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KORT NIEUWS:

Geen beroving, 
maar grap
Aalsmeer - Om half vier in de 
nacht van zaterdag 12 op zon-
dag 13 oktober is bij het bus-
station in de Hortensialaan een 
19-jarige man uit De Kwakel 
door de politie aangehouden. 
Volgens het slachtoffer was hij 
even daarvoor door deze jon-
gen van 80 euro beroofd in zijn 
woning. De Kwakelaar is in ver-
zekering gesteld, maar na ver-
hoor weer heengezonden. Vol-
gens de politie wijst niets op 
beroving en wordt gedacht aan 
een grap.

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Qua Kunst en
Ambacht 2013
zaterdag 26 oktober en
zondag 27 oktober
in De Kwakel,
van 12.00 - 17.00 uur.
www.kunstindekwakel.nl

Zwarteweg 121 
1431 VL Aalsmeer
T 0297-367570   
E info@kzn.nl
W www.kzn.nl

Uw antwoord op:
• Verzekeringen • Pensioenen 
• Hypotheken • Adviezen

 

ASSURANTIE & ADVIES

Geen krant 
OntVanGen?

0251-674433

ADVERTEREN?
IN DE

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

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

www.bosse-elektro.nl

Zonnepanelen?
Wij maken vrijblijvend

een offerte voor u.

Tel. 0297-331132

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

www.kunstuitleen-timeless.nl

DE EERSTE 3 MAANDEN GRATIS!*DE EERSTE 3 MAANDEN GRATIS!*

Bij nieuw lidmaatschap:september/
oktober
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volvo onderhoud duur?
volvoservicevoordeel.nl
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Gemeentehuis OntmOetinG 
Over jeuGdhulp in AAlsmeer
Op dinsdAG 12 nOvember 2013

Als ouder wilt u het beste voor uw kind. vooral als uw kind zorg of 
ondersteuning nodig heeft. vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente 
verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. hoe kan zij deze hulp het beste 
organiseren? daar wil de gemeente het graag met u over hebben. daar-
om nodigen burgemeester jobke vonk-vedder en de wethouders van 
Aalsmeer u graag uit voor een bijeenkomst over de jeugdhulp in onze 
gemeente. Op dinsdag 12 november 2013 van 17.00 tot 18.00 uur in 
de burgerzaal van het gemeentehuis.  

Kinderen in Aalsmeer hebben al te maken met jeugdhulp van de gemeente. 
Denk aan het consultatiebureau en de schoolarts. Op 1 januari 2015 krijgt 
de gemeente daar van het Rijk de zwaardere zorgtaken voor jeugdigen en 
hun gezinnen bij. Dat is een breed gebied. Het gaat onder meer over kin-
deren met ADHD, autisme of problemen na een scheiding, kinderen met 
psychische problemen of kinderen uit gezinnen met problemen. Ons uit-
gangspunt bij het organiseren van die hulp is: één gezin, één plan, één 
aanspreekpunt. Hoe kunnen we dat het beste regelen? Daar hebben wij 
uw inbreng en ideeën bij nodig. Hoe denkt u dat jeugdhulp moet worden 
georganiseerd? Wat kan slimmer, makkelijker of beter? Wat zou u graag 
anders zien? 

Ouders, opvoeders, hulpverleners en andere geïnteresseerden, u bent allen 
van harte welkom op 12 november om mee te praten over jeugdhulp in 
onze gemeente.

Adres: Drie Kolommenplein 1, 1430 AG Aalsmeer

Bestuurders gemeente Aalsmeer trekken aan de bel!

Schiphol: Tijd voor compensatie
Aalsmeer - De bestuurders van 
Aalsmeer vinden het tijd om nu een 
signaal af te geven naar Schiphol. Er 
mee klaar om alleen maar ‘aardige 
buur’ te spelen, nu de vuist op ta-
fel. De luchthaven maakt heel ruim 
gebruik van het ‘Aalsmeerse lucht-
ruim’, zo blijkt uit het Aldersakkoord, 
waar ook nog eens uit blijkt dat het 
niet beter (lees: minder hinder) gaat 
worden in Aalsmeer. De zuidoost-
hoek komt er, zo is bevestigd door 
de heer Alders zelf, heel slecht van 
af. Dat vraagt om compensatie. Hier 
heeft Schiphol een ‘potje’ voor, waar 
Aalsmeer nog nauwelijks van heeft 
mogen profi teren en daar toch ze-
ker (heel) veel recht op heeft. Tot nu 
toe is aan slechts 1 project 2,8 mil-
joen euro toegekend. Het project 
Groenzone is bedoeld om de Sloop-
zone in te richten en hiervoor is ge-
noemd bedrag beschikbaar gesteld. 
Dit is echter niet genoeg, de ge-
meente moet zelf nog een bedrag 
van 450.000 euro bijdragen. “Wan-
neer een gebied om veiligheidsrede-
nen een Sloopzone wordt, mag ver-
wacht worden dat deze zone wordt 
heringericht door partijen die de 
noodzaak van het inrichten van een 
Sloopzone veroorzaken”, zo stellen 
de bestuurders in de brief die is ge-
stuurd naar het Bestuurlijke Regie 
Schiphol als reactie op het Alders-
akkoord. “Wij zijn van mening dat de 
gemeente ook voor dit bedrag ge-
compenseerd moet worden. Wij be-
schouwen dit niet als een project ter 
vergroting van de leefbaarheid in de 
gemeente. Het bedrag van 2,8 mil-
joen euro staat niet in verhouding tot 
de ernst van de overlast. In andere 
gemeenten zijn veel hogere bedra-
gen toegekend aan gebiedsgerich-
te projecten.” Zo is in Amstelveen de 
wijk Uijlenstede opgeknapt en heeft 
Zwanenburg een eigen dorpshuis 

gekregen. Aalsmeer wil ook com-
pensatie en nog meer. 

Ernstig gedupeerden
Wethouder Rik Rolleman is vast-
beraden. Nu moeten de ogen ge-
richt worden op Aalsmeer. “Wij in-
woners hebben leren leven met 
Schiphol. De overlast min of meer 
geaccepteerd. Er zijn bijvoorbeeld 
mensen die hun vakantie plannen 
als de Kaagbaan voor onderhoud 
dicht gaat. Dan wordt namelijk de 
Aalsmeerbaan intensief gebruikt. En 
er zijn inwoners die met oordoppen 
slapen.” Schiphol, zo vindt hij, moet 
nu ook maar leren leven met ‘buur-
man’ Aalsmeer. De (geluids)hin-
der zal gezien de groei van Schip-
hol de komende jaren zeker niet 
minder worden. “Het baart ons gro-
te zorgen. Daarom is het voor ons 
noodzakelijk om erkenning van on-
ze problematiek en een aantal ver-
vangende en compenserende maat-
regelen terug te zien in de evalua-
tie en het vervolgproject“, aldus het 
college. De gemeente wil onder an-
dere een versnelde (geldelijke) op-
lossing voor ernstig gedupeerden 
in Aalsmeer. “Van de 10 miljoen eu-
ro voor het oplossen van individueel 
gedupeerden is 3 miljoen euro over. 
Het is voor ons niet acceptabel dat 
een bedrag van deze omvang over 
is, terwijl minimaal zeven Aalsmeer-
se families hiervoor een aanvraag 
hebben ingediend. Wij dringen aan 
om deze situaties versneld op te los-
sen”, aldus de bestuurders verder in 
de brief. En de gemeente wil com-
pensatie in de vorm van aanpassin-
gen aan woningen bij geluidshinder 
en als een gebied onleefbaar wordt 
door vliegverkeer, zouden bewoners 
compensatie moeten krijgen voor 
een eventuele verhuizing. In het 
tweede rondje van het ‘compensa-

tiepotje’ wil Aalsmeer een bijdrage 
van 5 miljoen euro voor de nieuw te 
bouwen sporthal en park in de LIB-
zone in de Hornmeer. 

Hinderbeperkende maatregelen
En het college wil dat intensie-
ver wordt gezocht naar hinderbe-
perkende maatregelen. Opties die 
de gemeente in deze aangeeft zijn: 
Geen gebruik meer maken van de 
Zwanenburgbaan van en naar het 
zuiden en starts vanaf de Aalsmeer-
baan alleen laten plaatsvinden van-
af de kop van de baan. Hierdoor be-
reiken de vliegtuigen sneller hoog-
te. De bestuurders krijgen overi-
gens in hun ‘strijd’ om gehoord te 
worden, alle steun van de fracties. 
De gemeenteraad heeft gezamen-
lijk een motie ingediend om verde-
re overlast door Schiphol te beper-
ken en te verzachten. De gemeen-
te heeft landelijke aandacht ge-
vraagd aan diverse politieke partij-
en door hen uit te nodigen om zelf 
de Schiphol-ervaring in Aalsmeer 
te komen beleven. Landelijk is bij-
voorbeeld niet bekend dat vliegtui-
gen heel laag over Aalsmeer vliegen 
en hierdoor gesprekken gestaakt 
moeten worden. Bij bezoeken van 
gedeputeerden en statenlieden bij 
de Aalsmeerbaan is steevast de re-
actie: “Ze gaan wel heel laag over.” 
Ook is niet bekend dat Aalsmeer de 
enige gemeente is met een Sloop-
zone midden in een woongebied. 
De bestuurders hopen door middel 
van de gestuurde visie op (betere) 
belangenbehartiging van Aalsmeer. 
In ieder geval is nu duidelijk aan de 
bel getrokken en wethouder Rolle-
man is voornemens regelmatig deze 
klok te blijven luiden. Hopelijk weet 
hij in deze boven het vliegtuiglawaai 
uit te komen...
Door Jacqueline Kristelijn

Wie wil rotondes adopteren?
Aalsmeer - Als de rotondes in 
Aalsmeer er mooi bij liggen, is dat 
een visitekaartje voor de gemeen-
te. Aalsmeer heeft drie rotondes 
waarvan zij de aanleg en het beheer 
en onderhoud van het groen aan 
Aalsmeerse bedrijven wil overlaten. 
De drie rotondes worden daarom 
aangeboden ter adoptie. “Als ge-
meente willen we de bedrijven meer 
betrekken bij de openbare ruim-
te onder andere door het beschik-

baar stellen van de rotondes”, aldus 
wethouder Ad Verburg. Aalsmeerse 
bedrijven, die activiteiten hebben op 
het gebied van aanleg en/of onder-
houd van groenvoorzieningen, kun-
nen een rotonde adopteren in ruil 
voor het plaatsen van de bedrijfs-
naam op de rotonde. Aalsmeer-
se ondernemers kunnen laten zien 
wat ze in huis hebben en een kleu-
rige en aansprekende groeninrich-
ting aanleggen. De drie rotondes 

Wie adopteert de rotonde bij de Zwarteweg?

liggen op de kruising van de Bilder-
dammerweg en de Wim Kandreef, 
op de kruising van de Zwarteweg, 
de Dreef en de Hortensialaan en op 
de kruising van de Machineweg en 
de Hornweg. Voor de rotondes geldt 
een aantal voorwaarden op het ge-
bied van beheer, verkeersveiligheid 
en ruimtelijke ordening. Het bedrijf 
dat een rotonde adopteert, sluit een 
overeenkomst af met de gemeen-
te. De overeenkomst geldt voor vijf 
jaar, maar verlenging is mogelijk. De 
kosten voor de het bedrijf dat de ro-
tonde gaat adopteren bestaan uit 
de inrichtings- en onderhoudskos-
ten en zijn afhankelijk van de groot-
te en het ontwerp van de rotonde. Bij 
de afdeling Groei en Bloei in de ge-
meente hebben zich al verschillen-
de bedrijven gemeld die belangstel-
ling hebben. De komende tijd zal de 
belangstelling van bedrijven verder 
worden onderzocht. Als er meerdere 
bedrijven een rotonde willen adop-
teren volgt een selectie door de ge-
meente. Bedrijven, die belangstel-
ling hebben voor de adoptie van een 
rotonde, kunnen dit tot 15 novem-
ber schriftelijk bekendmaken. Adres 
is Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR 
Amstelveen. Voor het opvragen van 
informatie kan een email gestuurd 
worden ter attentie van wijkbeheer 
via info@aalsmeer.nl.

