124
Tel: 0297-341900
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Conclusie na onderzoek werkgroep vanuit kerken

Behoefte aan oprichting
voedselbank in Aalsmeer!
Aalsmeer - Er zijn ongeveer 150
voedselbanken in Nederland waar
zo’n 60.000 mensen gebruik van maken. Zouden de gevolgen van regeringsbeleid en crisis aan Aalsmeer
voorbij gaan of zijn er in deze gemeente ook gezinnen die deze extra helpende hand nodig hebben? In
april dit jaar kwam de voedselbank
ter sprake in de vergadering van
de Raad van kerken van Aalsmeer.
Aanleiding was een concrete ervaring van een gezin met voedseltekort.
Besloten werd om met een werkgroep vanuit de deelnemende kerken een onderzoek te doen naar de
nut en noodzaak van een voedselbank in de gemeente. Op 2 augustus kwam de werkgroep met voorzitter Koos Koelewijn voor het eerst
bijeen en daarna is in hoog tempo
intensief gewerkt met de bedoeling om in september het resultaat
van het onderzoek te kunnen bespreken. Een groot deel van het onderzoek betrof inventarisatie. Alle
huisartspraktijken in Aalsmeer en
Kudelstaart zijn benaderd met de
vraag of zij in hun praktijk te maken hebben met gezinnen of personen die om financiële redenen onvoldoende te eten hebben. De totaal
acht praktijken gaven het aantal van
26 gezinnen en 3 personen op. Allen reageerden overigens enthousiast op het onderzoek en benadrukten dat er wel degelijk een behoefte
aan een voedselbank in de gemeente is. Uiteraard is ook de organisatie
voor maatschappelijke dienstverlening en welzijnswerk gevraagd mee
te werken. Door de aard van hun
werk komen zij tot slot veel in aanraking met mensen die tot de doelgroep van een voedselbank zouden kunnen horen. De organisatie
schatte het aantal huishoudens dat
naar hun idee een beroep op een
voedselbank zou kunnen doen op
20 à 25.
Hard nodig
In november 2011 is de Stichting
Urgente Noden Aalsmeer (SUNA)
opgericht. Het doel van de stichting
is om mensen in Aalsmeer en Kudelstaart te steunen die, ondanks
alle wettelijke regelingen, tussen wal en schip dreigen te raken.
Het gaat hierbij veelal om eenmalige geldelijke hulp in crisissituaties,
zoals uithuiszetting, energieafsluiting, etc. Suna wordt financieel ge-

steund door de gemeente en heeft
laten weten dat zij ongeveer één
aanvraag per maand krijgen, maar
zo stellen de onderzoekers: “Degenen die bij Suna aankloppen, vormen waarschijnlijk toch een andere doelgroep dan potentiële klanten van een voedselbank. Het gaat
bij de klanten van Suna vaak om
zeer tijdelijke problemen.” Enthousiast was ook de reactie van stichting Vluchtelingenwerk Amstelland op het onderzoek. Ze vroegen
zich zelfs al een tijdje af waarom
Aalsmeer geen voedselbank heeft,
omdat die naar hun mening hard
nodig is. Er worden door het Vluchtelingenwerk ongeveer dertig gezinnen per jaar begeleid. Ongeveer tien
procent, dus drie gezinnen, komen
volgens de stichting in aanmerking
voor een voedselpakket. Tot slot zijn
de scholen aangeschreven, is in de
kerken gevraagd aan leden of zij
mogelijke klanten voor een voedselbank kennen en is contact gezocht met de ouderenvereniging en
het Rode Kruis. De aangeschreven
basisscholen denken dat ongeveer
13 gezinnen onvoldoende financiële middelen hebben voor het kopen
van voedsel. De kerken, de ouderenverenigingen en het Rode Kruis
leverden geen mogelijke klanten op.
Uiteindelijk heeft de werkgroep alle
bronnen en methoden bekeken en
de inschatting gemaakt dat de potentiële doelgroep voor een voedselbank in Aalsmeer 20 à 25 is. Een
vergelijking met dit aantal is ook gemaakt ten opzichte van gebruikers
van deze hulp in de omliggende gemeentes Haarlemmermeer en Amstelveen, waar respectievelijk 1 op
1.100 en 1 op 1.500 inwoners klant
zijn bij de voedselbank. In Aalsmeer
komt dit bij 24 gezinnen uit op 1 op
1.300 inwoners. Uit gesprekken is
de werkgroep ook te weten gekomen dat vanuit Rijsenhout drie gezinnen gebruik maken van de voedselbank Haarlemmermeer en vanuit
Aalsmeer twee in Amstelveen. De
conclusie is zonneklaar: Er is zondermeer behoefte aan de oprichting
van een voedselbank!
Tekortkoming van beleid
Uiteraard is het rapport voorgelegd aan de gemeente en er is overleg geweest. Het initiatief voor de
oprichting van een voedselbank in
Aalsmeer wordt door de wethouder op zich toegejuicht, maar heeft
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ook kanttekeningen. De gemeente
ziet ook in dat door de economische
crisis de financiële situatie van veel
huishoudens nijpender wordt. Er is
een toename van het aantal huishoudens dat in de schuldhulpverlening terecht is gekomen. De conclusie van de werkgroep dat er behoefte is aan een voedselbank voor
20 à 25 gezinnen, wordt echter niet
door de gemeente onderschreven.
De gemeente baseert dit op het feit
dat de gedane inschattingen het onderzoek niet betrouwbaar maken.
“Naar onze mening ziet de gemeente een voedselbank als een tekortkomen van het beleid en het tekort
schieten van interne communicatie
en samenwerking met partners. Wij
vinden dat de gemeente een voedselbank ook als een aanvulling op
haar beleid kan zien. Daar lijkt toch
ruimte voor te zijn bij de gemeente en de wethouder, omdat we afgesproken hebben de komende tijd
in gesprek te blijven en waar mogelijk samen te werken”, aldus de leden van de werkgroep.
Nu opzetten
Volgende stap is nu het opzetten en
draaiend houden van een voedselbank. Er moet van alles ontwikkeld
worden. Een voedselbank is feitelijk een kleine onderneming met
toevoerkanalen, leveranciers, productie en distributie en hulp van
veel vrijwilligers is nodig. De werkgroep raadt aan om eerst een onderzoek naar de haalbaarheid te
houden. Mocht dit positief uitpakken, een stichting oprichten die verder met de oprichting van een voedselbank gaat starten. De nog te vormen stichting krijgt als tip van de
werkgroep mee: “Concretiseer hierbij zaken op het gebied van de externe en interne organisatie, financiën, vulling voedselpakketten en
distributie.” Wie wil meedenken en
meehelpen om een voedselbank in
de gemeente te realiseren? Zoals
een uitspraak van Loesje luidt: Initiatief zoekt nemer (m/v). Meer informatie elders in deze krant.
Door Jacqueline Kristelijn

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

Qua Kunst en
Ambacht 2012
zaterdag 27 oktober en
zondag 28 oktober
in De Kwakel,
van 12.00 - 17.00 uur.
www.kunstindekwakel.nl

ADVERTEREN?
IN DE

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

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

Hennepplantage
Aalsmeer - Op dinsdag 16 oktober
rond één uur in de middag heeft de
politie een inval gedaan in een bedrijfspand aan de Witteweg. Er werd
vermoed dat hier hennep gekweekt
werd. Op de bovenverdieping troffen agenten liefst 800 wietplanten
aan. De hennepplantage is ontmanteld. De planten zijn vernietigd en
alle apparatuur is in beslag genomen. Het wijkrechercheteam doet
verder onderzoek.

Zittend van links naar rechts: Frank Klaassen (secretaris), Geert Labordus
(voorzitter), Ton van Keulen (penningmeester)en staand de andere leden: Pieter Groenveld, Patricia Vogels, Ben Schoenmaker en Robert Jan Koopman.

Stichting De Verdieping ziet rol
voor bovenzalen Oude Veiling
Aalsmeer - Het besluit van de gemeenteraad om een Burgerinitiatief over de bovenzalen van De Oude Veiling te steunen heeft er toe
geleid dat stichting De Verdieping
is opgericht. De bestuursleden van
deze stichting willen het sociaal culturele leven in Aalsmeer stimuleren.
Dat wil het bestuur van de gloednieuwe stichting samen doen met
gemeente, bedrijfsleven, sociaal
culturele instellingen en verenigingen. De stichting komt direct voort
uit een Denktank en uit het Burgerinitiatief. Deze ontstonden voor de
zomer na een noodkreet van de uitbater van het oude veilinggebouw
dat de kans groot is dat De Oude Veiling haar deuren voorgoed
moet sluiten. Die kans bestaat nog
steeds, maar met de steun van de
stichting en die van de gemeente is
er misschien wat tijd gekocht om de
plannen verder uit te werken.
De kersverse voorzitter notaris
Geert Labordus, denkt dat de nieuwe stichting een stevige bijdrage kan leveren om de bovenzalen
van De Oude Veiling ook in de toekomst beschikbaar te houden voor
de Aalsmeerse samenleving. “Cultuur is nu net datgene dat mensen
bindt, dat van generatie op generatie kan worden doorgegeven. Het is
belangrijk dat we ons daar samen
sterk voor maken.” Ton van Keulen is benoemd tot penningmeester. Hij is belastingadviseur bij Coloniae Belastingadviseurs. De Oude Veiling loopt als een rode draad

door zijn leven en hij hoopt dat door
de bemoeienis van de stichting een
levendig podium blijft bestaan voor
het culturele leven in Aalsmeer. Secretaris van de nieuwe stichting is
organisatieadviseur Frank Klaassen.
“De bijzondere cultuurhistorische
waarde van De Oude Veiling heeft
me enthousiast gemaakt om zitting
te nemen in het bestuur.” Gedrieën
vormen deze mannen het dagelijks
bestuur. Andere bestuursleden zijn
belastingrechter Robert Jan Koopman, mediator en juridisch adviseur
Ben Schoenmaker, concertenorganisator Pieter Groenveld en oud-gemeenteraadslid Patricia Vogels.
In het hart
Samen staan de bestuursleden voor
het behoud en de versterking van
het culturele en maatschappelijke
leven in het centrum van Aalsmeer
omdat hen dat nauw aan het hart
ligt. De Oude Veiling kan dé plek in
dat centrum worden. De Verdieping
wil dat de bovenzalen een rol blijven vervullen als ontmoetingspunt
voor politiek, verenigingen en bedrijfsleven. Tegelijkertijd wil het bestuur een breed spectrum van activiteiten gaan ontplooien, zoals zang,
dans, lezingen, toneelvoorstellingen en exposities. Dit alles voor een
breed publiek toegankelijk. Op korte termijn start het bestuur een aantal activiteiten om startkapitaal bijeen te garen. Elke Aalsmeerder is er
welkom.
Door Jan Daalman

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Geen krant
OntVanGen?
Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

Inbraakbeveiliging

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

bekijk deze aanbieding
en de voorwaarden op:

www.bosse-elektro.nl

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

e 950,- incl. btw
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“Heel knap wat hij heeft gepresteerd”

Felicitaties van wethouder
voor racekampioen Jeffrey
Aalsmeer - Wethouder Gertjan
van der Hoeven van sport heeft afgelopen dinsdag autoracer Jeffrey
Rademaker gefeliciteerd met zijn
titel in de Formido Swift Cup. Jeffrey is kampioen geworden in de
Formido Swift Cup klasse, omdat
hij over het hele seizoen de meeste punten had behaald. In de 17 races heeft hij maar liefst 16 keer op
het erepodium gestaan. De wethouder overhandigde de totaal verraste Jeffrey een prachtig herfstboeket voor zijn knappe prestatie. Wethouder Van der Hoeven: “Ik vind het
heel knap wat Jeffrey heeft gepresteerd. Hij is pas twintig jaar en dan
zo’n constant seizoen racen, getuigt echt van klasse. Hij heeft het
hele seizoen heel tactisch gereden

met als doel het kampioenschap en
dat is gelukt. Hoewel zijn auto niet
in Aalsmeer staat, maar bij het bedrijf van zijn trotse opa Huib Olij,
woont Jeffrey wel in Aalsmeer. Ook
de meeste van zijn sponsors zijn
Aalsmeerse bedrijven, wat hem in
mijn ogen tot een echte Aalsmeerse
kampioen maakt.” De Formido Swift
Sport Cup is in 2007 in het leven geroepen om een even betaalbare als
competitieve merkencup in de autoracerij te hebben. Deze raceklasse
is populair en staat open voor jeugdige talenten vanaf vijftien jaar. De
Formido Swift Cup is inmiddels al
vijf jaar dé opstapklasse van de nationale autosport. In 2012 beschikken de rijders over het nieuwe model Suzuki Swift.

19 OKTOBER

GRAND CAFÉ LIVE

APK-Keuring

20 OKTOBER

Q-MUSIC
CROWN STUDIO AALSMEER | WWW.7STREET.NL

Verleng het plezier

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!

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

1

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

APK voor Alle
merKen Auto's nu

25. -

Bel voor een afspraak met 0297-328221 of plan direct
een afspraak via www.profiletyrecenter.nl/afspraak

T 0297 32 82 21
Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28

ABO

Prijs is geldig tot nader order. Incl. afmeldkosten en 4-gastest (benzine). Exclusief roetmeting voor diesels à €15,- (is tevens actieprijs).
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EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
125e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

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

KLAChTEN
gELuIdshINdER
sChIphOL
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

Creatieve Zonnebloemgasten
Rijsenhout - Maandagmiddag 15 oktober hebben de Zonnebloemgasten van
afdeling Rijsenhout en Burgerveen samen met vrijwilligers prachtige bloemenmandjes gemaakt. Onder het genot van een kopje koffie of thee werd er hard
gewerkt. Het resultaat mocht er zijn. Meer weten over het werk van de Zonnebloem in Rijsenhout of de Zonnebloem in het algemeen? Informatie is te verkrijgen via www.zonnebloem.nl of bel de heer R. Samshuijzen: 0297-327096.

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

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

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

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

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

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

Gezocht: beste buur 2012
Aalsmeer - Stichting Buurtlink gaat
voor het zesde achtereenvolgende
jaar op zoek naar de Beste Buur van
Nederland. Buurtbewoners die zich
op een bijzondere manier hebben
ingezet voor hun buurt worden zo
in het zonnetje gezet. Iedereen kan
via de website www.bestebuur2012.
nl nomineren en stemmen op hun
favoriete buur. De verkiezing loopt
tot en met 25 november. De winnaar
wordt begin december feestelijk gehuldigd in zijn of haar woonplaats.
Vorig jaar werd Wubbina Appeldorn
uit Stadskanaal verkozen tot Beste
Buur van Nederland. Ze werd op het
stadhuis in haar woonplaats gehuldigd door burgemeester Boukje Galama. Wubbina heeft veel reacties
gekregen. “Ik had helemaal niet verwacht dat ik zou winnen”, vertelt ze.
“Er is een hoop op me afgekomen.
De telefoon stond roodgloeiend en
ik ben zelfs uitgenodigd door prins
Willem-Alexander en prinses Máxima voor de jaarlijkse Uitblinkerslunch!” Wubbina wordt nog dagelijks herinnerd aan haar bijzondere titel. “De verkiezing heeft ze-

ker deuren voor me geopend. Het
is makkelijker om nieuwe vrijwilligers voor het wijkteam te vinden en
lokale ondernemers zijn vaker bereid tot sponsoring.” Een jury kiest
uit de drie genomineerden waar het
meest op gestemd is de uiteindelijke winnaar. De vakjury bestaat dit
jaar uit Piet Paulusma (weerman
SBS6 en ambassadeur van Stichting Buurtlink), Ahmed Marcouch
(Tweede Kamerlid voor de PvdA) en
Fred Beekers (directeur van Resto VanHarte). Naast de felbegeerde titel “Beste Buur 2012” krijgt de
winnaar een cheque ter waarde van
1.000 euro. Deze mag worden besteed aan een buurtproject. Stichting Buurtlink wil met Buurtlink.nl
het buurtgevoel in Nederland versterken. Wij geloven dat hierdoor de
leefbaarheid verbetert en dat mensen zich nog meer thuis zullen voelen in hun woonomgeving. Buurtlink.nl is voor en van iedere buurt in
Nederland. Buurtlink heeft 420.000
leden en een STIR-bereik van 5%.
Meer informatie over Buurtlink is te
vinden op www.buurtlink.nl.

Quilten Oost-Inn Bingo bij ANBO
Aalsmeer - Woensdag 24 oktober
’s morgens van 9.30 tot11.30 uur is
er gelegenheid om elkaar onder het
genot van een kopje koffie of thee
te ontmoeten en te quilten bij de
Oost-Inn in De Mikado in de Catharina Amalialaan 66. Iedereen is weer
hartelijk uitgenodigd!
Voor inlichtingen: 0297-325636,
0297-345413 of kijk op www.oosterkerk.info.

Zangdienst in
Lichtbaken

Rijsenhout - Zaterdag 20 oktober organiseert de ANBO afdeling Rijsenhout weer een gezellige bingo in dorpshuis de Reede
aan de Schouwstraat. Alle 50 plussers zijn hartelijk welkom. De vrijwilligers hebben weer mooie prijzen ingekocht. Daarnaast kunnen weer mooie bloemen en planten verloot worden. Alle prijzen zijn
beschikbaar gesteld door kwekers,
ondernemers en marktmensen. Dus
dat iedereen met een of meerdere prijzen naar huis gaat, is wel zeker. Komt allen! De zaal is om 13.00
uur open en vanaf 13.30 uur gaat de
bingomolen draaien.

Rijsenhout - Zondagmiddag 21 oktober om 16.30 uur is er een zangdienst in het Lichtbaken in Rijsenhout. De middag staat in het teken
van zingen met elkaar. Speciaal voor
deze dienst is het koor Caritas uitgenodigd.
Dit koor staat onder leiding van Arie
Vooijs, die tevens het orgel zal bespelen. Het combo staat onder leiding van Peter van Dongen op pia-

no. Caritas zal diverse nummers ten
gehore brengen, het koor bestaat
al sinds 1981. Een korte overdenking wordt gehouden door de dominee van het Lichtbaken, Kor Muller. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze mooie dienst. Zingen
en luisteren zal deze middag centraal
staan. Adres van het Lichtbaken is
Aalsmeerderweg 751.

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

uit geweest naar de Veluwe. Na een
tussenstop, voor een uitgebreide en
gezellige lunch, werd doorgereisd
naar de plaats van bestemming, de
zandsculpturen in Garderen. Voor
de vierde keer wordt bij De Beeldentuin in Garderen het zand sculpturenfestijn georganiseerd.
Deze trekpleister van de Veluwe
heeft dit jaar het thema het ‘Koninklijk Huis’. De expositie is nog tot en
met 27 oktober te bewonderen. De
kunstig gevormde beelden zijn verdeeld over een ruimte binnen en in
de open lucht. Begeleidende teksten
geven de bezoeker inzicht in de historie van de Oranjes. Bij de ingang
binnen komen de bezoekers oog in
oog te staan met Willem van Oranje.
Het Wilhelmus is voluit in een sculptuur afgebeeld. Na de eerste voorvaderen van de Koningin, een familiegeschiedenis waarbij het noodlot

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren, klachten dierenmishandeling 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 vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Vermist:
- Schweitzerstraat: Cyperse kat met klein scheurtje in puntje van rechter oor en vier witte sokjes. Heeft blauw bandje om. Roepnaam Indy.
- Midvoordreef: Rood cyperse kater van 1 jaar oud. Hij heeft 2 bandjes
om, 1 vlooienband en 1 bandje met belletje. Hij heet Sjakie.
- Montiverdilaantje: Cypers katje van 5 maanden met witte achterpootjes. Draagt een geel fluoricerend bandje. Heet Balou.
- Omgeving Hadleystraat: Zwarte poes met paar witte haartjes op bef.
- Rijsenhout, Aalsmeerderdijk: Twee grijs-witte valkparkieten en een
gele valkparkiet. Alle 3 zijn tam.
- Baanvak: Witte poes met zwarte vlekken. Zij is 15 jaar en haar naam
is Milka.
- Amstelveen, Scherpenhof: Cyperse poes met witte sokjes en bef, 9
jaar oud en heet Summer.
- Bosrandweg: Jonge kater. Wit met grijze cyperse vlekken. Hij heet Mac.
- Copernicusstraat: Rode kater van 1,5 jaar oud met groen bandje. Hij
heet Sjakie.
- Stommeerkade: Rode kater met witte bef, neus en voorpoten.
Gevonden:
- Aalsmeerderweg: Cyperse poes met bruin. Heeft ook 2 witte voetjes
voor en 2 witte sokjes achter.
- Omgeving Stommeerkade: Cypers grijs poesje, wit befje en witte potjes. Ongeveer 12 weken oud.
- Cactuslaan: Zwarte kat met 4 witte voetjes en een witte neus.

KERKDIENSTEN
Zondag
21 oktober
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag dienst om 10u. Spreker Jan
Martijn Abrahamse. Tevens crèche
en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart om
10u. Tevens speciale dienst voor
kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Diensten om 10u. met ds.
M. Hogenbirk en 16.30u. met stud.
W.C. van Slooten.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met Ellen van Houten mmv doopsgezind kerkkoor. Kinderkerkdienst.
Opvang allerkleinsten. Extra collecte: Ouderenwerk.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. ds. T.H.P. Prins. Tevens
Heilige Boontjes en kinderdienst.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag dienst om 10u. met ds. D.
Rodenburg uit Nunspeet. Organist:
W. Spaargaren.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. dienst met dhr.
E.R.H. Kramer. Organist: J. Terlouw.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels.
Aparte bijeenkomst voor kinderen.
Om 10u. samenkomst met spreker
Martijn Piet.

Ontmoeting
project Meer

Zonnebloem Kudelstaart bezoekt
zandsculpturen over de Oranjes
Kudelstaart - Op woensdag 10 oktober zijn 41 leden van De Zonnebloem Kudelstaart, gasten en vrijwilligers, met de bus een middagje

Is uw huisdier
zoek?

een belangrijke rol heeft gespeeld,
kan het Oranjemuseum binnen gestapt worden. Weer buiten wachten onder andere stadhouder Willem V, Koningin Wilhelmina en kasteel Drakensteyn de bezoekers op.
De huidige leden van het Koninklijk
Huis tot aan de jongste prinsesjes
Amalia, Alexia en Ariane.zijn eveneens in zand uitgebeeld. De sculpturen in de buitenlucht kunnen met
de monorail ook van boven worden
bekeken. Aansluitend kon de beeldentuin en winkel worden bekeken.
Sinds het begin in 1992 is gewerkt
aan een uitgebreid assortiment aan
beelden van diverse materialen voor
binnen en voor in de tuin. Na afloop van de rondgang langs sculp-

turen en beelden werd in de lunchroom in een ontspannen sfeer genoten van koffie en cake. De terugreis naar Kudelstaart verliep zonder
vertraging van avondfiles. Aan het
einde van de middag, op tijd voor
het avondeten, waren alle reizigers
van De Zonnebloem weer terug in
Kudelstaart.
De Zonnebloem is er voor jong en
oud. Ook jonge mensen, die met
ziekte of handicap te maken hebben, kunnen genieten van een bezoekje van een vrijwilliger. Nieuwe gasten en vrijwilligers zijn altijd van harte welkom bij de afdeling Kudelstaart. Ook andere afdelingen van De Zonnebloem staan
open voor nieuwe belangstellenden.

Aalsmeer - Het project ‘Meer’ afgelopen? Niets is minder waar! Samen en met elkaar wil de organisatie
maandelijks een voor iedereen toegankelijke middag en avond houden.
Absoluut iedereen is welkom: jong
en oud, gelovig en ongelovig, nietsweter en betweter, gezin en alleenstaand, etc. De opzet is simpel: Met
elkaar gezellig eten en daarna onder muzikale begeleiding een aantal
liederen zingen. Vervolgens is iedereen vrij om weer huiswaarts te keren,
maar er is ook een mogelijkheid tot
uitloop. Want prettige en goede gesprekken kun je niet zomaar afkappen. De eerste ontmoeting van dit samenzijn vindt aanstaande zondag 21
oktober plaats van 16.30 tot ongeveer 18.30 uur in wijkgebouw Irene in
de Kanaalstraat 12 in Aalsmeer. Zoals gezegd, is iedereen meer dan welkom, aanmelden is niet nodig. Meer
informatie bij Hester Harting, Kathelijne Spaargaren of Robert Heil via:
meeraalsmeer@gmail.com.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag diensten
om 10u. met ds. G. Nederveen uit
Alkmaar en 16.30u. met ds. H. van
der Velde uit Voorthuizen.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zondag om 10u. viering en 14u. Poolse
dienst met Christoff.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Russische Orthodoxe diensten van de Heilige
Maria. Zaterdag om 17.30u. Vespers
en zondag 10u. Goddelijke liturgie.
Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 10u. dienst.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag
10.30u. dienst.
Begra Bijbelstudie
Maandag 22 oktober in Heliomare, Zwarteweg 98 om 20u. met br.
Frank Ouweneel. Onderwerp: 3 Falende Geloofshelden.
Evangeliesatiekring
Bijbelstudie in gebouw Seringenhorst, Parklaan 26a. Dinsdag 23 oktober 20u. ‘Christus onze hoop’ met
H.B. Slagter, Wijk bij Duurstede.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel
99.0 en ether 105.9.

Waar is poes Milka
Aalsmeer - Als vermist opgegeven
door zijn baas is Milka. De poes is wit
van kleur met zwarte vlekken. Milka is
al 15 jaar en wordt vermist vanaf het
Baanvak. Wie het dier heeft gezien
wordt verzocht contact op te nemen
met de Dierenbescherming afdeling
Noord-Holland Zuid via 0297-343618.

Taizégebed bij
de Karmel
Aalsmeer - Het Taizégebed is verhuisd! Karmel Aalsmeer heeft nu aan
de Zwarteweg 36 een kleine kapel. Zij
stelt deze kapel open om met elkaar
een meditatieve viering te houden op
een vrijdagavond in de maand. Daarna
is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Vrijdag 19 oktober zijn belangstellenden vanaf 20.30 uur welkom.
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The Red Maddies, dj Kees
en Bierfeest in de Praam
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
18 oktober, verzorgt de Aalsmeerse band The Red Maddies een optreden in café de Praam in de Zijdstraat. De vijf mans/vrouw formatie laat voor de tweede keer van
zich horen in het danscafé. The Red
Maddies is een enthousiaste en jonge pop-rock coverband en bestaat
uit zangeres Madelon Jansen, gitaristen Nick Lommerse en Kevin Tak,
bassist Tobias Thuysman en drummer Kasper Zandvliet. Een verzameling van populaire (moderne) rockcovers van onder andere Anouk,
Beth Hart, Kane, Skunk Anantasia en Kings of Leon worden gebracht, maar ook klassiekers van
Led Zeppelin en Guns n Roses komen aan bod. Het optreden vanvond begint rond de klok van 21.30
uur en de toegang is gratis. Vrijdag
komt weer de gezellige DJ uit Bra-

bant, Joost, draaien in de Praam
vanaf 22.00 uur. Toegang vanaf 18
jaar. Zaterdagmiddag 20 oktober
wordt van 17.00 tot 19.00 uur weer
gestart met de wekelijkse estafettemiddagen. De aftrap wordt gegeven
door de Aalsmeerse DJ Kees Markman. Gastheer deze middag is John
Nelis en de Praam is in z’n geheel,
dus ook de Boet en de nieuwe rokerslounge, open.
Zaterdagavond tot slot is voor Jochem van Leeuwen. Vanaf 22.00 uur
zal hij zijn Beiers kostuum aantrekken voor het oktober Bierfeest. De
toegang is wederom gratis en toegankelijk voor iedereen vanaf 16
jaar. Volgende week start de Praam
met het VVVtje met Debby en Esther
en ‘breek de week op woensdag’.
Hou overigens je garderobenummer
in de gaten, want vanaf vrijdag gaan
daar traktaties op vallen!

Nieuwe, overkoepelende naam

‘Back to the Beats’ met
Rocktober in The Beach
Aalsmeer - Elke derde zaterdagavond van de maand is het feest in
The Beach aan de Oosteinderweg.
Vorige maand werd er een ouderwets ‘Back in Time’-feest gehouden,
deze maand wordt onder de nieuwe overkoepelende naam ‘Back to
the Beats’ een volgend thema gelanceerd: “Rocktober”.
Liefhebbers van stevige gitaarhits komen aanstaande zaterdag
20 oktober zeker aan hun trekken.
Bon Jovi, Queen, Nickelback, Simple Minds, Coldplay, Rolling Sto-

nes, kortom, de beste rockmuziek
die je kan bedenken uit de afgelopen veertig jaar is te horen. Verzoekrocknummers kunnen worden
aangevraagd bij de Rock-DJ. Videoclips staan stand-by. Dus zin in een
feestje?
Neem je luchtgitaar mee en kom
aanstaande zaterdag een avondje
plezier te maken, een drankje drinken en/of swingen op de dansvloer
tijdens ‘Rocktober’ vanaf 21.00 uur
in The Beach, aan de Oosteinderweg 247a. De toegang is gratis!

Spetterende Canadese
live-show in The Shack
Oude Meer - Na de twee geweldige optredens van Sugar Boy and The
Sinners en Laurie Morvan Band, afgelopen weekend, spaart The Shack
al haar energie op voor slechts één
avond live muziek in het komend
weekend. Vrijdag 19 oktober staat
namelijk Big Jeezus Truck uit Canada op het podium. Big Jeezus Truck
speelt in de hoogste versnelling!
Degene die deze band eerder aan
het werk heeft gezien, weet dat hun
optreden een overdonderende liveshow is, eentje om van te smullen!
Big Jeezus Truck is een kruising tussen Johnny Cash en Johnny Ramone. De leden van deze band zijn, op
zijn zachts gezegd, knettergek. De
drummer, speelt soms ondersteboven zijn drums, is sneller is dan zijn
eigen schaduw én doordrenkt met
adrenaline, terwijl de bassist met

ontbloot bovenlijf en pilotenbril een
poging ‘gitaarvliegen’ doet. De zanger, steevast met cowboyhoed, zingt
het geheel aan elkaar. Deze Canadese band is al naam aan het verwerven in heel Europa, maar dit is
dé kans om hun waanzinnig knettergekke show van zo dichtbij te bekijken.
Deze moddervette act is ideaal om
je weekend mee te beginnen! Het
wordt een onvergetelijke rock and
roll ervaring waar iedereen nog dagen over na zal praten! The Shack
is geopend op vrijdag, zaterdag en
zondagmiddag vanaf 15.00 uur. Het
optreden van Big Jeezus Truck begint vrijdagavond om 21.30 uur.
Slechts 5,00 euro entree voor deze unieke band! Adres: Schipholdijk
253b in Oude Meer. Voor alle informatie: www.the-shack.info.

