 5-3. Voor LEMO scoorde Sen-
nan Jacub drie fraaie goals, maar 
het mooiste doelpunt werd gemaak-
te door doelman Remco Schalkwijk. 
Hij plaatste met een gerichte uit-
trap de bal over het hele veld in één 
keer over de keeper van Café John-
ny’s die te ver voor zijn doel stond. 
De slotwedstrijd van speelronde 3 
ging tussen DGL en Amsec Bevei-
liging. DGL boekte een 8-3 zege en 
blijft gedeeld koploper van de ZA-
BO-competitie. De wedstrijden wer-
den gespeeld in hal 2 van sporthal 
de Bloemhof en stonden onder des-
kundige arbitrage van de scheids-
rechters Leen Overbeek, Mike van 
Miltenburg en Peter Meyer. Speel-
ronde 4 volgt op zaterdag 30 okto-
ber, wederom in de Bloemhof. De 
huidige stand ziet er nu als volgt uit: 
Sportcafé de Midi’s 3-9, DGL 3-9, 
Café Johnny’s 3-6, Accon 3-6, Schijf 
Grondboringen 3-4, LEMO-gaat-
los 3-3, Amsec Beveiliging 3-3, LE-
MO 3-3, Sporting Uithoorn 3-1, Pil-
ler Sport 3-0.

Multi Carla van Rooijen 
finisht in Ironman Hawaï 
Aalsmeer - In de triatlonsport geldt 
één wedstrijd als het hoogst haalba-
re: de Ironman Hawaï. Dit is de ba-
kermat van de sport, want daar ont-
stond uit een weddenschap de klas-
sieke triatlonafstand. 
Triatlete Carla van Rooijen van het 
Oceanus/Multi Supplies Triathlon 
Team maakte op 9 oktober haar 
droom waar: finishen op Hawaï. 
Meedoen aan de triatlon der triat-
lons op Hawaï is voor veel triatle-
ten een grote droom, maar elk jaar 
kunnen slechts 1800 triatleten uit de 
hele wereld meedoen. Het hele jaar 
door zijn er kwalificatiewedstrijden 
om je te plaatsen voor de triathlon 
op Hawaï die geldt als het WK over 
de Ironmanafstand (3,8 km zwem-
men, 180 km fietsen en 42 km lo-
pen). Aalsmeerse Carla van Rooijen 
plaatste zich al vroeg in het seizoen 
bij de Ironman van Zuid-Afrika. Het 
hele seizoen kon ze zich vervol-
gens verheugen op haar ‘toetje’ op 
het Vulkanische eiland. Het zwem-
men, wat niet haar beste onder-
deel is, ging naar eigen zeggen best 
goed. Ze had in ieder geval geen 
last van de drukte van het startveld 
van 1800 triatleten. Op de fiets ging 
ze gelijk als een speer weg. Na twee 
uur werd het fietsen erg zwaar door 
stevige rukwinden over het kale la-
valandschap. Toch kon ze met een 
fietstijd van 5.32 minuten dik te-
vreden zijn. Toen restte alleen nog 
een marathon, die Van Rooijen erg 

sterk liep. Ze wist al dat de dames in 
haar categorie ver voor haar zaten, 
dus ze kon zich niet druk maken om 
een podiumplek. Tijdens het lopen 
had ze vooral genoten. Daarbij liep 
ze de marathon nog in 3.30 uur. De 
Multi-dame finishte 10.37.56 uur als 
825ste. “Finishen daar was echt kip-
penvel. Wat een belevenis en echt 
super om mee te maken. Echt heel 
bijzonder”, liet ze weten. Bijzonder 
was het zeker. Het Multi Triathlon 
Team is dan ook trots op de presta-
tie van Carla.

Carla van Rooijen finishte de Ironman 
Hawaii in 10.37.56 uur. 

Prijzen voor Judoka’s 
Aalsmeer - Dertien judoka’s van 
Ron van Raaphorst zijn afgelo-
pen weekend vol strijdlust naar het 
Randori toernooi in Assendelft af-
gereisd. Alle welbekende clubs uit 
de wijde omgeving waren hier ver-
tegenwoordigd met hun beste ju-
doka’s. In de eerste groep haalden 
Jesse Wolfs, Lars van de Nesse en 
Shion Hosono de eerste plaats. Tie-
mo Karssen en Dafne Mouritz wis-
ten een welverdiende tweede plaats 
te scoren. Jesse Leenders kon na 
een heel sportief gestreden toer-
nooi genoegen het brons in ont-
vangst nemen. Kairi Hosono kon 
door de zware tegenstand niet aan 