Vernielingen aan twee auto’s
Aalsmeer - Op zaterdag 12 ok-
tober zijn tussen twaalf en half 
twee in de nacht vernielingen 
gepleegd aan twee auto’s op de 
parkeerplaats bij de Dreef. Van 
een blauwe Renault Twingo zijn 
de ruitenwissers en de spiegels 
afgebroken en is lakschade op de 
motorkap ontstaan. Vermoede-
lijk is iemand over de auto heen-
gelopen. Eigenaar is een 22-ja-
rige Aalsmeerse. Van een ro-

de Suzuki Alto zijn de ruitenwis-
sers voor verbogen en achter af-
gebroken. Ook is de antenne ka-
potgemaakt, is een band lekge-
stoken en zijn de daders er van-
door gegaan met een kenteken-
plaat. Gedupeerd is een 23-jari-
ge vrouw uit Hoofddorp. Mogelijk 
zijn er getuigen. Zij worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844 of ano-
niem via 0800-7000.
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Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Vermist:
- Begoniastraat: Zwarte poes met een paar witte haartjes, niet gechipt.
- Opheliaan: Schildpad, poes. Zwart-rood gevlekt met wit befje. Draagt 

een wit bandje met steentjes en heeft een chip. Heet Ginger.

Gevonden:
- Bilderdammerweg: Wit-zwart-bruine kat met lapjesstaart. Heeft 

bandje met zilveren steentjes en belletje om.

KERKDIENSTEN COLOFON

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

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel: 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek Groen 
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tANDArts
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

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

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

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

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

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

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

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

 Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Zondag geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
oecumenische dienst met ds. F. 
Praamsma. Tevens 10u. kinderkerk. 
.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag dienst om 10u. met ds. D.J. La-
gerwey uit Blokzijl.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. eucharistieviering met L. Aarts.

Begra Bijbelstudie
In gebouw Heliomare, Zwarteweg 
98. Maandag 21 oktober met evang. 
Kees Goedhart. Aanvang: 20u, zaal 
open 19.30u.

Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avond dinsdag 29 ok-
tober in gebouw Seringenhorst, 
Parklaan. Thema: Studies uit het 
Lukas-evangelie door H.B. Slagter 
uit Wijk bij Duurstede.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst met ds. Martijn 
Abrahamse. Tevens crèche en peu-
terdienst. Donderdag 31 oktober: 
Leerhuis in Open Hofkerk, Sport-
laan. Aanvang: 19.30u.

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst met Klaas van 
Denderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. en 
16.30u. met ds. S.B. van der Meulen. 

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. Chr. Schlette, Haarlem. Col-
lecte voor Ouderenwerk. Opvang 
allerkleinsten en zondagsschool. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag om 10u. en 
16.30u. diensten. Donderdag 22 oktober 
19.30u. dienst met ds. M. Krijgsman.

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

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-
dag dienst om 10u. met ds. J. Maat. 
Organist: W. Spaargaren.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. 
Zondag 10u. dienst met ds. E. Kramer. 
Organist M. Noordam. Om 17u. bijbel-
discussiedienst met ds. C.G. Graafland.

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

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag om 10u. 
dienst met ds. J.C. Schaeffer uit Nun-
speet en 16.30u. dienst met dr. J.P. 
van Riessen uit Ermelo.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zaterdag 
17u. in Kloosterhof eucharistieviering 
met L. Seeboldt. Zondag 10.30u. in 
Karmelkerk woord-communieviering 
met Guido Smit mmv klein koor. Om 
14u. Poolse dienst met Christoff.

Zondag 
20 oktober

Vrijwilligers 
hard nodig!
Aalsmeer - Een leuke, gezellige opa 
van 87 jaar gaat nog graag op pad. 
Soms vergeet meneer wel eens wat, 
daarom gaat hij graag samen met 
iemand anders erop uit. Vind jij het 

Waar is Ginger?
Aalsmeer - Als vermist opgege-
ven door zijn baas, is een zwart met 
rood gevlekte schildpad poes met 
witte bef. Ginger is de naam van het 
dier en de poes wordt vermist van-
af de Ophelialaan. Wie Ginger heeft 
gezien, wordt verzocht contact op te 
nemen met de Dierenbescherming 
afdeling Noord-Holland Zuid via te-
lefoonnummer 0297-343618.

Doorstart vanwege daverend succes
Rolstoelfietsproject Rode Kruis
Aalsmeer - Iedereen kent het Rode 
Kruis als de hulporganisatie voor in-
ternationale en nationale noodhulp. 
Maar wat niet iedereen weet is dat 
het Rode Kruis meer doet. Vrijwilli-
gers verzorgen ook in de eigen regio 
sociale hulp aan chronische zieken, 
gehandicapten en vereenzaamde 
mensen. De afdeling Aalsmeer heeft 
een aantal activiteiten op dit terrein. 
Voorbeelden zijn de telefooncirkel, 
creadagen, koffie-ochtenden, wan-
delprojecten en de jaarlijkse boot-
tocht. Nieuw dit jaar is rolstoelfiet-
sen. Vanuit de praktijk blijkt dat veel 
ouderen en mensen met een licha-
melijke beperking nauwelijks de 
deur uit komen. Medio 2013 is ge-
start met de voorbereidingen, zou 
het niet mogelijk zijn meer hulp-
behoevende mensen heerlijk mee 
te nemen naar buiten? Niet wan-
delend, maar op de fiets. Aalsmeer 
en omgeving heeft zoveel te bieden 
en met de fiets bereik je net plaat-
sen waar je wat minder vaak komt. 
Voor het rolstoelfietsproject wordt 
gebruikt gemaakt van duofietsen en 
rolstoelfietsen. Unieke en degelijke, 
stabiele fietsen, beiden elektrisch 
ondersteund. Na wat proefritjes 
werd in 1 augustus officieel gestart 
met het rolstoelfietsproject. De fiet-
sen zijn eigendom van Aalsmeer-
se zorgcentra – Kloosterhof, Rozen-

holm en Zorgcentrum Aelsmeer - en 
worden door dit Rode Kruis project 
meer gebruikt dan ooit. Momen-
teel zijn er acht vrijwilligers en allen 
hebben al heel wat inwoners op een 
mooie fietstocht mogen begeleiden. 
Een tocht gaat veelal over 10 kilo-
meter en duurt ongeveer 1 uur. Er 
wordt alleen bij goed weer gefietst. 
Als het weer het toelaat hopen de 
vrijwilligers door te kunnen fietsen 
tot half oktober. 

Vrijwilligers gezocht!
Vanwege de vele aanmeldingen is 
nu al besloten het rolstoelfietspro-
ject in 2014 te continueren. Om zo-
veel mogelijk mensen ook volgend 
jaar te laten genieten van zo’n bij-
zonder uitstapje is het wenselijk om 
de beschikking te hebben over een 
groep enthousiaste vrijwilligers. Be-
halve dat degene in de rolstoel ple-
zier beleeft aan zo’n tocht is het ook 
een gezonde bezigheid voor degene 
die fietst. Het fietsen zelf is verge-
lijkbaar aan het fietsen op een ge-
wone fiets, ze zijn zo ontworpen dat 
het de fietser niet veel kracht kost. 
Uiteraard krijgen alle nieuwe vrijwil-
ligers een goede uitleg over het be-
sturen van de fietsen. Heeft u tijd en 
zin om mee te fietsen? Bel dan met 
coördinator Gerard de Vries, telefo-
nisch bereikbaar via 0297-322205.

Nieuwe keukenapparatuur nodig
Viering voor opvangcentrum 
straatkinderen in Brazilië
Aalsmeer - Het is ruim 35 jaar ge-
leden dat pater Henk Helsloot zich 
het lot aantrok van de straatkinde-
ren in Brazilië. Hij wilde hen onder-
dak, voeding, kleding en scholing 
geven, met zicht op de toekomst. Hij 
startte in Capão Bonito met de bouw 
van een opvangcentrum en gaf het 
de naam: Centro de Assistência So-
cial. Met vallen en opstaan en met 
de overweldigende hulp van ve-
len uit Holland op financieel gebied, 
heeft dit centrum onder de bezielen-
de leiding van Henk Helsloot zijn be-
slag gekregen. Ruim 50 medewer-
kers helpen hem met de opvang van 
meer dan 500 kinderen en samen 
werken zij aan de groei en de ont-
wikkeling van het kind. Dat het cen-
trum hard nodig is in dit zeer arme 
stadje, blijkt wel uit de grote wacht-
lijst die er nog steeds bestaat en 
waardoor er nog altijd diverse ver-
bouwingen en aanpassingen nodig 
zijn. Na een geslaagde actie via Ont-
wikkelings Samenwerking Aalsmeer 
(OSA) en donaties voor de eetzaal, 
die hard aan restauratie en uitbrei-
ding toe was, richt de stichting zich 
momenteel op een inzamelingsac-
tie om de bijbehorende keuken van 
nieuwe apparatuur, pannen, eetge-
rei en dergelijke te voorzien. Ook 
daarvoor heeft OSA de aanvraag in-
middels gehonoreerd. De stichting 
hoopt dat inwoners dit project ook 
weer samen met Henk Helsoot en 

zijn medewerkers willen ondersteu-
nen. Op zondag 20 oktober wordt 
hiervoor een speciale viering gehou-
den in de Karmelkerk aan de Stom-
meerweg. De dienst begint om 10.30 
uur en voorganger is pastor Guido 
Smit. Medewerking wordt verleend 
door het kleinkoor van de Karmelpa-
rochie en organist Nico van Geijls-
wijk.Na de viering kan worden nage-
praat onder het genot van een kop-
je koffie, over de viering en over het 
werk van pater Henk Helsloot in het 
bijzonder. Tevens kunnen de aanwe-
zige bestuursleden verdere inlich-
tingen over dit bijzondere project in 
Brazilië geven. Iedereen is van har-
te welkom.

ook leuk om te wandelen in het park, 
uit eten te gaan of te tuinieren? Meld 
je dan nu aan en dan kunnen jullie 
samen op stap! Nieuwsgierig gewor-
den? Bel voor meer informatie 0900-
1866 (lokaal tarief) en vraag naar 
het Mantelzorg Steunpunt of e-mail 
mantelzorg@mantelzorg-steunpunt.
nl. Ervaring is niet nodig, er wordt 
gezorgd voor professionele begelei-
ding en training.