Jazz-optreden en favocinema in Oude Veiling
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
18 oktober, vindt een jazz-optreden plaats in De Oude Veiling. Het
bekende Jazzcombo Herman Smit
met als speciale gast zangeres Gonnie Meesters, geeft deze avond een
spetterend optreden. Meesters is
een all-round zangeres die na het
beëindigen van haar studie aan het
Hilversumse Conservatorium met
haar eigen jazzcombo overal in het
land optrad. Bovendien zingt zijn
met het trio The Wedding Sisters een
uitgebreid repertoire van de mooiste
gospelsongs en last but not least is
zij de vaste zangeres van The Whitehouse Bigband. Het combo bestaat
uit vier rasmusici die allen hun sporen in de muziek ruimschoots hebben verdiend. De Aalsmeerse saxofonist Robbert Tuinhof volgde een
klassieke opleiding aan het Amsterdamse Conservatorium, zijn spel is
dynamisch en van hoog muzikaal
niveau. Als bassist maakt de Amerikaan Dan Simon al geruime tijd deel
uit van het kwartet. Dan heeft in verschillende bands gespeeld en toerde veel door Amerika en Europa en
maakte ook enkele CD’s. Op het gebied van ritme is drummer Ed Zimmerman van vele markten thuis met
een natuurlijke swingende drive.
Zijn ervaring deed hij op in diverse
groepen en orkesten. Het leven van
Herman Smit heeft altijd in het teken van muziek gestaan. Allereerst
als leider van een dans- showorkest. De laatste jaren is hij regelmatig te horen met het boven omschreven jazzcombo. Het optreden in De
Oude Veiling in de Marktstraat begint om 21.00 uur. Toegang: Uw gift.
Zaterdag 20 oktober presenteert
De Oude Veiling: Favocinema met
ditmaal de favoriete film van Gertjan van der Hoeven. Vorig seizoen is

een eerste reeks favoriete films van
bekende Aalsmeerders vertoond.
Zaterdagavond staat de eerste favoriete film van het nieuwe seizoen op het programma . Ditmaal
de keuze van Gertjan van der Hoeven, wethouder in Aalsmeer. De favoriete film van Gertjan heeft bij de
première voor heel wat opschudding gezorgd. Hij zou volgens critici teveel aanzetten tot rehabilitatie
van de hoofdpersoon. Een man die
op het punt van breken staat en zich
wanhopig probeert vast te klampen
aan het beeld dat hij zelf heeft gecreëerd en aan de droom waarin hij zelf is gaan geloven. Een man
die zijn fouten nooit zou toegeven,
omdat het simpelweg onmogelijk
is. Je zou wel eens sympathie kunnen krijgen voor de man in kwestie.
Niets dan lof voor de hoofdrolspeler.
Hij zet de hoofdpersoon op fenomenale wijze neer en houdt meesterlijk
de balans tussen de menselijkheid
en de slechtheid. De film wordt vertoond in de kleine bovenzaal vanaf
20.30 uur. Entree: Uw gift.

Volgende week zaterdag 27 oktober: Halloween in de N201.

Frans Huxie en Andere
Koek! live in de N201
Aalsmeer - Al een tijdje heeft de
vrijdagavond in N201 een nieuwe setting met verschillende doeactiviteiten en optredens van leuke (jonge) bands. Vrijdag 19 oktober staat Frans Huxie op het podium van het jongerencentrum aan de
Zwarteweg. In tijden van economische malaise, smeltende poolkappen en maatschappelijke verhuftering is Frans Huxie de druppel die
de emmer doet overlopen. Met hun
mix van snoeihard spel (een melange van onder andere metal, ska, balkan, punk en chanson) en melodieen die zich in de hersenpan nestelen en een verpletterende liveshow
die zijn evenknie niet kent weet deze band al jaren boeren, burgers en
buitenlui te verbluffen. Frans Huxie
wordt vergezeld door Andere Koek!
Andere Koek is een 8 koppige skapunkband uit Delft en timmert sinds
eind 2007 aan de weg. De band beschikt over een volledig eigen repertoire en zingt over alledaagse
zaken, variërend van zinloos geweld
tot een slecht gebit. Met energieke en opzwepende shows wordt het
publiek uitgedaagd de dansvloer te
betreden om gezellig een potje mee
te stuiteren. Als je stilstaat op deze
muziek moet je haast wel doof zijn!
Pompende skasounds, een vleugje punk en Nederlandstalige teksten. Mix deze ingrediënten goed,
bak het lichtbruin af en je hebt een

verse skaband: Andere Koek! Deuren open om 20.00 uur. Toegang is
gratis.
Halloween in aantocht
Halloween is in aantocht. Enkele
dagen voordat de onderwereld verjaagd zal worden zullen alle aanhangers van het kwaad zich op zaterdag 27 oktober verzamelen in
N201 voor het jaarlijkse cultfeest
om zich nog eenmaal over te geven
aan alle geneugten van het aardse
bestaan. Niet te versmaden voor alle
liefhebbers van een extreem feestje
want er staan twee gruwelijke metal bands op het podium, namelijk
“State Of Negation” en “Severity”.
Hierna zal het duo “Keen & Lithe”
met een spectaculaire Halloweenlive set met harde beats en bizarre visuals je tot in de kleine uurtjes
meenemen de nacht in. Dit alles zoals elk jaar in een uitzinnig decor
met als hoofdthema: human slaughterhouse.
Prijs voor de beste outfit
Je kunt natuurlijk in je zondagse
pak komen, maar dan val je wel uit
de toon en kom je bovendien niet
in aanmerking voor de prijs van de
beste outfit! Meer info hierover is
op facebook te volgen. De deuren
van de N201 openen om 21.30 uur
en het feest duurt tot 3.00 uur. Minimumleeftijd is 16 jaar.

Harmony Glen live en
filmavond in Bacchus
Aalsmeer - Vrijdag 19 oktober presenteert cultureel café Bacchus
Britse folk rock van Harmony Glen.
Harmony Glen is een powerfolk
band uit Nederland met een verfrissende swingende sound. Deze Nederlandse powerfolk band staat internationaal haar mannetje. Sjoerd,
Nienke, Dominique, Vincent, Mike
en Niels zijn stuk voor stuk meesters op hun instrumenten. Ze verbazen en betoveren sinds 2005 in hun
publiek met hun unieke, eigenzinnige stijl en virtuositeit. De muziek
van Harmony Glen is gebaseerd op
Iers-keltische folk, maar regelmatig komen er klanken voorbij waaien vanuit de hele wereld. Hoge muzikale kwaliteit en een sprankelende, enerverende stage performance
maken een optreden van Harmony Glen een magische ervaring die
iedereen bij zal blijven. De zaal van
Bacchus in de Gerberastraat gaat
om 21.00 uur open, het optreden
begint rond de klok van 21.30 uur.
Toegang: Uw gift. Zaterdag 20 oktober draait Bacchus weer een film
die niet in het mainstream segment
past. Kijk op facebook voor de titel en de trailer of wordt lid van de
nieuwsbrief. Natuurlijk mag je ook
best een gokje wagen en onvoorbereid binnenvallen! Zaal open: 20.30
uur Aanvang film: 21.00 uur
Kindermatinee
Vrijdagmiddag 26 oktober: Kindermatinee. Zoals gebruikelijk ver-

toont Bacchus weer een jeugdfilm
in de vakantie. Voor de titel kan de
nieuwsbrief bekeken worden of kijk
op de facebook pagina. Zaal open
om 13.00 uur en aanvang film: 13.30
uur. De entree bedraagt voor kinderen 1 euro, volwassenen betalen
3,50 euro per persoon.
Jazz Bacchanaal en Whatts
Vrijdag 26 oktober kan genoten
worden van Pierre’s Jazz Bacchanaal met Quincy Jones Big Band
en Buddy Rich Big Band. Wederom tijd voor Big Bands. Nu beeld en
geluid van misschien wel de beste
Big Band ooit, die van Quincy Jones.
Deze Big Band heeft maar een jaar
bestaan. Er is beeld en geluid van
het concert dat de Quincy Jones Big
Band gaf in België in 1960 en Pierre
toont beeld en geluid van het North
Sea Jazz Festival in 1978. Zaal open:
21.00 uur, Aanvang film: 21.30 uur
Entree: 3,50 euro. En voor zaterdag
27 oktober hebben de vrijwilligers
van het culturele café The Whatts
weten te contracteren met gitarist
en zanger André Alderden, bassist
George van Es, drummer Peter Geleijn en nieuw: Bob Enthoven op gitaar. Hij heeft zich het oude Whattsmateriaal volledig eigen gemaakt.
Kortom: Na de Oude Veiling nu in de
Bacchus arena. Cultureel café Bacchus in de Gerberastraat opent haar
deur voor het concert om 21.00 uur,
de spots op het podium gaan vanaf
21.30 uur. Toegang: Uw gift.

STAGE
MUSIC SHOP
NIEUW:

AANBIEDING:

Keyboard ‘Casio’
Westerngitaren vanaf
00
CTK 3200
‘James Neligan’ €210,00
€239,
SPECIALITEIT:

SUPERKOOPJE:

Violen ‘Leonardo’
(met stok + koffer) 4/4

vanaf

€195,00

Drumstel ‘Stagg’
(Met cymbals en kruk)

DÉ VIOOLSPECIALIST

van €360,00

€299,00

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

Muziek/Cabaret/Film
Donderdag 18 oktober:
* Jazzoptreden met Herman Smit en
zangeres Gonnie Meesters in Oude
Veiling, Marktstraat v/a 21u.
* Aalsmeerse band The Red Maddies live in de Praam, Zijdstraat, 21u.
Vrijdag 19 oktober:
* Start seizoen in Crown Theater
met ‘Sneeuwwitje en de 7 dwergen’.
Aanvang 19.30u. Van Cleeffkade 15.
* Bands Frans Huxie en Andere
Koek in N201, Zwarteweg v/a 20u.
* Party Time met dj Henkie in café
de Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Band Harmony Glen in Bacchus,
Gerberastraat v/a 21.30u.
* Band Big Jeezus Truck in Shack,
Schipholdijk 253, Oude Meer, 21.30u
Zaterdag 20 oktober:
* Kudelfeest met zanger Rick van
der Kroon in Dorpshuis v/a 21u.
* Concert Aalsmeers Harmonie in
Engelse stijl in burgerzaal, gemeentehuis. Aanvang: 20u.
* Cabaret Ali B geeft antwoord in
Crown Theater, Cleeffkade v/a 20u.
* Start estafette-seizoen met dj Kees
Markman v/a 16u. en bierfeest in
café de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
met dj Jochem van Leeuwen.
* Film in cultureel café Bacchus,
Gerberastraat. Start 21u.
* Q Music DJ’s met foute uur in
7Street, Crown Studio, Van Cleeffkade 15 vanaf 21u.
* Favofilm Gertjan van der Hoeven
in Oude Veiling, Marktstraat, 20.30u.
* Discofeest Back in the Beach in
The Beach, Oosteinderweg 247, 21u.
Vrijdag 26 oktober:
* Kindermatinee in Bacchus, Gerberastraat met jeugdfilm. Vanaf 13u.
Vanaf 21.30u. Pierre’s Jazz Bacchenaal met beelden en films.
Zaterdag 27 oktober:
* Play-inn en concert v/a 16u. ShowJachthoornkorps in de Spil, zijstraat
Bilderdammerweg, Kudelstaart.
* Rock4Queen ‘A night at the Opera’ in Crown Theater Aalsmeer, Van
Cleeffkade. Aanvang: 20u.
* Benefietconcert voor Nepal met
diverse bands in De Oude Veiling,
Marktstraat v/a 20u.
* Halloween in N201 met optredens
twee bands, Zwarteweg, 21.30-03u.
* Optreden The Whatts in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 21.30u.
Exposities
18 t/m 20 oktober:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open.
Iedere donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 17u.
20 en 21 oktober:
* Expositie met beelden, schilderijen en glaskunst in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Zaterdag en
zondag open 13 tot 17u.
Zaterdag 20 oktober:
* Crash museum in fort Aalsmeer,

Aalsmeerderbrug open, 11-16u.
Tot en met 21 oktober:
* Schilderijen en beelden Willem
Vaarzon Morel en Constance Wibaut in Oude Raadhuis, Dorpstraat.
Donderdag t/m zondag 14-17u.
Diversen.
Donderdag 18 oktober:
* Poolcafé in N201, Zwarteweg van
15 tot 22.30u. Iedere woensdag,
donderdag en vrijdag.
* Sjoelen bij BV Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Speelavond DES in De Reede,
Schouwstraat, Rijsenhout v/a 20u.
* Dialezing Groei en Bloei over Canarische eilanden in MBO Wellant,
Linnaeuslaan v/a 20u.
Vrijdag 19 oktober:
* Bijeenkomst Zegelkids in Parochiehuis, Gerberastraat 19-20.30u.
* Klaverjassen BV Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 20 oktober:
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis,
Gerberastraat van 9.30 tot 15u.
* Bingo-middag ANBO in De Reede,
Rijsenhout v/a 13.30u.
20 en 21 oktober:
* Voorstellingen Circus Sijm in tent,
Dreef, Hornmeer. Zaterdag en zondag om 13.30u. en om 16u.
Maandag 22 oktober:
* Bingo-avond Viva Aquaria in
buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Dinsdag 23 oktober:
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt,
Wilhelminastraat v/a 20u.
Woensdag 24 oktober:
* Inloop Oost-Inn in De Mikado, Catharina Amalialaan, 9.30 tot 11.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Kinderbingo bij BV De Pomp in ‘t
Baken, Sportlaan v/a 14u.
* Lezing Gré Kalf bij ANBO in buurthuis Roerdomplaan v/a 13.30u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 25 oktober:
* Kaartavond BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Open kringavond in Oude Veiling,
Marktstrat, 20-22u.
Zondag 28 oktober:
* Talk of the Town met Theo van
Houten. Gasten: Jogty Meihuizen
en Anneke Harting. Vanaf 15.30u. in
Oude Veiling, Marktstraat.
Woensdag 31 oktober:
* Peuterfestival met twee voorstellingen in Crown Theater, Van Cleeffkade 15 vanaf 10u.
* Open avond 60 jaar Film- en Videoclub in ‘t Anker, Oosteinderweg
273a vanaf 19.30u.
Vergaderingen
Woensdag 24 oktober:
* Info-avond KCA over kunstbeleid gemeente in Oude Raadhuis,
Dorpsstraat v/a 20.30u.
Donderdag 1 november:
* Vergadering beraad en raad in gemeentehuis vanaf 19.30u.

Vrijdag opening tweede
seizoen Crown Theater
Aalsmeer - Dit weekend opent het
Crown Theater haar deuren voor het
tweede seizoen. Het nieuwe seizoen
wordt vrijdag 17 oktober geopend
met de prachtige sprookjesvoorstelling Sneeuwwitje en de zeven dwergen en dit wordt uitgebreid gevierd
met een openingsfeest. Op zaterdag 18 oktober volgt het cabaretprogramma van Ali B, winnaar van
de cabaretprijs Neerlands Hoop. Het
sprookjesballet Sneeuwwitje en de
zeven dwergen is geschikt voor iedereen van zes jaar en ouder en begint om 19.30 uur. Toegang is 26,50
euro. De voorstelling van rapper,
presentator en cabaratier Ali B begint zaterdag om 20.00 uur. Toegang
is 24,50 euro.
Rock 4 Queen volgende week
Het tweede weekend van het nieuwe seizoen van het Crown Theater
biedt prachtige voorstellingen. Liefhebbers van de muziek van Queen
worden op zaterdag 27 oktober op
hun wenken bedient met een vertolking door het Vocal Quartet Rock
4. Op woensdag 31 oktober wordt
het theater opengesteld voor peuters voor een geweldige kennismaking met het theater compleet met
muziek, zang, dans en toneel. Rock
4 Queen presenteert ‘A Night at the
Opera’. Ga er maar aan staan: het
vertolken van het meest legendarische album van Queen. Vocal Quar-

tet Rock 4 gaat deze uitdaging aan
en interpreteert het album op geheel eigen, sublieme wijze. Klassiek, rock, pop en a capella met elkaar verenigd. Een lust voor het oor
van iedere muziekliefhebber. De
show bevat eigenzinnige bewerkingen van bekende en minder bekende nummers, zoals Killer Queen, Innuendo, You take my breath away,
Somebody to love en Under pressure. Verder worden alle nummers
van het befaamde album ‘A Night
at the Opera’ gezongen op de welbekende en unieke wijze van Rock
4, met als sluitstuk een gewaagde
uitvoering van de klassieker onder
de klassiekers: Bohemian Rhapsody. De show ‘A Night at the Opera’
van Vocal Quartet Rock 4 was eind
2005 voor het eerst te zien en kreeg
lovende recensies. Op veler verzoek
is deze Queen show weer te zien.
‘A Night at the Opera Remastered’
is dezelfde fantastische show, maar
met een nieuwe sound en nieuwe
arrangementen. Rock 4 Queen begint vrijdag 19 oktober om 20.00 uur
in het Crown Theater. Door gebruik
te maken van de sprintprijs is de entree 18,50 euro. Kaarten dienen dan
wel voor 22 oktober gekocht te zijn.
Daar geldt de reguliere prijs van
24,50 euro. Verkoop kaarten online
via: www.crowntheateraalsmeer.nl
of bel 0900-1353. Kaarten ook aan
de zaal vanaf 19.00 uur.
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officiële mededelingen
De snoeiboot Vaart weer uit

Gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.
wijkraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspraken burGemeester en wethouDers
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 6 en 20 november 2012.
Gemeente-info op website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oVeriGe loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat 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 melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners 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: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

Op zaterdag 27 oktober 2011 vaart de snoeiboot weer uit om
eilandeigenaren op de Westeinderplassen de mogelijkheid te
geven hun snoeihout gratis en op een verantwoorde manier
af te voeren.
De tijden en locaties
09.00-12.00 uur:
Schuilhaven de Winkel
aan de Grote Poelzijde
13.00-16.00 uur:
Baggerdepot Otto
aan de doorgang Grote Brug
Als de boot op de aangegeven tijd niet aanwezig is, dan is
deze waarschijnlijk even aan het lossen, maar komt weer
terug.
begrip in aalsmeer
De gemeente biedt de service van het ophalen van snoeiafval
aan omdat zij graag wil (het is zelfs verplicht) dat eilandeigenaren het overhangend groen in de vaarwegen snoeien.
In het najaar worden er daarom in het kader van de actie
‘Hou de vaarweg bevaarbaar’ schouwrondes gehouden op het
water. Particuliere eilandeigenaren kunnen hier aan meewerken door alle overhangend groen boven het water van
de sloten en vaarwegen te snoeien en af te voeren naar de
snoeiboot. Voor bomen met een doorsnede van 15 cm of
meer, gemeten op een hoogte van 1.30 meter, moet men een
zogenaamde kapvergunning aanvragen. (Dit aanvraagformulier is te downloaden op www.aalsmeer.nl ). Alleen snoeihout
van recreanten wordt aangenomen. Bedrijfsafval, zoals seringenhout -en kluiten, wordt niet geaccepteerd. Voor meer
informatie over de takkeninzameling en de snoeiboot kunnen
geïnteresseerden contact opnemen met de afdeling Handhaving, vaarwegbeheer tel. 0297-387788.
welstanDscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over
bouwen en vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda
staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning,
activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
stanDplaats- en VentbeleiD
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat de gemeenteraad op 26 mei
2011 heeft vastgesteld ‘Het standplaats- en ventbeleid 2011’.
In het standplaats- en ventbeleid 2011 worden de richtlijnen
en regels benoemd die richting geven aan het innemen van
standplaatsen en het venten van goederen in de gemeente
Aalsmeer. Het standplaats- en ventbeleid 2011 ligt vanaf 18
oktober 2012 ter inzage in het gemeentehuis.
eVenement in 2013 op tijD aanmelDen
Grote evenementen aanmelden vóór 15 november 2012
Op verzoek van de regionale politie vraagt de gemeente Aalsmeer aan inwoners en ondernemers om alle grote evenementen die voor 2013 gepland zijn, vóór 15 november alvast te
melden. Bij grote evenementen is vaak de inzet van politie
vereist. In verband met de indeling van de benodigde politiecapaciteit is het wenselijk om van te voren een planning
te kunnen maken.
Vergunning aanvragen
Voor grote evenementen van 2000 of meer bezoekers/deelnemers, die op de openbare weg of in een gebouw worden
gehouden, moet bij de afdeling Vergunningen van de Gemeente Aalsmeer een vergunning worden aangevraagd. De
gemeente verzoekt u om – vooruitlopend op de vergunningaanvraag - al vóór 15 november een evenement te melden.
Er kan gebruik worden gemaakt van een formulier dat op de
website.www.aalsmeer.nl is te downloaden. Het formulier kan

ook telefonisch worden aangevraagd bij de afdeling Vergunningen tel 0297-387575. Het is dit jaar de eerste keer dat de
Gemeente vraagt om grote evenementen vóór 15 november
aan te melden. Alle bekende organisatoren van evenementen
zijn persoonlijk gevraagd om hun evenement alvast aan te
melden. Het is niet zo dat er geen evenementen in 2013
zelf meer kunnen worden aangevraagd. Maar men loopt dan
wel een grotere kans dat - wanneer er geen politiecapaciteit
meer voorhanden is - evenementenvergunningen worden geweigerd.
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 bestuursorgaan. Een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de
mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de
rechtbank kosten in rekening gebracht.

evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- Circus op de Dreef van 19 en 20 oktober 2013 van 13.30
tot 18.00 uur.
Datum verzending vergunningen 17 oktober 2012
kennisGeVinG ontheffinG op GronD Van art. 8.4
liD 2 bouwbesluit 2012
Het college heeft op verzoek van Van Berkel Aannemers Leimuiden B.V. besloten om op grond van artikel 8.4 lid 2 van
het Bouwbesluit 2012 onder voorwaarden ontheffing te verlenen van het in artikel 8.4 lid 1 gestelde dat lawaaimakende
bouw- en sloopwerkzaamheden uitsluitend in de dagperiode
(07.00-19.00 uur) mogen plaatsvinden. De werkzaamheden
betreffen het storten en vervolgens afwerken/vlinderen van
een betonvloer in de toekomstige parkeergarage ter plaatse
van de nieuwbouwlocatie Zijdstraat/Molenpad te Aalsmeer.
Deze werkzaamheden dienen aaneensluitend te worden
uitgevoerd waarbij tijdens het vlinderen gebruik wordt gemaakt van machines die worden aangedreven door een benzinemotor. Volgens de planning zullen deze werkzaamheden
plaatsvinden in de avond en nacht van 25/26 oktober en 2/3
november 2012.
De verleende ontheffing en de bijbehorende stukken liggen
vanaf 19 oktober t/m 30 november 2012 ter inzage in het
gemeentehuis bij de afd. Dienstverlening. De openingstijden
van het gemeentehuis zijn: maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 08.30-14.00 uur en woensdag van 08.30-20.00
uur. Buiten deze openingstijden kunnen de stukken ook worden ingezien op een ander tijdstip, mits daarvoor van te
voren een telefonische afspraak wordt gemaakt (tel. 0297387645).
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt
aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is
verzonden naar de geadresseerde van het besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en
wethouders van Aalsmeer, ter attentie van de Bezwaarschriftencommissie, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend. Het bevat ten minste de naam
en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en
de gronden van het bezwaar. Indien een bezwaarschrift is
ingediend gedurende de genoemde periode, kan - indien er
sprake is van een spoedeisend belang - een verzoek worden
gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit

verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank te Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Voor het indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
wet alGemene bepalinGen omGeVinGsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Korianderhof, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Stommeerweg 2, het vernieuwen van het terras.
VerleenDe omGeVinGsVerGunninGen, reGuliere
proceDure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening,
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Beethovenlaan 2, het plaatsen van een dakkapel;
- Mendelstraat 74, het plaatsen van een schoorsteen;
- Twijnderlaan 6, het plaatsen van 2 dakkapellen;
- Wissel 25, het plaatsen van een dakkapel.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 18 oktober 2012.
ter inzaGe bij De afDelinG DienstVerleninG,
balie 5 ( week 42)
t/m 18-10

Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Hornmeer’;
t/m 18-10 Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Woonschepen’;
t/m 18-10 Verkeersbesluit 2012/11370-M&R;
t/m 19-10 Beeldkwaliteitskader parkmeer;
t/m 26-10 Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide
procedure aan de Hornweg 233 te Aalsmeer;
t/m 01-11 APV Ontheffing sluitingstijd: ’t Podium Dorpshuis Kudelstaart voor 20 op 21 oktober 2012 tot
02.00 uur; ’t Podium Dorpshuis Kudelstaart voor
3 op 4 november 2012 tot 02.00 uur;
t/m 01-11 AH 125 jaar op 22 september 2012 van 09.00 tot
17.00 uur op het Poldermeesterplein;
t/m 02-11 Kennisgeving besluit Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht : A-Z-HZ_WABO-20120251;t/m 02-11 Verordening winkeltijden Aalsmeer 2012;
2012/7552-M&R;
t/m 09-11 APV Collectevergunning: Samen-op-weg-gemeente voor verkopen van sinaasappelen op 29
en 30 januari 2013;
t/m 09-11 Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen maatschappelijk ondersteuning Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 2012 (versie 2);
t/m 15-11 Gewijzigd vastgestelde wijziging bestemmingsplan ‘Greenpark Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7’ - ‘Greenpark Aalsmeer, deelgebied 5, bouwgrenzen kavel 1’;
t/m 22 -11 Gebiedsindeling en beleidsregel voor zon- en
feestdagenregeling;
t/m 27-11 Wijziging datum Bloemencorso;
t/m 29-11 Standplaats- en ventbeleid;
t/m 29-11 APV- Evenementenvergunning: Circus op de Dreef
van 19 en 20 oktober 2013 van 13.30-18.00 uur;
t/m 30-11 Kennisgeving ontheffing op grond van art. 8.4
lid 2 Bouwbesluit 2012.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Collectief versus individueel

Welzijnswerk nieuwe stijl
Aalsmeer - De term Welzijn nieuwe
stijl is gelanceerd door ex-staatssecretaris van VWS, Jet Bussemaker
en het project is in 2010 landelijk
van start gegaan. Aan de term hangen acht bakens van kwaliteitsverbetering aan de uitvoering van het
welzijnswerk. Afgelopen donderdag 11 oktober werden raadsleden
en belanghebbenden bijgepraat
door Hilde van Xanten, senior adviseur bij Movisie en Irma Vroegop
die in 2011 een pilot in Amstelveen
heeft uitgevoerd. De acht bakens op
een rijtje gezet leveren het volgende
overzicht: vraaggericht werken, direct er op af, de burgers pro-actiever benaderen, ook als ze nergens
om vragen.
De eigen kracht van de burger inschakelen en collectief staat versus individueel, eerst de collectieve mogelijkheden welzijn inzetten,
dan pas de individuele voorzieningen. Informele zorg versus formele
zorg, verbeteren van de samenwerking. Integraal werken, samenhangende oplossingen zoeken voor een
probleem, waarbij partijen goed samenwerken en de gemeente dat faciliteert. Resultaatgericht werken,
opdrachten in termen van resultaten formuleren en daarop afrekenen

en tenslotte ruimte voor de professional, zij zijn deskundig, ondernemend en krijgen de ruimte. Om verder te gaan met Welzijn nieuwe stijl
worden drie agenda’s die niet los
van elkaar staan genoemd waarbij de gemeente de regie neemt bij
de maatschappelijke agenda met
de vraag wat wil men bereiken en
waarom. De organisaties en professionals nemen het voortouw bij
de uitvoeringsagenda. De gemeente en organisaties buigen zich over
de ontwikkelagenda. De professional nieuwe stijl is present in de
wijk of de buurt en gaat er op uit en
werkt integraal. Gaat daarnaast preventief aan de slag en grijpt in als
het misgaat. Geeft ook ruimte aan
ideeën, activiteiten die van betekenis zijn voor anderen. Daarnaast is
er aandacht voor driemaal de letter A van analyseren, agenderen en
activeren. Enkele voorbeelden van
Welzijn nieuwe stijl worden ook gegeven. Een mevrouw belt naar het
meldpunt zorg en overlast omdat
drie huizen verderop de post uit de
brievenbus puilt. In de oude situatie gaat men er op af. In de nieuwe
situatie wordt gevraagd wat heeft u
al gedaan? En man belt de gemeente met de klacht dat hij de wijkagent

nooit ziet. In de oude situatie wordt
het spreekuur ingevoerd. In de
nieuwe situatie komt de wijkagent
op de koffie, de wijkbewoner nodigt
zijn buren uit. Gebruikers missen de
koffieochtend tijdens de zomersluiting van het wijkcentrum en in de
oude situatie staat doorverwijzen
naar een andere locatie hoog op
de lijst. In de nieuwe situatie staat

de verantwoordelijkheid delegeren
hoog en bewoners zorgen voor de
openstelling. De aanwezigen werden ruimschoots in de gelegenheid
gesteld vragen af te vuren en daar
werd dan ook goed gebruik van gemaakt waardoor er meer duidelijkheid werd verschaft. Het onderwerp
zal nog wel een paar keer terug te
vinden zijn op de diverse agenda’s.