judo toekomen. Hij ging huiswaarts 
met de vierde plaats. In de twee-
de groep wisten Douwe Leenders 
en Luna Monsees het goud te be-
machtigen. Hun medejudoka’s Chris 
van de Nesse, Kelvin Lindenburg en 
Fauve Eman behaalden een welver-
diende tweede plaats. Kelvin liet met 
zijn supersnelle worpen zien dat ju-
do ook een supersnelle sport is. Een 
Ippon scoren in 4 seconden komt 
toch wel heel dicht bij het record. 
Sam Lindauer wist helaas geen po-
diumplaats te behalen. Trainer Ron 
van Raaphorst kijkt terug op een 
geslaagd toernooi met goede resul-
taten van zijn leerlingen.

Strandtraining en uitreiking 
medailles AVA-jeugd
Aalsmeer - Op zondag 10 oktober 
zijn na diverse wedstrijdavonden 
(tijdens de trainingen) de uitslagen 
van de medaillewedstrijden bekend 
gemaakt. Echter niet zonder eerst 
een bos- en strandtraining. Met cir-
ca 30 kinderen, diverse ouders met 
en zonder honden werd om circa 10 
uur naar Langevelderslag gereden. 
Daar aangekomen is gezamenlijk 
door het bos, via de duinen naar het 
strand gelopen. Er is loopscholing 
gedaan op het zand, er zijn spelle-
tjes gespeeld en afgesloten is met 
een heuse titanenstrijd in een esta-
fette met twee teams. Om het extra 
zwaar te maken, werd deze niet al-
leen in het mulle zand gedaan, maar 
ook nog eens duin op en af. Vol be-
wondering keken de wandelaars 
op deze zonovergoten dag toe hoe 

de kids van AVA zich in deze ‘strijd’ 
staande hielden. Daarna terug naar 
de atletiek-kantine aan de Sport-
laan. Daar aangekomen werden de 
tafels ‘gedekt’ en werden de kinde-
ren getrakteerd op patat en snacks. 
Tot slot eindelijk het doel van de 
dag, de uitreiking van de diploma’s 
en de medailles voor de geleverde 
prestaties in de diverse medaille-
wedstrijden. 
Voor iedereen was er een medail-
le van een aanmoedigingsmedail-
le tot uiteraard de gouden medail-
le. De kleur van de medaille werd 
bepaald door het aantal meegeda-
ne wedstrijden (minimaal 4 uitsla-
gen) en de prestaties in zijn of haar 
klasse voor de diverse onderdelen, 
dit alles omgerekend naar een ge-
middelde bepaalde de kleur.
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Première van Meneer B in 
Amstelveens Poppentheater
Aalsmeer - Op zondag 24 okto-
ber om 14.30 uur gaat de voorstel-
ling ‘Het dagelijks leven van Meneer 
B’ in het Amstelveens Poppenthea-
ter in première. 

Deze voorstelling zal de Amstel-
veense acteur Martijn Donders 
maandag 25 oktober om 14.30 uur 
herhalen. Meneer B is telefonist bij 
een klachtenlijn. Elke dag staat hij 
in de file en om 12.00 uur eet hij een 
witte boterham met kaas. Zo is het, 

en zo zal het altijd zijn. Of toch niet? 
Meneer B. droomt van een podium, 
hij ziet zichzelf in glitterpak, omringd 
door muzikanten, zingend en swin-
gend. Deze humoristische voorstel-
ling is een combinatie van slapstick, 
absurde humor, muziek en dans in 
een decor vol verrassingen. Toe-
gangsprijs is 7,50 euro. Telefonisch 
reserveren kan op donderdag, vrij-
dag, zaterdag en zondag van 10.00 
tot 14.00 uur via 020-6450439 of via 
www.amstelveenspoppentheater.nl.

Geronimo Stilton in bieb
Aalsmeer - Dinsdag 12 okto-
ber organiseerde The Read Shop 
in samenwerking met bibliotheek 
Aalsmeer een signeersessie met 
Geronimo Stilton. 
Deze muis is zowel de hoofdper-
soon als de schrijver van het ge-
lijknamige boeken van Uitgeverij 
De Wakkere Muis. Tussen 15.00 en 
17.00 uur kwamen zo’n 150 kinde-
ren naar de bibliotheek in de Markt-
straat om hun boek te laten signe-

ren en om met hun held op de fo-
to te gaan. Deze foto kunnen zij bin-
nenkort in The Read Shop in de Op-
helialaan op komen halen. Daarna 
konden de kinderen een kleurplaat 
inkleuren en een quiz maken. Na af-
loop trok Geronimo drie prijswin-
naars. Luna Kouw, Dylan de Rooy 
en Roos Arets zijn de gelukkigen en 
konden afgelopen vrijdag hun prijs 
ophalen in The Read Shop en trots 
op de foto!