12.231,76 euro 
voor het KWF 
Aalsmeer - De collecte voor KWF 
Kankerbestrijding in Aalsmeer 
heeft 12.231,76 euro opgebracht. 
Wie de collectant heeft gemist kan 
alsnog een gift overmaken. Met het 
geld dat de collectanten hebben 
opgehaald blijft KWF Kankerbe-
strijding zich inzetten voor minder 
kanker, meer genezing en een be-
tere kwaliteit van leven. Dat doet zij 
echter niet alleen, maar samen met 
patiënten, onderzoekers, artsen, 
donateurs en vrijwilligers. Door de 
vergrijzing van de bevolking en om-
dat kanker eerder ontdekt wordt, 
zal het aantal kankerpatiënten de 
komende jaren sterk toenemen. 

De strijd tegen kanker is dan ook 
nog niet gestreden. Ondanks de 
goede resultaten is nog een lan-
ge weg te gaan, want helaas over-
lijden er nog jaarlijks 42.000 men-
sen aan kanker. Wetenschappelijk 
onderzoek blijft daarbij nog steeds 
heel hard nodig. De KWF-afdeling 
Aalsmeer dankt daarom iedereen 
voor zijn of haar bijdrage aan de-
ze collecte. 
De collectant gemist en alsnog een 
gift overmaken? Dit kan op Rabo-
bank 333.777.999, t.n.v. KWF Kan-
kerbestrijding.

Mantelzorgers 
in het zonnetje 
Aalsmeer - De Nationale Dag van de 
Mantelzorg op 10 november is voor 
het Mantelzorg Steunpunt dé ge-
legenheid om mantelzorgers in het 
zonnetje te zetten. Daarom worden 
in de week van 4 tot en met 10 no-
vember activiteiten georganiseerd 
voor alle mantelzorgers woonach-
tig in Amstelland en Meerlanden. Er 
is een rondleiding in de Amsterdam 
Arena, op Schiphol en in het Cobra-
museum. Er zijn verschillende schil-
deractiviteiten, een bloemschikwork-
shops en workshops taartdecoratie. 
Ook een wijnproeverij en een golf-
les staan op het programma. Vanaf 
maandag 7 oktober start de inschrij-
ving. Voor wie de verzorgde niet al-
leen kan laten, wordt op zoek gegaan 
naar een oplossing. Mantelzorgers 
kunnen zich aanmelden of voor meer 
informatie contact opnemen met het 
Mantelzorg Steunpunt via 0900-1866, 
mantelzorg@mantelzorg-steunpunt.
nl of www.mantelzorg-steunpunt.nl.

Eenzaamheid treft veel Nederlanders

Werken aan sterker sociaal 
netwerk met Netwerkcoach
Aalsmeer - Dertig procent van al-
le Nederlanders van negentien en ou-
der zegt zich soms eenzaam te voe-
len. Acht procent geeft aan zeer een-
zaam te zijn. Dat blijkt uit een analy-
se van het Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu (RIVM), gepresen-
teerd in de Week tegen de Eenzaam-
heid. Wilt u uw netwerk versterken of 
vergroten en weet u niet goed hoe? De 
kring om u heen kan kleiner worden 
door ziekte, zorg voor iemand, wegval-
len van uw naaste, of door andere za-
ken die mensen treffen. Hoe krijgt u 
een sterker sociaal netwerk? Waar be-
gint u, hoe pakt u dit aan? Een Net-
werkcoach, een getrainde vrijwilligers, 

kan u ondersteunen bij het versterken 
van uw netwerk. De netwerkcoach 
helpt u uw kansen te vergroten op het 
ontmoeten van nieuwe mensen of het 
aanhalen van bestaande contacten. 
Ongeveer één keer in de twee weken 
spreekt u af. De leidraad is een stap-
penplan met praktische opdrachten. U 
bepaalt zelf welke u wilt uitvoeren en 
wanneer. Uw netwerkcoach helpt u 
daarbij en is uw klankbord en maatje 
voor ongeveer een half jaar. 
Bel voor meer informatie of een vrijblij-
vende afspraak het Mantelzorg Steun-
punt: 0900-1866 (lokaal tarief) of e-
mail mantelzorg@mantelzorg-steun-
punt.nl

Zondag bij Heliomare

Open Meer ontmoeting
 Aalsmeer - Komende zondag 20 ok-
tober is er weer de open Meer-ont-
moeting. Wegens verbouwing van 
wijkgebouw Irene is de groep de-
ze keer te gast bij activiteitencen-
trum Heliomare aan de Zwarteweg 
98. Er gaat weer met elkaar een maal-
tijd genuttigd worden, natuurlijk ge-
zellige gesprekken gevoerd en nader 
kennis gemaakt worden. Ook zullen 
enkele liederen gezongen worden. 
Open Meer is een plek om lief en leed 
te delen. Ook (of juíst?) buiten wijk-
gebouw Irene willen de initiatiefne-
mers verder en dieper wortelen (het 

jaarthema van de Dorpskerk). Wor-
tels vertellen immers een verhaal van 
iets wat lang geleden begonnen is en 
nog steeds doorgaat. Want hoe goed 
kennen de verschillende generaties 
elkaar? Gewoon een gesprek tussen 
senioren en (oudere) jongeren. Komt 
u ook? Inloop met koffie en thee van-
af 16.30 uur, waarna rond de klok van 
17.00 tot 17.15 uur het eten geserveerd 
wordt. Het kost niets en aanmelden 
is niet nodig. En neem gerust gasten 
mee. Informatie te verkrijgen bij Hes-
ter Harting, Kathelijne Spaargaren of 
Robert Heil via 0297-329538.

Taizégebed in 
Karmelkapel
Aalsmeer - De broeders van Taizé 
met hun vieringen zijn een begrip. 
Eenvoudige liederen en veel stilte 
zijn een rode draad in hun gebed. 
Karmel Aalsmeer aan de Zwarteweg 
36 heeft een kleine kapel in huis. Zij 
stelt deze kapel open om met el-
kaar een meditatieve viering te hou-
den op vrijdagavond 18 oktober om 
20.30 uur . Daarna is er gelegenheid 
elkaar te ontmoeten.



Muziek/Film
T/m 24 oktober:
* Diverse films voor alle leeftijden in 
ochtend, middag en avond in Crown 
Cinema, Van Cleeffkade. 
Vrijdag 18 oktober:
* Live optreden zanger Han Holland 
v/a 17.30u. en Matrozenparty met dj 
v/a 22u.in café de Praam, Zijdstraat.
* Pierre’s bacchanaal rond Th. Monk 
in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
Zaterdag 19 oktober:
* Estafettemiddag met gebr. Hoo-
gervorst 16.30-19.30 uur en Praam-
party met dj Martijn v/a 22u. in de 
Praam, Zijdstraat. 
* Back In Time, thema Nineties, in 
Beach, Oosteinderweg 247a, 21.30u.
* Live Farstreet in The Shack, Schip-
holdijk 253b, Oude Meer, 21.30u.
* Stijldansen in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
Zondag 20 oktober:
* The Other Mules live in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 16u.
Zaterdag 26 oktober:
* Cabaret door Tom Sligting in Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21u.
* Favo-cinema in Oude Veiling, 
Marktstraat v/a 20.30u.
Zondag 27 oktober:
* Lenny Kuhr Trio in Oude Veiling, 
Marktstraat v/a 15u.

Exposities
17 t/m 19 oktober:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Werk van Dik 
Box en Heidi Wallheimer.
Zaterdag 19 oktober:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag van 11 tot 16u. 
* Historische Tuin open. Zaterdag 
13.30 tot 16.30u. Ingang Praamplein. 
Om 15u. fruitveiling. In Historisch 
centrum expositie 125 jaar Nieuwe 
Meerbode (laatste weekend).
Tot en met 20 oktober:
* Expositie ‘Autumn Joy’ in Oude 
Raadhuis in Dorpsstraat 9. Open 
donderdag t/m zondag 12-17u.
Tot en met 1 november:
* Expositie Leo den Breejen. Onder-
werp: Vrouwen bij Carla de Klerk In-
terieur, Zijdstraat 9.

Diversen.
Donderdag 17 oktober:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Ouderensoos om 14u. en sjoelen 
v/a 19.45u bij Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat.
* PCOB-middag, te gast kunste-
naar en theoloog, in zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad v/a 14.30u.
* Speelavond DES in De Reede, Rij-
senhout vanaf 19.30u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart v/a 20u.
Vrijdag 18 oktober:
* Koppelspeelavond BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Zaterdag 19 oktober:
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis, 
Gerberastraat, 9.30 tot 15u.
* Bingo voor 50plussers in De Ree-
de, Rijsenhout vanaf 13.30u.
Maandag 21 oktober:
* Speelavond BV Allen Weerbaar in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Planten- en vissenveiling bij Vi-
va Aquaria in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 v/a 20u.
21 tot en met 25 oktober:
* Herfstvakantie. Diverse activiteiten 
voor jeugd in sporthallen en zwem-
bad. Extra films in Crown Cinema.
Dinsdag 22 oktober:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat 55 v/a 20u.
* Bijeenkomst Film- en Videoclub in 
‘t Anker, Oosteinderweg 372a, 20u.
Woensdag 23 oktober:
* Inloop Oost-Inn in Mikado, Ca-
tharina Amalialaan 66, 9.30-11.30u. 
Ballonnenclown voor kids, 15-16u.
* Koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 van 
10 tot 11.30u. Elke dinsdag.
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat /a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 24 oktober:
* Prijsuitreiking voortuinkeuringen 
Groei en Bloei in buurthuis Horn-
meer, Roerdomplaan 3 v/a 20u.

Vergaderingen
Dinsdag 29 oktober:
* Info-avond bestemmingsplan Lan-
delijk gebied Oost in gemeentehuis 
van 19.30 tot 21u.
Donderdag 31 oktober:
* Beraad en Raad in gemeentehuis. 
Aanvang: 20u. Behandeling begro-
ting.

AGENDA

Volle bak’ voor cabaretier Kees van Amstel tijdens de opening van het caba-
retseizoen. Volgende week zaterdag 26 oktober is het Bacchus-podium voor 
cabaretier Tom Sligting. Foto: www.kicksfotos.nl.

Succesvolle start seizoen
Nog 6 maal cabaret in 
cultureel café Bacchus
Aalsmeer - Op 28 september is 
het cabaretseizoen in cultureel ca-
fé Bacchus van start gegaan. Het 
spits werd afgebeten door Kees van 
Amstel met ‘Jong, hip, fris en andere 
gruwelijkheden’. De liefhebbers van 
cabaret hadden hun ‘plek’ weer we-
ten te vinden. Het was goed vol in 
Bacchus. Voor dit seizoen heeft KCA 
nog zes vernieuwende cabaretiers 
weten te boeken. Op 26 oktober is 
het Bacchus-podium voor Tom Slig-
ting met ‘Hersendelict’. Dit wordt de 
ultieme comedyshow waarbij alle 
aspecten van het menselijk gedrag 
worden ontrafeld. Op 9 november 
komt Louise Korthals met ‘Vlieguur’ 
optreden in Bacchus. Met liedjes vol 
ziel en frisse, aanstekelijke obser-
vaties, probeert Louise grip te krij-
gen op een wereld. Op 14 decem-
ber kan gelachen worden om René 
van Meurs met ‘Voor de storm’. René 

van Meurs is een intelligente grap-
penmaker en een taalkunstenaar 
die in een hoog tempo zijn materi-
aal op het publiek afvuurt. Op 25 ja-
nuari brengt Johan Goossens ‘Leer 
mij de mensen kennen’ in het cultu-
rele café. Op 8 maart gaan de spots 
aan voor Cindy Pieterse met ‘Lieve 
briefjes’. Cindy schrijft iedere dag 
een lief briefje aan iemand uit het 
nieuws of haar omgeving die een 
hart onder de riem kan gebruiken of 
juist een schop onder z’n kont nodig 
heeft. Op 5 april, tot slot, komt caba-
retier Rayen Panday naar Aalsmeer 
en trakteert op ‘Vrijspraak’. Kaarten 
voor de cabaretvoorstellingen zijn 
14 dagen van tevoren te bestellen 
via www.cultureelcafebacchus.nl à 
11 euro per stuk. Alle voorstellingen 
beginnen om 21.00 uur, de zaal gaat 
open vanaf 20.15 uur. Adres: Gerbe-
rastraat 4.