Hans van der Meer wint
duurzaam energiepakket
Aalsmeer - Dinsdag 9 oktober
heeft wethouder Rik Rolleman van
duurzaamheid aan Hans van der

Meer een Home Energy Management Systeem (HEM) overhandigd.
De heer Van der Meer heeft dit sy-

steem gewonnen, omdat hij zich
had ingeschreven voor de gezamenlijke inkoop voor zonnepanelen:
SamenZonneEnergie. Hij wist de
meeste anderen te overtuigen ook
mee te doen aan deze actie, door de
informatie door te sturen aan vrienden en bekenden. Met dit HEM systeem kan ingesteld worden wanneer elektrische apparaten in huis
uit en aan moeten gaan en kan ook
de stand-by stand van apparaten
automatisch worden uitgeschakeld.
Daarnaast kan met dit systeem ook
worden bijhouden hoeveel energie
bepaalde apparaten verbruiken. De
heer Van der Meer, was verrast dat
hij de prijs had gewonnen. ‘Ik had
de informatie doorgestuurd aan
mensen waarvan ik dacht dat zij interesse hadden in zonnepanelen.
Zelf denk ik al geruime tijd na over
het aanschaffen van zonnepanelen. Het werd door deze actie heel
laagdrempelig gemaakt om aan de
gezamenlijke inkoop mee te doen’.
Wethouder Rolleman: “Aalsmeer
wil een duurzame gemeente worden en zich duurzaam ontwikkelen. Het plaatsen van zonnepanelen
voor het opwekken van duurzame
energie is hier een goed voorbeeld
van. Als we daarnaast allemaal zuinig om gaan met energie heeft ook
de generatie na ons hier plezier van.
Ik hoop dat het HEM pakket van
de heer Van der Meer hieraan bijdraagt.” In Aalsmeer hebben in to-

taal 416 mensen aangegeven dat zij
interesse hebben in het gezamenlijk aankopen van zonnepanelen.
Dit is 3,42 % van alle huishoudens
in Aalsmeer. De sluiting van de actie SamenZonneEnergie was op 23
september en direct de volgende
dag vond de veiling plaats van deze groepsaankoop.
Na een aantal veilrondes heeft het
bedrijf MetDeZon de veiling gewonnen met een zeer scherp bod.
Na woensdag 10 oktober zullen alle
deelnemers een persoonlijk aanbod
ontvangen, waarna ze tot en met 11
november de tijd hebben om het te
accepteren. Hoewel zonnepanelen
ook zonder subsidie rendabel zijn,
maakt het de aanschaf van zonnepanelen voor velen nog aantrekkelijker. Vanaf 2 juli 2012 heeft de
overheid een subsidiepot beschikbaar gesteld van in totaal 22 miljoen
voor de aanschaf van zonnepanelen. De subsidie kan worden aangevraagd voor 15% op de materialen tot een maximum van 650 euro.
De pot van 30 miljoen die in eerste
instantie voor 2013 beschikbaar gesteld zou worden, staat weer op losse schroeven. Daarmee zou er per
1 januari aanstaande een einde komen aan deze veelbesproken subsidieregeling. Gelukkig zit er nog
meer dan 7,5 miljoen in de pot kunt
u dubbel profiteren: Een scherpe
prijs én subsidie.
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Postzegel(ruil)beurs in
Parochiehuis zaterdag
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 20
oktober gaan de deuren van het
Parochiehuis in de Gerberastraat
weer om 09.30 uur open voor alle postzegelverzamelaars en ruilers.
De entree is gratis. Er kan een bezoekje gebracht worden bij de diverse handelaren, er kan gesnuffeld worden in de ruim vijftig nieuwe vijf eurocent stockboeken op de
verenigingstafel, er staan ruiltafels

en ruilbeursmedewerker Cor presenteert een kleine tentoonstelling
met als onderwerp ‘Paddenstoelen
op postzegels’. Het is zeker de moeite waard dit ook eens te bekijken.
Gewoon even gezellig bijpraten met
een kop koffie en een broodje of
frisdrankje, kan ook. Uiteraard is er
ook weer een verloting voor hen die
wat zegels hebben kunnen vinden,
maar ook met een mooie plant thuis
willen komen. De ruilbeurs duurt
tot 15.00 uur. Voor meer informatie:
www.postzegelverenigingaalsmeer.
nl of bel Cor via 0297-343885 of Gerard via 0297-322034.

Gezellig druk in ‘t Kloosterhof

Ondanks regen, toch veel
bezoekers voor bazaar
Aalsmeer - De jaarlijkse bazaar
stond afgelopen zaterdag 13 oktober op het programma in ‘t Kloosterhof. In de hal van het zorgcentrum in
de Clematisstraat werden de bezoekers ontvangen met muziek. In de
grote zaal waren kraampjes neergezet en werden allerlei handwerkjes
verwacht en, zoals ieder jaar, draaide het rad van avontuur vele ronden.
Nagenoeg alle bezoekers gingen
met een leuke prijs naar huis. Sowieso was met lege handen naar
huis geen optie, want de heerlijk

ruikende erwtensoep buiten bij de
ingang weerstaan, viel niet mee. Er
is dit weekend vast in heel veel huizen erwtensoep gegeten. Het was
namelijk continu druk bij de stand.
Aan de achterzijde kon tot slot de
kleinschalige rommelmarkt bezocht
worden. Potten, boeken en leuke
hebbedingetjes vonden voor een
klein prijsje nieuwe eigenaars. Jammer was de regenachtige dag, maar
dit heeft menigeen niet weerhouden om niet even gezellig binnen te
wandelen. Het is de hele dag leuk
druk geweest.

recensie
ACOV levert topprestatie
met Mozarts Requiem
Aalsmeer - Voor een goede gevulde zaal in de Bloemhof liet het
Aalsmeers Christelijke Oratoriumvereniging zaterdagavond met een
prachtig najaarsconcert horen nog
altijd in een topconditie te zijn. Het
koor zong onder leiding van haar
nieuwe dirigent Danny Nooteboom
het Requiem van Mozart, voorafgegaan door het Salve Regina van Salieri en de Sancti Gabrielis Mis van
Michael Haydn. De drie werken
vormden een mooie stilistische eenheid en geschreven door componisten die alle drie actief waren in het
Salzburg en Wenen van de tweede
helft van de achttiende eeuw. Michael Haydn, broer van de beroemdere Joseph, en Mozart waren bevriend, en Salieri vormden in die
tijd de spil van de Weense hof-muziekcultuur. Het korte en eenvoudige Salve Regina fungeerde als een
ouverture voor de Missa Sancti Gabrielis. Het koor kreeg met Salieri de
kans zich op te warmen en te wennen aan de lastige ruimte van de
sporthal en de akoestiek met gebruiksaanwijzingen. Voor de Mis
van Michael Haydn voegden zich
vier jonge solisten bij het koor, de
sopraan Florien Hilgenkamp, altus
Dave ten Kate, tenor Leon van Liere en bariton David Greco. Dirigent
Nooteboom loodste koor en solisten
met een heldere slagtechniek met
gemak en zichtbaar plezier door de
korte partituur van deze Haydn Mis.
Het koor zong zelfverzekerd, goed
gearticuleerd, met adequate inzetten en goed reagerend op het enthousiast zingend solistenkwartet.
Na de vroege pauze traden koor
en solisten aan in het Requiem van
Mozart, het werk dat bij het grote
publiek vooral bekend is geworden
door de film Amadeus van Milos
Forman. Het pleit voor het ACOV dat

het na een aantal concerten onder
de vorige dirigent met vooral grote
romantische koorwerken nu dit beroemde Requiem op het repertoire
heeft genomen. Want dit werk stelt
bijzonder hoge eisen aan zangers,
zowel technisch als muzikaal. De
compositie bevat lastige fuga’s, grote contrasten in dynamiek, frasering
en ritmiek, hoge liggingen voor alle stemmen en vereist een bijzonder
dramatische inleving. De uitvoering
door het ACOV bewees dat het koor
ook deze tak van sport beheerst: er
waren verrassende dynamische verschillen, zoals in het zuiver gezongen Voca me door sopranen en alten, lichtvoetige hoge lijnen in het
prachtige Domine Jesu en stevige
manneninzetten in het Dies Irae en
het Confutatis. Het koor zong moeiteloos naar volgende delen zonder
voorspel. Elke stemgroep was overtuigend en geen moment ontstond
de indruk dat het koor moeite had
met de moeilijkheidsgraad van dit
werk, iets wat op een aantal plekken wel hoorbaar was bij het begeleidingsorkest. De strijkers hadden
hoorbaar moeite met de soms wat
hoge tempi en de trombones waren
helaas niet altijd zuiver. De vier solisten vormden ook in het Requiem
een mooi ensemble, hoewel de altus een wel iets donkerder en voller timbre zou mogen hebben voor
dit werk. Complimenten voor Danny Nooteboom, die het ACOV in
slechts zeven maanden klaarstoomde voor dit geslaagde najaarsconcert. Volgend jaar volgen twee kleinere concerten met passiemuziek
van Cesar Franck en Franz Liszt op
23 maart en Franse koormuziek van
Faure, Franck en Durufle op 17 november.
Jozeph Cornelis

Open avond 60 jaar Filmen Videoclub Aalsmeer

recensie

Big in Japan en big in Aalsmeer!
Aalsmeer - Zaterdagavond 13 oktober trad pianist Jos van Beest met
zijn trio op in Bacchus. Sinds eind
jaren negentig heeft hij een exclusief platencontract bij een Japanse platenmaatschappij en treed met
regelmaat op voor grote zalen in Japan. Jos die met name standards
speelt in het idioom van Oscar Pe-

terson wist meteen de harten van
het Bacchus publiek te veroveren.
Zijn enthousiasme en energieke
spel zorgde ervoor dat het publiek
op het puntje van hun stoel zaten te
luisteren. Na drie sets, de klok was
al ruim voorbij half een, vond Jos het
genoeg en ging het publiek voldaan
naar huis.

Aalsmeer - Naar aanleiding van
het 60 jarig bestaan van de Film- en
Videoclub Aalsmeer organiseert de
F&VA op woensdagavond 31 oktober een demonstratie en workshopavond. Het thema van deze avond is
‘Filmers en Fotografen’. De mooiste
foto’s of films maak je zelf. De gedachte hierachter is om mensen die
als hobby digitaal fotograferen en of
digitaal videofilmen hebben met elkaar in contact te brengen. Het programma bestaat onder andere uit
een demonstratie van de nieuwste
video en foto apparatuur en accecoires door de fotohandel. Door de
leden van de F&VA wordt een de-

monstatie van het monteren van videofilms met Pinnacle, Magix en
Adobe Premiere Elements software
gegeven. Ook is er een diapresentatie van celluloid naar beeldchip.
Daarnaast zullen er naast enkele
nostalgische films ook de beste videoproducties van de afgelopen jaren vertoont worden. Deze open
clubavond is voor iedereen vrij toegankelijk en wordt gehouden in ’t
Anker aan de Oosteinderweg 273a
en begint om 19.30 uur. Er is voldoende parkeer gelegenheid. Informatie over de F&VA via tel. 06 18487238 of via de website www.videoclubaalsmeer.nl.

Klassiek KCA concert:
Balsem voor de oren
Aalsmeer -Zomaar enige reacties na afloop van het eerste klassieke KCA concert van het nieuwe
seizoen te horen afgelopen zondag
in de Oud Katholieke Kerk aan de
Oosteinderweg: “Werkelijk tranen in
mijn ogen, wat een prachtig spel” en
ook “Dit is het mooiste concert wat
ik hier ooit heb gehoord.” Voor deze uitspraken waren violiste Marlene Hemmer en pianist Jochem
Geene verantwoordelijk. Marlene
Hemmer sloot in 2003 haar studie
aan het Utrechts Conservatorium
af met een 10 met onderscheiding.
En wanneer het publiek dit keer ook
een cijfer zou mogen geven zou de
tien zeker worden herhaald. Door
één geheel te zijn met haar instrument klonk haar passie voor de muziek door tot in het bot van de muziekliefhebbers. Met haar zeer eigen stijl van spelen wist zij een muzikaal verhaal te vertellen waar geen
ontkomen aan was. Honderden noten kaatsten van muur tot muur en
bereikte als balsem de oren van de
aanwezigen. Dit keer geen muziek
om bij weg te dromen. De jonge violiste wist het gehoor eens goed door
elkaar te schudden en gaf hen een

dosis adrenaline en energie waarmee het voorlopig even voort kan.
Zij werd uitstekend en ondersteunend begeleid door pianist Jochem
Geene, hij verving de zieke Derrick
Hemmer. Het was op verzoek van
Geene dat de middag begon met de
sonate no 2. van Johannes Brahms
(1833-1897). Daarna werd het programma ‘The Fliddler of the opera’ uitgevoerd. Van de Poolse componist Henryk Wienisawski (18351880) de Faust Fantasy en dit werd
een technisch hoogstandje. George Gershwin (1898-1937) schreef
Porgy and Bess. Jascha Heifetz bewerkte het stuk en Hemmer en
Geene speelden het met enthousiaste schwung. Tot slot mocht genoten worden van de Carmen Fantasy
van Pablo de Sarasate (1844-1908).
Na de laatste gespeelde noot volgende een daverend applaus, bravo geroep en fluitconcert. De violiste werd er zelfs een beetje verlegen
van terwijl het succes haar toch echt
niet vreemd is. Het volgende KCA
klassieke concert is zondag 11 november, dan speelt het strijkkwartet
En Acoord. Komt allen luisteren!
Janna van Zon

Expositie van portretten

‘Ons kent Ons’ verlengd!
Kudelstaart - De expositie van
portretten van Kudelstaarters en
Aalsmeerders in de praktijk voor
fysio in Kudelstaart wordt wegens
succes verlengd! Op deze expositie
zijn onder andere portretten te zien
van oud-burgemeester Joost Hoffscholte, Dick Kuin, Sikko van Daal,
‘Rooie Willem’, Frans Kommers, visser Theo Rekelhof, pastoor Tangelder, Ireen van Gelder, Wim van
Leeuwen en nog veel meer bekende en onbekende dorpsgenoten.
Ruim 20 portretten gemaakt door

lokale kunstenaars, professionals
en amateurs. Zo hangt er werk van
onder andere Henny Weima, Monic
van Erp, Els Venema, Leo van Gelder, Christa Logman, Henny Woud,
en Anita Lamers. De expositie bestaat uit schilderijen, tekeningen,
foto’s en zelfs ruimtelijk werk. Deze tentoonstelling is speciaal voor
de praktijk samengesteld door Femke Kempkes, beeldend kunstenaar:
“De praktijk biedt al jaren een podium voor kunstenaars, vormgevers en fotograven. Amateurs of

ANBO Aalsmeer 50 jaar

Cultuurmiddag met Gré Kalf
Aalsmeer - Volgend jaar april bestaat ANBO Aalsmeer 50 jaar. Dit
jubileum gaat alvast gevierd worden
met enkele voorbereidende activiteiten. Op woensdag 24 oktober komt
Gré Kalf met haar feestelijke boekenprogramma bij de jarige ANBO.
De middag begint om 14.00 uur en
wordt gehouden in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Gré
Kalf mag wel de ‘grande dame’ van
het lezen (en schrijven) in Aalsmeer
genoemd worden. Vandaar dat de
ANBO blij is dat zij een leuke middag verzorgt over lezen, boeken en
dichten. Onder het genot van een
kopje koffie of thee zal zij op originele en ontspannen manier haar
eigen gedichten en allerlei andere boeken behandelen. Zij wordt bij

het voorlezen soms bijgestaan door
Nels de Vries. Een mooi citaat: “De
taal is toch iets schitterends, magisch en mysterieus. Ik kan dagen
over de juiste zin of een woord lopen denken. Er is geen groter geluk
dan de juiste woorden ter beschikking te krijgen, die precies dekken
wat je voelt. Je kunt met taal alles
veroorzaken.” Dit is van Paul van
Vliet. Zo zal Gré allerlei pareltjes uitstallen. Ook Annie Schmidt zal aandacht krijgen. Bovendien is er een
boekentafel in de pauze. Bij binnenkomst ontvangt men een lootje. Gré
zal ter opluistering van het feest een
vrolijke verloting van boeken, groot
en klein, houden. Alle ANBO-leden
en iedereen die ook van lezen houdt
is welkom deze middag.

Veel te doen in weekend!
Aalsmeer - Ieder weekend wordt
nagenoeg wel een scala aan activiteiten voor elk wat wils aangeboden.
Afgelopen zaterdagavond stond
zelfs bol van uitjes, en wel muzikale feestjes. In De Bloemhof trakteerde de Christelijke Oratoriumvereniging op het Requiem van Mozart
en de belangstelling hiervoor was
groot. Er ontstond zelfs een file om
het terrein na afloop te verlaten. Ook
de Klught trok een volle zaal in The
Beach. De brandingzaal was feestelijk ingericht voor het vijftien jarig
bestaansfeestje van deze Aalsmeerse band. Er was goed gehoor gegeven om het jubileum mee te komen
vieren. De vijf Farregatters verzorgden optredens, er werd gedanst,
maar ook heel veel bijgepraat. De
sfeer was prima en vast en zeker dat
over dit jubileum nog late tijd nagepraat wordt. Ook een veelgesproken
onderwerp tijdens de koffie na het
weekend is vast ook de soulshow
met DJ Ferry Maat geweest. De kantine van de VVA was voor dit soulfeest met muziek uit de jaren tachtig sfeervol aangekleed met heel

veel discobollen en ondermeer een
oplichtende dansvloer. Alleen maar
lachende gezichten en een volle
dansvloer. De organisatoren Kees
Markman en Mike van der Laarse hebben een scala aan complimenten in ontvangst mogen nemen.
Ook van het bestuur van de voetbalvereniging, want er is een leuk bedrag bijeen gebracht om de clubkas te vullen. Goed gevuld was ook
café Sportzicht met vaste gasten en
muziekliefhebbers die kwamen kijken en luisteren naar de band Got
It. Het publiek werd getrakteerd op
stevige, veelal lekkere meezingende, rocknummers. Van een heel ander kaliber was de muziek zaterdagavond in Bacchus. Hier was het jazz
wat de klok sloeg en dit sloeg aan
bij het hier eveneens in grote getale gekomen publiek. Verder kon deze zaterdagavond ook nog gekozen
worden voor een gezellige en swingende krokodillenparty in de Praam.
Hoezo, saai in Aalsmeer? En dit is
niet slechts 1 weekend, kijk maar
eens in de agenda: De keuze is opnieuw reuze!

Zaterdag concert Aalsmeers
Harmonie in Engelse stijl
Aalsmeer - Zaterdag 20 oktober
trapt Aalsmeers Harmonie het jubileumseizoen af met een concert in het gemeentehuis. Dit seizoen bestaat de harmonie 100 jaar
en dit wordt gevierd met diverse optredens. Komende zaterdag geeft
Aalsmeers Harmonie een concert
in samenwerking met Fanfarecorps
Zuiderwoude. Een aantal jaar geleden heeft de harmonie bij deze club
opgetreden en nu is het de beurt
aan de fanfare om naar Aalsmeer
te komen. Het thema van het concert is Verenigd Koninkrijk en dat
komt in de keuze van de muziekstukken duidelijk naar voren. Fanfarecorps Zuiderwoude staat onder

leiding van Thomas Geerts en speelt
onder andere Mary Poppins, Seventy six Trombones en Times Square.
Bij Aalsmeers Harmonie, onder leiding van Maron Teerds, staan onder
andere My Fair Lady, Tea for Two en
Matrimony op het programma. Ook
zijn er stukken die gezamenlijk worden gespeeld, of waar orkestleden
van het ene orkest meespelen bij
het andere orkest. Het concert vindt
plaats in de burgerzaal van het gemeentehuis en begint om 20.00 uur.
Kaarten kosten 7,50 euro per stuk
en zijn verkrijgbaar aan de deur.
Meer informatie over de harmonie
en haar activiteiten is te vinden op
www.aalsmeersharmonie.nl.

profs. Hierdoor neemt de praktijk
een unieke plek binnen de gemeente. Ze biedt ruimte voor lokale kunstenaars om hun werk te tonen aan
bezoekers van praktijk. De bezoekers zijn een doorsnee van de lokale samenleving en zo slaan we twee
vliegen in één klap. Mensen die niet
voor de kunst komen, worden er
toch mee in aanraking gebracht en
de kunstenaars kunnen hun werk
tonen aan een breed publiek. Een
groot succes gezien het aantal jaren
dat dit project al draait. Meer dan 30
lokale kunstmakers hebben zo een
podium gekregen!” Na de grootschalige verbouwing is dit de eerste

expositie in de nieuwe ruimte. “De
ruimte is niet alleen verbeterd voor
de praktijk en de fitness maar zeker
ook voor de exposities! Beter licht,
meer ruimte en meer mogelijkheden. Dat maakt de podium functie,
die de praktijk al heeft, alleen nog
maar groter”, besluit Femke. De expositie ‘Ons kent Ons’ is nog tot begin november te bekijken. De werken hangen en staan in de wachtruimte en in de gang naar de behandelkamers en de fitnessruimte
van de praktijk aan de Kudelstaartseweg en is dagelijks geopend van
8.00 tot 20.00 uur, ‘s woensdags tussen 8.00 en 18.00 uur.
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Voor jaarplanning politie en gemeente

Ravage achtergelaten

Sieraden en geld
na inbraken

Grote evenementen voor
15 november aanmelden

Aalsmeer - Op verzoek van de regionale politie vraagt de gemeente
Aalsmeer aan inwoners en ondernemers om alle grote evenementen die voor 2013 gepland zijn, vóór
15 november alvast te melden. Bij
grote evenementen is vaak de inzet van politie vereist. In verband
met de indeling van de benodigde politiecapaciteit is het wenselijk om van te voren een planning
te kunnen maken. Voor grote evenementen van 2000 of meer bezoekers/deelnemers, die op de openbare weg of in een gebouw worden
gehouden, moet bij de afdeling Vergunningen van de gemeente een
vergunning worden aangevraagd.
De gemeente verzoekt organisatoren om – vooruitlopend op de vergunningaanvraag – al vóór 15 november een evenement te melden.
Er kan gebruik worden gemaakt van

een formulier dat op de website.
www.aalsmeer.nl is te downloaden.
Het formulier kan ook telefonisch
worden aangevraagd bij de afdeling Vergunningen via 0297-387575.
Burgemeester Theo van Eijk: “Het is
dit jaar de eerste keer dat we vragen om grote evenementen vóór 15
november aan te melden. Een jaarplanning stelt de politie en de afdeling Vergunningen van de gemeente in staat om zo efficiënt mogelijk
het werk te plannen. We hebben alle bekende organisatoren van evenementen ook persoonlijk gevraagd
om hun evenement alvast aan te
melden. Het is niet zo dat er geen
evenementen in 2013 zelf meer
kunnen worden aangevraagd. Maar
men loopt dan wel een grotere kans
dat als er geen politiecapaciteit
meer voorhanden is evenementenvergunningen worden geweigerd.”

Voorkomen woninginbraak!

Politie houdt in vakantie
extra oogje in het zeil
Aalsmeer - De herfstvakantie staat
weer voor de deur. De dagen worden korter en het blijft langer donker. Ideale weersomstandigheden
voor inbrekers om toe te slaan in
woningen. Speciaal voor vakantiegangers biedt de politie een extra
service aan om woninginbraak te
voorkomen.
Zelf kunnen natuurlijk ook maatregelen getroffen worden om een inbraak te voorkomen. Inwoners kunnen het wijkteam Aalsmeer per email laten weten dat hun woning
een paar dagen of weken niet bewoond is, bijvoorbeeld wegens vakantie. De service loopt het gehele
jaar door en is niet alleen bedoeld
voor de schoolvakanties. Tijdens
deze vakantieperiode zal de politie

een extra oogje in het zeil houden.
Indien hiervoor aanleiding bestaat,
bijvoorbeeld wanneer een raam of
deur openstaat, zal contact worden
opgenomen met het door de bewoners opgegeven waarschuwingsadres, zodat maatregelen genomen
kunnen worden.
Meer informatie en tips om woningen te beschermen tegen inbrekers zijn te vinden op www.politie-amsterdam-amstelland.nl. Vermeld in een e-mail over de vakantie
naar aalsmeer-wijkteamsecretariaat@amsterdam.politie.nl adresgegevens, afwezigheidsperiode en het
waarschuwingsadres of de naam,
het adres en telefoonnummer van
de sleutelhouder.

ingezonden
Informatieavond KCA: Wegnemen
onduidelijkheden cultuurbeleid
Aalsmeer - Dat de voorgenomen bezuinigingen en het nieuwe
kunst- en cultuurbeleid van de gemeente consequenties voor de KCA
hebben moge duidelijk zijn. Dat
daarover bezorgdheid is ontstaan
is eveneens begrijpelijk. Wat ook te
begrijpen is dat daarover via e-mail
en in de kranten uitdrukking wordt
gegeven door bezorgde kunstliefhebbers. Zolang zij dit op eigen titel doen en constructief hun eigen
mening verwoorden, kan KCA zich
hierin vinden.
Dat wordt anders wanneer de naam
van KCA zonder haar medeweten
onder die artikelen staat. KCA distantieert zich uitdrukkelijk van die
berichtgeving. De gemeenteraad
heeft een besluit genomen. Daar
moet KCA het mee doen. Wel heeft
haar protest vóór het nemen van
dat besluit geleid tot twee jaar langer subsidie voor het Oude Raadhuis, zodat de stichting de tijd heeft

te proberen het Oude Raadhuis in
de toekomst zelfstandig en zonder subsidie te laten opereren. Daar
werken vele vrijwilligers op dit moment hard aan.
Ook de werkgroepen met hun activiteiten blijven subsidie ontvangen, zodat die activiteiten gewaarborgd blijven. Met hun inzet blijft
KCA streven naar een zo breed mogelijk aanbod van kunst en cultuur in Aalsmeer. Om nu alle onduidelijkheid over de nieuwe situatie weg te nemen organiseert KCA
een informatieavond op woensdag 24 oktober in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9. De wethouder zal daarbij aanwezig zijn en
zal het nieuwe kunstbeleid toelicht
en vragen beantwoorden. Aanvang:
20.30 uur.
Namens Het bestuur van de
stichting KCA.
Marian Kaaijk, voorzitter

Initiatiefnemers voedselbank:
Denkers en doeners nodig!
Aalsmeer - Het initiatief om een
onderzoek naar nut en noodzaak
van een voedselbank in Aalsmeer
kwam door signalen dat er gezinnen zijn met een voedseltekort. Als
het onderzoek dan uitwijst dat die
behoefte voor een behoorlijk aantal
gezinnen bestaat, is dat een bevestiging van de geluiden. Het is dan
prettig dat het klopt, maar drukt je
ook met je neus op de harde feiten. Dat er zó veel gezinnen die zich
dagelijks zorgen maken omdat ze
niet genoeg te eten hebben, is een
schrijnende situatie. Een situatie die
ook om actie vraagt. Maar over het
opzetten en draaiend houden van
een voedselbank mag niet te makkelijk gedacht worden. Een voedselbank is een compleet bedrijf met leveranciers, productie en distributie,
klanten en medewerkers, inkomsten
en uitgaven. Het onderzoek richt nu

Vals 50,- biljet

Rijsenhout - De politie is zaterdagavond 13 oktober na een melding van vals geld naar een benzinepompstation op de A4 gegaan.
Hier zou een man zijn aangehouden
voor het betalen met een vals briefje van 50 euro. Deze man bleek zich

op de haalbaarheid van dit alles. Belangrijk is ook of er voldoende vrijwilligers gevonden zullen worden
om te helpen met oprichten en het
in bedrijf houden van een voedselbank. Er zijn denkers en doeners
nodig. Bijvoorbeeld mensen voor
het haalbaarheidsonderzoek, de organisatie en het bestuur van de op
te richten stichting. Er is behoefte
aan een opslag- en distributieplaats.
Er moeten mensen komen die de financiële screening van klanten kunnen doen in een intakegesprek. Verder ook chauffeurs en mensen die
willen helpen bij de distributie of het
verzamelen van goederen bij supermarkten. Iedereen die denkt een bijdrage te kunnen leveren kan contact opnemen met: Otto Zandvliet,
tel. 0297-329977 of Koos Koelewijn,
tel. 06-33728537, email koos.koelewijn@wxs.nl.
niet bewust van het valse geld, maar
is wel gehoord door de politie, om
te kunnen herleiden waar dit valse
briefje van 50 euro vandaan komt.
Het valse geld is in beslag genomen
en zal door de afdeling Forensische
Opsporing van de politie worden
onderzocht.