Paddestoelen bij Boerenvreugd
Aalsmeer - Bij Kinderboerderij 
Boerenvreugd is een tijdelijke ten-
toonstelling opgezet over padde-
stoelen. Kinderen en volwassenen 
kunnen, aan de hand van handge-
maakte modellen op ware groot-
te, de meeste bekende en ook on-
bekende soorten paddestoelen zien. 
Informatie over de groei, ontwikke-
ling en voortplanting is op duidelij-

ke posters te lezen en te zien. Wel-
ke paddestoelen zijn giftig en welke 
kun je wel eten? Welke dieren zijn 
juist dol op paddestoelen? Wat is de 
functie van paddestoelen in de na-
tuur? Hoe worden champignons ge-
teeld? Allemaal vragen die worden 
behandeld in de tentoonstelling in 
de kinderboerderij aan de Beetho-
venlaan in de Hornmeer.

Herfstactiviteit op Geitenboerderij
Workshop zeepketting maken 
met gevonden herfstschatten
Aalsmeer - In geitenboerderij Ri-
dammerhoeve in het Amsterdamse 
Bos wordt tijdens de herfstvakantie, 
op zondagmiddag 24 oktober, een 
workshop voor kinderen georgani-
seerd. Onder begeleiding van me-
dewerkers van Zeepatelier Uzepia 
uit Kudelstaart wordt een zeepket-
ting gemaakt. Hiervoor brengen de 
kinderen hun kastanjes, eikeltjes en 

andere gevonden herfstschatten uit 
het Amsterdamse Bos mee naar de 
boerderij. De workshop is van 12.00 
tot 16.00 uur. Kosten voor de activi-
teit (inclusief zeep en kralen) en wat 
lekkers tijdens het knutselen zijn 
9,50 euro per kind. Voor verdere in-
formatie kan de website van de Gei-
tenboerderij, www.geitenboerderij.
nl, geraadpleegd worden.

Aalsmeer - Ter gelegenheid van de Kinderboekenweek heeft basisschool De 
Wegwijzer afgelopen donderdag een boekenmarkt georganiseerd. Alle kinde-
ren mochten hun eigen oude boeken verkopen en bij andere kinderen boe-
ken kopen. In alle klassen was het een drukte van jewelste. Vele boeken wis-
seleden voor een klein bedrag van eigenaar. Voor hen die niet zo van twee-
dehands boeken houden was er in de grote zaal een stand van de Readshop 
met nieuwe boeken.

Boekenmarkt op Wegwijzer

Sporten, zwemmen en 
spelen in herfstvakantie!
Aalsmeer - De herfstvakantie is dit 
jaar van maandag 25 tot en met vrij-
dag 29 oktober. Het personeel van 
de ESA organiseert weer van alles 
om het de vakantie vierende kinde-
ren naar de zin te maken. In sporthal 
De Proosdijhal kunnen de kinderen 
van 4 tot en met 12 jaar zich heerlijk 
uitleven tijdens de sport en spel in-
stuiven op maandag 25 en donder-
dag 28 oktober. Lekker spelen, klim-
men, rennen, knutselen of tekenen. 
Kortom: teveel om op te noemen! 
De kinderen zijn van harte welkom 
van 9.30 tot 12.00 uur. De entree is 
2.25 euro zonder of 4 euro met een 
patatje en een glas limonade erbij. 
Ook de ouders zijn natuurlijk van 
harte welkom om met hun kinde-
ren mee te komen. Natuurlijk is er in 
de herfstvakantie volop gelegenheid 
om te komen vrij zwemmen in het 
gezellige binnenbad van De Water-
lelie. Elke dag kunnen de kinderen 
komen spelen en zwemmen in het 
water met alle speelmaterialen. Op 
maandag 25 en dinsdag 26 oktober 
is het zwembad geopend van 10.30 
tot 14.30 uur, op woensdag 27 okto-
ber van 10.30 tot 15.45 uur, donder-
dag 28 oktober van 12.00 tot 14.30 
uur en vrijdag 29 oktober van 10.00 
tot 13.00 uur. Rond de klok van 

11.00 en 13.30 uur organiseert het 
zwembad personeel leuke spelletjes 
in en om het water, dus kom gezellig 
meedoen! Het programma voor het 
banenbad blijft in de herfstvakantie 
ongewijzigd.