Verrassende komedie en muziek
‘Purper Ladies’ en ‘Power-
vrouwen’ in Crown Theater
Aalsmeer - Purper komt dit thea-
terseizoen met een bijzondere ver-
rassing: ‘Purper Ladies’. In plaats 
van een Purper bestaande uit vier 
heren in rokkostuum, bestaat de 
groep dit jaar uit vier vrouwen in rok. 
Vier dames die van wanten weten! 
Op 15 november te zien in Crown 
Theater Aalsmeer. Voor de komedie 
‘Powervrouwen’ zijn sketches ge-
schreven over damesdingen. Hila-
rische, pijnlijke, ontroerende, stoe-
re en mooie dingen, waar nagenoeg 
elke vrouw in haar leven mee te ma-
ken krijgt. Noem ze allemaal maar 
op: mannen, minnaars, carrière, kin-
deren, time-management, de over-
gang, schoonmoeders, valse vrou-
wen onder elkaar én de inhoud 
van een damestas. De Powervrou-
wen spelen alle sketches en liedjes 
aan elkaar en maken er een eigen-
tijdse revue van. Onvoorspelbaar en 
toch herkenbaar, en meestal met 
een bulderende lach als resultaat. 
Te zien op 28 november. Een dolko-
mische wervelwind wordt de kome-
die ‘Harrie en de twee meesters’ met 
John van Eerd genoemd. Harrie Ver-
meulen krijgt het als Middeleeuw-
se herbergier aan de stok met twee 

schoonmoeders. Endan is er ook 
nog een impulsieve minnaar, een 
gillende bediende, een mooie jonk-
vrouw, een botte bedrieger en een 
sluwe zus. Garant voor hilarische 
capriolen en onmogelijke verkle-
dingen. Op 27 februari op de plan-
ken van Crown Theater Aalsmeer. 
De voorstelling met Ivo Niehe ‘Die 
avond in Parijs’ is verschoven van 1 
maart naar 28 maart in het Crown 
Theater. Na 2 jaar afwezigheid keert 
de veelzijdige Ivo Niehe terug op de 
plek die hem zo dierbaar is: In het 
theater. Afgelopen jaar stond hij 
voor het eerst in zijn carrière in het 
Mogador, dé theatertempel van Pa-
rijs. Zelden heeft een theatervoor-
stelling tot zoveel discussie achter-
af geleid. Die nooit verwachte com-
motie gaf Ivo inspiratie voor een ge-
heel nieuwe show met onder ande-
re geestige anekdotes van wat zich 
allemaal buiten beeld afspeelt. Het 
wordt een zeer persoonlijke, muzi-
kale, humoristische en emotievolle 
avond. Kijk voor het volledige pro-
gramma dit seizoen en het reser-
veren van kaarten (wie tijdig boekt 
kan besparen via sprintprijzen) op: 
www.crowntheateraalsmeer.nl. 

Pierre Tuning in 
Door de Mangel
Aalsmeer - Het programma ‘Door 
de Mangel’ op Radio Aalsmeer ont-
vangt maandag 21 oktober in de ze-
vende uitzending opnieuw een zeer 
aansprekende gast. Kunstminnaar, 
jazzliefhebber en tv-journalist in 
ruste Pierre Tuning is de gast. De-
ze oud-politicus en bestuurslid van 

KCA is ook nog eens een echte pils-
drinker. Tuning zal komende maan-
dag zelf de muziek samenstellen 
en neemt een voorwerp mee wel-
ke een belangrijke rol speelt/heeft 
gespeeld in zijn leven. Na ‘Door de 
Mangel’ volgt het programma de 
‘Top 10 van’ met deze week dans-
schoolhoudster Pleunie Jansen. De 
programma’s worden om respectie-
velijk 19 en 20 uur op 105.9 FM en 
de kabel op 99.0 FM uitgezonden. 
Bezoekadres is Van Cleeffkade 15.

Naar de bioscoop in Aalsmeer!
Nieuw in Crown Cinema: 
Actiefilms Rush en 2 Guns
Aalsmeer - Crown Cinema biedt 
ook dit weekend een viertal films 
voor volwassenen vanaf zestien jaar, 
waarvan twee nieuwe actiefilms: 
‘Rush’ en ‘2 Guns’. In de jaren ze-
ventig zijn de charismatische James 
Hunt (Hemsworth) en zijn briljante 
tegenstander Niki Lauda (Brühl) el-
kaars grootste concurrenten in de 
Formule 1. Hunt is roekeloos, leeft 
graag in de spotlight en geniet van 
zijn status als superster. De serieu-
zere Lauda houdt zich liever wat af-
zijdig van al die aandacht. Maar bei-
den leven voor de races, waarin de 
kleinste fout met de dood kan wor-
den bekocht. ‘Rush’ duurt 123 mi-
nuten en is vrijdag en maandag te 
zien vanaf 21.00 uur. In de explo-
sieve actiefilm ‘2 Guns’ spelen Den-
zel Washington en Mark Wahlberg 
twee undercover agenten. Bob-
by Trench (Washington) is een nar-
cotica-agent bij de DEA en Mar-

cus Stigman (Wahlberg) werkt voor 
de inlichtingendienst van de mari-
ne. Ze weten echter niet van elkaar 
dat de ander ook undercover is. 
Hun poging om bij een Mexicaan-
se drugscartel te infiltreren en mil-
joenen dollars in beslag te nemen 
loopt compleet uit de hand. ‘2 Guns’ 
duurt 109 minuten en wordt zondag 
en dinsdag vertoond om 21.00 uur. 
Ook aanraders en te zien in Crown 
Cinema: ‘De Nieuwe Wildernis’, de 
natuurfilm over de Oostvaarders-
plassen (donderdag tot en met zon-
dag en dinsdag en woensdag om 
18.45 uur) en ‘Hoe duur was de sui-
ker’ over twee jonge vrouwen in de 
achttiende eeuw in Suriname (don-
derdag en zaterdag en dinsdag en 
woensdag 21.00 uur). Kaarten re-
serveren kan via info@crowncine-
ma.nl of bel 0297-753700. Voor meer 
informatie: www.crowncinema.nl. 
Adres: Van Cleeffkade 15a.

Zaterdag en zondag live muziek
Farstreet en The Other 
Mules (USA) in The Shack
Oude Meer - Kom luisteren én kij-
ken naar The Other Mules (USA) op 
zondag 20 oktober in The Shack! 
Het overweldigend rauwe stemge-
luid van Kingfish komt boven de in-
strumenten uit, ongeacht het volu-
me, maar kan net zo makkelijk weer 
terug rollen naar diepe warme me-
lancholieke klanken. Van Muddy 
Waters tot Robert Johnson en alles 
daartussen op hun eigen raw, nas-
ty en rockin’ manier. The Other Mu-
les bestaat uit de charismatische 
frontman Kingfish op zang en bas, 
Kevin Merril op lead gitaar, Grant 
Cihler op de slide gitaar en Todd 
Szabo op drums en zang. De band 
staat garant voor een energiek en 
spetterend optreden. Een mix van 
bluestradities, van moddervette up-
tempo nummers tot de ‘lowdown 
and dirty’ delta sound. The Other 
Mules zijn ontstaan in 2010 in Los 
Angeles, maar uiteraard gaan hun 
roots verder terug in de tijd. Kevin 
en Grant zijn graag geziene mu-
zikanten bij ‘Mama’, Los Angeles’ 
oudste blues club, Ook drummer 
Todd heeft een lange reeks van mu-
zikale ervaringen op zijn naam staan 
van blues, rock, jazz en klassiek. 
Hun unieke chemie op het podium 
laat overal waar ze spelen een vet-

te stempel achter! De avond ervoor, 
zaterdag 19 oktober, speelt de be-
kende Roosendaalse formatie Far-
street in The Shack. Stevige blues 
op een manier, verwant met de stijl 
van onder andere Gary Moore, Jimi 
Hendrix. Gitarist, zanger en front-
man Jasper Verstraaten besloot in 
2003 samen met bassist Ad Prinsen 
een power trio op te richten. In 2007 
is drummer Antonie Buurman de 
band komen versterken. Antonie en 
Ad vormen samen een strakke rit-
me-sectie die perfect past in het dy-
namische gitaarspel van Jasper. Dat 
voel je, kun je zien én horen! Kort-
om, met z’n drieën één geheel! Far-
street speelt zowel bekende als on-
bekende bluesklassiekers, maar ook 
eigen werk. Opvallend is ook hoe 
deze mannen een bekend nummer 
helemaal eigen kunnen maken.
The Shack is vrijdag 18 oktober ge-
opend van 15.00 tot 21.00 uur, za-
terdagavond 19 oktober vanaf 20.00 
uur, aanvang Farstreet 21.30 uur, 
en zondagmiddag 20 oktober van-
af 15.00 uur. The Other Mules be-
ginnen om 16.00 uur. Zaterdag is de 
entree 5 euro, zondag 7,50 euro.
Voor alle info en openingsdagen en 
tijden: www.the-shack.info. Adres is 
Schipholdijk 253b, Oude Meer. 

90’s Cocktailparty ‘Back 
In Time’ in The Beach 
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 19 oktober is het weer de der-
de zaterdagavond van de maand, 
dus standaard dé avond voor een 
knalfeest met Back In Time in The 
Beach. Dit seizoen is er een duide-
lijke verdeling van de muziekgen-
res op de feestavonden. Zo open-
de vorige maand Back in Time het 
seizoen met muziek hoofdzake-
lijk uit de jaren zeventig en tachtig. 
Aanstaande zaterdag 19 oktober is 
er de nineties cocktailparty. Heer-
lijke cocktails en muziek uit de ja-
ren negentig. Op televisie werd ge-
keken naar Big Brother, Baywatch 
en Beverly Hills 90210. Het Montig-
nac-dieet, een pratende Furby en 
Tamagotchi waren de trends. Gab-
bers waren populair in hun aussies, 

Happy Hardcore vierde hoogtij. Een 
gedenkwaardig decennium. Tijdens 
Back In Time wordt de leukste en 
beste (dans)muziek uit die periode 
gedraaid: Snap, MC Hammer, Lon-
don Beat, Vanilla Ice, 2 unlimited, 
Dr. Alban, Haddaway, Captain Jack, 
Spice Girls, Paul Elstak, Vengaboys 
en vele anderen. Verzoeknummers 
kunnen worden aangevraagd. En tij-
dens deze avond worden de lekker-
ste cocktails vers klaargemaakt. Ge-
zelligheid, een drankje en een dans-
je. Vanaf 21.30 uur is iedereen weer 
van harte welkom. Neem gezellig 
vrienden en vriendinnen mee, want 
het belooft weer een mooi feest 
te worden zaterdagavond in The 
Beach aan de Oosteinderweg 247a. 
De toegang is gratis!