‘Centrumgebied’ in beraad
Aalsmeer - Op donderdag 1 november komen burgemeester, wethouders en fracties weer bijeen
voor de maandelijkse bijeenkomst
van het beraad en de raad. Tijdens
de vergaderavond komen vier onderwerpen aan de orde, die menig
inwoner aangaat of aanspreekt. In
de raad wordt allereerst een profielschets vastgesteld van de nieuwe burgemeester van Aalsmeer. Tijdens de bespreking worden tevens
de leden van de vertrouwenscommissie benoemd. De heren en dames gaan uiteindelijk uitmaken met
welke sollicitanten, meestal twee of
drie, de fracties nader kennis gaan
maken om daarna een keuze te maken voor de nieuwe eerste man in
de gemeente. Het bespreken van de
profielschets gebeurt in aanwezigheid van de Commissaris van de Koningin van Noord-Holland, de heer
Johan Remkes.
Begroting en Cultuurnota
Na de raad wordt aangevangen met
het beraad en als eerste gaat gesproken worden over de Programmabegroting 2013. Het eerste termijn is gericht op de inhoudelijke
bespreking van de programma’s.
Uiteraard zullen de nodige op- en
aanmerkingen gemaakt worden,
maar zeker is wel dat de bestuurders bij het maken van dit huishoudboekje heel veel wensen van
de fracties ten uitvoer willen brengen, de begroting een positief financieel saldo geeft, er ruimte is
voor nieuw beleid en dit alles zonder noodzakelijke verhogingen van

de belastingen en retributies voor
de inwoners. Portefeuillehouder van
de Programmabegroting is waarnemend burgemeester Theo van
Eijk. Vervolgens gaat de Cultuurnota 2013-2016 behandeld worden.
Ook hier is de behandeling in eerste termijn gericht op het instemmen met de nota en met de financiele voorstellen die hieruit voortvloeien. De behandeling in tweede termijn en de besluitvorming gaan, als
een en ander volgens planning verloopt, plaatsvinden in de raad van
29 november. Portefeuillehouder is
wethouder Gertjan van der Hoeven.
Tennisbanen en volkstuin
Maar voor de drie genoemde ‘punten’ aan de orde komen, begint
eerst om 19.30 uur in de raadskelder een informatief over het visiedocument ‘Centrumgebied’.
Het dossier omvat een toekomst bestendige visie voor het centrum van
Aalsmeer en het betreft in deze absoluut niet alleen het dorp. Basis van
de visie is het ontwikkelen van een
scholencluster met de basisscholen
De Hoeksteen en De Wegwijzer inclusief een sporthal aan de Dreef,
herstructureren van het profiel na
de ingebruikname van de nieuwe
N201 en wonen voor verschillende
doelgroepen, ook starters en senioren ofwel specifieke doelgroepen.
Als kernkwaliteiten worden het realiseren van een groene verbinding
van het Seringenpark naar het park
Hornmeer genoemd, evenals de
aanleg van fietsroutes om de ver-

Nieuw Jeugd en Gezinsbeleid:

“Gebruik maken van eigen
kracht van de inwoners”
Aalsmeer - Het nieuwe Jeugd en
Gezinsbeleid 2013–2015 met als titel: ‘Kinderen, jongeren en gezinnen
in hun eigen kracht’ is donderdag
11 oktober besproken in een informatief overleg met de raad en iedereen die hierbij aanwezig wilde zijn.
Hiervoor waren er al participatiebijeenkomsten geweest met de directeuren van de scholen en alle maatschappelijke organisaties die met
kinderen te maken hebben. Wethouder Rik Rolleman: “De visie van
het collegeprogramma is dat de gemeente er niet is om wat wenselijk is
te organiseren, maar te voorkomen
wat onwenselijk is. Niet zorgen voor,
maar zorgen dat! Hierbij wil de gemeente gebruik maken van de eigen
kracht van de inwoners en de net-

werken die al bestaan in Aalsmeer.
Met deze nieuwe nota Jeugd en Gezinsbeleid wordt vooral de nadruk
gelegd op deze eigen kracht zonder voorbij te gaan aan de kwetsbare kinderen in Aalsmeer. Ook wordt
er ingegaan op hoe jongeren (actief) toe geleid worden naar onderwijs, werk en/of zorg. Ik ben trots op
het nieuwe beleid waarmee we in
gemeenteland voorlopen.” Het beleid is opgedeeld in drie domeinen,
Vrije Tijd, Gezin en Onderwijs. Per
domein wordt aangegeven wat de
doelstellingen zijn en waar de gemeente Aalsmeer van 2013 tot en
met 2015 op in gaat zetten. Zo wil
de gemeente in het domein Vrije Tijd
in gaan zetten op kwetsbare kinderen en jongeren (tussen 4-23 jaar),

Opdracht Leefomgeving Schiphol

Start preventief vastzetten
van dakpannen op huizen
Aalsmeer - Maandag is in opdracht van de Stichting Leefomgeving Schiphol begonnen aan het
preventief vastzetten van dakpannen in Aalsmeer. Door luchtturbulentie van dalende vliegtuigen kan
vortexschade ontstaan, zodat dakpannen loskomen of verschuiven.
Stichting Leefomgeving Schiphol
deed deze zomer 260 huiseigenaren en de eigenaren van 147 huurwoningen in Aalsmeer een eenma-

lig aanbod om de dakpannen van
hun woning vast te laten zetten. De
stichting hoopt dat door het preventief vastzetten van de dakpannen
in haken minder vaak zogenaamde
vortexschade optreedt: schade die
kan ontstaan door de luchtturbulentie van dalende vliegtuigen. Het
gaat om woningen aan de Oosteinderweg, de Aalsmeerderweg en een
gebied rond de A.H. Blaauwstraat in
de aanvliegroute van de Aalsmeer-

keersveiligheid te verbeteren, concentratie voetbalverenigingen nabij
het Hornmeerpark en door clustering hier nieuwe mogelijkheden creeren, waaronder uitbreiding tennisbanen (6 stuks), aanleg evenemententerrein, in het vrijkomende clubhuis van RKAV voorzieningen creeren voor de buurtvereniging, de
wijkraad, het Rode Kruis, de biljartvereniging, OTT en de Marokkaanse gemeenschap en een vrijkomend
voetbalveld omtoveren in een volkstuinencomplex met ruim 100 tuinen.
Woningen senioren en starters
De huidige schoollocatie aan de
Roerdomplaan willen de bestuurders herontwikkelen met seniorenhuisvesting en/of starterwoningen.
Er is door de fracties reeds ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet van 350.000 euro voor de fusie van de voetbalverenigingen, een krediet van 130.000
euro voor het fusiecomplex van de
twee basisscholen en een bedrag
van 54.000 euro voor de hier bij te
realiseren sporthal.
In totaal is met de herinrichting en
vernieuwing een bedrag gemoeid
van 7.631.716 euro. Daar tegenover
staat een opbrengst middels bouw
woningen en verkoop van gebouwen en velden van 8.228.336 euro.
Het visiedocument ‘Centrumgebied’
komt voor de eerste maal informatief en meningvormend aan de orde. Zowel het beraad als de raad zijn
openbaar, inwoners zijn welkom.
zodat ook zij actief kunnen deelnemen aan de samenleving. In het domein Gezin wordt de ‘eigen kracht’
gestimuleerd. En in het domein Onderwijs is het een speerpunt om
kinderen en jongeren voldoende
kennis en vaardigheiden te geven,
zodat zij later kunnen voorzien in
hun eigen levensonderhoud. Door
dit nieuwe beleid verandert er veel
voor alle maatschappelijke organisaties die bezig zijn met kinderen.
Het nieuwe Jeugd en Gezinsbeleid
geeft ook ruimte om vrijwilligers en
professionals te scholen en te trainen, zodat zij hun nieuwe rol kunnen pakken. Daarnaast wordt ingezet op het stimuleren en verbinden van organisaties, zodat er ook
nieuw aanbod ontstaat. Ook krijgt
het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG) een meer centrale rol: “Opvoeden doe je niet alleen maar met
z’n allen”, aldus de wethouder. Het
beleid wordt 8 november in de vergadering van het beraad besproken
en staat voor 29 november op de
agenda van de raad.
baan. De huurwoningen zijn eerst
aan de beurt, waarna de koopwoningen langs de Aalsmeerderweg
en de Oosteinderweg aan bod komen. Al langer was de stichting van
plan om de dakpannen van een aantal woningen langs de Aalsmeerderweg en Oosteinderweg vast te laten
zetten, maar door de incidenten van
begin dit jaar (vallende dakpannen
bij diverse huizen) in de woonwijk
en de daarop volgende gesprekken met de gemeente en Schiphol is het werkgebied veel ruimer
geworden. De stichting betaalt de
kosten voor deze werkzaamheden.
Miriam de Boer, directeur Stichting
Leefomgeving Schiphol is blij dat
de werkzaamheden nu zijn gestart:
“Ruim 180 huiseigenaren en de eigenaren van de 147 huurwoningen
hebben ons aanbod geaccepteerd.
Daar worden de dakpannen nu preventief vastgezet, waardoor eventuele schade door vliegtuigen grotendeels voorkomen wordt.” Ook verantwoordelijk wethouder Rik Rolleman van Aalsmeer is tevreden: “Belangrijk is dat de overlast van het
groeiende Schiphol zoveel mogelijk
verminderd, het vastzetten van de
dakpannen is daar een voorbeeld
van. Daarnaast vind ik dat Aalsmeer
recht heeft op meer compensatie.”

Aalsmeer - Op woensdag 10 oktober is ingebroken in een woning in
de Gravin Aleidstraat. Om binnen te
komen hebben de dieven de achterdeur geforceerd. Het hele huis is
doorzocht.
Er is een ravage achtergelaten. De
inbraak heeft tussen half elf in de
ochtend en drie uur ‘s middags
plaatsgevonden. De dieven zijn er
vandoor gegaan met sieraden. Op
vrijdag 12 oktober is ingebroken
in een woning in het Scarlattilaantje. Ook hier is het hele huis doorzocht en chaos veroorzaakt. Via het
keukenraam zijn de inbrekers de
woning ingekomen. Er is een aanzienlijk geldbedrag ontvreemd. In
de ochtend van 10 oktober is verder ook geprobeerd in te breken
in een woning in de Hendrikstraat.
Er zijn braaksporen bij de voordeur
ontdekt.
De dieven zijn niet binnen geweest.
In de nacht van 12 op 13 oktober is
eveneens getracht in te breken, ditmaal in een woning in de Kroosjes
Pruimstraat. De cilinder is uit het
slot van de deur aan de achterzijde
geschroefd. Ook hier zijn de dieven
niet binnen geweest.

95-Jarige opgelicht

Bankpas na
bezoek weg

Aalsmeer - Op maandag 8 oktober
is een 95-jarige inwoonster in haar
huis op het Drie Kolommenplein opgelicht door twee mannen.
De twee belden aan en zeiden een
pakketje voor haar te hebben. De
vrouw gaf aan geen pakketje te verwachten, maar liet de mannen toch
binnen. Een van hen is naar het toilet geweest. Nadat de mannen weer
vertrokken waren, miste de inwoonster haar bankpas.
De vrouw is daarna nog door de heren gebeld met de mededeling dat
het pakketje inderdaad niet voor
haar bestemd was. De vrouw heeft
geërgerd gereageerd en vrij snel
de verbinding verbroken. Goed gedaan, want waarschijnlijk hoopten
de twee de pincode te weten te komen. De oplichters zijn twee blanke
mannen, de een is mager en klein,
de ander vadsig en groot. Mogelijk zijn er inwoners die meer over
dit duo kunnen vertellen. Zij kunnen
contact opnemen met de politie via
0900-8844.

Bromfiets weg!
Aalsmeer - In de nacht van maandag 15 op dinsdag 16 oktober is
vanaf de Oosteinderweg, ter hoogte van huisnummer 240, een bromfiets gestolen.
De Piaggio C25 is zwart van kleur
en het kenteken is D-787-KT. De eigenaar hoopt zijn vervoermiddel terug te krijgen.

Fietsster na val
naar ziekenhuis

Aalsmeer - Op maandag 8 oktober
heeft in de ochtend een aanrijding
plaatsgevonden op de Aalsmeerderweg, hoek Kerkweg. Een 59 jarige fietsster uit Aalsmeer wilde hier
oversteken.
Ze werd geschept door een invalidevoertuig, bestuurd door een
72-jarige inwoonster, die vanaf de
Kerkweg de Aalsmeerderweg opdraaide. De fietsster is met kneusingen en snijwonden naar het ziekenhuis vervoerd.

Naar ziekenhuis
na val uit raam

Aalsmeer - Op vrijdag 12 oktober
rond vijf uur in de ochtend is een
33-jarige inwoner uit het raam van
zijn bovenwoning in de Dorpsstraat
gevallen.
Hij wilde het raam sluiten, maar is
waarschijnlijk in het donker gestruikeld en uit het lage raam op
straat gevallen.
Zijn partner hoorde gekreun, is
gaan kijken en heeft gelijk de
alarmlijst gebeld. De Aalsmeerder
is met diverse kneusingen en mogelijk breuken per ambulance naar
het VU ziekenhuis vervoerd.

Wapen in auto
Aalsmeer - Op woensdag 17 oktober om acht uur in de ochtend heeft
de politie een controle gehouden op
de Bosrandweg. In de auto van een
30-jarige man uit Rotterdam is een
stroomstootwapen
aangetroffen.
Het wapen is in beslag genomen.
Tegen de Rotterdammer is procesverbaal opgemaakt.
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Aanpassing in bedrijfsvoering

Zaterdag high tea en signeersessie

FloraHolland zet versneld
koers naar meer op maat
Aalsmeer - De omzet van FloraHolland laat in 2012 - tot nu toe - een
groei zien van ongeveer 4 procent.
Deze groei wordt vooral gedreven door een positieve prijsontwikkeling. Hoewel er grote verschillen
zijn tussen productgroepen, afzetmarkten en leden is het totaalbeeld
van de omzetontwikkeling positief
te noemen. Dit geldt zowel voor het
gehele Nederlands sierteeltcluster als voor FloraHolland. Onder deze stabiele ontwikkeling van omzet
vinden grote en snelle veranderingen plaats. Eén van deze veranderingen is dat de leden steeds meer
zelf ondernemen rondom de afzet
van hun producten. Daarnaast stellen zij in hoger tempo nieuwe eisen aan hun coöperatie. In 2012 is
er een trendbreuk in de ontwikkeling van de klok en de verschuiving
naar directe afzet. Bij zowel planten
als bloemen zijn er ook eenmalige
effecten in 2012 die deze ontwikkeling beïnvloeden, zoals de weersomstandigheden in Kenia bij de bloemen en een relatief krappe markt
in de planten. De onderliggende
trends zijn echter significant en maken aanpassingen in de bedrijfsvoering noodzakelijk. De ambitie van
FloraHolland om met haar dienst-

verlening de marktpositie van haar
leden te verbeteren, is onveranderd.
De bestaande speerpunten blijven
van groot belang.
“We bouwen aan een internationaal
servicenetwerk en zoeken meer
waarde en onderscheidend vermogen voor onze leden. En we werken aan de versterking van de centrale positie van het Nederlandse
sierteeltcluster in de internationale markt”, aldus FloraHolland. “Echter dit alles moet in de veranderende markt in een hoger tempo meer
op maat, flexibeler en eenvoudiger. Deze marktontwikkeling vereist een meer efficiënte, slagvaardige en bloeiende organisatie waarvan de rol op onderdelen kleiner is
dan voorheen.”
FloraHolland zal zich in de veranderende markt onveranderd positioneren als hét internationale handelsplatform voor bloemen en planten.
De toegangspoort voor het unieke Nederlandse assortiment en wereldwijde aanbod tot de Europese
markt. Met dienstverlening die de
leden alle gevraagde steun, fysiek
en virtueel bij het ondernemen in de
markt kan bieden. En met dienstverlening die inspeelt op de behoeften
van de klanten.

Van links naar rechts: Karin Eveleens, Patrick Spaander, winnende foto, Elise
Buskermolen en Janna van Zon. Foto: Simone Versteeg

Vakjuryprijs Aalsmeer
Photo voor ‘Bruggetje’
Aalsmeer - Het thema ‘Groen van
Toen’ in de fotowedstrijd Aalsmeer
Photo sprak vele fotografen aan. De
inzending was gevarieerd, origineel,
of juist traditioneel. De deelnemers
toonden een goed oog voor detail en
oog voor de schoonheid van het verval, compositie, kleurgebruik en licht
en donkerverhouding. De foto’s die
er voor de vakjury uitsprongen waren: ‘Het Oud Katholieke schuurtje’
van Monic van Erp, ‘Achter het net
vissen’ van Dirkje Beetsma en ‘Bruggetje’ van Elise Buskermolen. Uiteindelijk koos voorzitter Patrick Spaander van de vakjury voor de inzending

van de Aalsmeerse Elise Buskermolen. Als prijs ontvangt zij haar foto op
acryl op groot formaat verzorgd door
Foto de Boer. De foto van Monic van
Erp viel eveneens in de smaak bij het
publiek, maar de meeste stemmen
behaalden Juliëtte Ditvorst en Tom de
Vries. Zij krijgen uit handen van Constantijn Hoffscholte van het Boekhuis een fotoboek. Het volgende thema bedacht door Aalsmeer photo is
cijfers en letters. Voor meer informatie betreft deelname, sluitingsdatum,
enz. zie: www.aalsmeerphoto.nl.

Engelse Week in het Boekhuis

75+club bezoekt Jongkind
Aalsmeer - Donderdag 11 oktober
bracht de 75+ club van de Stichting Vrienden van Zorgcentrum
Aelsmeer een bezoek aan Jongkind
Grond BV aan de Oosteinderweg.
De 75+ club is een club van bedrijven uit de regio Aalsmeer, die allen
ouder zijn dan 75 jaar.
Zij steunen de Stichting jaarlijks
met een vast bedrag en worden één
à twee maal per jaar uitgenodigd
voor een gezamenlijke activiteit,
zoals bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek. Het familiebedrijf Jongkind is

al sinds 1908 gevestigd op het huidige adres en is zelf ook lid van de
club. Het gezelschap werd ontvangen door Herman Jongkind, die samen met de bedrijfsleider een zeer
interessante rondleiding verzorgde
en uitleg gaf over de mogelijkheden
van het op recept samenstellen van
grond en informeerde over de geavanceerde productielijnen.
Na afloop van de rondleiding verzorgden koks van het Zorgcentrum
een voortreffelijke maaltijd op locatie.

Rijsenhout - Woensdag 10 oktober,
Dag van de Duurzaamheid, vierde
De Meerlanden de productie van het
eerste miljoen m3 groengas uit gftafval. De bijeenkomst vond plaats
op het nieuwe Piet Boom Plein. Piet
Boom startte in 1994 met composteren in Rijsenhout, waardoor nu
groengas gemaakt kan worden. 29
September 2011 was een mijlpaal
voor De Meerlanden. Op die datum
voedde de kersverse groene energieproducent voor het eerst groengas in het aardgasnetwerk van Liander. En op woensdag 10 oktober mocht het bedrijf de productie
van het eerste miljoen m3 groengas,
gemaakt van gft-afval van bewoners en bedrijven uit de regio, vieren. Dankzij het door hen gescheiden organische keuken- en tuinafval kan het bedrijf haar diensten in
de regio klimaatneutraal uitvoeren.
In 1994 besloot directeur Piet Boom
van de toenmalige vuilverbranding
in Rijsenhout tot het bouwen van
een composteringsfaciliteit voor organisch huishoudelijk afval. “Zonder
de grondlegger van onze compostering Piet Boom stond hier nu niet
zo’n hypermoderne installatie waar
gft-afval eerst wordt vergist en vervolgens gecomposteerd en dat zelfs
tot over de Nederlandse grenzen al
het Meerlanden-concept wordt genoemd”, roemde Ger de Jong zijn
voorganger. De naamgever zelf
glunderde: “Nooit gedacht dat de

simpele opzet van 20 jaar geleden
tot zo’n toonaangevende installatie
zou uitgroeien.” Een grote sprong
is gemaakt op weg naar een lokale
circulaire economie: gft-afval wordt
ingezameld bij bewoners in de regio
van De Meerlanden, verwerkt op de
eigen locatie in Rijsenhout en precies daar ook weer gebruikt: de inzamelwagens van De Meerlanden
rijden klimaatneutraal op het zelf ingezamelde gft-afval. Op het terrein
van De Meerlanden wordt gft-afval
vergist en gecomposteerd. Dit levert
vijf bruikbare producten op: groengas, warmte, compost, C02 en water. Groengas wordt in het aardgasnetwerk ingevoerd. De wagens van
De Meerlanden kunnen vervolgens
via het groengastankstation van
CNG Net op eigen terrein tanken.
Warmte wordt geleverd aan kassen in de buurt, compost en C02 laten bloemen, groente en fruit in tuinen en kassen groeien en met het
water sproeien de veegwagens van
De Meerlanden de straten schoon.
Zo wordt de kringloop van gft-afval
gesloten. Bij De Meerlanden rijden
nu 40 van de in totaal 128 wagens
op groengas (inzamelwagens, prullenbakkenwagens, bestelwagens,
veegwagens én personenauto’s). In
2016 kan De Meerlanden haar diensten bijna volledig klimaatneutraal
uitvoeren; dan rijden alle wagens
(behalve de zware transportvoertuigen) op groengas.

Janna van Zon

november collage (compositie van
papier, knipsels, foto’s e.d.) en op
24 november passe-partout snijden. Uitgebreidere informatie over
de workshops is te vinden op de site www.ludiekinlijsten.nl of via facebook. Aanmelden kan ook door te
bellen naar 06-42362341, een mail
te sturen naar info@ludiekinlijsten.
nl of even langs te gaan bij de studio aan de Zwarteweg 133f.

in de Marktstraat. Voor reeds geleende materialen zal een verlengde uitleentermijn gelden, zodat deze zonder problemen na de opening ingeleverd kunnen worden in
de Marktstraat. Uiteraard kan iedereen terecht in een van de overige bibliotheken. Zo blijft bibliotheek
Kudelstaart tot 31 december open
en staan de andere bibliotheken in
Amstelveen of Uithoorn klaar om
bezoekers te verwelkomen.
Uiteraard kan men ook 24 uur per
dag heel veel zaken, waaronder reserveren, verlengen en kaartverkoop, online blijven regelen. “Wij
begrijpen dat de tijdelijke sluiting
van de Marktstraat voor korte tijd
enige overlast kan veroorzaken. Wij
zijn er ook van overtuigd dat de vernieuwde bibliotheek voor een verbeterde dienstverlening zorgt. U
bent van harte welkom in de vernieuwde Marktstraat of in een van
onze andere bibliotheken”, besluit
Christine Kempkes, directeur van de
Bibliotheek Amstelland.

Aalsmeers fotoboek
Deze week verschijnt ook het fotoboek ‘Aalsmeer/Kudelstaart – veranderingen in de 20e eeuw’. Aan de
hand van ruim tweehonderd fraaie
foto’s worden de belangrijkste veranderingen in het dorp in beeld gebracht. Per locatie worden steeds
drie foto’s getoond: één van voor
de Tweede Wereldoorlog, één van
de situatie in de jaren vijftig of zestig en vervolgens een recente foto. Het boek is samengesteld door
Louise Prins, die hiermee haar achtste fotoboek laat verschijnen. Eerder
bracht zij onder andere Uithoorn en
Amstelveen in beeld. Louise, woonachtig in Uithoorn, is naast fotografe ook portretschilder en muzikant.
Zaterdag 20 oktober is zij van 13.30
tot 15.30 uur in het Boekhuis aanwezig om te signeren en vragen
over haar boek te beantwoorden.
Deze mooie gebonden uitgave over
Aalsmeer en Kudelstaart, die bij velen herinneringen zal oproepen, is
verkrijgbaar voor 29,95 euro.

Eerste miljoen m3 groengas
uit gft-afval bij Meerlanden

Zien hoe gft-afval groene energie wordt

Ruim 800 bezoekers op
open dag De Meerlanden
Rijsenhout – Afgelopen zaterdag
was het een drukte van jewelste bij
De Meerlanden in Rijsenhout. Ondanks de soms stevige buien kwamen ruim 800 bezoekers af op de
Open Dag van de groene energieproducent. Veruit de meeste interesse ging namelijk uit naar de
rondleidingen rondom de Vergistings- en Composteringsinstallatie. Hier zet De Meerlanden gft-afval van bewoners en bedrijven om
in onder andere groengas voor het
aardgasnetwerk en de eigen inzamelwagens. De belangstelling was
zo groot, dat de rondleidingen tot
na 15.00 uur doorgingen. Maar ook
demonstraties met shovel en inzamelwagens en een tijdelijke bioscoop waren bij zowel jong als oud
erg in trek. Van 10.30 tot 15.00 uur
was het terrein en de eind 2011 opgeleverde Vergistings- en Composteringsinstallatie in Rijsenhout geopend voor publiek. Bezoekers konden zich aansluiten bij een rondleiding om uitleg te krijgen welke
nuttige producten De Meerlanden
uit hun gescheiden gft-afval haalt.
“Wat geweldig om een keer met eigen ogen te zien dat jullie hier ter
plekke groene energie uit ons gftafval maken,” was een veelgehoorde reactie. Naast rondleidingen wa-

ren er demonstraties met inzamelen veegwagens en een shovel en
werden kinderen en volwassen bewust gemaakt van de Dode Hoek
van vrachtwagens. De Meerwinkel en het NMCH waren aanwezig
met informatiestands. Veel kinderen
gingen uiteindelijk moe, maar voldaan naar huis: Meerijden met een
inzamelwagen. Een kijkje nemen in
de mini-bioscoop, waar ze konden
zien wat er met verschillende afvalstromen gebeurt. Voorgelezen worden door Maurits van Huijstee, die
in het kader van de Kinderboekenweek ook gesigneerde exemplaren van zijn boek Diego Zonnesteek
weggaf. Laten schminken en uitleven op een springkussen. Het kon
allemaal afgelopen zaterdag in Rijsenhout. De Meerlanden zet zich
in voor een meer duurzame maatschappij. Daarom werkt zij elke dag
aan meer waarde voor buurtbewoners, gemeenten en bedrijven. Dit
doet De Meerlanden vanuit een gezonde bedrijfsvoering waar ondernemerschap, milieu, mensen en de
maatschappij kunnen floreren. Door
juist op lokaal niveau verschil te maken, wil zij bijdragen aan een leefbare aarde voor komende generaties: Samen zorgen voor een schone, groene en veilige buurt.

Zilvervloot terug bij RegioBank

Vernieuwing bieb Marktstraat
Aalsmeer - De bibliotheek aan de
Marktstraat gaat een maand dicht
om na herinrichting vernieuwd weer
open te gaan. Met een vernieuwing
van de dienstverlening in de bibliotheek Aalsmeer Marktstraat vangt
de bibliotheek tevens de aanstaande sluiting van bibliotheek Kudelstaart op en die van de inmiddels
gesloten bibliotheek in De Mikado.
Een deel van de collectie en het
meubilair van die bibliotheken wordt
verhuisd naar de Marktstraat. Deze
duurzame oplossing brengt met zich
mee dat de bibliotheek in de Marktstraat tijdelijk zal sluiten van 1 tot
en met 30 november. Op zaterdag
1 december opent een vernieuwde
Marktstraat haar deuren weer. De
voortgang en meest recente ontwikkelingen worden op de website bijgehouden en via Twitter (@biebamstelland) en Facebook (Amstelland
Bibliotheken) houdt de bibliotheek
geïnteresseerden op de hoogte. Tijdens de sluiting kan men geen materialen lenen of inleveren en geen
gereserveerde materialen ophalen

u proeven van wat zij heeft gemaakt.
Voor deze high tea wordt samengewerkt met Pimp my Pie, de taartdecoratiewinkel in de Zijdstraat. Heerlijke zoetigheden gegarandeerd!

Plein vernoemd naar grondlegger Piet

Workshops bij Ludiek inLijsten
Aalsmeer - Dat Aalsmeer een lijstenmakerij heeft, zal inmiddels bij
velen bekend zijn. Maar naast het
inlijsten van diverse soorten kunst,
textiel enz., worden in het atelier van
Ludiek inLijsten aan de Zwarteweg
ook diverse workshops gegeven. Tot
het einde van het jaar staan nog drie
workshops nog op de planning. Op
3 november 3D inlijsting (het inlijsten van kleine voorwerpen), op 17

Aalsmeer - Zaterdag 20 oktober
is er bij het Boekhuis in de Zijdstraat weer van alles te beleven. Deze middag staan tussen 13.30 en
15.30 uur verschillende activiteiten
op het programma, die een bezoekje aan de boekhandel zeer de moeite waard maken. Om klanten nog
beter van dienst te kunnen zijn, gaat
het Boekhuis het aanbod Engelstalige titels uitbreiden. Naast een ruimer assortiment romans en spannende boeken komen er ook Engelstalige kinderboeken bij en enkele non-fictie titels. Daarnaast zijn
de bestelmogelijkheden verbeterd.
Als startschot van deze uitbreiding
wordt van 20 tot en met 27 oktober
een Engelse Week gehouden. Etalage en winkel worden in Britse sferen gebracht en gedurende de week
kosten alle Engelstalige pockets
slechts 7,50 euro. Het nieuwe boek
van J.K. Rowling, The Casual Vacancy, is in een gebonden uitvoering
verkrijgbaar voor de stuntprijs van
14,95 euro. Geheel in Engelse stijl is
er zaterdag 20 oktober van 13.30 tot
15.30 uur een high tea in de winkel.
Joan Kluinhaar uit Kudelstaart verzorgt een demonstratie cupcakes
versieren. Als u wilt kunt u meedoen
of vragen stellen en natuurlijk mag

Cadeaubon voor spaarders
Bloemenzegels winkeliers
Aalsmeer - De Bloemenzegelwinkeliers laten weer van zich horen. Deze maan zijn twintig cadeaubonnen van 5 euro uitgereikt. Deze
maand zijn de gelukkigen:
M. Alderden, Oosteinderweg 265
- A. Bleeker, Beatrixstraat 41 v.d. Blonk, Robend 36 - A. Bouwmeester, Calveslo 24 - W. Buchner,
Aalsmeerderdijk 291, B. Buskermolen, Sportlaan 47 - S. v.d. Have, Hel-

lendoornstraat 17 - G. v. Leeuwen,
Hortensialaan 59 - C. Loos, Fuutlaan
46 - v. Looy, 2e J.C. Mensinglaan
77 - L. Nederstigt, Boomgaard 97 D. Poortvliet, Vuurdoornstraat 1 - P.
Post, Wissel 35 - G. Reurekas, Rietgorsstraat 12 - M. v. Rijswijk, Weterringstraat 46 - C. Veenswijk, Rozenhof 20 - T. Vreeken, Punterstraat 29
- J. v.d. Wiel, Mendelstraat 77 - W.
Zwartendijk, Schweitserstraat 39 -

Kudelstaart - Zilvervloot Sparen
is per 6 september terug bij RegioBank. Bij dit jeugdspaarproduct ontvangen spaarders naast de jaarlijkse rente een premie van maximaal
10 procent. Zilvervloot Sparen was
vanaf 1958 enorm populair tot de
overheid in 1992 de regeling stopte. Het populaire spaarproduct is nu
weer verkrijgbaar bij Raadschelders
en Zn. zelfstandig adviseur van RegioBank in Kudelstaart. RegioBank
loopt met de introductie vooruit op
het wetsvoorstel Jeugdsparen dat
CDA en ChristenUnie in juni van dit
jaar indienden. Doel is om het sparen onder jongeren weer te bevorderen op vergelijkbare wijze als met
de oude Zilvervloot. RegioBank wil
zo haar steentje bijdragen aan de
ontwikkeling van de spaarzin bij
jongeren. Vanaf de geboorte tot het
bereiken van de leeftijd van 18 jaar
kan geld worden ingelegd op Zilvervloot Sparen. De rekening moet
wel uiterlijk in het vijftiende levensjaar worden geopend. De maximale inleg bedraagt 600 euro (dat is 50
euro per maand), bij een rentevergoeding van momenteel 2,4 procent.
Per volledig spaarjaar ontvangen

spaarders een premie van 1 procent
over de inleg, met een maximum
van 10 procent. Spaarders die dus
18 jaar lang 600 euro per jaar sparen, strijken meer dan duizend euro aan premie (1.080 euro) op, bovenop de al aantrekkelijke jaarlijkse
rentevergoeding. RegioBank kiest
ervoor te bankieren zoals bankieren bedoeld is, met veel persoonlijke aandacht en gevoel voor service.
Met de bank in de buurt en de klant
centraal. RegioBank werkt hiervoor
samen met meer dan 530 zelfstandig adviseurs door heel Nederland.
Raadschelders en Zn. is zelfstandig adviseur van RegioBank in Kudelstaart Raadschelders en Zn. is
geworteld in de regio, kent de omgeving en spreekt de taal van de
klant. Zij brengen complexe financiele onderwerpen terug naar begrijpelijke verhalen. Dit betekent voor
de klant een eenvoudige en heldere
uitleg over producten met aantrekkelijke tarieven. RegioBank is onderdeel van SNS REAAL, heeft een
eigen vergunning van De Nederlandsche Bank en valt onder het depositogarantiestelsel en het beleggerscompensatiestelsel.

KOM AANGENAAM
KENNIS MAKEN MET

PRIMASTAR VAN V.A.

NV 200 VAN V.A.

EXCL. BTW/BPM (1)

EXCL. BTW/BPM (1)

€ 18.250,-

€ 12.125,-

NV400 VAN V.A.

€ 19.590,-

• 3 jaar gratis onderhoud (2)
• 5 jaar garantie (3)
• 3 jaar 1,9% Financial Lease (4)
• Laadruimte (4,2 m3) in
compact formaat (4,4 m)
• Eenvoudig te laden
(2 europallets) en als beste
in zijn klasse een laadvloer
van 524 mm hoog

EXCL. BTW/BPM (1)

PRIMASTAR VAN

• 8,4 m3 ﬂexibele laadruimte
• 1.285 kg laadvermogen
• Ook leverbaar als Combi
uitvoering voor 8 of 9
zitplaatsen
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U kunt bij ons terecht

NU 3-5-3-ACTIE OP AL
ONZE BEDRIJFSWAGENS
MET EEN KLANTVOORDEEL
TOT € 3.200,-.

NV200 VAN
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NISSAN NIEUWENDIJK
BEDRIJFSWAGENSHOW

Zijdstraat 77 | Aalsmeer

NV400 VAN

• Vrachtvolume van 8 m3 tot
17 m3 met een maximale
laadlengte van 4,38 m
• Eenvoudig te laden (tot
wel 5 europallets) dankzij
de lage laaddrempel

Nissan. Innovation that excites.