Zweminstuif en borstcrawl
Traditie getrouw is er ook in de-
ze vakantie weer een super gezelli-
ge zweminstuif voor de allerkleinste 
bezoekertjes en hun (groot)ouders.
Samen spelen, spetteren en mee-
doen met de lesjes kan op donder-
dag 28 oktober van 9.00 tot 10.30 
uur. Tijdens de herfstvakantie wor-
den twee mini-borstcrawlcursussen 
gegeven. 
Op maandag 25 en woensdag 27 
oktober van 9.45 tot 10.30 uur kun-
nen kinderen vanaf het paarse of 
gele lintje extra komen trainen voor 
borst- en rugcrawl. In deze lessen 
worden de puntjes op de i gezet, 
misschien net even nodig om af te 
kunnen zwemmen op zaterdag 30 
oktober. De minicursus van 2 les-
sen kost 16 euro per persoon. Er is 
plaats voor twee keer negen leerlin-
gen. 
Meer informatie over alle activitei-
ten en actuele openingstijden: www.
esa-aalsmeer.nl of 0297-322022.

Nieuwe schoolbankjes in 
Kenia van Samen Een
Aalsmeer - De commissie Ontwik-
kelingssamenwerking van basis-
school Samen Een is een uitwisse-
lingsproject gestart met een school 
in Kenia, het Boston Children Cen-
tre. Het project tussen de twee scho-
len krijgt steeds meer vorm. Door de 
organisatie Wings of Support wordt 
de afstand overbrugd en zijn al een 
aantal spullen naar Kenia gebracht. 
Zoals de tekeningen die de kinde-
ren hebben uitgewisseld. Een kle-
dingactie is gehouden en ook sport-
tenues met het vorige logo van Sa-
men Een worden nu in Kenia ge-
bruikt. Heel leuk is dat er foto’s te-
rug komen waar op allemaal Keni-

aanse kinderen aan het sporten zijn 
in de rode shirtjes van Samen Een. 
Van een sponsoractie is een bedrag 
van 1800 euro gedoneerd aan het 
Boston Children Centre. Daar zijn 
nu nieuwe schoolbankjes voor bij de 
kleutergroepen aangeschaft. Ook 
daarvan zijn weer foto’s naar Samen 
Een gestuurd. Tegelijk met een be-
dankliedje ingezongen op YouTube. 
Dit is in de klassen bekeken en be-
sproken. De leerlingen van Samen 
Een vinden het contact erg leuk. Het 
contact met een school waar het zo 
anders gaat dan hier. Meer over de 
uitwisseling is terug te vinden op de 
website van OBS Samen Een.

Afgelopen maandag hebben de leerlingen van groep 8 van basisschool De 
Graankorrel EHBO examen gedaan. Tijdens het examen lieten de jongens en 
meisjes de stabiele zijligging zien en legden zij mitella en verbanden aan. Ook 
de theorie werd getest. Daarna kwam de uitslag. Iedereen is geslaagd! Dor-
rie en Dick hebben de lessen EHBO op enthousiaste wijze en met succes ver-
zorgd. Uiteraard is het tweetal hartelijk bedankt door de leerlingen.

EHBO-examen Graankorrel

Appeltje in fruitcampagne 
is Robin uit Kudelstaart!
Aalsmeer - Robin Hofland uit Ku-
delstaart is van 18 oktober tot en 
met 7 november te bewonderen in 
een televisiecommercial voor een 
promotiecampagne voor groenten 
en fruit. De commercial richt zich 
op kinderen. Robin zit in groep 3a 
op de Antoniusschool, is 6 jaar en 
speelt appeltje. De campagne heet 
‘dat ziet er lekker uit!’ en is bedoeld 
om kinderen op een speelse ma-
nier te laten ontdekken hoe ‘cool’ en 
leuk groenten en fruit zijn. Onder-
deel van de campagne is de ‘Fruit-
alizer’, een online gadget waarmee 
kinderen hun ouders, vrienden en 
klasgenoten omtoveren in groen-

ten en fruit. De campagne wordt 
ondersteund door Stichting Kids-
Vitaal. Voor kids is ook de website, 
www.datzieterlekkeruit.nl. Op de-
ze site staan weetjes over groen-
ten en fruit, kleurplaten, de speciaal 
ontwikkelde game ‘Pakfruit’, maar 
ook een coole gadget: de fruitalizer. 
Hiermee kunnen ze het hoofd van 
hun lievelingsoma, beste vriendje of 
zelfs favoriete huisdier omtoveren in 
bijvoorbeeld een tomaat, paprika of 
appel. De campagne ‘dát ziet er lek-
ker uit!’ wordt uitgezonden via alle 
radio en televisiezenders. Let op het 
appeltje: Het is Robin Hofland uit 
Kudelstaart. 