Kidsboetclub zaterdagmiddag open
Vrijdag: Han Holland en 
Matrozenparty in Praam
Aalsmeer - Er is afgelopen don-
derdag weer genoten van de beslo-
ten bingo georganiseerd door Es-
ther Raadschelders in danscafé de 
Praam. De opkomst, de sfeer en de 
cadeaus waren goed! De besloten 
bingo vindt iedere tweede donder-
dag van de maand plaats. De vol-
gende maand zal dit 14 novem-
ber zijn. Deze bingo wordt georga-
niseerd door Erna van den Heuvel. 
Zanger Koen Raadt heeft vanaf vrij-
dagmiddag 17.30 uur de dansvloer 
gebruikt voor zijn zangtalent, ve-
le leuke nummers van de oude gar-
de werden gezongen. Het was een 
gezellige middag! De lederhosen en 
de tiroolse jurkjes waren afgelopen 
weekend in trek met het Oktober 
Bierfest met op vrijdag DJ Rieg en 
op zaterdag DJ Jochem van Leeu-
wen! De sfeer zat er goed in. Er zijn 
heel veel leuke foto’s gemaakt door 
het Promotie Team en te zien op de 
facebookpagina van de Praam.
Vrijdagmiddag 18 oktober van 17.30 
uur tot 20.30 uur presenteert het ca-
fé in de Zijdstraat weer Live in de 
Praam met dit keer zanger Han Hol-
land op het podium! Als kleine jon-
gen komt Han al snel in aanraking 
met muziek. Het eerste optreden 
herinnert hij zich nog als de dag van 
gisteren ‘prachtig’, wat was hij trots. 
Het entertainen zit in z’n bloed. Hij 
besluit zangles te nemen bij Annig 
Kooistra aan de Muidergracht, ‘een 
pittige dame’. Zij heeft de entertai-
ner in Han naar boven gehaald. Hij 
kijkt met trots terug op deze perio-
de. In de loop der jaren heeft Han 
een breed netwerk opgebouwd van 
artiesten en etablissementen waar 
hij vast op het programma staat. 
Zijn brede repertoire, spontaniteit 
en passie voor het vak staan garant 
voor een geslaagd feest. Het belooft 
weer een leuke vrijdagmiddag te 
worden met veel gezelligheid.

 DJ Joost zal het stokje vanaf 22.00 
uur overnemen met de Matrozen-
party. Voor deze avond is speci-
aal de love boat shooter samenge-
steld. Trek een leuke matrozen out-
fit aan en er wacht deze avond een 
leuke prijs!

Gast dj’s en Partynight
Zaterdag 19 oktober is de opening 
van de estafette gast DJ middag! De 
gebroeders Hoogervorst zullen van 
16.30 uur tot 19.30 uur de draaita-
fel bezet houden! De middag staat 
gerelateerd aan een Amsterdam-
se middag. De kidsboetclub is tij-
dens deze uurtjes ook geopend dus 
de hele familie is meer dan welkom! 
Lijkt het jou ook leuk om eens ach-
ter de draaitafel te staan? Bekijk 
dan de beschikbare data achter de 
bar en geef je op! Zaterdagavond is 
het dan weer Praam’s Partynight en 
dit keer met DJ Martijn! Deze avond 
is vanaf 16+ en start om 22.00 uur.

Vrijdag in Bacchus
Het mysterie van Monk in 
Pierre’s jazzbacchanaal
Aalsmeer - Het mysterie van Monk
wordt vrijdag 18 oktober uit de doe-
ken gedaan in Pierre’s jazzbac-
chanaal. Thelonious Monk (1917-
1982) houdt nooit op te verbazen. 
Hij speelt piano zoals geen enkele 
pianist dat doet en zijn composities 
zijn volstrekt uniek en onmiddellijk 
herkenbaar. Pierre Tuning zal uitge-
breid aandacht besteden aan Thelo-
nious’ gloriejaren in de jaren zestig, 
in beeld en geluid. Zoals zoveel mu-
zikale genieën werd Monk aanvan-
kelijk door de critici – maar niet door 
de musici – de grond ingeboord, en 
het heeft lang geduurd voordat hij 
tot een van de allergrootsten in de 
muziekgeschiedenis werd gere-
kend. Elke compositie van Monk is 
een eigenzinnig idee waarvan je el-
ke invalshoek moet verkennen. Het 
vraagt heel wat tijd voordat een mu-
zikant een thema van Monk goed 
onder de knie heeft. Ze klinken een-
voudig en zelfs ludiek, maar in el-

ke maat zit een boobytrap. Over de 
componist Monk is bijna iedereen 
het eens: volstrekt uniek en geniaal.
Zijn pianotechniek is heel rudimen-
tair. Enkele vlugge loopjes speelt 
hij loepzuiver, maar meestal speelt 
hij kortademige strakke hard ge-
speelde fragmenten van melodieën 
en loopjes die klinken alsof er iets 
van de trap valt. Hij speelde zoals hij 
sprak: zo spaarzaam mogelijk, zijn 
timing scherp, diep en duidelijk. In 
1966 was Monk op tournee in Eu-
ropa met zijn kwartet, met Charley 
Rouse op tenorsax, Larry Gales op 
bas en Ben Riley op drums. Van zijn 
optreden in Scandinavië zijn unieke 
opnamen bewaard gebleven, even-
als van zijn bezoek aan Parijs, drie 
jaar later. Het is een bijzondere be-
levenis om het pianospel van Thelo-
nious mee te maken. Vrijdagavond 
in Bacchus in de Gerberastraat. Het 
jazzbacchanaal begint om 21.00 uur, 
de toegang bedraagt 3,50 euro.
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DÉ VIOOLSPECIALIST

AANBIEDING:

Lesboek ‘Keyboard 
World’ + cd

€ 19,959595

TIP:

AANBIEDING:

Lessenaar
‘Gypsy Rose’

€ 55,-

€ 15,95

KOOPJE:WEEKENDWEEKENDWEEKENDWEEKENDWEEKEND

Kindergitaren
3/4 en 1/2
                                 vanaf

€ 5,-

Snaren voor
klassieke gitaar 
‘Boston’                   set







Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

agenda

Agenda van de bijeenkomst van het Beraad en de Raad van 
Aalsmeer op donderdag 31 oktober 2013, in de raadzaal van 
het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint om 
19.00 uur met het Beraad en wordt na een onderbreking ge-
volgd door de Raadsvergadering.

  informatief Beraad - raadskelder

tijd agenda- onderwerp
 punt

19.00  IB-1. Opening van het Informatief Beraad door 
  de voorzitter dhr. D. van Willegen  
  Vaststelling van de agenda 
 IB-2. Jongerenwerk en Beheer

  Beraad – raadzaal 

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 B-1. 1.  Opening van het besluitvormend 
   Beraad door de voorzitter de heer 
   R. Martijn
  2.  Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het resumé van 
   3 oktober 2013
20.05 B-2. Bestemmingsplan woonarken
  Behandeling in eerste termijn.
20.50 B-3. Notitie ‘Waar Aalsmeer voor staat’
  Behandeling in tweede termijn.
21.10 B-4 Welstandsnota Aalsmeer 2013
  Behandeling in eerste termijn.
21.30 B-5 Najaarsrapportage 2013
  Behandeling in eerste termijn.
21.45 B-6 Programmabegroting 2014
  Behandeling in eerste termijn.
22.30 B-7 Wijziging Algemene Plaatselijke 
  Verordening (APV) 
  a.  naar aanleiding van een wijziging van 
   de Wet op de kansspelen
  b.  ten behoeve van inzet ‘mosquito’ en
  c.  Vechtsportevenementen
  Behandeling in eerste termijn.
22.45  Rondvraag en sluiting

  PAUZE / ONDERBREKING                                                                 

  raad – raadzaal 

tijd agenda- onderwerp
 punt

22.55  R-1. 1. Opening door de voorzitter 
   mw. J. Vonk-Vedder      
  2. Vaststelling van de agenda
  3. Vaststelling van het resumé van 
   12 september 2013 en 3 oktober 2013
  4. Vaststelling van de besluitenlijst van 
   de Raad van 3 oktober 2013
  5. Ingekomen stukken Aalsmeerse 
   burgers en instellingen
 R-2. Bouwen in de Linten
 R-3.  Procesversnelling in de procedure rond 
  omgevingsvergunningen in afwijking op 
  het bestemmingsplan
 R-4 Passantenvoorziening Historische Tuin

  slUiting 

Bekendmaking acceptatie Verleende mandaten 
door de omgeVingsdienst nZkg

Samenvatting
Burgemeester en Wethouders Aalsmeer hebben mandaten 
vastgesteld voor de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. 
Door het mandaatbesluit worden bevoegdheden verstrekt 
aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om namens 
het College van Burgemeester en Wethouders van Aalsmeer 
besluiten te nemen op grond van onder andere de Wet mi-
lieubeheer, de WABO en de Wet bodembescherming en het 
uitvoeren van toezichtsbevoegdheden en –taken in het kader 
van deze wetten. 

Inhoud
Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar 
vergadering van 25 juni 2013 aan de Directeur van de Omge-
vingsdienst Noordzeekanaalgebied mandaat verleend om op 
grond van:
- Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) en 

Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) voor wat betreft het 
aanwijzen van toezichthouders, het opleggen van een 
last onder bestuursdwang (alleen in spoedeisende situa-
ties en alleen na overleg) en het vorderen van inlichtin-
gen;

- Wet Milieubeheer voor wat betreft het uitoefenen van be-
voegdheden en het uitvoeren van taken op grond van de 
Wet milieubeheer gestelde regels voorzover nodig voor 
het uitbrengen van advies;

- Wet Bodembescherming voor wat betreft het uitoefenen 
van bevoegdheden en het uitvoeren van taken op grond 
van bij of krachtens hoofdstuk III van de Wet bodembe-
scherming gestelde regels, het uitoefenen van bevoegd-
heden en het uitvoeren van taken die voortvloeien uit 
artikel 88 van de wet en het aan de instemming met een 
saneringsplan en/of de instemming met een nazorgplan 
verbinden van een voorschrift tot het stellen van finan-
ciële zekerheid. Mandaat verleend alleen voor zover de 
bevoegdheid en de uitvoering van taken behorend tot het 
basistakenpakket conform DVO.

Op 24 september 2013 heeft de Omgevingsdienst NZKG inge-
stemd met de verleende mandaten.
Inwerkingtreding: 1 april 2013 
Ter inzage:  tussen 11 oktober en 22 november bij 
   Balie Bouwen en vergunningen
Bezwaar/beroep/etc.: Nvt
Type bekendmaking:  overig
Bestandsnaam:  Akkoord OD NZKG mandaat Aalsmeer.
   Z-2013/023822

officiële mededelingen
17 oktober 2013

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

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

openingstijden Balie BoUwen & VergUnningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

serVicepUnt BeHeer en UitVoering 
proVincie noord-Holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

de snoeiBoot Vaart weer Uit 

Op zaterdag 19 oktober en zaterdag 2 november vaart de 
snoeiboot weer uit om eilandeigenaren op de Westeinderplas-
sen de mogelijkheid te geven hun snoeihout gratis en op een 
verantwoorde manier af te voeren. 