Nissan Nieuwendijk
Zijdelweg 53, 1421 TC UITHOORN
0297-563044
www.nissan-nieuwendijk.nl

voor o.a.:

Belegde (warme) broodjes
Shoarma
Grillspecialiteiten
Patat en snacks
Complete schotels
Wij bezorgen snel in een speciale verpakking,
dus warm, zoals u van ons gewend bent!

(1) Netto catalogus adviesprijs Nissan NV200 VAN v.a. € 12.125,- (1.6L 110 pk VISIA, prijslijst 1 juli 2012), Primastar VAN v.a. € 18.250,- (L1H1 2.0 dCi 90 pk INTRO, prijslijst 1 juli 2012), NV400 VAN v.a. € 19.590,- (L1H1 2.3 dCi 110 pk VISIA, prijslijst 1 juli 2012) is excl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage, afl everpakket en kosten rijklaar
maken. Opties en uitrusting zijn afhankelijk van de uitvoering. De actie is uitsluitend geldig voor de aanschaf van een nieuwe Nissan NV200 VAN, Primastar VAN of NV400
VAN met een klantorder datum tussen 01/07/2012 en 30/11/2012. Aanbod is geldig op alle beschikbare uitvoeringen van de NV200 VAN, Primastar VAN en NV400 VAN.
De actie is niet inwisselbaar tegen contanten en alleen als geheel te kiezen. Het aanbod is alleen geldig voor de orders uit het klein zakelijke segment. (2)
3 jaar gratis onderhoud omvat standaard voorgeschreven onderhoud zoals vermeld in het service- en garantieboekje van de bedrijfswagen met een maximum van 90.000
kilometer voor de NV200 VAN en 120.000 kilometer voor de Primastar VAN en NV400 VAN. Exclusief schades, slijtagedelen, incidenteel onderhoud en banden.
Onderhoud moet plaatsvinden 5% voor of na de voorgeschreven interval (in tijd of kilometrage), waarbij het laatste onderhoud niet later kan plaatsvinden dan einde
contract. 3 jaar gratis onder-houd is niet van toepassing voor leaseauto’s, rentals, demovoertuigen en jaarafspraken op corporate sales niveau. (3) 5 jaar garantie (2 jaar
verlengde garantie). Maximaal kilometrage 150.000 kilometer of 5 jaar, welke zich als eerste voordoet. 5 jaar garantie is niet van toepassing voor leaseauto’s, rentals,
demovoertuigen en jaarafspraken op corporate sales niveau. (4) Financial Lease wordt verstrekt door Nissan Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services
B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Maximaal te fi nancieren bedrag € 20.000,- (excl. BTW/BPM), maximale looptijd
36 maanden, slottermijn niet mogelijk. Dit aanbod is uitsluitend geldig voor de aanschaf van een nieuwe Nissan NV200 VAN, Primastar VAN of NV400 VAN met een
klantorder datum tussen 01/07/2012 en 30/11/2012.

Openingstijden: ma t/m za 10.00-23.00 u, zon- & feestdagen 12.00-22.00 u

Bezorgtijden: 17.00 tot 22.00 uur
Wij bezorgen vanaf 10,- (onder de 15,- rekenen wij 2,- bezorgkosten)
in Aalsmeer • Rijsenhout • Kudelstaart
De Kwakel • Oude Meer • Oosteinde • Schiphol-Rijk

Ga voor meer informatie naar: www.nissan-acties.nl

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.

Bekendmaking
Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
(G2) kan op grond van de Wet werk en
bijstand (WWB) regels vaststellen over
de wijze waarop zij invulling geeft aan
haar bevoegdheden op grond van deze
wet. Het dagelijks bestuur heeft op 19 juli
2012 de concept-Beleidsregels Re-integratie 2012 vastgesteld. Op 24 september 2012 heeft het dagelijks bestuur besloten deze Beleidsregels definitief vast
te stellen.

In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn
www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

loket Wonen, Welzijn en Zorg op
Vitaliteit 50+ markt in Aalsmeer
Het loket Wonen, Welzijn en Zorg (loket
WWZ) heeft op zaterdag 6 oktober met een
kraam op de Vitaliteit 50+ markt in het gemeentehuis van Aalsmeer gestaan. Deze
markt werd voor de tweede keer georganiseerd door samenwerkende zorgaanbieders.
Bezoekers kregen bij de kraam van het loket
WWZ informatie en uitleg over de werkwijze
van het loket WWZ en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het loket WWZ
is er niet alleen voor ouderen!
De Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee
kunnen doen in de samenleving, al dan niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Het
uitgangspunt van de Wmo is dat u zoveel mogelijk voor uzelf én voor elkaar zorgt. De uitvoering
van de Wmo ligt bij het Loket WWZ. Het Loket
WWZ bundelt alle vormen van ondersteuning
op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Personen met een beperking, chronisch zieken en

ouderen kunnen hier gebruik van maken. Het
eerste contact (via telefoon, e-mail of bezoek
aan het Loket) met een Wmo-consulent van het
Loket WWZ noemen wij een melding. In dit gesprek wordt een globale inventarisatie van uw
ondersteuningsvraag gemaakt.
Vervolgens zal een Wmo-consulent al of niet in
een huisbezoek samen met u zoeken naar de
mogelijkheden die er zijn om zelf oplossingen
te realiseren, al dan niet met hulp van mensen
in uw omgeving (familie, vrienden, bekenden)
of vrijwilligers. Wanneer blijkt dat een oplossing
vanuit uw eigen sociale kring niet mogelijk is en
u geen beroep kunt doen op algemene, collectieve en voorliggende voorzieningen, kan een
individuele voorziening vanuit de Wmo een oplossing zijn. De Wmo-consulent van het Loket
WWZ kan u ondersteunen bij het indienen van
een aanvraag. Als uw ondersteuningsvraag niet
tot het vakgebied van de Wmo hoort, verwijzen
wij u door naar de juiste organisatie of instelling.
Contactgegevens vindt u aan de linkerkant van
deze advertentie.

collectieve ziektekostenverzekering
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
vinden het belangrijk dat hun inwoners
(ook met een laag inkomen) goede zorg
ontvangen. Daarom hebben zij, in samenspraak met de Cliëntenraad Aalsmeer-Uithoorn, er voor gekozen om een
collectieve verzekering bij Zorg en Zekerheid af te sluiten. Indien u wilt deelnemen aan deze verzekering kunt u de
benodigde formulieren ophalen bij het
Cluster Werk en Inkomen. U bent zelf
verantwoordelijk voor het opzeggen van
uw huidige ziektekostenverzekering.
Let op: u kunt alleen per 1 januari van
het nieuwe jaar overstappen. Vraag nu
dus vast de benodigde formulieren aan.
Mocht u al verzekerd zijn bij Zorg en Zekerheid, dan kunt u gedurende het hele
jaar overstappen.

Bijzondere bijstand
Wanneer u noodzakelijke kosten in een bijzondere situatie niet kunt betalen, kunt u wellicht
aanspraak maken op de bijzondere bijstand.
Het moet gaan om bijzondere kosten waarin
uw inkomen (uitkering of salaris) niet voorziet
en die uw draagkracht te boven gaan. De kosten moeten te maken hebben met uw persoonlijke omstandigheden: beoordeling vindt plaats
op grond van uw individuele situatie. Belangrijk is dat u de aanvraag vóór de uitgave doet.
Welke kostenposten vallen
bijvoorbeeld onder deze regeling?
bril (plus brillenglazen), contactlenzen;
dieetproducten (als de normale kosten
van voeding worden overschreden);
eigen bijdrage thuiszorg;
extra waskosten van kleding en
beddengoed door ziekte of handicap;
(batterijen voor) een gehoorapparaat;
orthopedische schoenen, steunzolen;
pruik die op doktersadvies wordt
aangeschaft;
rechtsbijstand, kosten die voor eigen
rekening blijven;
reiskosten om uw familie in het ziekenhuis, de gevangenis etc. te bezoeken;
woonkosten, waarvoor (tijdelijk) geen
huurtoeslag wordt verstrekt.
Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Of uw
kosten in aanmerking komen, kunt u het beste
bespreken met een medewerker van het cluster
Werk en Inkomen.
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Happy B-day alweer 2 jaar

Nieuwe werkplaats Piet Wegman

Aalsmeer - Het mag met recht de
kleurrijkste winkel van de Ophelialaan genoemd worden. Happy Bday, alweer een half jaar op de hoek
met de Begoniastraat gevestigd
maar twee jaar geleden begonnen in
de Zijdstraat, is een en al fleurigheid.
Eigenaresse Regina Spel legt nog
steeds al haar ziel en zaligheid in de
cadeauwinkel. “Ik wil het ook lekker
laagdrempelig houden.” Vertelt ze.
“Mensen moeten gewoon even binnen kunnen komen om te snuffelen.

Aalsmeer - Vanaf 10 oktober is Piet
Wegman zijn oude werkplaats aan
het ombouwen voor kleine reparaties in de winkel van Horticoop Welkoop. Dit om de klanten een betere
service te kunnen aanbieden. Voor
reparaties, advies en verkoop van
gazonmaaiers, kettingzagen, (water)
pompen en andere technische ap-

En voor een praatje ben ik altijd in.
Ik hou van gezelligheid en die uitstraling geef ik graag aan mijn knusse shop.” Er is voor ieder wat wils te
vinden. Speelgoed voor de allerkleinsten van nul tot vier jaar, houten speelgoed, gezelschapsspellen,
knutseldozen voor vijf- tot twaalfjarigen, en verschillende kaartspellen
als Weetjeskwartet en Black Stories
(zeer populair bij de jeugd).
Ook voor tassen, sjaals, spaarpotten,
deurmatten met prachtige opdruk,
serviesgoed, servetten en geinige
gadgets ben je hier aan het juiste
adres. En uiteraard verkoopt Regina
kettingen en overige sieraden. Zelfs
achter de toonbank ben je welkom
om een keuze hieruit te maken. Regina: “Ik koop iedere keer wat anders in en overal maar een of twee
stuks van, zo blijft het exclusief.”

Decoreerboom
Toen de cadeauwinkel in oktober twee jaar geleden haar deuren opende, wilde Regina al dolgraag een decoreerboom. “Het leek
me leuk om mijn waar uit te stallen op een dergelijke boom. Had het
zo in mijn hoofd, maar waar koop
je zo’n ding? Het kwam er niet van.
Tot voor kort. De kans deed zich eindelijk voor om via via een prachtig
exemplaar aan te schaffen en ik heb
hem vol gezet en -gehangen met
heel veel artikelen. Het is een echte
eyecatcher geworden. Precies naar
mijn zin.” De winkel biedt een ruime
keuze aan cadeautjes. Waar je kijkt
hangt of staat iets leuks. “Momenteel heb ik bijvoorbeeld hele grappige vogelhuisjes, inclusief vetballen
met voer, of hier, een te gekke afwasborstel in de vorm van een mannetje met afro kapsel, haha.” Kortom,
kom op bezoek bij Happy B-day. Er
is voor een ieder iets te vinden. Aan
het enthousiasme van de eigenaresse zal het zeker niet liggen. Adres:
Ophelialaan 99. De openingstijden
zijn van dinsdag tot en met donderdag van tien tot zes uur, op vrijdag
koopavond tot acht uur en op zaterdag van tien tot vijf uur. Voor meer
informatie en het uitgebreide aanbod, kijk op www.happybday.nl Volgen kan ook, via Twitter en Facebook.
Door Miranda Gommans

Oudercontactavond ‘Natuurlijk
gezond’ in Wilgenlaan
Aalsmeer - Op woensdag 31 oktober organiseert Catinka RabbersDekker een oudercontactavond. Het
thema van deze is avond is ‘gezonde natuurlijke voeding’. Om het immuunsysteem optimaal te laten
functioneren is een goede voeding
van groot belang. De laatste jaren
wordt duidelijk dat de huidige voedingsadviezen als de ‘voedingspiramide’ en de ‘schijf van vijf’ niet werken zoals de bedoeling is, gezien
het grote aantal mensen en kinderen met chronische ziekten en
overgewicht. Catinka zal uitleg ge-

ven over de nieuwste inzichten met
betrekking tot gezonde natuurlijke
voeding. Daarnaast is er ruim de tijd
om in contact te komen met ouders
die kiezen voor natuurlijke voeding,
weinig straling en/of voor bewust
anders of niet vaccineren. De oudercontactavond op woensdag 31
oktober is van 20.00 tot 22.00 uur, is
gratis te bezoeken en wordt gehouden in de praktijk ‘Catinka, met het
oog op gezondheid’ aan de Wilgenlaan 14. Graag wel van te voren aanmelden, via de mail info@catinka.nl
of telefonisch: 0297-363848.

Raphaël Kriek, mede-eigenaar van de Ed Kriek Optiek, in de winkel aan de
Stationsweg bij een deel van de Lindberg collectie.

Dit weekend presentatie hele collectie

Lindberg design dagen
bij Ed Kriek Optiek
Aalsmeer - Een uitgebreid kijkje op de prestigieuze collectie brillen van Lindberg biedt Ed Kriek Optiek dit weekend. Lindberg heeft
een nieuwe, volgens de eigenaren
fenomenale, herfst en wintercollectie voor hem, haar en kinderen uitgebracht en alle modellen zijn vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober in de
winkel aan de Stationsweg 2 te bewonderen. “Zo’n 900 brillen in totaal
worden in onze zaak in de schijnwerpers gezet”, vertelt de brillenen contactlenzen- en hoorspecialist in Aalsmeer. Tijdens deze Lind-

berg design dagen worden alle bezoekers ook nog eens getrakteerd
op een hapje en een drankje.
Lindberg is een Deens design die
zich kenmerkt in minimalisme,
strakke lijnen en verrassende vormen. De Lindberg ontwerpers hebben het minimalisme tot in de perfectie doorgevoerd en zien kans om
iedere keer weer verrassende, nieuwe eigentijdse en modieuze modellen in hun eigen herkenbare stijl te
ontwerpen. Niet voor niets heeft het
Lindberg design al tientallen prestigieuze designprijzen gewonnen.

paratuur, kunt u bij Piet terecht. Met
zijn vakkundig advies kan hij zeker
van dienst zijn. Zijn adres op het
industrieterrein is Horticoop Welkoop aan de Lakenblekerstraat 24.
Piet Wegman is telefonisch bereikbaar via 0297-330518 en per mail:
p.wegman@horticoop.nl. Voor meer
informatie: www.horticoop.nl.

Najaarsproeverij trekt veel klanten

Topavond Wittebol Wijn
Aalsmeer - Het was volop drukte op de najaarsproeverij van Wittebol Wijn. Zo’n 150 klanten wisten
afgelopen maandagavond de weg
te vinden naar De Kwakel waar de
proeverij plaatsvond. Zo om en nabij
de 90 wijnen waren er te proeven in
de mooie showroom van Bruinsma
Hydrokultuur waar tevens de kerstshow te zien was. Op negen tafels
stonden de wijnen uitgestald, met
achter de tafels de wijnadviseurs
van de desbetreffende wijnhuizen.
Er werd door het opgekomen volk
goed geproefd en geluisterd naar
wat de adviseurs over hun wijnen te
vertellen hadden. Op tafel 1 was een
mix te vinden van wijnen uit Italië,
Zuid-Afrika en een mooie Steinhaus
Beerenauslese uit Duitsland.
De ‘Wijn van de Maand November’
was te vinden op tafel 2, de Spaanse Domino Espinal. Op dezelfde tafel Circle of Life uit Zuid-Afrika, een
topwijn met een mooi verhaal. Als
kers op de taart ook nog de dessertwijn van Castaño, de Monastrell
Dulce. Eigen Import wijnen waren te
proeven op tafel 3. Als eerste twee
prachtige Sauvignons die wederom
weer als ‘erg goed’ werden bevonden, de Touraine van Domaine des
Caillots en de Sancerre van Daniel
Ducroux. Vervolgens een aantal hele aantrekkelijke Bordeauxs van
achtereenvolgend Chateau Troussas Médoc, Chateau Piney Grand
Cru Saint-Emilion, Chateau Paveil
de Luze Margaux en Chateau Burgrave Pomerol, allen uitermate geschikt voor de feestdagen. Zacht en
elegant met een soepele afdronk.
Ook de Oostenrijke en Hongaarse wijnen van de heer Antal vielen
goed in de smaak, waar eerder al de
Gruner Veltliner van Weingut Setzer als voortreffelijk werd bevonden
kwam nu ook de dessertwijn van
datzelfde wijnhuis de ‘Süss’ goed
door de test. Uit Hongarije stond de
Egri Bikáver Superior van Bakondi nieuw op de tafel. De Champagne van De Castellane was bij tafel
5 te proeven, evenals de mooie wijnen van Wijnhuis Big House, wijnen
waar een verhaal achter schuilt. Het
Lindberg staat bekend om zijn ambachtelijk handwerk en moderne
technieken. Elk overbodig detail is
weggelaten. De brillen hebben dus
geen schroefjes, klinknagels of lasnaden. Het duurzame en vederlichte
titanium zorgt voor absoluut draagcomfort. Ook de door Lindberg gebruikte kunststoffen zijn innoverend en daarom ook vederlicht, wat
zich vertaalt in datzelfde zeer hoge
draagcomfort. Elk Lindberg montuur wordt op bestelling voor de
nieuwe eigenaar gemaakt. De toekomstige drager bepaalt dus zelf
het design, de details en de materialen van zijn of haar bril.
“Met Lindberg eyewear zijn onze
klanten verzekerd van uitzonderlijk design en hoogwaardige materialen”, aldus eigenaar Ed Kriek. Hij
nodigt belangstellenden uit om vrijdag en zaterdag de collectie te komen bekijken in de winkel in het
centrum van Aalsmeer.
“We presenteren vol trots de volledige Lindberg collectie voor dames,
heren en kinderen. Kom vrijblijvend
kijken. We hopen vele belangstellenden te mogen verwelkomen. Een
hapje en een drankje staan klaar”,
besluit de brillen- en contactlenzen- en hoorspecialist. Ed Kriek Optiek aan de Stationsweg 2 is vrijdag
en zaterdag geopend van 9.00 tot
18.00 uur.

bekende Chileense wijnhuis Viña
Tárapaca was te proeven op tafel
6, met onder andere de Chardonnay en de Merlot, die deze maand
heel interessant is geprijsd en daardoor de naam ‘Wijn van de Maand’
draagt. De Shiraz Reserva was speciaal geselecteerd voor de mannelijke drinker, een krachtige wijn met
veel kleur, geur en smaak. Italië en
Argentinië waren present op tafel 7.
Uit Veneto in Italië de Ripasso en de
gunstig geprijsde Amarone van het
wijnhuis Montresor. Uit Mendoza in
Argentinië de wijnen van Bodegas
Trapiche met als uitblinker de Trapiche Broquel Malbec. Op tafel 8 waren wijnen uit Frankrijk, Spanje en
Portugal te proeven. Vooral de Irreverente uit Portugal viel goed in de
smaak. Ook de bubbels van Charles
de Fère deden het weer goed. Om
de toeschouwers een lekker zoetje niet te onthouden stonden op de
laatste tafel de mousserende wijnen van Schlumberger en de ports
van Fonseca openstaan, en als beste getest de Limoncello van Pallini.
Tevens startte deze avond de voorinschrijving van de Beaujolais Primeur 2012, die vanaf donderdag 15
november in de winkel te koop is.
Dirk en Linda van Zoolingen en medewerkers kunnen tevreden terugkijken op een zeer geslaagde avond.

Scouting Tiflo verkoopt
weer plantenbakjes!
Aalsmeer - Zaterdag 23 oktober
houdt Scouting Tiflo Aalsmeer haar
jaarlijkse plantenbakken-actie. Het
bakje heeft een moderne uitstraling. De plantjes zullen deze zaterdag voor de 51e keer aan huis in
Aalsmeer en Kudelstaart worden
aangeboden. De plantjes worden
door de oudere leden van de Tiflo
zelf opgemaakt. De verkoop wordt
gedaan door alle leden met behulp van een aantal ouders. Zaterdagmorgen om 9.30 wordt op verschillende punten in Aalsmeer en
Kudelstaart begonnen met de verkoop. De prijs van het plantenbakje is dit jaar 4 euro en de opbrengst
is bestemd voor de aanschaf van

nieuw spelmateriaal en ten behoeve van de verschillende activiteiten. De Tiflo Scoutinggroep telt zo’n
130 leden in de leeftijd van 5 tot 18
jaar. De groep bestaat uit verschillende speltakken: Bevers, Kabouters, Welpen, Gidsen, Verkenners en
Wilde Vaart. Iedere zaterdag komen
de speltakken bijeen aan de Stommeerweg 13 om daar hun actieve en
gezellige spel te doen. Het spel van
de Bevers, Kabouters en Welpen
vindt plaats op het land, het spel van
de Verkenners en Gidsen speelt zich
voornamelijk af op en rond de Westeinderplassen. Bent u of is uw zoon/
dochter geïnteresseerd? Neem dan
een kijkje op www.tiflo.nl.

Kijk écht HD
EE

3 MAARSTE
NDEN
VANA
F

€29,P/M

Kies Alles-in-1

HD

Waarschijnlijk heeft u al een Full HD of HD Ready tv in huis. Maar kijkt u ook
echt HD? Dat kan namelijk alleen als het signaal dat u ontvangt Full HD is en
u een HD ontvanger heeft. Écht van HD tv genieten doet u dus via de kabel
met Alles-in-1HD van Caiway.
Kies nu voor Alles-in-1HD van Caiway en geniet van meer dan 50 tv-zenders,
waarvan 21 in Full HD. Tegelijkertijd kunt u gewoon snel internetten en voordelig bellen tegen vaste lage tarieven. En dat de eerste 3 maanden vanaf
€ 29,- per maand. Bovendien ontvangt u gratis een HD ontvanger t.w.v. € 139,-.

Bestel op caiway.nl of via 088 2249 010.
Nu met gratis HD ontvanger t.w.v. € 139,-.
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Presentatieavond over
ontwikkelingssamenwerking

Wethouder Ad Verburg
vol lof over werk OSA

Van links naar rechts: Yosra, Alicia, Nikkie, Lara, Eefke, Imca en Amber.

Mooie scores voor twirlsters
Aalsmeer - Afgelopen zondag 14
oktober reisden zeven twirlsters
van SV Omnia 2000 af naar sporthal Waardergolf te Heerhugowaard
voor een gecombineerde majoretteen twirlwedstrijd. Als eerste gingen
Yosra Abdelrazek, Alicia Schaafsma,
Amber Glebbeek en Eefke van der
Luit de vloer op met het onderdeel
1-baton en kwamen uit in de categorie Junior Beginner. Alicia behaalde 61,8 punten, Amber 64,1, Yosra
65,6 en Eefke behaalde de tweede
plaats met 68,2 punten. Op het zelfde onderdeel behaalde Imca Pape,
zij kwam uit in de categorie Junior Intermediate, 75,9 punten en dit
was eveneens goed voor de tweede plaats. Helaas moesten Yosra en
Amber beide even naar de EHBO.
Yosra had had een flinke duimblessure en Amber kreeg haar baton op
haar jukbeen wat direct behoorlijk
verkleurde. Beide konden na flink
koelen later de dag weer de vloer op.
Bij het onderdeel 2-baton in de categorie Junior Beginner kwam Imca
weer de vloer op en behaalde de eerste plaats met 65,5 punten. Het onderdeel duo twirling behaalde Eefke van der Luit en Amber Glebbeek,
in de categorie Junior Beginner, 60,8
punten en Nikkie van der Luit en Imca Pape, zij kwamen uit in de categorie Senior Intermediate maar liefst
74,1 punten. Zij mochten het podium
betreden voor de tweede plaats. Het
onderdeel Super X-strut ging Nikkie
van der Luit goed af. Zij kwam voor
het eerst uit in de categorie Senior
Intermediate en eindigde op de eerste plaats met 76,0 punten. Bij het
onderdeel Solo Rhythmic twirl kwam
ook de jongste deelneemster van deze dag op de vloer, Lara Abdelrazek.
Zij kwam uit in de categorie Peewee

Beginner. Helaas wilde eerst haar
muziek niet starten en dat maakt het
allemaal extra spannend, maar uiteindelijke deed de muziek het wel en
haalde Lara de derde plaats met 63,7
punten. Ze was reuze blij met deze
podiumplaats en natuurlijk met haar
medaille. In de categorie Junior Beginner namen Amber Glebbeek en
Yosra Abdelrazek het op tegen elkaar. Amber behaalde 63,1 punten
en Yosra bleef haar voor met 65,1
punten. Beide jammer genoeg niet
voldoende voor een podiumplaats.
De categorie Junior Intermediate namen Alicia Schaafsma, Eefke van der
Luit en Imca Pape het tegen elkaar
op. Eefke behaalde 71,2 punten, Alicia 71,7 en Imca werd 3e met 74,3
punten. In de categorie Senior Intermediate behaalde Nikkie van der
Luit 71,5 punten, helaas niet voldoende voor het podium. In sporthal
Dukdalf in Brielle deed Selina Kok
mee aan de twirlwedstrijd die georganiseerd werd door HOV Libertatis Primitiae. Bij het onderdeel 1-baton kreeg ze de zilveren medaille met
77.5 punten. Goud met 76,8 punten
bij het onderdeel 2-baton. Helaas net
geen podiumplek bij haar laatste onderdeel Rhythmic twirl met 78.2 punten. Al met al een leuke en gezellige wedstrijd dag met mooi behaalde punten. Het wedstrijd naseizoen
duurt nog tot en met 10 november
en iedere zaterdag en zondag zullen
er wel een twirlsters van SV Omnia
2000 op de wedstrijdvloer staan om
zo de benodigde punten in de wacht
te slepen. Lijkt het je ook leuk om te
komen twirlen? Voor meer informatie
over twirlen kun je contact opnemen
met de Productgroep Coördinatoren
Sandra Kok of Linda Nederstigt per
e-mail: twirlen@svomnia.nl

Handbal eredivisie

Aalsmeer alleen aan kop!
Aalsmeer - Het was een geweldig
affiche, de wedstrijd van zaterdag
13 oktober tussen E&O en FIQAS
Aalsmeer: de nummer één tegen de
nummer twee. En dan stond E&O alleen nog bovenaan omdat die ploeg
een beter doelsaldo had. De winnaar
zou dus hoe dan ook twee punten los
komen van de ander.
Verder was van belang voor de nieuwe stand wat Bevo zou doen tegen
Hurry Up. Het pakte uiteindelijk geweldig uit voor FIQAS Aalsmeer, dat
zelf won in Emmen en Bevo zag verliezen! De Aalsmeerders startten subliem; er werd razendsnel en sterk
gespeeld en met name Remco van
Dam en Dustin Ligthart sneden in de
beginfase makkelijk door de dekking
van E&O. En via 3-7 en 3-8 (mooi
vanaf de cirkel door Rodrigo Huttinga) werd het via een schitterende break out zelfs 4-10 en even later
4-11, want FIQAS Aalsmeer scoorde zelfs in ondertal situaties. Ook bij
rust was de voorsprong nog aanzienlijk: 11-16.
In de tweede helft begon E&O aan
een inhaalrace. De Drentse ploeg
wist nu vaker Leon van Schie te vinden aan de cirkel en zo slonk het verschil: 14-17. FIQAS Aalsmeer kwam
weer op 15-20, maar nog was het
niet gedaan. Het was opnieuw van
Schie die keer op keer gevaarlijk was
en zelfs zorgde voor de aansluiting:
20-21. Maar met nog zes minuten
te gaan benutte Djordje Stevanovic
een penalty en het eerste gevaar was
geweken: 20-22. Daar scoorde Wai
Wong in ondertal en zorgde even later via een fraaie en sterke actie ook
voor de 21-24. Frank Lübbert maakte er via een lob uit de linkerhoek 2126 van en die voorsprong werd in de
slotfase niet meer uit handen gegeven.
De wedstrijd eindigde uiteindelijk in
26-30 en doordat Bevo verloor gaat
FIQAS Aalsmeer nu alleen aan kop
in de eredivisie, op één punt gevolgd door Quintus, dat won bij HA
R&O. Komende zaterdag 20 oktober
komt AHV Swift naar de Bloemhof,
de ploeg die zo sterk begon, maar
momenteel op een zevende plaats
staat. Aanvang wedstrijd: 20.45 uur.