Kinderkunstzolder: Uniek!
Aalsmeer - Een uniek plekje in Het 
Oude Raadhuis is zondermeer de 
kinderkunstzolder. 
Op de eerste verdieping van de ge-
meentelijke expositieruimte worden 
tekeningen van jongens en meis-
jes uit allerlei landen en iedere keer 
over verschillende onderwerpen ge-
toond. Ook worden door KCA scho-
len uitgenodigd om kunstlessen te 
komen volgen. 

Volgende week is het herfstvakan-
tie, echt leuk om eens een kijkje te 
gaan nemen. 
Op dit moment zijn dieren het on-
derwerp. Tekeningen van circusdie-
ren in prachtige kleuren, maar ook 
inventieve plakkunstwerkjes met 
huisdieren als katten en honden. De 
kinderkunstzolder is iedere donder-
dag tot en met zondag gratis te be-
zoeken tussen 14.00 en 17.00 uur.

Herfstvakantie bij De Binding
Aalsmeer - Vrijdagavond 22 okto-
ber presenteert De Binding Boven 
in de Zijdstraat een avondvullend 
programma voor jou en je vrienden. 
Van 17.30 tot 19.30 uur staat koken 
met vrienden op het programma 
voor 13 tot 15 jarigen. Daarna begint 
om 20.00 een Singstar competitie. 
De jongens tegen de meiden. Wie 
gaat er winnen? Dinsdag 26 oktober 
vindt van 14.00 tot 17.00 uur een ge-
zamenlijke activiteit van De Binding 
en de Westhill van de Doopsgezinde 
Gemeente Aalsmeer. Het wordt een 
leuke middag vol met knutselen, 
eten en veel gezelligheid. Woens-
dag 27 oktober wordt van 13.00 tot 
17.00 uur een Halloween Party ge-
houden. Kom gekleed als heks of 
spook of ander gespuis en doe mee 
met pompoen uithollen. De middag 
wordt besloten met het kijken naar 
een horrorfilm. Opgeven voor alle 
activiteiten via lenneke@debinding.
nl. In de herfstvakantie is Binding 

Oost aan de Machineweg 12 open 
op dinsdag en woensdag met rui-
mere openingstijden. Vooral de mid-
dag met patat eten en film kijken is 
populair, deze middag zit helaas al 
weer vol! Kijk op de site www.debin-
ding.nl voor alle andere activiteiten. 
Ook de Binding Zolder in de Haya 
van Somerenstraat in Kudelstaart 
presenteert tijdens de hersftvakan-
tie diverse activiteiten. Op dinsdag 
26 oktober wordt van 14.00 tot 15.00 
uur een spel gespeeld, om 15.00 uur 
start vervolgens de filmmarathon. 
Er gaan twee films vertoond wor-
den. Tussen de films door wordt sa-
men gekookt en gegeten. De avond 
zal rond 22.00 uur afgelopen zijn 
en deelname kost 5 euro per per-
soon. Opgeven bij inge@debinding.
nl. Woensdag 27 oktober kunnen de 
tieners voor 3 euro een herfststukje 
maken van 13.00 tot 15.00 uur. Er is 
maar plek voor 15 tieners, dus geef 
je snel op.

Midgetgolfbaan in vakantie open
Aalsmeer - Volgende week is het 
weer herfstvakantie in de regio. Alle 
scholieren zijn vrij. 
Mocht je je ernstig vervelen en stel, 
het is mooi weer, kom dan een rond-
je midgetgolf spelen op de baan van 
MGC Aalsmeer in de Hornmeer aan 
de Beethovenlaan 116. In de va-

kantieweek elke dag open voor re-
creanten tussen 13.00 en 17.00 uur. 
Jeugd tot en met 12 jaar kan voor 
2,50 euro een spelletje doen. 
Ouderen betalen 3 euren voor een 
omloop. 
Verdere informatie tijdens ope-
ningstijden via 0297-340433.