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 te-
rug. 

Begrip in aalsmeer 
De gemeente biedt de service van het ophalen van snoeiafval 
aan omdat zij graag wil (het is zelfs verplicht) dat eiland-
eigenaren het overhangend groen in de vaarwegen snoeien. 
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. Be-
drijfsafval, zoals seringenhout – en kluiten wordt niet geac-
cepteerd. Voor meer informatie over de takkeninzameling en 
de snoeiboot kunt u contact opnemen met de servicedesk Am-
stelveen/Aalsmeer vraag naar afdeling VKH , vaarwegbeheer 
tel.nr. 020–5404911

UitBreiding monUmentenlijst kastanjelaan 2

In samenwerking met de gemeentelijke Monumentencommis-
sie en de Stichting Welstandszorg Noord-Holland heeft het 
college in haar vergadering van 15 oktober 2013 het voorne-
men geuit om het transformatorhuisje aan de Kastanjelaan 2 
aan te wijzen als gemeentelijk monument. 

Dit voornemen, tezamen met bijbehorende stukken, ligt ge-
durende 6 weken, tot en met 28 november 2013, ter inzage 
bij de receptie van het gemeentehuis Aalsmeer. U kunt de 
plannen ook inzien op www.aalsmeer.nl. Tot 28 november kan 
iedereen een zienswijze indienen. Dat kan door een brief te 
schrijven aan het College van B&W, Postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer o.v.v aanwijzing monumenten. Of door een email 
te verzenden aan info@aalsmeer o.v.v van bovenstaande 
gegevens. Als u meer informatie wilt kunt u ook een email 
sturen naar het hierboven genoemde emailadres of u kunt 
telefonisch contact opnemen via tel. 020-5404911. U kunt 
dan vragen naar de adviseur monumenten van de afdeling 
Ruimtelijke Ontwikkeling en Vergunningen. 

collecteVergUnning

Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening is vergunning verleend aan 
- Streetwise Group voor het werven van donateurs in de 

Zijdstraat op 1, 8, 15 en 22 november 2013. 
Datum verzending vergunning: 11 oktober 2013

ontHeffing winkeltijden

Op grond van artikel 7 Verordening Winkeltijden Aalsmeer 
2012 is ontheffing verleend aan 
- Tuincentrum Het Oosten voor een extra zondagopenstel-

ling op 24 november 2013 van 12.00-17.00 uur. 
Datum verzending vergunning: 17 oktober 2013

standplaatsVergUnningen

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening is de vergunning verleend voor:
- Standplaatsvergunning voor het plaatsen van een Nuon 

pop up shop op 4 t/m 9 november 2013 op het Polder-
meesterplein.

Datum verzending vergunningen: 14 oktober 2013

wet algemene Bepalingen omgeVingsrecHt 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 249 i (Z-2013/051682), het realiseren 

van 3 vuurwerkopslagplaatsen en het plaatsen van een 
brandcompartiment;

- Mr Jac Takkade 21 (Z-2013/052937), het bouwen van een 
trainingsmolen en longeerkraal voor paarden;

- Oosteinderweg 243 (Z-2013/052151), het aanbrengen van 
reclame;

- Oosteinderweg 404 (Z-2013/052401), het herbouwen van 
een woonhuis;

- Oosteinderweg 559 A (Z-2013/051317), het overkappen 
van een paardenbak;

- Schoolstraat 15 (Z-2013/053075), het brandveilig in ge-
bruik nemen van een school;

- Zonnedauwlaan en Zwanebloemweg (Z-2013/051652), het 
aanleggen van steiger en toegangspaden.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Graaf Willemlaan 12 (Z-2013/052609), het verwijderen 

van asbest;
- Mozartlaan 58 (Z-2013/052293), het verwijderen van as-

best.

Verleende omgeVingsVergUnningen, 
regUliere procedUre

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 11:30 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis 
te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnum-
mer 0297-387 575. 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 be-
stuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:

- Distelvlinderstraat 9 (Z-2013/038066), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde (verzonden 15 oktober 
2013);

- Jac P Thijsselaan 18 (Z-2013/050422), het kappen van 
een boom (verzonden 10-10-2013);

- Kudelstaartseweg 200 (Z-2013/041243), het plaatsen van 
een hekwerk (verzonden 14 oktober 2013);

- Lisdoddestraat 94 (Z-2013/032307), het vergroten van de 
woning (verzonden 14 oktober 2013);

- Machineweg 151 (Z-2013/037932), het vergroten van de 
woning aan de achterzijde (verzonden 14 oktober 2013);

- Madame Curiestraat 9 (Z-2013/041079), het plaatsen van 
een toegangspoort (verzonden 15 oktober 2013);

- Marsstraat 12 (Z-2013/046595), het plaatsen van een 
dakkapel (verzonden 9 oktober 2013).

Verleende omgeVingsVergUnning, 
UitgeBreide procedUre

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor 
het bouwen van een woonhuis aan de kudelstaartseweg 225 
te kudelstaart (Z-2012/045542) (verzonden op 10-10-2013).

De omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienst-
verlening, balie 7, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn 
op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt 
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met 
een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vra-
gen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen 
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schrif-
telijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Recht-
bank van Amsterdam.

BeslUit aanVraag niet BeHandelen

Omdat de aanvraag naar ons oordeel niet voldoet aan de voor-
schriften voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
voor een omgevingsvergunning, besluiten wij op grond van 
artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, om de vol-
gende aanvraag niet in behandeling te nemen. (De aanvrager 
is vooraf in de gelegenheid gesteld om zijn aanvraag aan te 
vullen).
- Oosteinderweg 398 (Z-2013/038132), het maken van een 

entree (verzonden 14 oktober 2013).

ontwerpBescHikking omgeVingsVergUnning 
in afwijking Van Het Bestemmingsplan green 
park aalsmeer, middenweg en dg 3, 5 en 7, 
doorgaande wegVerBinding middenweg

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij 
voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor 
de reconstructie van de middenweg (Z-2013/036904). Meer 
concreet betreft de reconstructie het wegvlak dat is gelegen 
ter hoogte van de fietsbrug nabij de woning aan Middenweg 
55.
De Middenweg is de centrale ontsluitingsweg die de genoem-
de deelgebieden van het bedrijvenpark Green Park Aalsmeer, 
Aalsmeer Dorp en Nieuw Oosteinde zal ontsluiten op onder 
meer de nieuwe N201. Het oorspronkelijke tracé van de Mid-
denweg is planologisch mogelijk gemaakt met de vaststelling 
van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, Middenweg 
en dg 3, 5 en 7. 
Gewijzigde inzichten hebben geleid tot een aanpassing van 
het wegontwerp. Deze reconstructie beoogt de bestaande 
Middenweg geschikt te maken als doorgaande verbindings-
weg, buiten de daarvoor aangewezen gronden met de bestem-
ming Verkeer. Dit betekent dat wordt afgeweken van het tracé 
dat is voorzien in het eerder genoemde bestemmingsplan. De 
bestaande Middenweg wordt verbreed om de te verwachten 
verkeersintensiteiten af te wikkelen. Het deel van de Mid-
denweg dat momenteel in gebruik is als fietspad wordt na de 
reconstructie opengesteld voor autoverkeer.
De gewenste ontwikkeling past niet binnen het geldende be-
stemmingsplan Green Park Aalsmeer, Middenweg en dg 3, 5 en 
7. Voor dit voornemen dient door middel van een uitgebreide 
procedure voor de omgevingsvergunning afgeweken te wor-
den van het geldende bestemmingsplan. 
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de ontwerpbeschik-
king, de ruimtelijke onderbouwing, de ontwerpverklaring 
van geen bedenkingen (afgegeven door de gemeenteraad op 
3 oktober 2013) en de overige daarop betrekking hebbende 
stukken liggen met ingang van 18 oktober 2013 tot en met 
28 november 2013 (6 weken) op de volgende wijzen voor een 
ieder ter inzage:
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeente-

huis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden balie: 
dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:30, alleen op 
afspraak). U kunt een afspraak maken voor een gesprek 
binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar via te-
lefoonnummer 0297-387575;

- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, 
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden ba-
lie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8:30 en 15:30, 
donderdag tussen 8:30 en 16:30 en vrijdag tussen 8:30 en 
12:30);

- Via de website ruimtelijkeplannen.nl, link: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.
OIAVHB05xF-OW01

 Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een ziens-
wijze betreffende de ontwerpbeschikking schriftelijk bij het 
college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) kenbaar maken. De zienswijzen kunnen naar keuze 
mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van 
een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-
387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

ingetrokken aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Aalsmeerderweg 49 (Z-2013/048029), het bouwen van 

een storage center.
Vervolg op volgende blz.



officiële mededelingen
17 oktober 2013

ontwerpBeslUit Hogere waarden

Overeenkomstig de Wet geluidhinder maken burgemeester en 
wethouders van Aalsmeer tevens bekend dat zij voornemens 
zijn om voor de realisering van bovenvermeld plan ten ge-
volge van het wegverkeerslawaai van de verlegde Middenweg 
hogere geluidwaarden toe te passen. De te verlenen ont-
heffing van maximaal 57 dB heeft betrekking op de gevels 
van de bedrijfswoning aan de Middenweg 55. Alleen aan de 
achterzijde van de woning is ten gevolge van verlegde Mid-
denweg sprake van een geluidsbelasting die lager is dan de 
voorkeursgrenswaarde (48 dB). Om het juiste binnenniveau 
te halen zijn gevelisolerende maatregelen nodig. 

Dit ontwerpbesluit ligt eveneens met ingang van 18 oktober 
2013 voor 6 weken ter inzage op de bovenstaande wijzen.
Gedurende de termijn dat het ontwerpbesluit hogere waar-
den ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden mondeling of 
schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij het college 
van burgemeester en wethouders van Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer.

geaccepteerde (sloop)melding(en)

- Aalsmeerderweg 10 (Z-2013/050062), het slopen van 
brugdelen;

- Graaf Willemlaan 12 (Z-2013/052609), het verwijderen 
van asbest;

- Mozartlaan 58 (Z-2013/052293), het verwijderen van as-
best;

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

- Uiterweg 383 (Z-2013/048475), het slopen van een voor-
malige kas.

Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en 
Vergunningen, balie 7, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een me-

dewerker van de afdeling voor uw vragen over bouwen en 
vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda staan de 
binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit 
bouwen, van de afgelopen 2 weken.

ter inZage

t/m 18102013 Ontwerpbesluit (en bijbehorende stukken) 
maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

t/m 18102013 Aalsmeerderweg 188 (Z-2013/026827), het 
vervangen van de woning; Oosteinderweg 
124 (Z-2013/026513), het bouwen van een 
woning.