Topscorer bij FIQAS Aalsmeer tegen
E&O was Remco van Dam: hij maakte 9 doelpunten.
Belangrijke winst dames
Na de nederlaag van afgelopen dinsdag tegen Dalfsen waren de dames
van FIQAS Aalsmeer extra gemotiveerd om zaterdag 13 oktober tegen
Hellas een goede wedstrijd neer te
zetten. In de trainingen vooraf gaande aan deze wedstrijd had trainer/
coach Ruud v.d. Broeck zijn dames
meegegeven vooral plezier te hebben in het spel en als team te spelen.
En dat hebben ze goed opgepakt:
zaterdag stond de verdediging vanaf het begin als een huis en konden
de dames van Hellas moeilijk door
de dekking komen. Na 8 minuten
was de stand nog gelijk, 3-3, maar
daarna namen de dames van FIQAS
Aalsmeer de regie over en werd het
verschil vergroot tot vijf doelpunten: 3-8. Niet alleen Roza Schaefers was goed op schot, ook Priscilla
Bergman, Alyssa Alings, Ingrid Kuiper, Robin Kenter en Teuntje Schaefers zorgden voor mooie doelpunten in de eerste helft. En met een geweldig keepende Celine Bootsman
in het doel bij FIQAS Aalsmeer, die
zelfs mooie breaks van Hellas stopte, gingen de Aalsmeerse dames bij
rust tevreden naar de kleedkamer bij
een stand van 7-13 met het idee dat
ze hier misschien wel met de overwinning naar huis konden gaan.
De openingstreffer na rust was een
mooi doelpunt door de benen van de
keepster van Hellas gemaakt door
Samentha de Soet. En hoewel de dames van FIQAS Aalsmeer in de tweede helft een aantal tijdstraffen opgelegd kregen, werd er zelfs in ondertal gescoord: 10-19. Hellas kon het
verschil niet kleiner maken, de meegereisde supporters geloofden in de
overwinning en moedigden de dames aan. De wedstrijd werd inderdaad niet meer uit handen gegeven
en met een eindstand van 17-23 afgesloten. Uiteraard was de ploeg blij
met de verdiende winst en de belangrijke punten: ze hadden als collectief gespeeld en gewonnen! Aanstaande zaterdag 20 oktober spelen
ook de dames thuis in de Bloemhof
om 18.45 uur tegen Handbal Ven-

Aalsmeer - Afgelopen woensdag
10 oktober hield OSA haar jaarlijkse avond over ontwikkelingssamenwerking. Het thema was dit jaar Milieu en Duurzaamheid in Ontwikkelingslanden. Wanneer je de Raadskelder in het gemeentehuis, waar
de avond werd gehouden, binnen
kwam viel gelijk je oog op de prachtig beschilderden kleden van Paulin Zoffoun uit Benin. Na het welkom heten door de voorzitter van
OSA was het woord aan wethouder
Ad Verburg, die veel woorden van
dankbaarheid uitte aan de medewerkers van OSA. Zij verrichten hun
werkzaamheden geheel vrijwillig
om zo het beschikbare subsidiegeld
voor ontwikkelingsprojecten op de

juiste plaats te krijgen. In 2011 werden 14 projecten gesubsidieerd van
het beschikbare bedrag van 1 euro
per inwoner. De wethouder wil dat
dit bedrag beschikbaar blijft voor de
allerarmsten in
de wereld. Het verschil in rijkdom in
het westen en in de ontwikkelingslanden is nog steeds erg groot. Hij
was vol lof over OSA voor het goede
werk dat zij doen voor deze mensen
en beloofde binnen het college en
de raad alles te doen om het subsidiebedrag te behouden. Na deze warme woorden werd het eerste project via beeldpresentatie uitgelicht door de in Aalsmeer bekende Dorcaswinkel. Eerst werd uitge-

breid verteld over het goede werk
van Dorcas Hulp Nederland en de
Dorcaswinkel in Aalsmeer. Daarna
volgde uitleg over het project zelf. In
Cairo, de hoofdstad van Egypte, verzamelen arme mensen het afval in,
en niet de overheid. Zij nemen dit
mee naar hun eigen wijk waar het
wordt gesorteerd. Vroeger liepen er
varkens in die wijk die het organisch
afval eruit haalden, maar door de
varkensziekte zijn deze afgeschoten
door de overheid. Nu heerst er veel
stank en komen ziektes veelvuldig
voor. Het project waarvoor subsidie
is gegeven was voor de voorlichting aan de bewoners van Cairo om
hun afval thuis te scheiden en deze zo aan te leveren. Ook is de subsidie gebruikt voor gezondheidszorg
voor de mensen en microkredieten
om kleine bedrijfjes te beginnen en
voor vakopleidingen. Zo wordt het
plastic door machines, die geschonken zijn door Tetra Pak, klein vermalen zodat dit verwerkt kan worden
tot onder andere overschoenen voor
ziekenhuizen. Het tweede project
was een project van de Doopsgezinde Gemeente, die geld inzamelde
via hun jaarlijkse bazaar in november. In Ramallah, Palestina is de Ramallah Friends-school naast de gewone lessen heel actief op het gebied van milieu. Met het gesubsidieerde geld is een Ecoroom in aanbouw waarin speciale lessen kunnen worden gehouden op het gebied van milieu en duurzaamheid.
Een oud-leerling van deze school
vertelde over zijn jaren op deze
school. Inmiddels heeft hij een universitaire studie afgerond in Nederland. De Ecoroom wordt gebouwd
met zelfgemaakte stenen door de
leerlingen van de school. Het derde project werd gepresenteerd door
een bestuurslid van Stichting Endeleo Foundation. Deze organisatie was in contact gekomen met
Dames Lions Club Aalsmeer Ophelia die het geld inzamelde en deze
stichting mocht zo subsidie ontvangen voor twee windmolens en zeven
zonnepanelen voor een weeshuis in

Voor homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders

Gesprek- en gezelligheidsgroep
De Kringen ook in Aalsmeer
Aalsmeer - De Kringen, een organisatie voor homo’s, lesbo’s, biseksuelen en transgenders, start een eigen
groep in Aalsmeer. De Kringen heeft
in heel Nederland meer dan honderd gespreks- en gezelligheidsgroepen en in de regio Aalsmeer,
Amstelveen, Uithoorn en Hoofddorp was er nog niets. Mensen die
behoefte hadden om elkaar in een
ongedwongen omgeving regelmatig te ontmoeten moesten voorheen
naar Amsterdam waar verschillende
Kringen zijn. De 37-jarige Aalsmeerder Martinus Eikelenboom vond het
jammer dat er in zijn omgeving niet
iets was waar homo’s of lesbiennes
elkaar informeel konden ontmoeten.
“Je kunt natuurlijk altijd wel met een
groepje naar een kroeg, maar helaas
is het nog steeds niet overal geaccepteerd dat je ‘anders’ bent.” Samen met Coen Jaarsma wordt hij
kringleider van Aalsmeer en hij heeft
leuke plannen en ideeën. “Ik zit te
denken aan een leuk feest, iets te
doen op een bandjesavond en met
de pramenrace, maar eerst maar
even gezellig met een groepje thuis
bij iemand kletsen of een uitstapje
maken.” De Kringen organiseerde 27
september voor het eerst een open
Kringavond in De Oude Veiling om
te zien of er behoefte was aan een
lokale Kring. Die avond kwamen er
twee heren en één dame, wat Martinus voor een eerste keer prima vond.
“We zijn begonnen met een kennismakingsspel om elkaar beter te leren kennen. Er werden open laagdrempelige vragen gesteld en de
sfeer was zeer goed en vertrouwelijk. Als afsluiting hebben we gezamenlijk een mooi gedicht gemaakt.

Een kring in Aalsmeer, is er om elkaar te ontmoeten. Heet je Marieke, Frans of Geer, dan hopen we jou
gauw te begroeten. Hoe je ook voelt
of denkt, er is nog veel meer. Je staat
verstelt van wat het je brengt, dus tot
de volgende keer!”
Open Kringavond
Donderdag 25 oktober wordt de
tweede open Kringavond in de Oude Veiling, Marktstraat 19, georganiseerd. Homo’s, lesbo’s, biseksuelen
en transgenders vanaf 18 jaar zijn
tussen acht en tien uur welkom om
kennis te komen maken en te zien
of De Kringen iets voor je kan betekenen. Ook voor andere geïnteresseerden staat de deur open. Naar
gelang het aantal belangstellenden
wordt bekeken wat voor Kring er in
Aalsmeer gestart wordt. Waarschijnlijk zal het een gemengde groep
worden, maar als er animo is voor
meerdere Kringen zoals in Amsterdam, dan kan er bijvoorbeeld een
mannen- en een vrouwengroep gevormd worden. Of een ouderenen jongerengroep. Een Kring komt
meestal één keer per maand bij elkaar en zal tussen de vijf tot vijftien
leden hebben. Ze komen meestal bij
elkaar thuis voor leuke gesprekken,
activiteiten of uitgaan.

Duur puntverlies voor
spelers van Bloemenlust 2

lo en ook dan kunnen ze de nodige
steun gebruiken: kom dus allemaal
naar de hal om het team aan te moedigen. Er kan genoten worden van
een dubbelprogramma, want ook de
heren gaan de strijd aan.

suele en transgenders). De Kringen
organiseert puur gezelligheids- en
gespreksgroepen, waar ook veel behoefte aan is.”

homofielen’ zoals het eerst heette, vooral een christelijke grondslag
en moest alles in het geheim plaatsvinden. Later werd een landelijke organisatie opgericht met een landelijk bestuur en infrastructuur en verdween het christelijke. Het bestuur
stuurt onder andere de lokale Kringen aan, leidt de Kringleiders op, regelt het lidmaatschap en organiseert landelijke activiteiten. De Kringen bestaat in 2013 vijftig jaar, wat
reden tot een groot feest zal zijn.
Rob van Dijk, kringleider van twee
mannenkringen in Amsterdam legt
uit dat De Kringen wat anders is dan
COC. “COC Nederland is een vereniging die nationaal, internationaal
maar ook lokaal opkomt voor de belangen van LHBT (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, bisek-

Nog vaak moeilijkheden
Martinus vertelt dat in ruimdenkend Nederland en ook in Aalsmeer
het soms nog best tot moeilijkheden kan leiden dat je homoseksueel
bent. “Persoonlijk heb ik geen problemen meer, maar er zijn nog genoeg meiden en jongens, die in de
knoop zitten met zichzelf, familie,
werk en hun omgeving. Ook ouderen kunnen nog tegen moeilijkheden aanlopen. Zo zonde.
Wij willen met de Aalsmeerse Kring
een groep vormen, waarin iedereen
zich thuis kan voelen. Ik vind het altijd erg gezellig met gelijkgestemden, omdat je geen uitleg hoeft te
geven en er een grote saamhorigheid is. Het voelt als een echte familie.” Interesse in het bijwonen van de
open Kringavond in de Oude Veiling
op 25 oktober? Of wil je meer informatie? Kijk dan op de website www.
dekringen.nl of stuur een email naar
info@dekringen.nl.
Door Ilse Zethof

Johan van een 7-3 achterstand terug
naar een 8-10 voorsprong en dus twee
‘matchpoints’, om alsnog met 12-10 te
capituleren. Bloemenlust 3 moest afreizen naar Amsterdam om het tegen De Volewijkers 1 op te nemen. De
avond had al een slechte start, doordat zowel Philippe Monnier als Danny
Knol hun eerste partij ruim verloren.
Irene Gerritsma, die als derde mocht,
wist knap haar eerste partij te winnen
in vier games. Achteraf bleek dat Irene hiermee de spreekwoordelijke eer
redde voor Bloemenlust, want hierna
werd de avond er niet beter op. Philippe en Danny konden in het dubbelspel nog wel wat weerstand bieden (11-9 verlies in de vierde game),
maar daarna gingen ook alle enkelspelpartijen verloren. Danny wist nog
wel twee keer een beslissende vijfde
game af te dwingen, maar trok helaas
toch aan het kortste eind. Bloemenlust 3 staat na deze 9-1 uitslag helaas nog steeds onderaan. Tegen DO-

KO 7 uit Beverwijk kwam Bloemenlust
4 uit met Laurent Mossan, Rob Faber en Willem Visser in het team. De
wedstrijd kende een spannend verloop, waarbij slechts drie partijen in
de minimale drie games eindigden en
tot vier keer toe moest een beslissende vijfde game gespeeld worden. Na
twee maal zwaarbevochten winst van
Willem en Laurent (beide keren na
vijf games) verloor Rob in vier games.
Omdat Laurent en Willem het dubbelspel in vier games wisten te winnen,
kon met de stand 3-1 voor Bloemenlust 4 worden gepauzeerd. Daarna
ging het eerst gelijk op door de tweede winstpartij van Laurent, verlies voor
zowel Willem als Rob en een knappe
derde zege van Laurent in vijf games
(laatste game 11-8, na een 1-2 achterstand in games te hebben weggewerkt). Omdat Rob en Willem vervolgens beiden hun partij verloren kwam
de eindstand op 5-5, waarmee iedereen goed kon leven.

Sinds 1963
De Kringen bestaat al sinds 1963,
in een tijd dat homoseksualiteit nog
een groot taboe was. Aan het ontstaan van de groepen hebben drie
vooruitstrevende geestelijken bijgedragen, die in hun pastorale werk
homo’s begeleidden. In het begin
hadden de ‘contactgroepen voor

Tafeltenniscompetitie

Aalsmeer - Bloemenlust 2 moest
donderdag 11 oktober op bezoek bij
Tempo Team 6 en omdat deze tegenstander lager op de ranglijst stond
leek de hoop op een overwinning of
minimaal een gelijkspel gerechtvaardigd. Hervé Pantegnies, Ed Couwenberg en Johan Berk kwamen echter
bedrogen uit tegen de onverwacht

Kiserian, Tanzania. Alles draait naar
wens om het weeshuis van stroom
te voorzien. Doel van de stichting is
in de toekomst een kliniek te bouwen in de buurt van het weeshuis.
Er waren zo’n 16 stands aanwezig met hun project(en) waarvoor
subsidie was verstrekt in 2011 en/
of eerdere jaren. Dit jaar was in verband met het thema ook een stand
aanwezig van De Meerlanden. Zij
hebben ook een fonds waarbij verenigingen en stichtingen subsidie
kunnen aanvragen. Er was veel belangstelling voor de presentatie van
deze stands. De avond werd opgevrolijkt door Serge Badoue uit Ivoorkust die de zaal mee kreeg met zijn
enthousiasme voor Afrikaanse muziek en zang. Via een workshop was
de hele zaal aan het zingen en klappen. Het was een ritmisch en vrolijk geheel. Iedereen ging opgewekt
naar huis met de wetenschap dat er
zoveel gedaan wordt voor de arme
mensen door Aalsmeerders en de
gemeente Aalsmeer (via OSA). Voor
meer informatie over OSA kan gekeken worden op de websites: www
osa-aalsmeer.nl of www.aalsmeer.
nl. Bellen kan ook, telefoon: 0297321509.

sterk spelende Amsterdammers. De
uiteindelijke 7-3 nederlaag was teleurstellend, maar ook wat geflatteerd.
Liefst drie partijen gingen met het
kleinst mogelijke verschil in vijf games
naar Tempo Team, dus met iets meer
geluk had het ook 5-5 of zelfs 4-6
kunnen zijn. Hervé deed het wel uitstekend met twee zeges en Ed voegde
daar één prima overwinning aan toe.
Tegen een andere tegenstander liep
Ed de winst net mis door het zowel in
de vierde als in de vijfde game niet af
te maken. Dat gold ook voor Johan tegen diezelfde speler; na een 2-0 voorsprong in games werd hij toch tot een
vijfde game gedwongen. Daarin kwam
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Voetbalwedstrijd zaterdag

Wedstrijden Veldvoetbal

Aalsmeer na overwinning
op O.S.V. in de subtop
Aalsmeer - Via een 2-0 overwinning op O.S.V. staat Aalsmeer na
zes wedstrijden op een mooie derde plaats. De wedstrijd afgelopen
zaterdagmiddag stond meer in het
teken van ‘Disco Ferry Maat’. De opbouw van het evenement die avond
slokte de meeste aandacht op van
de weinige supporters die de regen
trotseerden. Al in de eerste minuut
dook Thomas Harte op voor doelman Marco Keevel, maar zijn schot
werd gekeerd. Aalsmeer speelde
goed de eerste 25 minuten. De bal
ging rond en waar het kon zocht
men de vleugels op, waar vooral Salih Yildiz zijn opponent Paul Denslagen vaak te vlug af was. Uit een voorzet in de 6e minuut teisterde Peter
Neuvel onderkant lat. De bal sprong
weer het veld in. De eerste 15 minuten kwam O.S.V. praktisch niet over
de middenlijn en zocht Aalsmeer
goed combinerend het doel op.
Eenmaal binnen de 16 meter hield
het op. Niemand die eens durfde
uit te halen. Wanneer er teneinde
raad werd geschoten, zat er wel een
been van de tegenpartij of een keeper tussen. Alleen een schot van Salih Yildiz in de 10e minuut ging rakelings over. Dus bleef O.S.V. overeind dat intussen met forse trappen naar voren hoopte de twee spitsen Renco Bakker en Stephan Guitoneau te bereiken. Twee grote zware jongens, fysiek sterk, maar weinig
wendbaar. Vanaf de 25e minuut verloor Aalsmeer de greep op het spel.
De passing werd onnauwkeurig en
men hielp zo O.S.V. weer in de wedstrijd. Ray Smidt, tot dat moment alleen nog toeschouwer, moest in de
31e minuut vol naar de hoek op een
schot van Renco Bakker. Op aangeven van Sebastiaan van Loenen
kopte Renco Bakker in de 34e minuut rakelings over. Aalsmeer beleefde zijn zwakste periode tussen
de 30 en 40e minuut, waarin O.S.V.
enkele goede kansen kreeg. De
laatste 5 minuten voor rust waren
weer voor Aalsmeer. Thomas Harte die op aangeven van Salih Yildiz in de 40e minuut tegen de keeper schoot en Calvin Koster in de rebound hadden op dat moment moeten scoren. Op aangeven van Peter Neuvel in de 43e minuut schoot
Thomas Harte hard in, maar Marco
Keevel maakte er een corner van.
Burak Sitil schoot uit deze corner de

bal rakelings over. En terwijl de hemelsluizen opengingen zocht men
de kleedkamers op voor een warme slok. Aalsmeer begon de tweede
helft met veel elan. De mooiste kans
tot dat moment kreeg Calvin Koster in de 48e minuut. Maar op 6 meter voor doel ging de bal hoog over.
Goed doorzetten van Thomas Harte in de 50e minuut die Misha Klaver uitspeelde en in goede schietpositie de bal verlegde op Calvin Koster, die met een subtiele beweging
de bal in de linkerhoek liet verdwijnen, 1-0. Het waren de sterke momenten van Aalsmeer. 58e minuut
goede doelpoging Stefan van der
Dussen, maar keeper Keevel tikte de bal tot corner. De vier corners
op rij deden de stand op het scorebord niet veranderen. O.S.V. kreeg
weer moed en gooide nu alles in de
strijd om nog een punt uit Aalsmeer
mee te nemen. In de 63e minuut
was het Sebastiaan van Loenen die
Ray Smidt tot een redding dwong.
Het werd een open wedstrijd, maar
de krachten vloeiden bij het neerplenzende water weg en de blessure tijden werden langer. Wissel 73e
minuut: De lange tijd geblesseerde
Tom Doeswijk maakte zijn opwachting voor Mitch van Geldorp. Het
voetbal werd er op het zware veld
niet beter op en O.S.V. ging nu voor
alles of niets. Aalsmeer moest terug.
Ook O.S.V. had niet meer de kracht
om het Aalsmeer echt moeilijk te
maken. Een grote kans kreeg Tom
Doeswijk in de 82e minuut op aangeven van Calvin Koster, maar vrij
voor open doel raakte hij de bal half
en hij verdween naast doel. De verlossende goal kwam in de 84e minuut toen Salih Yildiz de bal slim teruglegde op Peter Neuvel. Eenmaal
voor zijn linkervoet maakte de spits
geen fout en kon de 2-0 op het scorebord. Met tweemaal geel moest
Jeffrey Blikslager in de 89e minuut voortijdig de kleedkamer opzoeken. Het had geen invloed meer
op de wedstrijd en de goed leidende scheidsrechter Julio Barrales kon
tot opluchting van spelers en supporters voor het einde blazen. Komende zaterdag 20 oktober speelt
Aalsmeer thuis aan de Dreef de inhaalwedstrijd tegen A.F.C. Aanvang
wedstrijd 14.30 uur.
Jack van Muijden

Schaken

Goed resultaat Azen op
bedrijvenkampioenschap
Aalsmeer - Het schaakkampioenschap voor bedrijven zit in de lift.
De KNSB is er de laatste jaren flink
mee bezig om het toernooi beter
te profileren en dat lukt goed. Waren er in 2003 in Groningen slechts
negen teams, dit maal waren er 47
naar het Ministerie van Veiligheid
en Justitie in Den Haag gekomen
om daar te strijden voor de titel. In
een gezellige, ontspannen en goed
georganiseerde ambiance werden
er zeven ronden Zwitsers gespeeld,
met vier spelers per team.
Namens Allshare namen Ben de
Leur, Kees Scherpenisse, Bob Feis
en AJ Keessen deel. Ben, Bob en AJ
spelen voor schaakclub AAS, een
club waar Kees ook voor gespeeld
heeft. Allshare gaat goed van start,
de eerste ronde werd met 4-0 gewonnen van Transfer Solutions.
Daarna volgen twee sterke teams,
Rabobank 1 en Belastingdienst 1,
die beide op een goede 2-2 worden gehouden. Na de voortreffelijk
verzorgde lunch volgt het ook niet
misselijke team van Achmea, Allshare wint zelfs met 3-1, de vorm zit
er lekker in. De laatste drie ronden
moet er afgerekend worden met de
teams PostNL 2, PwC 1 en PostNL
1 Deze teams zijn op papier een
stuk sterker, maar ook ditmaal ver-

Bridgeclub Strijd
en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond
bridgeclub Strijd en Vriendschap op
dinsdag 9 oktober.
Lijn A:
1
Jan en Jaap Geleyn
2
Gré Aartse en Jasper Blom
3
Jan en Til Eveleens
4
Marianne Joore en H Raggers
5
A Verseveld en Tiny v Zijverden
6
Hans Pothuizen en E Zandvliet
7
R v Leeuwen en A Korenromp
-8
Matje en Juul Wentzel
-8
F Daudel en Wil Stokman
10 Ria Brockhoff en Ria Kragtwijk

58,57
55,00
54,64
52,86
52,14
50,36
49,29
47,50
47,50
45,00

Lijn B:
1
Oege de Jong en Wil Biesheuvel 57,04

liest Allshare niet. Het wordt drie
keer 2-2, zodat Allshare geen enkele wedstrijd heeft verloren. De eindrangschikking wordt gedaan op
bordpunten, daarvan zijn er in totaal
17 behaald.
Dit betekent een 12e plaats, erg
goed aangezien Allshare als 20e
was geplaatst op rating. Aan de individuele scores is te zien dat het
team erg homogeen opereerde. Bob
haalde uiteindelijk de hoogste score, hij wist 5 punten uit zeven partijen te scoren. Ben, Kees en AJ haalden er allemaal vier, alles erg dicht
bij elkaar. Bij de prijsuitreiking bleek
dat het team van de TU Eindhoven
de sterkste was geweest. Uit handen van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, en
de voorzitter van de KNSB, Eddy
Schuyer, kregen zij de trofee uitgereikt. Daarna was het tijd voor het
borrelen, waarna de Azen met een
zeer tevreden gevoel huiswaarts
keerden. Schaakclub AAS schaakt
van begin september tot eind mei
op de vrijdagavond in de Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat. Training
en les wordt gegeven van 19.15 tot
20.00 uur, daarna volgt de competitie tot 00.00 uur. Voor meer informatie: 020-7371420, 0297-268954 of
http://www.aas.leisb.org.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hans en Lia Vreeswijk
56,57
Coby Blom en Piet van Hoek
55,43
Wil Groot en Trudy Stokkel
54,50
A Lanser en Joris v d Zwaard 53,36
Gerard Vermeer en Jan Oor
52,14
A v Buyten en T Neij-Biesheuvel 50,21
Rina en Laurens Veldt
49,93
B Brockhoff en A Roodenburg 44,14
Klaas Maarse en Adri Otto
43,93

Lijn C:
1
Jan en Mien Korenwinder
62,95
2
Ruud Doeswijk en T Peperkoorn 58,48
3
Ben Wahlen en Huub Zandvliet 57,59
4
Ger Lubbers en Gladys Maarse 53,13
5
L Schmitz en Gerrit v Leeuwen 52,68
6
Mieke en Guus van Neijenhof 52,23
7
Annie en Sima Visser
45,98
8
Ton Celie en Loes Oosterwijk
43,75
9
Nelly Mul en Marry Tulp
43,30
10 Diny v.d. Lans en Leny v.d. Meij 29,91

Zaterdag 20 oktober
AALSMEER
Aalsmeer 1 – AFC 1
Aalsmeer 4 – Odin’59 4
AFC 8 - Aalsmeer 5
Abcoude 4 – Aalsmeer 6
Aalsm./RKAV Vet.1 – AFC Vet.1

14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Vrouwen
Aalsmeer VR.1 – Wartburgia VR.4

14.30 u

RKAV
Aalsm./RKAVVet.1 – AFC Vet.1

14.45 u

Meisjes
Hillegom MA.1 - RKAV MA.1

Junioren
Het kaartseizoen van De Geluksvogels is gewonnen door Marco van der Jagt
(links). Op twee is zijn vader Bert geëindigd.

Marco op één bij Geluksvogels
Kudelstaart - Op woensdag 10 oktober zijn de winnaars bekend gemaakt van het seizoen 2011/2012
bij De Geluksvogels. Er is uitgegaan van het gemiddelde van de 25
hoogste klaverjasavonden. Marco
van der Jagt is eerste geworden met
een gemiddelde van 5113 punten,
op de hielen gevolgd door zijn vader
Bert van der Jagt, die dus tweede is
geworden met een gemiddelde van
5111 punten.
Op de derde plaats Ben Blom met
een gemiddelde van 5035 punten en
op vier Marry Akse met 5029 punten. De laatste die in de prijzen viel

was Peter van de Bunt met 4992
punten. Na de prijsuitreiking begon iedereen weer met volle moed
punten te vergaren voor het nieuwe kaartseizoen welke zal duren tot
30 september volgend jaar. Bert van
der Jagt deed gelijk goede zaken
en won met 5733 punten. Op twee
Ben Blom met 5209 punten, op drie
Theo Roeleveld met 5109 punten en
de poedelprijs is uitgereikt aan Ton
Schouten met 3457 punten. Ook zin
in een gezellige avond klaverjassen?
Kaartliefhebbers zijn iedere woensdag vanaf 20.00 uur welkom in het
Dorpshuis.

RKDES handballers winnen
Kudelstaart – De heren van handbalvereniging RKDES zijn het nieuwe seizoen goed begonnen. Afgelopen zondag werd het Rijswijkse
Hercules 3 met 26-21 verslagen. De
uitslag doet vermoeden dat er sprake was een makkelijke overwinning. Echter, daar was geen sprake van. De Kudelstaartse ploeg, dit
seizoen onder leiding van de nieuwe trainer Peter den Hartog, begon overtuigend en stond na een
kwartier spelen op een voorsprong
van 7-3. Daarna zakte RKDES helaas ver weg. Te vaak werd individueel geprobeerd om doelpunten te
maken. Hercules was ondertussen
warm gedraaid en begon een inhaalrace die een paar minuten voor
rust werd voltooid, 9-9. Nog was
het leed voor RKDES niet geleden,
want in de slotseconde van de eerste helft maakte Hercules nog een
doelpunt (9-10), waardoor het voor
het eerst in de wedstrijd op voorsprong kwam. De start van de tweede helft van RKDES was zo mogelijk nog beroerder; binnen een vijftal minuten nam Hercules een voorsprong van vier doelpunten (10-14).
Dat was het sein voor RKDES om
eindelijk echt vol vuur te gaan spelen. Het tempo ging omhoog en dat
deed Hercules al snel naar adem
happen. Omdat de Rijswijkse ploeg
maar over één wisselspeler beschikte, kreeg het niet meer de kans om
te herstellen. Men probeerde wel
om het spel zoveel als mogelijk te
vertragen, maar dat bleek niet voldoende om RKDES te verontrusten. Via 16-17, kwam de thuisploeg
bij 20-19 voor het eerst in de tweede helft weer aan de goede kant van
de score. Om vervolgens deze voorsprong ook niet meer uit handen te
geven. Via 24-20 werd het uiteindelijk 26-21 voor RKDES. Aankomende zondag moet de ploeg op bezoek
bij het vorig seizoen gedegradeerde
VVW uit Wervershoof. Ook dit team
won zijn eerste wedstrijd. Kortom,
de winnaar zal (gedeeld) koploper
blijven, de verliezer zal voorlopig
even afhaken in de strijd om de bo-

venste plaatsen.
Bekertoernooi
Vorige week woensdag speelden de
heren van RKDES in de bekercompetitie tegen Kras/Volendam 2. Het
lot was de Kudelstaartse ploeg niet
gunstig gezind geweest. Dit Volendamse team speelt in de eerste divisie en dat is twee divisies hoger
dan RKDES. Voor rust was van dat
niveauverschil niet zo veel te zien.
Tot 6-6 gingen de ploegen gelijk
op, waarbij met name de verdediging van de Kudelstaartse ploeg uitblonk. Voor elke bal werd gevochten
en daar hadden de gasten overduidelijk niet op gerekend. Langzamerhand namen aan Kudelstaartse zijde echter de krachten af en dat vertaalde zich meer en meer in onnodige tegendoelpunten. Met als gevolg dat de rust werd bereikt met
een 9-13 stand.

11.15 u
10.00 u
11.15 u
9.00 u
9.00 u
9.30 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u
11.00 u
13.00 u
11.00 u
9.00 u
11.00 u
9.30 u
10.30 u
9.00 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
11.00 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u

11.00 u

Meisjes
RKDES MC.1 – Roda’23 MC.1
11.00 u
RKDES MD.1 – J.A.United MD.1
11.00 u
Buitenveldert ME.2 - RKDES ME.1 12.45 u

SCW
RKAVIC 1 – SCW 1
DOVO 4 - SCW 2
SCW 3 – AFC 11
SCW 4 – DEVO’58 4
Badhoevedorp Vet.1 - SCW Vet.2

J.A.United MB.1 – Nieuw Sloten MB.114.30 u
J.A.United MB.2 – Buitenveldert MB.1 12.30 u
J.A.United MC.1 – Abcoude MC.1 11.00 u
RKDES MD.1 - J.A.United MD.1
11.00 u
DSOV MD.1 - J.A.United MD.2
10.30 u
J.A.United ME.1 – Zwanenburg ME.2 9.30 u

AMVJ B1 - SCW B1
HBOK C1 – SCW C1
SCW C2 – J.A.United C4

Pupillen
11.15 u
14.30 u

12.30 u
11.00 u
12.00 u

Pupillen
SCW D1 – Roda’23 D5
Hoofddorp D 12 – SCW D2
KDO E1 - SCW E1
SCW E2 – Roda’23 E 10
RKDES E7 – SCW E3
SCW F1 – RKAVIC F1
Amstelveen F3 - SCW F2
SCW F3 – Badhoevedorp F1

9.00 u
11.30 u
10.30 u
9.00 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u

Vrouwen
RKDES VR.2 - SCW VR.1

11.00 u

Meisjes
SCW MB.1 – SDO MB.1
SCW MD.1 – Pancratius MD.1
VVC ME.1 – SCW M.1

11.00 u
11.00 u
9.00 u

Zondag 21 oktober
RKAV
14.00 u

RKDES
RKDES 4 – A’dam Seref Spor 3
RKDES 5 – Legm.vogels 4
RKDES 7 – OlympiaHaarlem 5

12.00 u
14.00 u
12.00 u

Junioren
Pancratius B7 - RKDES B2
RKDES C2 – Ouderkerk C3
RKDES C3 – CTO’70 E2

RKDES

14.30 u
13.00 u
14.00 u
14.00 u
14.30 u

Junioren

RKAV 1 – Alkmania 1 (Vr)

Meisjes

J.A.United D3 - RKDES D1
Roda’23 D9 - RKDES D2

RKDES VR.2 – SCW VR.1

9.00 u
12.00 u
10.00 u

Foto: Jaap Maars

Na de pauze, waarin Volendam trainer Ronald van de Kamp ongetwijfeld het nodige tegen zijn ploeg
heeft gezegd, gaven de gasten vol
gas. Binnen een minuut of vijf was
de wedstrijd dan ook gespeeld (1019). Daarna wisselden beide ploegen naar hartelust spelers zodat een
ieder genoeg speeltijd kreeg. Eindstand 21-34. Hiermee is het bekertoernooi voor RKDES na één wedstrijd alweer voorbij.

Bingo-avond bij
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 22 oktober
organiseert Viva Aquaria een bingoavond met een schat aan mooie prijzen. Iedereen wordt uitgenodigd om
voor weinig inleg een gokje te wagen.
De avond wordt gehouden in buurthuis Hormeer aan de Roerdomplaan
3 en begint om 20.00 uur. De toegang
is gratis. Meer weten over Viva Aquaria? Neem dan contact op met de
heer C. Keim via 0297-343854.

Diploma’s voor ruiters bij
wedstrijden Funny Horse
Aalsmeer - Op zondag 14 oktober
stonden de eerste dressuurwedstrijden voor de manegeruiters op het
programma bij Funny Horse. Helaas
werkte de weergoden niet echt mee,
maar omdat er binnen ingereden
kon worden en iedereen zijn proefje buiten reed was het goed te doen.
Wanneer in een rubriek 180 punten
of meer wordt gehaald, krijgen de
ruiters een diploma voor deze klasse.
Op 4 november is er weer een kans
voor de manegeruiters om een diploma te halen. De KNHS leden zijn op
28 oktober aan de beurt, dan wordt
alweer de laatste wedstrijd van dit
jaar gehouden. Eind november is er
nog een groot sinterklaasfeest en
daarna starten de activiteiten weer in
maart. 2013 Wordt sowieso een feestelijk jaar met extra veel leuke activiteiten, want dan bestaat manege en
rijvereniging 25 jaar! Voor informatie:
www.funnyhorse.nl.

14.00 u
12.30 u
12.00 u
12.00 u
12.30 u
14.30 u
12.00 u
14.30 u

Pupillen
J.A.United D1 – Arsenal D1
J.A.United D2 – Badhoevedorp D1
J.A.United D3 – RKDES D1
Legm.vogels D4 - J.A.United D4
SDZ D8 - J.A.United D5
KDO D4 - J.A.United D6
J.A.United E2 – Amstelveen E2
Legm.vogels E4 - J.A.United E3
J.A.United E4 – Pancratius E4
J.A.United E5 – Badhoevedorp E1
Roda’23 E9 - J.A.United E6
Roda’23 E 11 - J.A.United E8
J.A.United E9 – Roda’23 E 12
Abcoude E8 - J.A.United E10
J.A.United E11 – Roda’23 E14
J.A.United E 12 – KDO E3
KDO F1 - J.A.United F1
J.A.United F2 – Ouderkerk F2
RKDES F2 - J.A.United F3
J.A.United F4 – Abcoude F3
J.A.United F5 – Legm.vogels F4
J.A.United F6G – Roda’23 F7
Badhoevedorp F2 - J.A.United F7G
RKDES F5 - J.A.United F8
J.A.United F9 – Roda’23 F 10
KDO F3 - J.A.United F10

9.30 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u
11.15 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
10.15 u
9.30 u
11.00 u
11.00 u
9.30 u
9.30 u

Vrouwen

14.45 u

JONG AALSMEER UNITED
CSW A1 - J.A.United A1
J.A.United A2 – VEW A1
J.A.United B2 – HSV B2
United/DAVO C1 - J.A.United C1
J.A.United C2 – DIOS C2
J.A.United C3 – DSOV C2
SCW C2 - J.A.United C4
J.A.United C5 – Amstelveen C2

RKDES D3 – Ouderkerk D4
RKDES E1 – RKAVIC E1
Roda’23 E2 - RKDES E2
Pancratius E 10 – RKDES E3
Ouderkerk E7 – RKDES E4
RKDES E5 – Ouderkerk E8
Roda’23 E15 – RKDES E6
RKDES E7 – SCW E3
Swift F1 – RKDES F1
RKDES F2 – J.A.United F3
RKDES F3 – F.C.Amsterdam F2
Roda’23 F8 - RKDES F4
RKDES F5 – J.A.United F8
Badhoevedorp F4 - RKDES F6

De volgende combinaties
vielen in de prijzen:
M1
1. Natasja Dieleman - Goldy
180 pntn
L2
1. Lisa Dieleman - Lucky Tender
181 pnt
L1
1. Famke Ammerlaan - Lady
184 pnt
2. Chandira Hartsuiker - Doerak
179 pnt
B (groep 1)
1. Valesca Pouw - Doerak
182 pnt
2. Jessy Vermeer - Francisca
180 pnt
B (groep 2)
1. Ruth Kuijper - Sunny D
194 pnt
2. Noa Joore - Okki
191+ pnt
3. Eva Verstelle - Lady
191 pnt
FH-B
1. Tamar “Anky” Kuijper - Snuitje 191 pnt
2. Tess Kleijberg - Okki
188 pnt
Vaardigheid
1. Bodil Gerritsen - Duco
127 pnt
2. Eamey Milstead - Macho
126 pnt
3. Tessa Wiersema - Macho
125 pnt
4. Yvette Geerlings - Duco
123 pnt

Donatie voor Spieren voor Spieren

Wat is beste fitnessclub?
Aalsmeer - Iedere fitnessclub in
Aalsmeer maakt kans op de titel Fitnessclub van het jaar van de gemeente Aalsmeer. Via www.fitnessclubvanhetjaar.nl kan een stem uitgebracht worden op de fitnessclub
die naar eigen mening de beste is
van de gemeente. Beste fitnessclub
van de gemeente Aalsmeer word je
niet zomaar. Hiervoor krijgen de fitnessclubs van Aalsmeer tot 21 november de tijd om zoveel mogelijk
stemmen te werven onder de leden
die daarnaast ook de fitnessclub
moeten beoordelen op een zestal criteria: sfeer, klantvriendelijkheid, prijs/kwaliteitverhouding, persoonlijke begeleiding, mate waar-

in persoonlijke doelen worden behaald en de kwaliteit/hoeveelheid
van de aanwezige apparatuur. Binnen de gemeente Aalsmeer worden
twee fitnessclubs genomineerd voor
de provinciale ronde: de club met
de meeste stemmen en de club met
de beste beoordelingen. Daarnaast
wordt er per stem (waarbij men toestemming geeft om de nieuwsbrieven van partners te ontvangen) in
totaal 0,05 eurocent gedoneerd aan
Spieren voor Spieren door de partners van de verkiezing. Spieren voor
Spieren zet zich in voor meer dan
20.000 kinderen in Nederland die
door een spierziekte beperkt worden in alles wat ze willen en kunnen.

ZABO Competitie zaterdag

Zaalvoetbal in Proosdijhal
Aalsmeer - De zaalvoetbalcompetitie van de ZABO wordt zaterdag
20 oktober voortgezet met de derde speelronde van het nieuwe seizoen. Kom de plaatselijke voetballers
bewonderen en aanmoedigen in Kudelstaart. Dit keer wordt er gespeeld
in de Proosdijsporthal aan de Edisonstraat 6. Publiek is natuurlijk van harte welkom en de toegang tot de tribunes van de sportzaal is gratis. Het programma van speelronde 3 ziet er als
volgt uit: om 18.35 uur begint Heemhorst Watersport aan de wedstrijd te-

gen FC East Europe. Om 19.20 uur
treedt LEMO aan tegen Odido. Hierna
volgt om 20.05 uur de aftrap van Amsec Beveiliging tegen Choekie’s Hairsalon. Om 20.50 uur speelt Piller Sport
tegen Lemo Gaat Los en om 21.35 uur
tenslotte is er als afsluiter de zaalvoetbalpartij tussen Polish Shooter en Pottenshop. Huidige stand:Piller Sport
2-6, LEMO 2-6, FC East Europe 2-4,
Amsec Beveiliging 2-3, Odido 2-3, Polish Shooter 2-3, Heemhorst Watersport 2-1, Lemo Gaat Los 2-1, Choekie’s Hairsalon 2-1, Pottenshop 2-0.
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Sportbureau handbal geopend!
Aalsmeer - Op maandag 1 oktober is het sportbureau van handbalvereniging FIQAS Aalsmeer feestelijk geopend. Tegelijkertijd met deze
opening werd de kick off gegeven
voor het in gebruik nemen van het
programma Adapt Sport. Zo’n 25
mensen: bestuursleden van de club,
medewerk(st)ers van het sportbureau, de wethouder van sport van
de gemeente en vertegenwoordigers van het bedrijf FIQAS, onder
wie directeur en eigenaar Rob Geleijn, waren om 19.00 uur verzameld in de boardroom van het gebouw van De Gooijer International.
Directeur en vice-voorzitter van de
handbalvereniging, Marius Dekker,
die de ruimte voor het sportbureau
ter beschikking heeft gesteld, memoreerde in zijn toespraakje het belang van het initiatief van Guus Hölscher om te komen tot het sportbureau: ‘de centrale van de club’ en
de noodzaak van een eigen onderkomen daarvoor. Voorts ging hij in
op de perfecte samenwerking tussen de club en de hoofdsponsor die

nu gestalte krijgt in het gebruik van
Adapt Sport, een programma waar
de vereniging ontzettend veel voordeel uit denkt te halen en waarvan de geluiden uit de praktijk een
handvat kunnen zijn voor verdere
verbetering van het product. Daarna
verrichtte Rob Geleijn de openingshandeling:
Hij viel met de deur in huis door
met een krachtige stap voorwaarts
de deuropening van het sportbureau te ‘forceren’, zodat alle aanwezigen de mooie kantoorruimte, aangekleed met foto’s uit het heden en
verleden, konden betreden. Adapt
werd op de computers geopend
en de aanwezigen werd een kijkje gegund op de werking en de vele mogelijkheden van het programma, waarmee komende week enkele medewerk(st)ers onder leiding
van Rob Geleijn aan het werk gaan.
Onder het genot van een drankje en
een hapje werden in informele sfeer
nog vele (handbal)zaken besproken, waarmee de officiële opening
een feit was.

Gilbert (links) met winnaar Michel.

Poel’s Eye in het Dorpshuis

Winst Danny en Michel
Kudelstaart - Vorige week vrijdag
was de derde speelavond van de
Poel’s Eye. Men kan beter spreken
van de derde dartsactiviteit in plaats
van de derde speelavond. Een
speelavond klinkt als een besloten
competitie en dat is de Poel’s Eye
juist niet. Ieder willekeurig iemand
kan meedoen, men hoeft geen lid te
zijn of van te voren op te geven. Het
gebeurt dan ook vaak dat er nieuwelingen zijn. De afgelopen speelavond echter niet. Wel was er een
oud kampioen komen opdraven.
Danny Zorn werd in de jaren 2008, 9
en 10 drie maal op rij kampioen. Vorig seizoen kwam Danny te weinig
om aanspraak te kunnen maken op
de titel. Hij had vorig seizoen echter tot doel gesteld om een speel-

avond te winnen. Dat lukte helaas
niet. Hij reikte wel één maal tot de
finale en won twee keer de A Verliezerronde (het tweede niveau). Op de
afgelopen speelavond slaagde Danny echter wel in zijn missie; hij won
eindelijk weer een speelavond bij de
Poel’s Eye. Het was zijn dertiende
speelavond overwinning ooit. Hiermee neemt hij de derde plaats in op
de ranglijst van de winnaars aller tijden. Op de tweede plaats staat Bak,
de tegenstander van Danny op de
afgelopen speelavond. Danny liep
dus één overwinning in, maar de
achterstand op Bak is nog wel zeven
speelavonden. Bak won niet alleen
ooit twintig speelavonden, maar is
ook de huidige titelverdediger. Zijn
finale plaats was dus op zich geen

Voetbal meisjes onder 15
Voetbal zondag

RKDES bij Hillegom gelijk
Kudelstaart – RKDES speelde haar
beste wedstrijd in dit seizoen tegen de fusieclub Hillegom. Maar het
kreeg in Hillegom niet wat het verdiende. De in de tweede helft verkregen voorsprong, werd in de slotfase geheel onnodig uit handen gegeven. Weer geen drie punten, maar
een gelijkspel van 1-1, met perspectief. Vanaf de aftrap op het prachtige nieuwe kunstgras veld in Hillegom lag het initiatief bij de Kudelstaarters. Zonder de afwezige Mark Schut, maar wel weer met
de kersverse vader Sander Boshuizen, zocht RKDES de aanval. Maarten van Putten kreeg in de 1e minuut al direct een kans, maar zijn
schot ging rakelings naast. Met verzorgd voetbal en eindelijk niet ‘de
lange bal’, zocht RKDES naar een
voorsprong. De stugge verdediging
van Hillegom hield stand, ondanks
het overwicht van RKDES. Hillegom mocht van geluk spreken toen
een prachtige aanval over links bij
Edwin van Maris terecht kwam. Zijn
prima voorzet werd door Roy Endhoven direct ingeschoten. Tot grote teleurstelling van de vele meegekomen Kudelstaartse supporters,
belandde de bal op de paal. Het zat
het team van trainer Hajo Hendriks
in de afwerking niet mee en Hillegom kreeg in de eerste helft niet
één echte kans en mocht blij zijn
dat het met de rust nog 0-0 stond.
In het begin van de tweede helft
bleef RKDES sterker en kreeg het
opnieuw enkele kansen. De mooiste was van Steef Hoogwerff Kroon,

zijn verwoestende schot werd maar
ternauwernood gestopt door de Hillegom doelman. In de 70e minuut
nam Hillegom het initiatief over
van RKDES. De Kudelstaarters lieten zich meer en meer terugdringen op eigen helft. De thuisvereniging kreeg een paar grote kansen.
Maar in deze fase waarin Hillegom
beter was, bleef een doelpunt uit. In
de 80e minuut een prachtige aanval
van RKDES, Richard de Vries werd
onderuit gehaald net buiten het 16
metergebied. Edwin van Maris nam
de vrije trap subtiel, zodat meegekomen Sander Boshuizen de bal vrij
eenvoudig kon intikken. RKDES op
voorsprong. Een minuut later kreeg
Edwin van Maris direct weer een
kans, zijn inzet werd bekwaam gestopt. De eerste overwinning zat
er zeker in, maar in de 87e minuut
werd de bal niet goed weggewerkt
door het middenveld van RKDES.
De bal kwam wel erg gemakkelijk in
de voeten van een Hillegom aanvaller en hij schoot in de linker hoek
raak, dit Kudelstaartse ‘cadeautje’
bracht beide teams weer op gelijke hoogte. Beide teams probeerden in de slotfase nog wel de winst
naar zich toe te trekken. Scheidsrechter Akkerman voegde na 90 minuten nog zes minuten blessure tijd
toe, maar dat veranderde niets meer
in de stand, een 1-1 gelijkspel. Programma 28 oktober: RKDES thuis
aan de Wim Kandreef tegen Weesp
FC, aanvang: 14.00 uur.
Ad Verburg

Els en Robert snelle tijd
op baanloop bij AVA
Aalsmeer - De Florimex 5 kilometer
baanloop, die elke tweede woensdag van de maand wordt gehouden
bij Atletiek Vereniging Aalsmeer,
trok afgelopen woensdag 10 oktober bijna weer zestig deelnemers.
De uitslagen bij de dames: Els Raap
21:54, Sonja van Zeelt 22:20, Minke List Muurling 22:57, Mirjam Colijn
22:58, Vera Brugman 26:40, Sharon
Nieuwstad 26:48, Stephanie Hoogenveen 27:32, Laura van Wingerden 29:06, Lea van der Zee 29:47 en
Lonneke Nouwen in 31:42 minuut.
De heren scoorden de volgende tijden: Robert Schrauwen 17:08, Erwin
Koopstra 17:22, Ad Sluijter 17:30,
Remco Metselaar 18:26, Frans
Woerden 18:48, Hugo van Leeuwen
19:32, Dick Beers 19:44, Menno de
Jong 19:49, Toon Ligtenberg 19:54,
Theo Rekelhof 19:58, Michel Vollebregt 20:00, Rob Wienke 20:01, Rene ‘t Hoen 20:17, Ben Bakker 20:21,
Mario Willemse 20:26, Jeroen Looman 20:36, Henny Kooijman 20:36,

Oscar Last 20:53, John Celie 20:54,
Winfried Falk 21:02, Jos Bunschoten
21:13, Michel Ganzevles 21:17, Joris
Kerkhof 21:33, Arthur van Langen
21:55, Albert de Lange 22:15, David Buis 22:25, Marco van Eijk 22:26,
Ron Wijnands 22:34, Gerard Albers
22:39, Herman van ‘t Schip 22:41,
Reinier van Oene 22:55, Jos Snel
22:56, Marcel Zonneveld 23:47, Piet
Rietdijk 23:58, Arnold van Velthoven 24:00, Anton Schuurman 24:23,
Steven Schroor 24:27, Jos Cornelisse 24:39, Piet de Boer 24:40, Cedar
Spaargaren 24:56, Jose Cubo 26:11,
Nico Brugman 26:40, Arnold Moes
26:43, Hans Buis 27:06, Gijs Honing
28:40 en Cock van der Pol in 30:44
minuut.
De volgende 5 kilometer baanloop
bij AVA wordt gehouden op woensdag 14 november, aanvang 20.00
uur aan de Sportlaan 43a. Kijk voor
informatie op de website: www.
avaalsmeer.nl.

Mandy de Boer in laatste
selectieronde voor oranje
Kudelstaart - Afgelopen week
heeft Mandy de Boer uit Kudelstaart
een brief van de KNVB ontvangen
waarin zij wordt uitgenodigd om
deel te nemen aan een laatste selectieronde voor Oranje meisjes onder 15 jaar. Mandy, die bij de jongens van RKDES in de C1 voetbalt, is aan het einde van het vorige seizoen met het districsteam van
West 1, Nederlands kampioen meisjes onder 14 geworden. Op dit kampioenschap, het zogenaamde Dr.
Fadrhonctoernooi wat gedurende
twee dagen werd afgewerkt in Wezep, kwamen alle zes de districten
van de KNVB tegen elkaar uit. Tijdens het toernooi werden de 108
deelnemende speelsters kritisch
gevolgd en beoordeeld door de vele
aanwezige scouts en trainers van de
voetbalbond. Omdat er bij meisjes

onder 15 geen districtsteams meer
bestaan, zou er aan het begin van
dit seizoen een selectietraject worden opgestart voor nationaal onder
15. Dit is het jongste Nederlands elftal in een reeks leeftijdscategorieën.
Begin september zijn 60 speelsters
die aan het Dr. Fadrhonctoernooi
hebben deel genomen uitgenodigd
voor een eerste stagedag in Barneveld. Na een tweede stagedag werd
deze groep teruggebracht tot 48
speelsters, waarvan er na een derde
bijeenkomst nu nog 43 zijn overgebleven. Het niveau van deze geselecteerde meiden wordt steeds hoger en beter. Er zitten bijvoorbeeld
al 4 speelsters van FC Twente bij,
die dagelijks bij hun club trainen en
daarnaast een opleiding volgen op
de FC Twente academie. Op de nu
eerst volgende selectiedag, weder-

Veldkorfbalcompetitie

VZOD laat kaas van het
brood eten door Atlantis
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
vond onder herfstachtige omstandigheden de derby VZOD tegen Atlantis uit Mijdrecht plaats. De laatste jaren troffen beide korfbalclubs
elkaar regelmatig en was meestal VZOD de bovenliggende vereniging. Zaterdag echter een geheel
ander beeld. Atlantis begon geconcentreerd en gedreven aan de wedstrijd. VZOD leek het te gemakkelijk op te nemen, mogelijk ingegeven
door de stand op de ranglijst voor
de wedstrijd ( VZOD op de tweede
plaats en Atlantis als vijfde genoteerd). Na 4 minuten spelen stond er
nog wel 1-1 stand op het scorebord,
als gevolg van een doelpunt van Josine Verburg voor VZOD, maar daarna wist Atlantis het fysieke overwicht
langzaam maar zeker in doelpunten
uit te drukken. Bij een 3-1 stand wist
Anika van Os in de twaalfde minuut
nog eenmaal via een doorloopbal de
aansluiting te bewerkstelligen. Na de
vak wissel lukte het de VZOD aanval
niet om uitgespeelde kansen te creeren. De verdediging van Atlantis gaf
weinig ruimte weg en daardoor kregen de aanvallers geen tijd om rustig aan te leggen voor het afstandsschot. In de 15 minuten die volgden
wist VZOD de korf niet te vinden.
Met als gevolg dat 8 minuten voor
de rust Atlantis op een comfortabele 7-2 voorsprong stond. Uiteindelijk
werd door doelpunten van wederom
Josine Verburg en Donja Passies een
9-4 ruststand bereikt. Tekenend voor
de onmacht van VZOD is het feit dat
de heren in de eerste helft niet tot
scoren wisten te komen. In de rust
moet trainer/coach Frits Visser zijn
team vermanend hebben toegesproken, want na de thee was het ech-

te VZOD kort zichtbaar. Er werd eindelijk collectief uitverdedigd en er
werd voor iedere bal gestreden. Met
als gevolg dat VZOD binnen 3 minuten de achterstand terugbracht tot 3
doelpunten 9-6. Met nog ruim een
half uur te spelen leek alles mogelijk
en de meegereisde supporters gingen er eens goed voor staan. VZOD
was echter niet bij machte deze spelwijze vol te houden.
De doelpuntenproductie stagneerde
weer en Atlantis gaf VZOD een lesje effectiviteit. Via 3 afstandsschoten maakte de thuisploeg duidelijk
dat je niet veel energie hoeft te investeren als je maar van afstand raak
schiet: 12-6. Met nog 18 minuten te
spelen wisselde coach Visser Wouter Vermeulen voor ‘good old’ Martijn Vervark. Dit leek zijn uitwerking
niet te missen, want Vervark bracht
‘Good old’ Martijn Vervark speelt
sterk tijdens invalbeurt.

verrassing maar natuurlijk wel een
goede prestatie. Remco Pannekoek
en Joost Roos presteerden ook uitstekend, zij bereikten knap de halve finale. Remco gaf zijn verrassende prestatie extra glans door ook
nog eens met 118 de hoogste uitgooi van de avond te gooien. Ilona
Bak, Nick Weiland en Huib Gootjes reikten tot de laatste acht. In de
A–verliezerronde, het tweede niveau, won Tom Keijzer zijn tweede
prijs van dit seizoen. Op de eerste
speelavond won Tom de B Winnaarronde (het derde niveau). De finalist in de A-verliezerronde was Danny de Hartog. In deze ronde bereikten Marco Cornelissen en Ronald
Baars de halve finale. John Guldemond, Hubert Jurka en William Hunitetu bereikten de kwartfinales. De
nummers drie en vier uit de poules
gingen naar de B ronde. Ook hier
was na een tussenronde een winnaar en verliezerronde. De B winnaarronde werd gewonnen door
Michel van Galen. Hij was hier erg
blij mee, want het was zijn tweede
prijs na zes finales in al die jaren.
Tom Keijzer werd uitgeloot bij het
spel van de Triple Pot. Hij moest drie
pijlen richting een trainingsdartbord gooien. Bij een trainingsdartbord zijn de vakjes van de doubles
en de triples kleiner. De twintig zijdige dobbelsteen bepaalde dat Tom
op de triple vijf moest mikken. Eén
raak gegooide pijl zou hem één derde deel van de Mystery Out pot opleveren, maar helaas lukte dat niet.
Op de website www.poelseye.nl is
een prachtig filmpje van dit gebeuren te zien. De acht finalisten van
deze avond gingen naar huis met
prachtige bloemen of met chocolaatjes. De volgende speelavond is
volgende week vrijdag 26 oktober in
het Dorpshuis van Kudelstaart. De
inschrijving sluit om 19.45 uur, deelname kost vier euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar.
om in Barneveld, wordt uit de laatste groep van 43 meiden het Nederlands elftal onder 15 gekozen met
daarnaast een schaduwteam. Deze
twee teams zullen daarna regelmatig bijeen komen om te trainen en
om wedstrijden te spelen. Wie weet
is Mandy dit seizoen terug te zien
in het oranjeshirt. Het zal niet makkelijk worden, maar het Wilhelmus
kent ze in ieder geval al uit haar
hoofd.

OVAK-Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
24 oktober vanaf 14.00 uur in het
Parochiehuis in de Gerberastraat.
Het klaverjassen op 10 oktober is
gewonnen door Bep van Netten
met 5416 punten, op twee Agnes de
Boer met 5222 punten, op drie Nico
Maarse met 5116 punten en op vier
Gerrit Kraan met 5015 punten.

Huub wint bij
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers van 13.30
tot 16.30 uur een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis. Klaverjassen en jokeren staan op het programma, er is ook gelegenheid voor
rummicub en hartenjagen. Het klaverjassen op 11 oktober is gewonnen door Huub Bouwmeester met
5709 punten, gevolgd door Riet
Bekkers met 5210 punten, Piet van
As met 5059 punten en Henk de
Jong met 4942 punten. Bij het jokeren wist Bets Teunen de hoogste eer te behalen met 159 punten.
Voor inlichtingen kan gebeld worden naar mevrouw R. Pothuizen via
0297-340776.

Koppeltoernooi
bij Sjoelclub
Rijsenhout – Afgelopen vrijdag 12
oktober is een koppeltoernooi gehouden bij Sjoelclub Rijsenhout. In
de A-klasse ging de hoogste winst
naar Cor Franck en Cock Tukker met
gemiddeld 120,36. Op twee Leo van
Tiem en John de Vries met 111,08 en
op drie Marry Verhoeven en Petra
Houweling met 106,64. In de B-klasse bleken Lineke van Brakel en Jan
Joore over de beste stenen te beschikken met 96,24 gemiddeld, gevolgd door Marcel Vledder en Doke
Visser met 93,24 en Rina en Gerard
Weijers met 92,28. In de C-klasse
wisten Grada v/d Bent en Olga Hilhorst zich naar de plaats te sjoelen
met 87,52 gemiddeld. Op twee Nel
Lagenburg en Nel Joore met 84,96
en Jose Holscher en Theo van Leijden met 84,60.

Klaverjassen bij
BV Hornmeer

eigenhandig de stand op 12-8. Daarna was het echter zijn directe tegenstander die revanche nam en met
twee doelpunten de onderlinge strijd
weer in evenwicht bracht. Zodoende
stond er na 70 minuten spelen een
afgetekende 16-9 eindstand op het
scorebord. Een overwinning van Atlantis waar niets op af te dingen valt.
Opmerkelijk is het feit dat de heren
van Atlantis 14 van de 16 doelpunten voor hun rekening namen, terwijl
de Kudelstaartse mannen hier maar
4 doelpunten tegenover konden stellen. Aanstaande zaterdag 20 oktober
staat de thuiswedstrijd tegen Kesteren op het programma. Een mooie
gelegenheid om zich te revancheren in de laatste veldwedstrijd voordat de korfballers weer de zaal ingaan. De meeste andere teams zijn
alweer klaar met het veldseizoen.
Voor de B1 en C1 betekende dat een
heus kampioenschap. Alle andere
uitslagen: Atlantis 2-VZOD 2: 13-7,
Rapid 3-VZOD 3: 11-11, Tempo A3VZOD A1: 4-11, VZOD A2-TOP A4:
6-6, VZOD B1-ZKV B2: 11-2, Helios
C1-VZOD C1: 0-7, VZOD C1-KZ C4:
4-4, VZOD C2-Velocitas C4: 1-9, KZ
D3-VZOD D1: 8-3, Atlantis D2-VZOD
D2: 18-0, VZOD E1-KIOS E3: 6-1.

Dartcompetitie
in Middelpunt
Aalsmeer - Er is afgelopen dinsdag 16 oktober goed gestreden om
de eerste plaats bij dartvereniging ’t
Middelpunt. Er moest zelfs een extra
rondje gegooid worden. Uiteindelijk
ging de winst naar Sebastiaan Dolk
en moest Kees de Lange genoegen
nemen met de tweede plaats. Op
drie is Hans Dolk geëindigd. De volgende dartavond is dinsdag 23 oktober vanaf 20.00 uur in ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat. Dartliefhebbers zijn van harte welkom.

Aalsmeer - Vrijdag 19 oktober
is er weer individueel klaverjassen bij buurtvereniging Hornmeer
in het buurthuis aan de Roerdomplaan 3. Vanaf 19.30 uur staan koffie en thee klaar. Om 20.00 uur start
de speelavond. Iedereen is welkom.
Het koppelkaarten op 12 oktober
is gewonnen door Ben Johannesen en Siem Burgers met 5602 punten, gevolgd door George Lemmerzaal en Paolo met 5415, Riet Hoekman en Nel de Koning met 5310 en
Piet Gortzak en Rijk van Egdom met
5284 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Piet en Corrie Straathof
met 3520 punten.

Kaartavond bij
BV Oostend
Aalsmeer - Volgende week donderdag 25 oktober wordt weer een kaartavond georganiseerd door buurtvereniging Oostend. Het is de derde ronde van de wintercompetitie. Kaartliefhebbers zijn van harte welkom. Om
20.00 uur worden de kaarten verdeeld, vanaf 19.30 uur is de koffie
bruin in ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat. Het kaarten op 11 oktober is gewonnen door Maarten van
der Vaart met 5236 punten, gevolgd
door Henk van der Stroom met 5178
en Kees Kooyman met 5169 puntten.

Sjoelcompetitie
in De Reede
Rijsenhout - Uitslagen sjoelclub
Rijsenhout, speelavond op donderdag 11 oktober. Eerste in de Hoofdklasse: Dirkjan Baardse 1993 punten, 2. Jan Joore 1857 punten, 3.
Corry Balder 1720 punten. Klasse A: Eerste Heiltje Baas 1724 punten, 2. Nel Lagerburg 1719 punten,
3. Riet Schijf 1705 punten. Klasse B:
Alie van Tol 1593 punten, 2. Janny
v/d Laarse 1579 punten, 3. Charles
Kuite 1576 punten. Klasse C: Eerste
Femmy Korte 1567 punten, 2. Elisa
Arendse 1521 punten, 3. Rie Kant
1454 punten. De volgende sjoelavond is op donderdag 25 oktober vanaf 20.00 uur in dorpshuis De
Reede aan de Schouwstraat.
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In Crown Theater op 31 oktober

Circus Sijm in Aalsmeer
Aalsmeer - Circus Sijm komt naar
Aalsmeer en dit Noord-Hollands familiecircus trakteert op een gevarieerd feest voor jong en oud. De
tent is knus en warm, de kostuums
zijn verzorgd en de acts verrassend.
In zijn piste serveert directeur Alex
Sijm ook dit jaar een maaltijd van
spanning, humor en magie overgoten met een saus van vaart en ‘aanraakbaarheid’. Het gezelschap beheerst de kunst om vertrouwde circusacts steeds weer in een nieuw
jasje te steken. Circus Sijm blijft
hierdoor een warm familiefeest in
deze roerige tijden. Zaterdag 20 oktober en zondag 21 oktober staat
de tent opgesteld aan De Dreef in
de Hornmeer. Beide dagen worden
voorstellingen gegeven om 13.30
uur en om 16.00 uur. Dit seizoen
presenteert Circus Sijm de productie ‘De toekomst van de historie’.
Een gewaagde stap, want het publiek is verwend. Televisie en internet bieden een overdaad aan amusement. De betrekkelijk kleine tent
waarin Sijm zijn show presenteert,
lijkt daarmee een bescheiden alternatief, maar dit circus ontleent zijn
kracht juist aan die kleinschaligheid.
In een sfeervolle aankleding – met
pluche en een zee van lampjes geeft deze groep zijn gasten een
warm onthaal. De productie 2012 is
een programma met artiesten uit alle hoeken van Europa. Jasper Bolechowski komt dit jaar in de piste
met een ontroerend kleine dierenact en tevens haalt hij verbazingwekkende capriolen uit met diabolo’s. De Hongaarse Diana Salyik betovert door te jongleren met handen en voeten. Tomasz Prokopczuk
brengt een act in de nok van de tent
waar iedere sportschooljuf jaloers
op zou zijn. Het Italiaanse clownsduo Di Lello blinkt uit met een combinatie van muziek, ballet en mimiek

waarmee het stel bewijst dat humor
nauwelijks woorden nodig heeft om
tijdloos grappig te zijn. En zo zit het
programma vol met vondsten. In alles blijkt de bescheiden maat van
de tent juist groots te zijn. Vlak voor
je neus verdwijnen en verschijnen
mensen. Doordat het publiek er bovenop zit voelt men letterlijk de betrokkenheid. Door een uitgekiende mix van muziek, aankleding en
persoonlijke woorden lopen de acts
naadloos in elkaar over. Daardoor
voelen de bezoekers zich echt gast.
Een welkome gast die proeft dat dit
ambachtelijke circus alles op alles
zet om het zijn visite naar de zin te
maken. De circuskassa is op voorstellingsdagen open van 11.00 tot
en met 12.00 uur en 30 minuten
vóór aanvang. Wie kaarten koopt
in de voorverkoop (tussen 11.00
uur en 12.00 uur) ontvangt 2,50 euro korting en betaalt slechts 9 euro
per persoon ongeacht kind of volwassene (0 en 1 jaar gratis). Wie
extra informatie wil kan kijken op:
www.circussijm.nl.