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

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

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

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

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

t/m 28112013 Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning 
in afwijking van het bestemmingsplan Green 
Park Aalsmeer, Middenweg en dg 3, 5 en 7, 
doorgaande wegverbinding Middenweg

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

Vervolg van vorige blz.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Uitverkochte Bloemhof-tempel 
voor Ferry Maat’s Soulshow
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 12 
oktober was Ferry Maat in Aalsmeer. 
Na het overdonderende succes van 
vorig jaar had de organisatie be-
sloten om ditmaal de Bloemhof aan 
te doen. Donderdagavond werd er 
met een enthousiaste groep vrijwil-
ligers begonnen aan het omtove-
ren van de sporthal tot ware Soul-
tempel. Er werd een mooie ambian-
ce gecreëerd met veel spiegelbol-
len en sfeervolle verlichting. Blikvan-
ger was het podium met de spiegel-
bol DJ booth en natuurlijk de schit-
terende Fiat 500 compleet beplakt 
met kleine spiegeltjes. Na vele uur-
tjes opbouwen, kon het feest begin-
nen. Elke medewerker werd voor-
af geïnstrueerd, de muntverkoop 
dames, barpersoneel, beveiliging, 
EHBO, garderobe, glazenhalers en 
de verkeersbegeleiders. Bij het bin-
nen komen was er alom verbazing 
bij de gasten over de zo mooi aange-
klede Bloemhof voor dit festijn. Om 
22.30 uur nam mister Soulshow Fer-

ry Maat plaats op het podium en be-
gon aan een twee uur durende Soul-
show. Hij werd daarbij begeleid door 
twee danseressen die een dansshow 
verzorgde op twee verhoogde dans-
plateau’s. De dansvloer stroomde 
vol en al snel ging iedereen uit z’n 
bol op de muziek uit de jaren zeven-
tig en tachtig. Om 00.30 uur gaf Fer-
ry Maat de microfoon over aan Kees 
Markman. Tijdens de afkondiging 
van de Souldj is hij direct vast ge-
legd voor volgend jaar. Dus zet alvast 
maar in de agenda: 11 oktober 2014 
Ferry Maat in Aalsmeer. Na het laat-
ste nummer, hoe toepasselijk Last 
Dance van Donna Summer, ging ie-
dereen met een voldaan gevoel naar 
huis. De organisatie kijkt terug op 
een super feest en is zeer verheugd 
op alle berichten en reacties die ge-
geven worden. Namens Kees en 
Mike: Keep the Soul alive! 

Foto’s: www.kicksfotos.nl 
en Jacqueline Kristelijn 

Zelfs burgemeester Jobke Vonk kwam een kijkje nemen bij de Soulshow met 
Ferry Maat, georganiseerd door Kees Markman en Mike van der Laarse.

Vissenveiling bij 
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 21 ok-
tober houdt Viva Aquaria weer 
een planten- en vissenveiling. Vele 
aquariumplanten en vissen worden 
bij opbod verkocht voor leuke prij-
zen. Een mooie kans dus om dat le-
ge plaatsje in je aquarium weer op 

te vullen. Het is al jaren een gezel-
lige avond en er wort uitleg gege-
ven over hoe de vissen te houden 
en op welke plaats en met hoeveel 
licht de planten het goed doen. De 
veiling wordt gehouden in buurthuis 
Hormeer aan de Roerdomplaan 3 
en begint om 20.00 uur. De toegang 
is gratis. Iedereen is van harte wel-
kom. Meer weten over Viva Aqua-
ria? Neem dan contact op met de 
heer C. Keim via 0297-343854. 

Eetclub zoekt mee-eters
Aalsmeer - Gratis aanschuiven en 
gezellig mee eten. In tijden van cri-
sis geen slechte gedachte. Helemaal 
wanneer het lange gure herfst- en 
winteravonden zijn. De Eetclub, een 
initiatief van de Aalsmeerse Cama 
Gemeente (ACG), gaat vanaf ko-
mende zondag weer van start en 
zal vanaf nu elke derde zondag van 
de maand iedere bezoeker gast-

vrij onthalen. Opnieuw is de boven-
zaal in De Oude Veiling in de Markt-
straat 19 de plek die voor dit doel 
gebruikt mag worden. Ontvangst 
is vanaf 18.45. Voor de organisatie 
handig om te weten als u komt, dus 
meld u zich aan via info@eetclub-
aalsmeer.nl of via telefoonnummer 
06-33673053. Meer informatie vindt 
u op www.eetclubaalsmeer.nl.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Vrijdag 18 oktober is 
er weer koppelkaarten bij buurtver-
eniging Hornmeer in het buurthuis 
aan de Roerdomplaan 2. Aanvang 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. 
Koffie en thee staan klaar. Voor wie 

geen kaartmaat heeft, wordt een 
partner gezocht. Komt allen. Het 
klaverjassen op vrijdag 11 oktober 
is gewonnen door Grada Groenen-
dijk met 5310 punten, op twee Cor-
rie Straathof met 5162 punten en 
op drie is Rudolf Hausler geëindigd 
met 5065 punten. Bij het jokeren be-
haalde Loes de hoogste eer met 125 
punten.

Halvering Hornmeerpark: Rekening 
houden met alle Aalsmeerders!
Hallo, wij zijn er ook nog. Al 20 jaar 
loop ik met mijn honden door het 
Hornmeerpark, elke dag. Als je 
het grote rondje loopt, is dat pre-
cies 30 minuten. Tijdens mijn rond-
je spreek ik veel met mensen, met of 
zonder hond, mensen van de Uiter-
weg, Legmeerdijk, Oosteinderweg, 
plan Blom en uit Zuid, uit de Stom-
meer, Kudelstaart, van de Ringvaart-
zijde, Dorpshaven en van plekken uit 
Aalsmeer waar ik nog niet wist dat 
daar ook gewoond wordt. Voor de 
meeste van hen is dit ook het dage-
lijkse rondje wat ze lopen. Voor veel 
mensen is het hun dagelijkse sociale 
contact, hun broodnodige beweging 
plek Het kan alleen hier, want verder 
is er bijna niets in Aalsmeer. Dit is 
echt het enige park. Maar binnenkort 
houdt het op, het gaat gewoon weg. 

De plannen zijn zo dat de voetbalvel-
den worden uitgebreid en het park 
wordt gehalveerd. Vreemd toch als 
je bedenkt dat het park van zonsop-
gang tot zonsondergang zeven dagen 
per week gebruikt wordt en de voet-
balvelden slechts enkele momenten 
van de week?! Het zou hetzelfde zijn 
als in Amsterdam ineens het Vondel-
park wordt gehalveerd. Eigenlijk zou 
het meer als normaal zijn dat voor al-
le dagelijks park gebruikers uit heel 
Aalsmeer gewoon het rondje blijft. 
Wij lopen dan wel rond de voetbal-
velden. Dat is toch een zeer beschei-
den wens. En zo wordt rekening ge-
houden met alle Aalsmeerders.

Elize Eveleens
Uiterweg 90a, 1431AR Aalsmeer
Mail: Elize@Klimprodukties.nl. 

ingezondenActief programma tieners 
in Week van de Opvoeding
Aalsmeer - In het kader van de 
Week van de Opvoeding van 7 tot 
11 oktober organiseerde stichting 
de Binding in samenwerking met het 
CJG Amstelland een aantal activitei-
ten voor tieners. Het thema voor deze 
week was ‘Spelenderwijs’. Op 8 ok-
tober werd een Funxtion workshop 
op de BindingZolder in Kudelstaart 
gegeven. Eerst een warming-up, 
daarna oefeningen met je eigen li-
chaamsgewicht, oefeningen met ver-
schillende materialen en niet te ver-
geten stretchen. Het was een leuk, 
gezellig en vooral sportief uurtje. Op 
10 oktober keken de tweede klas-
sers van Wellant college de Groen-
strook naar de voorstelling ‘Hot Spot’. 
Op een leuke en interactieve ma-
nier werden de kinderen bewust ge-
maakt van de gevaren van alcohol- 

en drugsgebruik. Het was een voor-
stelling vol vragen over het ontdek-
ken van je eigen grenzen, opko-
men voor jezelf en druk van buitenaf. 
Door het naspelen van verschillen-
de situaties leerden de jongeren ook 
hoe zij zich weerbaar kunnen opstel-
len. De tweede klassers van de West-
plas Mavo keken op vrijdag 11 ok-
tober naar de interactieve voorstel-
ling ‘Crisis’, een voorstelling over het 
ontdekken van de mogelijkheden en 
grenzen van geld. Er werden vragen 
gesteld als: Is geld belangrijk voor 
jou? Verlang je naar rijkdom? Laat 
jij je makkelijk verleiden? Wanneer 
liggen schulden op de loer? Bei-
de voorstellingen werden geweldig 
goed neergezet door de acteurs van 
de theatergroep Playback en waren 
een groot succes.

CDA bespreekt programma 
verkiezingen met iedereen 
Aalsmeer - Het CDA Aalsmeer is 
begonnen aan een serie bijeenkom-
sten, waarin het concept verkie-
zingsprogramma wordt besproken 
met burgers en vertegenwoordigers 
van het bedrijfsleven, organisaties 
en verenigingen. Op 9 oktober ga-
ven besturen van wijkraden gevolg 
aan de uitnodigingen. Op 23 en 30 
oktober en op 6 november belegt 
het plaatselijk CDA ook speciale bij-
eenkomsten. “We weten ons gedra-
gen door de samenleving en dat wil-
len we versterken’’, aldus lijsttrekker 
Robbert-Jan van Duijn van het CDA 
Aalsmeer. In het verkiezingspro-
gramma van het CDA is ‘samenred-
zaamheid’ een rode draad. “De ba-
sis daarvoor werd gelegd tijdens het 
werkatelier, dat we op 26 februari dit 
jaar al organiseerden met het oog 
op de verkiezingen maart volgend 
jaar’’, aldus Van Duijn. “Met zo’n vijf-
tig geïnteresseerde en betrokken 
burgers werden toen ideeën opge-
haald voor het programma. Bij CDA-
ers en bij niet-leden.’’ Een specia-
le schrijfgroep, waarin ook niet-le-
den actief waren, heeft vervolgens 
een eerste concept opgesteld. Dat 
is door het bestuur van het CDA ge-

koppeld aan de uitgangspunten van 
het CDA en die versie wordt nu met 
groepen uit de samenleving bespro-
ken. Na de wijkbesturen op 9 okto-
ber komen op 23 oktober de verte-
genwoordigers van zorg en welzijn 
langs en op 30 oktober het bedrijfs- 
en verenigingsleven. Voor degenen 
die niet op deze geplande avon-
den kunnen en alle andere geïnte-
resseerden is er op 6 november een 
bijeenkomst. ,,Iedereen kan inbreng 
leveren’’, aldus de CDA-organisato-
ren Johan Venema en Tom Verlaan 
van de informatiesessies. ,,We mer-
ken, dat het zeer op prijs wordt ge-
steld en staan open voor alle sug-
gesties. Dat levert goede discus-
sies op voor een nog breder gedra-
gen programma’’, is hun ervaring.
Tijdens de algemene ledenvergade-
ring op 19 november geven de CDA-
ers een tussenstand, maar het pro-
gramma wordt dan nog niet defini-
tief. ”Op die bijeenkomst kiezen we 
eerst de kandidaten voor onze lijst’’, 
aldus voorzitter Christiaan Keijzer 
van de CDA-commissie die de kan-
didatenlijst voorstelt. “De lijsttrekker 
hebben we al en daar is heel en-
thousiast op gereageerd’’, weet hij. 
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Karin Borgman exposeert 
Kudelstaart - De Aalsmeerse kun-
stenaar Karin Borgman toont mo-
menteel haar schilderijen in de 
praktijk voor fysiotherapie in Ku-
delstaart. Ruim twintig werken sie-
ren de wachtruimte en de gang naar 
behandelkamer en fitnessruimte. 
Op verschillende formaten, van heel 
klein (10x10) tot heel groot (150 x 
200), geeft zij weer wat haar zo fas-
cineert; de mens in verbondenheid 
met elkaar. Het meest verbonden 
voelt Borgman zich aan een gro-
te tafel zittend met het gezin of met 
vrienden. Dit is veel terug te zien in 
haar werk; gezelschappen aan ta-
fel. Soms van voren gezien, een ge-
zelschap in gesprek of aan het eten 
en drinken, met hond en kat om hun 
voeten. Maar ook van boven gezien. 
Deze wisseling van perspectief is 
verrassend. Het geeft het werk een 
abstract karakter. Sommige van bo-
ven geschilderde groepen aan tafel 
tonen gelijkenis met de plattegrond 
van een kathedraal. Karin schil-
dert met verf op doeken, maar ge-
bruikt ook druktechnieken, linosne-
des. De afbeelding wordt uitgesne-
den in linoleum en met behulp van 
een drukpers op papier gezet. Ook 
hier weer taferelen van mensen aan 
tafel. Soms is de afbeelding zo uit-
nodigend dat je als toeschouwer 
aan zou willen schuiven bij het ge-
zelschap. Een ander thema van Ka-
rin zijn de bootjes. Zij ziet ze langs 
varen vanuit haar kamer; mannen 
op pramen, gezinnen in roeibootjes. 