Peuterfestival met speeltuin
en 2 leuke voorstellingen

Cursus banden plakken groep 8

Meerwinkel ondersteunt
verkeersdag Zevensprong
Rijsenhout - Vrijwilligers van de
Meerwinkel hebben de leerlingen van groep 8 van obs De Zevensprong in Rijsenhout geholpen
om hun fiets ‘herfst-proof’ te maken. Tijdens de Verkeersdag van de
openbare basisschool hebben de
vrijwilligers van de kringloopwinkel
eerst de fietsverlichting, bandenspanning en remmen van alle fietsen van groep 8 nagekeken. Daarna hebben de leerlingen een cursus
banden plakken gekregen.
“Nu het in de ochtend en namiddag weer donker is, is het heel belangrijk om met een veilige fiets
met goedwerkende fietsverlichting
op pad te gaan”, vertelt Hans van
Gent, vrijwilliger bij De Meerwinkel.
“Ons fietsklusteam werkt graag mee
aan de fietsveiligheid. Dit doen wij
door fietsen op te knappen en deze veilige, goedwerkende fietsen via
De Meerwinkel te verkopen voor

een gemiddelde prijs van 45 euro.
Maar dit doen wij bijvoorbeeld ook
door een rol te spelen tijdens de
Verkeersdag van de Zevensprong.
Goed dat de kinderen nu allemaal
weer een goedwerkende fiets hebben!” De cursus konden de leerlingen wel waarderen. “Zelf een lekke band kunnen plakken, is niet alleen heel praktisch maar ook goed
voor het zelfvertrouwen”, vertelt verwilligster Annelie na afloop van de
cursus die zij op de Zevensprong
heeft gegeven. “Heel waardevol, zeker als je binnenkort naar de middelbare school gaat en veel op de
fiets zit!” De leerlingen zelf hebben
na afloop maar één conclusie: “Dit
is cool!” Basisscholen die ook een
fiets-check of cursus banden plakken aan willen vragen, kunnen dit
doen via de website www.meerwinkel.nl of door een e-mail te sturen
naar info@meerwinkel.nl.

Griezelen met de Binding

de toegangsprijzen. In de komende
winterperiode zijn de openingstijden
zondag, woensdag en zaterdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur.
Zondag 28 oktober wordt een competitiewedstrijd verspeeld. Deze
start om 12.00 uur. Zo rond 14.00
uur is de baan dan weer toegankelijk voor recreanten. Voor eventuele afspraken en informatie tel. 0297340433

Sport en zwemplezier voor
kinderen in herfstvakantie!
Aalsmeer - De herfstvakantie is dit
jaar van maandag 22 tot en met vrijdag 26 oktober voor de kinderen uit
Aalsmeer en omgeving. Het personeel van de ESA heeft ook dit jaar
extra veel activiteiten georganiseerd
om het de vakantievierende kinderen 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
spelinstuif op maandag 22 oktober. Lekker schommelen, klimmen,
voetballen, rennen, knutselen of tekenen. Ook sportclub Omnia is van

Kinderbingo in
herfstvakantie
Aalsmeer - Een gezellige kinderbingo organiseert buurtvereniging
de Pomp deze herfstvakantie. Op
woensdag 24 oktober zijn jongens
en meisjes welkom in verenigingsgebouw ’t Baken in de Sportlaan
vanaf 14.00 uur. Er worden weer
drie rondes gespeeld en de kaartjes kosten 50 eurocent per stuk. Er
mogen er zoveel afgenomen worden als men maar wil. Er worden
ook nog twee grotere prijzen weggegeven door middel van een staronde en een naam uit de zak die getrokken wordt door een onpartijdige
willekeurige deelnemer. Alle kinderen, logés, vriendjes, vriendinnetjes,
buurkinderen zijn van harte welkom, voor de jongsten is volwassen
begeleiding wenselijk. De kinderen
krijgen van de buurtvereniging limonade en wat lekkers erbij. Telefonische informatie kan verkregen bij
Caroline Ramp via 0297-344107.

Ageeth wordt tijdens de voorstelling
begeleidt door een gitarist. ‘Bijt-ie in
je Bil!’ is de zesde voorstelling van
Ageeth. Vorig seizoen maakte zij
een cd bij het bekende boekje over
de dieren van de WNF-Bamboeclub
waarvan er dit jaar meer dan 30.000
van zijn verkocht. Ageeth de Haan
brak in 2003 door met haar theaterprogramma Hou je vast. Ze bracht
verschillende cd’s en boeken uit en
succesvolle theatervoorstellingen.
De voorstellingen zullen niet in de
theaterzaal worden gegeven, maar
in de club en het grand café van
7Street, waar ook de speeltuin is.
Het peuterfestival op woensdag
31 oktober begint om 10.00 uur.
De speeltuin is open vanaf 09.30
uur. De toegang bedraagt 9,50 euro (tot en met 24 oktober), daarna
wordt de reguliere prijs van 14 euro per kaartje in rekening gebracht.
De kaartprijs is overigens voor beide voorstellingen en inclusief spelen
in de speeltuin. Verkoop kaarten via
www.crowntheateraalsmeer.nl, telefonisch bij See Tickets: 0900-1353
en indien voorradig kunnen kaarten
ook aan de zaal gekocht worden.
Adres: Van Cleeffkade 15.

Wie kan de vloek doorbeken?

Midgetgolfbaan is open
in de herfstvakantie
Aalsmeer - In de herfstvakantie
volgende week is de midgetgolfbaan aan de Beethovenlaan in de
Hornmeer elke dag tussen 13.00 en
17.00 uur open voor recreanten. Van
maandag 22 oktober tot en met vrijdag 26 oktober kan voor 3,50 euro
per ronde een spelletje midgetgolf
gespeeld worden. Jeugd tot en met
12 jaar mag voor 3 euro de baan op.
Voor groepen van 15 personen of
meer geldt een korting van 10% op

Aalsmeer - Op woensdag 31 oktober is er voor de peuters veel te
beleven in het Crown Theater. Peuters en hun ouders en/of begeleiders kunnen maar liefst twee voorstellingen bezoeken, en spelen in de
speciale speeltuin die wordt opgebouwd met het thema de Noorden de Zuidpool. Het Peuterfestival wordt in samenwerking met de
WNF Bamboeclub georganiseerd.
Om 10.15 uur begint de voorstelling
POEP! naar het bekende kinderboek. ‘POEP!’ is een vrolijke voorstelling gebaseerd op het bekende
prentenboek ‘Over een kleine mol
die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft’ van Werner Holzwarth
en Wolf Erlbruch. Op een dag komt
de kleine mol boven de grond om
te kijken of de zon al op is. En dan
wordt op zijn kop gepoept. Hij gaat
direct op onderzoek uit! De voorstelling wordt gespeeld op een lange loper en het publiek zit langszij,
zodat iedereen als het ware ‘eersterangs’ zit. Direct contact met de kinderen is een belangrijk onderdeel
van de voorstelling. Er zijn twee acteurs, de een speelt de mol, de ander alle andere dieren.
Om 11.15 uur begint vervolgens
de voorstelling Bijt-ie in je Bil! met
Ageeth de Haan. ‘Bijt-ie in je Bil!’ is
een muzikaal dierenavontuur van
Ageeth de Haan en Pipa Panda en
haar wilde dierenvriendjes van de
WNF-Bamboeclub. Ageeth en Pipa
Panda zingen en dansen langs de
meest gezongen crècheliedjes van
de succesvolle cd Bijt-ie in je bil!

de partij met de afdeling trampolinespringen om de kinderen kennis te laten maken met deze sport.
In sporthal De Bloemhof wordt op
woensdag 24 oktober een sport en
spelinstuif gehouden. Hier worden
zelfs beide hallen gevuld met diverse speel- en sportmogelijkheden voor de kinderen. De kinderen
zijn in beide dagen van harte welkom van 9.30 tot 12.00 uur. De entree is 2,50 euro per persoon of 4.50
euro met een patatje en een glas limonade erbij. Natuurlijk is er in de
herfstvakantie ook weer volop gelegenheid om te komen vrij zwemmen
in zwembad De Waterlelie! Elke dag
kunnen de kinderen fijn komen spelen in het water met alle speelmaterialen en de glibberbaan. Rond de
klok van 11.00 en 13.30 uur organiseert het zwembadpersoneel leuke
spelletjes en wedstrijdjes in en om
het water. Soms is er zelfs een leuke prijs te verdienen, dus alle reden
om gezellig mee te komen doen. Op
maandag en dinsdag is het zwembad aan de Dreef open voor vrijzwemmen van 10.30 tot 14.30 uur.
Op woensdag is er extra lang vrij
zwemmen van 10.30 tot 15.45 uur.
Donderdag is iedereen welkom
van 12.00 tot 14.30 uur en op vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur. Voor
kinderen van 4 tot en met 15 jaar
geldt het speciale tarief van slechts
3.70 euro! Vanaf 16 jaar betaalt iedereen 4.10 euro. Het programma in het banenbad gaat normaal
door. In de kleine vakanties worden
ook altijd extra zwemlessen georganiseerd. Dit keer zijn nog enkele
plekjes vrij in de privélessen en de
borstcrawlinstuiven. Voor meer informatie over alle activiteiten: www.
esa-aalsmeer.nl of bel 0297-322022.

Hockeyen bij Qui Vive
De Kwakel - Op zondag 23 september werd door hockeyvereniging
Qui Vive een kennismakingsdag gehouden voor nieuwe leden. Jongens
en meisjes vanaf 4 jaar konden spelenderwijs kennis maken met de
hockeysport. Onder leiding van ervaren trainers en begeleiders werden er spelletjes gespeeld, waarbij
de eerste beginselen van het hockey werden uitgelegd en geoefend.
Ook werd er door de kinderen een
partijtje gespeeld met een keeper.
Na afloop konden de kinderen onder het genot van een broodje knakworst en limonade kijken naar een
echte wedstrijd van dames 1. Kinderen van 4 en 5 jaar kunnen ook bij
Qui Vive hockeyen. Dit zijn de Stokstaartjes. Qui Vive biedt hiermee de
jongste jeugd de gelegenheid kennis te laten maken met hockey. Het
trainingsprogramma is gebaseerd
op het Funkey-lesprogramma dat
door de KNHB is ontwikkeld voor

deze leeftijdsgroep, waarbij FUN in
goed leren bewegen de KEY is. De
Stokstaartjes trainingen zijn op zondagochtend van 9.30 tot 10.30 uur.
De trainingen worden gegeven in 2
blokken: 1 blok van 8 lessen in het
najaar en nog een blok van 8 lessen in het voorjaar. Het eerste blok
gaat, bij voldoende aanmeldingen,
begin oktober van start. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor
1 blok, maar 2 blokken mag natuurlijk ook. Het doel van de trainingen
is kinderen met plezier te laten bewegen en spelenderwijs balvaardigheid te trainen. Uiteraard wordt er
gehockeyd, maar ook andere balsporten en- spelletjes zullen aan
bod komen. Voor degenen die (nog)
geen eigen stick hebben heeft Qui
Vive een leenstick klaar staan. Voor
meer informatie over de stokstaartjes groep of sporten bij Qui Vive
kan een mail gestuurd worden naar
jongstejeugdhockey@quivive.nl.

Robin (3) uit Aalsmeer beleeft
Super Opkikkerdag!
Aalsmeer - Alles doen wat je leuk
vindt en even vergeten dat je ziek
bent. Dat staat Robin en zijn gezin
uit Aalsmeer aanstaande vrijdag 19
oktober te wachten! Voor een dag
wordt Center Parcs de Eemhof in
Zeewolde omgetoverd tot een waar
Opkikkerland waar ruim 55 gezinnen met een langdurig ziek kind een
dag vol plezier beleven. Zo’n dag is
onmisbaar naast de dagelijkse, vaak
harde, realiteit van behandelingen
en doorlopende ziekenhuisbezoeken.
De pedagogische en maatschappelijk medewerk(st)ers van het ziekenhuis waar Robin onder behandeling
is, vonden dat hij én zijn gezin wel
een ‘Opkikker’ konden gebruiken.
Na een gezellig en persoonlijk ge-

sprek met het gezin weet de stichting precies wat hun hobby’s en interesses zijn. Op basis van dit gesprek worden de activiteiten voor
de Super Opkikkerdag vastgesteld.
Een dag vol verrassingen! Stichting
Opkikker organiseert dit jaar 17 Super Opkikkerdagen op Center Parcs
de Eemhof voor gezinnen met een
langdurig ziek kind. Het hele gezin
wordt in het zonnetje gezet en samen beleven ze een dag vol plezier! Ondersteund door vele vrijwilligers en een samenwerkingsverband
met 72 ziekenhuizen, waaronder alle
academische, zal Stichting Opkikker
in 2012 naar verwachting meer dan
1700 gezinnen ‘Opkikkeren’. Voor
meer informatie over Stichting Opkikker kan een kijkje worden genomen op www.opkikker.nl.

Aalsmeer - Vrijdag 26 oktober organiseert Stichting de Binding een
Halloweentocht voor alle kinderen van groep 3 tot en met 8 uit
Aalsmeer en Kudelstaart. De kinderen kunnen samen met hun ouders en verzorgers een spannende avond beleven. Er wordt verzameld om 18.30 uur bij brede school
De Mikado in de Catharina Amaliastraat 66. Er wordt eerst een spannend verhaal verteld en daarna vertrekken de kinderen met hun ou-

ders in groepjes door Aalsmeer
Oost. Onderweg spelen ze spelletjes en moeten ze letters verzamelen. Wie kan de vloek doorbreken?
De tocht zal rond 20.30 uur afgelopen zijn en er zijn geen kosten aan
verbonden. Wie mee wil doen dient
zich vóór 24 oktober op te geven bij
info@debinding.nl Voor meer informatie over deze avond kan contact opgenomen worden met inge@
debinding.nl of bel op dinsdag of
woensdag naar 06-1398307.

Leuke eerste ‘wedstrijd’
ritmische gymnastes Omnia
Kudelstaart - Sinds de zomervakantie zijn de enthousiaste ritmische
gymnastes van SV Omnia 2000, Rebecca Rommerts en Ilse Huiskens,
gestart met een nieuwe groep ritmische gymnastiek op recreatief niveau. Meisjes in de leeftijd van 6,
7, 8 jaar melden zich op maandagmiddag om half vijf in de Proosdijhal. Zij wilden wel eens een proefles ritmische gymnastiek meebeleven. Meerdere van hen waren direct
zo enthousiast dat ze niet meer zijn
weggegaan. Andere zijn ook nog
een andere sport gaan proberen,
maar daarna toch weer teruggekomen bij ritmische gymnastiek. Hetgeen geresulteerd heeft in een hele leuke groep meiden, die inmiddels zeer enthousiast iedere maandagmiddag deze sport beoefenen.
Na de eerste zes lessen hebben de
meisjes al aardig wat ritmische gymnastiek technieken geleerd. Naast
een opwarm spelletje aan het begin
van de les en een afsluitend spelletje aan het einde van de les werd er
de afgelopen periode iedere les veel

aandacht besteedt aan ‘technieken
met lint’. Hetgeen maandag15 oktober is afgesloten met het doen van
een complete oefening met lint. Deze oefening mochten de gymnastes laten zien aan ouders, opa’s en
oma’s en andere belangstellenden.
Alle meisjes waren zeer enthousiast.
Zeker toen aan het einde van de les
ook nog eens bleek dat ze een echt
diploma overhandigd kregen.
De trainsters Rebecca en Ilse kunnen terugkijken op een geslaagde eerste ‘wedstrijd’. Na de herfstvakantie gaan zij vol enthousiasme
verder met lesgeven. Welk materiaal er voor de volgende periode op
het programma staat, is nog niet bekend maar dat het leuke en leerzame lessen zullen worden, is wel duidelijk. Wil jij ook een keer een gratis proefles meedoen? De lessen
zijn, met uitzondering van de vakantie, op maandag van half vijf tot half
zes in de kleine zaal van sporthal De
Proosdijhal. Meer informatie is te
vinden op www.svomnia.nl.

Nieuwe Meerbode - 18 oktober 2012

pagina 23

Jeugdhandbalnieuws

Zangers en acteurs voor
kerstmusical gezocht!

Mini’s doen het super goed!
Aalsmeer - Op zaterdag 6 oktober
was het openingstoernooi van de
allerkleinste handballertjes, de mini’s, in de Bloemhof. Voor veel kinderen was dit de eerste echte handbalwedstrijd die ze zelf speelden. Er
waren 12 teams naar de sporthal gekomen. Volendam was er met drie
teams, NEA en Wasmeer met twee
teams en verder waren Havas, Zeeburg, Westsite, WeHaVe en natuurlijk
FIQAS Aalsmeer vertegenwoordigd.
Het veld in zaal 1 was in de breedte
in drie veldjes verdeeld en een aantal enthousiaste ouders had lijnen
getrokken en de doeltjes neergezet.

De Aalsmeerse kids waren vooraf
best een beetje zenuwachtig, maar
hebben hun eerste toernooi super
goed gespeeld! Van de drie wedstrijden werden er twee gewonnen (van
NEA en Wasmeer) en eentje verloren (van Volendam). En omdat het
aantal mini-handballers bij FIQAS
Aalsmeer groeiende is, gaat de club
het volgende toernooi waarschijnlijk
met twee teams deelnemen. Ben je
tussen de vier en zeven jaar en wil
je een keer komen kijken of handbal ook iets voor jou is? Dan ben je
welkom op vrijdag van 16.00 tot 17.00
uur in zaal 2 van de Bloemhof.

De mini’s. Bovenste rij: Storm, Quinty, Ella en Lars. In het midden: Koen, Nino,
Sjors, Mick en Lisa en onderaan keeper Sven.

Make-up bij Binding Boven
Aalsmeer - Het begon als een Girls
Only make-up middag maar er kwamen twee jongens naar de inloop,
die na de meidenmiddag stond gepland, en die wilden ook graag op
de foto. Er was weer van alles te
doen bij de Binding Boven: maskertjes voor de oudere meiden en nagels lakken voor de jonge meisjes.
Ook werd geëxperimenteerd met

lipgloss, lippenstift, blusher, eyeliner, kohlpotlood, mascara, wimpers
krullen, enz. Er waren 13 kinderen.
Bij de inloop hebben ze tafeltennis
gespeeld, knutseltjes afgemaakt en
pop-up kaarten gemaakt. Het was
een erg gezellige middag, waar jij
overigens ook welkom bent! Kijk
voor meer informatie, activiteiten en
tijden op www.debinding.nl.

Veel animo Takkenbeesten
op de kinderboerderij

Plaatjes met tandjes bij
Zegelkids in Parochiehuis
Aalsmeer - Verzamelen uw kinderen en/of kleinkinderen ook de
nieuwe A-H plaatjes met dieren? Bij
de jeugdclub van Postzegelvereniging Aalsmeer, De Zegelkids, wordt
dit ook gedaan. De dierenplaatjes
bij De Zegelkids zijn zelfs nog echter, want die hebben echte tandjes!
Laat uw kind of kleinkind eens komen kijken en snuffelen bij de Zegelkids. De postzegelvereniging

heeft zeker veel meer dierenplaatjes
voor de kinderen dan die grote grutter. De eerst volgende clubavond is
op vrijdag 19 oktober.
De heer F. Spaargaren komt deze avond het een en ander vertellen over chocolade op postzegels
De Zegelkids komen van 19.00 tot
20.30 uur bijeen in het Parochiehuis
aan de Gerberastraat 6.

Aalsmeer - Tijdens een zonovergoten activiteit op zondag 7 oktober hebben enkele honderden bezoekers genoten van de najaarsactiviteit ‘Bomen en Takkenbeesten’
op kinderboerderij Boerenvreugd.
Het weer werkte mee en veel mensen waren blij om op de kinderboerderij een frisse neus te halen èn
deel te nemen aan de spelletjes en
knutselactiviteiten. En passant staken jeugd en ouders ook veel feitjes
en weetjes op over takken, bomen,
houtproducten en vruchten. De mini-tentoonstelling ‘de Egel’ werd tevens in gebruik genomen en deze staat tot begin december uitgestald voor iedereen die belangstelling heeft. Kinderen werden helemaal enthousiast over de pratende boom, die van alles te vertellen
had. Vier pittige mandenvlechtsters
toonden hun kunsten en producten en er waren originele snoepjes
te koop die te maken hadden met
het thema. Uiteraard waren er deze
keer ook wandelende takken aanwezig. De bezoekers maakten bij

terdag 20 oktober zal de grootste
bouwwedstrijd plaatsvinden, namelijk het Nederland Kampioenschap LEGO stenen bouwen. De finalisten zijn geselecteerd tijdens
de voorrondes bij de verschillende
GAMMA winkels. Ook in Aalsmeer
heeft zo’n voorronde plaatsgevonden waar Matthijs van Coevorden
als beste LEGO bouwer naar voren
is gekomen. Matthijs zal de strijd
met de andere finalisten aangaan
op LEGO WORLD. Naast LEGO bouwen zijn er natuurlijk ook vele andere activiteiten. Er is een technisch
doolhof, een survivalbaan, een pony rit en nog vele andere attracties.
Daarnaast is er ook een LEGO Bioscoop en theater met spectaculaire optredens.

plek krijgt in de musical. Gezien het
onderwerp, muziek en teksten worden jongeren van 11 tot 15 jaar gezocht die mee willen doen. Iedereen mag meedoen: De doopsgezinde kerk vindt het geweldig als jij
je aanmeldt! Op zaterdag 27 oktober worden de muziek en de stukken tekst gepresenteerd en worden
de plannen uit de doeken gedaan.
Kom daarvoor naar de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 55 om 15.00
uur. Ook worden deze dag de oefentijden op een rijtje gezet: zaterdag of zondag, maandag of woensdag.
Ben je te jong voor deze musical?
Met de jongere kinderen van de
zondagsschool (4–10 jaar) wordt
voor een andere voorstelling geoefend en deze gaat over het verzamelen van kwartetkaartjes bij
een supermarkt van het kerstverhaal. Deze musical wordt op zondagochtend geoefend tussen 10.00
en 11.00 uur. Beide musicals worden op zondag 16 december opgevoerd. Wil je meedoen? Neem dan
contact op met Jan Broere via westhill@dgaalsmeer.nl of kom op zaterdagmiddag 27 oktober langs.

het knutselen dieren van takken en
bladeren. Er kon ook gesjoeld worden en verder was er boomstamhinkelen, ringgooien, appels gooien en
jeu de boulen. De activiteitencommissie van Boerenvreugd kan tevreden terugkijken op een geslaagde
dag. Een fotoverslag is te vinden op
www.boerenvreugd.nl. De volgende
activiteit heeft als thema ‘Vogels in
de Winter’ en vindt plaats op 9 december.

Basisschoolproject over WO11

Sponsoractie voor ‘De
oorlog in jouw dorp’
Aalsmeer - Het aanbevelingscomité ‘De oorlog in jouw dorp’ is een
grootscheepse sponsoractie begonnen onder bedrijven, particulieren
en instellingen in Aalsmeer en Kudelstaart. Het comité hoopt hiermee
uit de kosten te kunnen komen van
het basisschoolproject ‘De oorlog in
jouw dorp’, waarbij de geschiedenis van de hele Tweede Wereldoorlog aan elf en twaalf jarigen verteld
wordt, aan de hand van gebeurtenissen in hun eigen dorp. Het project wordt kort voor 5 mei 2013 ge-

Matthijs uit Aalsmeer naar
NK LEGO stenen bouwen
Aalsmeer - De herfstvakantie ligt
voor de deur en dat betekend dat
het allergrootste LEGO® spektakel van de wereld van start gaat in
de IJsselhallen in Zwolle. Van 17 tot
en met 23 oktober vind de twaalfde editie van LEGO World plaats.
Net als voorgaande jaren wordt het
weer een daverend succes! “We
hebben keihard gewerkt om alle LEGO werelden zo mooi mogelijk na te
maken”, aldus Marc van Aalst, van
het organisatieteam. Net als voorgaande jaren zijn er miljoenen LEGO steentjes, fantastische LEGO
bouwwerken en vele LEGO bouwwedstrijden.
Tijdens deze bouwwedstrijden kunnen de bezoekers hun mooiste creaties van LEGO bouwen. Op za-

Aalsmeer - Elk jaar voeren kinderen in de Doopsgezinde kerk in de
Zijdstraat een leuke kerstmusical
op. Het ene jaar handelt het over het
traditionele kerstverhaal, maar soms
wordt voor een ander thema gekozen. Zoals dit jaar in de musical ‘De
jeugd van tegenwoordig’: De vluchtelingen problematiek. Het is een
grappige musical met stoere muziek. Een groep jongeren, waarvan
één een uitgeprocedeerde asielzoeker is, krijgt tegen de kerstvakantie te maken met haar afscheid. Zij
moet terug naar haar land. Hoe reageert de groep daarop? Wat kunnen zij er aan doen? Dan is er van
onverwachte kant iemand die iedereen aan het denken zet! In de musical zijn acht leuke liedjes verwerkt,
die als popmuziek in de oren klinken. Vind je het leuk om te zingen
en toneel te spelen? Heb je er plezier in om met een groep van zo’n
twintig jonge mensen een mooie
productie neer te zetten? Dan ben
jij degene die de Doopsgezinde
kerk zoekt. In ongeveer zeven weken gaat de voorstelling neergezet
worden. Dat betekent twee keer per
week repeteren. Daarnaast gaat een
filmpje opgenomen worden, dat een

realiseerd. Het aanbevelingscomité
bestaat uit voormalig onderwijzeres
Cobi Dekker-van der Beek, notaris
Geert Labordus, oud-burgemeester
Pieter Litjens, journaliste Leni Paul,
Rabobank prominent Berry Philippa
en het Kudelstaartse schoolhoofd
Jan van Veen. Het project ‘De oorlog
in jouw dorp’ bestaat uit een boekwerk als papieren monument voor
WOII en binnen- en buitenschoolse
activiteiten. Inlichtingen via deoorloginjouwdorp@caiway.net of 0297344749.

De Hoeksteen ‘on the move’

Foto: Peter van Eick overhandigt de vrijkaarten aan juffen Lilia en Elena. Voorzitter van stichting Tsjernobylkinderen Aalsmeer, Iman Mosselman is zichtbaar
blij met het initiatief van Crown.

Wit-Russische kinderen naar
Sneeuwwitje in Crown Theater
Aalsmeer - Voor de kinderen
uit Wit-Rusland is het verblijf in
Aalsmeer als een prachtig sprookje. Ze vallen van de ene in de andere
bijzondere ervaring. Werden ze zaterdag verwend met een actief dagje bij de brandweer, maandag stond
er plotseling bijzonder bezoek in de
klas met een aangename verrassing. De Engelse les op De Wegwijzer werd er even voor onderbroken.
Directeur Peter van Eick van Crown
Theater Aalsmeer nodigde alle 21
kinderen uit om aanstaande vrijdag
de voorstelling ‘Sneeuwwitje en de
7 dwergen’ te komen bezoeken. Dit
klassieke ballet vormt de feestelijke
première van het nieuwe theaterseizoen. Bijzonder is dat de cast grotendeels bestaat uit een (jeugdig)

gezelschap afkomstig uit de Oekraine. Onderdeel van het programma
is dat de Wit-Russische kinderen
na afloop van de voorstelling in een
‘meet and greet’ het podium op mogen met de acteurs en dansers. Nadat Peter van Eick zijn verhaal had
gedaan en juf Alena het in Wit-Russisch had vertaald, reageerden de
kinderen zeer verheugd. ‘Spasieba!’ klonk het uit één mond. Hebben de kinderen weer iets moois
om naar uit te kijken. Overigens is
de voorstelling nog niet geheel uitverkocht. Wie dit feestelijke avondje
uit wil mee beleven, kan nog kaarten bestellen via www.crowntheateraalsmeer.nl
Foto: Arjen Vos Fotografie

Aalsmeer - Op woensdag 10 oktober deed groep 6 van De Hoeksteen
mee aan het project Groep 6 on the
move. Dit project wordt elk jaar gehouden met subsidie van de gemeente Aalsmeer en wordt georganiseerd door Sportservice Haarlemmermeer en de GGD Amstelveen.
Regelmatig sporten en gezond eten
zijn de belangrijkste boodschappen
van het project.
Per fiets trokken de kinderen ’s morgens vroeg naar sporthal de Bloemhof. Samen met groepen 6 van andere scholen zochten de kinderen

een plaats in de zaal voor de opening door de wethouder. Daarna
stond sport en spel op het programma: basketbal, touwtje springen (rope skipping) en een Ren-je-rot quiz
over gezonde voeding. In de kantine
mocht een bidon beschilderd worden en werd er op lekkers getrakteerd. Ook dit keer viel de start van
het project in de smaak bij de kinderen. Zolang zij in groep 6 zitten, zullen zij nog meer activiteiten meemaken in school of buiten school, allemaal gericht op gezondheid en welzijn.