De bootjes geven het gezelschap 
de zelfde verbondenheid als de ta-
fels; een centrale vorm die de figu-
ren verbindt. Bij de bootjes speelt ze 
soms met de weerspiegeling in het 
water. Zo lijken het bijna weer tafels 
te worden met figuren rondom. Een 
fascinerend kijkje in de wereld van 
Karin Borgman. Gratis te bezoeken 
aan de Kudelstaartseweg 243, naast 
de kerk. Iedere werkdag geopend 
van 8.00 tot 21.00 uur, woensdag 
van 8.00 tot 18.00 uur. De exposi-
tie duurt tot eind november/ be-
gin december. De praktijk voor fy-
siotherapie biedt al jarenlang een 
uniek podium voor lokale en regio-
nale kunstenaars (amateurs en pro-
fessionals) om hun werk aan het 
publiek te tonen. Wie ook interesse 
heeft om werk te tonen in de prak-
tijk, kan contact opnemen met Fem-
ke Kempkes via post@femkekemp-
kes.nl.

Stijldansen in het Dorpshuis
Kudelstaart – Op zaterdag 19 ok-
tober staat een heerlijk avondje stijl-
dansen in het dorpshuis aan de Ku-
delstaartseweg op het program-
ma. Iedereen is van harte welkom. 
Na de ontvangst met koffie of thee, 
geeft Annetje Riel, gediplomeerd 
stijldansdocente, een workshop stijl-
dansen, voor diegenen die het weer 
even onder de knie moeten krijgen, 
maar ook voor hen die nog regelma-

tig dansen! Daarna start het vrij dan-
sen. De toegang bedraagt 7,50 euro 
per persoon en dit bedrag is inclusief 
een kopje koffie of thee en een con-
sumptie tijdens de avond. Uiteraard 
is de workshop gratis! De quickstep, 
de foxtrot, de chachacha: Alles komt 
voorbij. Kaarten zijn verkrijgbaar aan 
de bar van het dorpshuis of op 19 
oktober aan de deur. Zaal open om 
19.30 uur, aanvang 20.00 uur. 

Monteren met Film- en 
Videoclub Aalsmeer
Aalsmeer - Maandagavond 22 ok-
tober vervolgt de F&VA met het 
tweede deel van de videocursus. Op 
deze cursusavond zal voornamelijk 
aandacht besteed worden aan de 
vele montage mogelijkheden in Ma-
gix. Het monteren van videobeelden 
in een tijdlijn, het toevoegen van 
muziek en gesproken woord zal be-
sproken worden. 

Wie geen lid is van de videoclub, 
maar wel de komende twee cursus-
avonden wil volgen, kan zich telefo-
nisch aanmelden via 023–5284564. 

De F&VA is nog steeds op zoek naar 
nieuwe leden. Mensen die geïnte-
resseerd zijn in het filmen met een 
videocamera zijn van harte welkom 
op een van de komende clubavon-
den. Hier kan men ook altijd infor-
matie inwinnen bij één van de des-
kundige clubleden. De clubavonden 
van de Film- en Videoclub Aalsmeer 
worden om de veertien dagen op 
de maandagavond gehouden in het 
gebouw ’t Anker aan de Oostein-
derweg 372a en beginnen om 20.00 
uur. Informatie over de F&VA ook 
www.videoclubaalsmeer.nl.

Zaterdag veiling met veel fruit
Sluiting Historische Tuin 
Aalsmeer voor seizoen
Aalsmeer - Zaterdag 19 oktober is 
de laatste dag dat de Historische Tuin 
door individuele bezoekers bezocht 
kan worden. Na zaterdag is de Tuin 
alleen nog maar op afspraak open 
voor bezoekers. Om 15.00 uur zal deze 
laatste zaterdag weer geveild worden. 
Speciaal item zijn de eerste pakketten 
Stiense bonen met zoete appeltjes, 
die geveild gaan worden voor liefheb-
bers van dit traditionele Aalsmeer-
se gerecht. Wie meer wilt weten over 
het stekken van perkplanten is de-
ze middag eveneens bij de Tuin aan 
het goede adres . Door een vrijwilli-
ger wordt de hele middag demon-
straties stek maken gegeven. Omdat 
dit de laatste dag is dat de Tuin open 
is, worden de kamerplanten met aan-
trekkelijke korting verkocht. De oogst 
van vooral appels was groot dit jaar, 
dus er is nog veel fruit op voorraad 
voor de verkoop. Ook is het mogelijk 
om alvast heesters of bomen te reser-
veren voor levering in het najaar of 
eventueel voorjaar. De tentoonstelling 

in het Historisch Centrum over de ge-
schiedenis van de Nieuwe Meerbode 
is ook voor de laatste keer geopend 
dit seizoen. In de tentoonstellingskas 
zijn de prenten van kamerplanten en 
snijbloemen dit weekend eveneens 
voor de laatste keer te bewonderen. 
En een laatste blik kan geworpen 
worden op de dahlia’s. Binnenkort 
wordt dit veld gerooid en moet er tot 
augustus volgend jaar gewacht wor-
den tot ze weer gaan bloeien. De Tuin 
gaat ook deze keer weer om 13.30uur 
open en sluit om 16.30 uur. De en-
tree is 4 euro per persoon voor vol-
wassenen en 3,50 euro voor 65plus-
sers. Kinderen en Museumkaarthou-
ders gratis. U kunt de Historische Tuin 
ook steunen door donateur te wor-
den. Voor 15 euro kan de Tuin het he-
le seizoen onbeperkt bezocht worden 
met twee personen. De ingang van de 
Tuin is op het Praamplein, in het cen-
trum, via de brug is het tuinbouwmu-
seum te bereiken. Info: www.histori-
schetuinaalsmeer.nl.

Veel gezelligheid op bazaar
Aalsmeer - De jaarlijkse bazaar 
vond afgelopen zaterdag 13 oktober 
plaats in ‘t Kloosterhof in de Clema-
tisstraat. Het ouderentehuis was om-
getoverd in een overdekte markt met 
verkoop van diverse handwerkjes en 
kleine snuisterijen en ‘gokpaleis’ tij-
dens het rad van avontuur, de bingo 
en het enveloppen trekken. Natuur-
lijk was er koffie, thee en frisdrank 
verkrijgbaar en voor thuis waren heel 
veel oliebollen gebakken en hadden 
de koks flink hun best gedaan om 
een grote hoeveelheid overheerlij-

ke erwtensoep te maken. Deze lek-
kernij kon overigens ook direct ge-
proefd worden. Verder werden de 
jeugdige bezoekers getrakteerd op 
allerlei leuke spelletjes en wie niets 
had gekocht of gewonnen, hoefde 
niet met lege handen naar huis. Een 
plantje of een mooi boeket bloeme-
tje vindt altijd thuis wel een plekje. 
Het was weer ‘ouderwets’ gezellig in 
‘t Kloosterhof. De opbrengst gaat ge-
bruikt worden voor diverse voorzie-
ningen in en om het ouderentehuis.
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Dansen en vechten met 
Kees van der Zwaard
Aalsmeer - ‘Dansen en vechten met 
Maarten Luther’ heette de voorstel-
ling van Kees van der Zwaard, oud in-
woner van Aalsmeer en landelijk be-
kend als schrijver van theatervoor-
stellingen. Een serieuze uitvoering 
met aansprekende diepgang over het 
geloof. Naar Aalsmeer was hij ge-

haald door de Open Hof Kerk en de 
Samen op Weg gemeente Kudelstaart 
en niet voor niets. Het was druk in de 
kerk en de vele aanwezigen waren 
onder de indruk. “Een voorstelling die 
tot nader denken zet”, aldus een toe-
hoorder na afloop. Opzet: Geslaagd! 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Geslaagd KCA muziekweekend
Jazz in Bacchus en klassiek 
in Oud Katholieke kerk
Aalsmeer - De KCA werkgroep klas-
sieke en jazz muziek heeft een goede 
neus voor het vinden van hoog ge-
klasseerde musici en voor locaties 
waar heel graag wordt gespeeld. Het 
komende seizoen zijn de concerten 
stuk voor stuk weer zeer de moeite 
van het bezoeken en luisteren waard. 
Afgelopen zaterdagavond was het 
Katelijne van Otterlo, begeleid door 
haar echtgenoot Bas van Otter-
lo (bas) en Michiel Buursen (piano) 
en Arno van Nieuwenhuize (drums) 
in Bacchus die de spits afbeet en zij 
deed dat geweldig. Wie de zange-
res de afgelopen jaren heeft gevolgd 
ervaart hoe zij groeit en groeit zon-
der iets te verliezen van haar jeug-
dige elan. Zij is in staat om een lied-
je heel mooi klein te zingen, zodat de 
luisteraar gedwongen wordt iedere 
noot te volgen om daarna uit te bar-
sten in een meeslepende en gedurf-
de performance, waar je als mens al-
leen maar blij van kan worden. Die 
ingetogenheid afgewisseld met haar 
expressie maakt haar tot een bijzon-
dere zangeres met een ongelooflijk 
stembereik. Dat de naam Rita Reijs 
viel in het publiek ligt voor de hand. 
De legendarische jazz zangers is he-
laas hemelen, maar wat zou Katelij-
ne een waardige opvolgster zijn, die 
je overigens ook nog eens zomaar bij 
de Albert Heijn kan tegenkomen. De 
Aalsmeerse jazzliefhebbers zijn bof-
konten! Foto: Jacqueline Kristelijn En 
zondagmiddag was klassieke muziek 
in de Oud Katholieke Kerk te beluis-
teren. Het Trio Zift: Ciska van der We-
ij (klarinet) Marit Berends (cello) Ju-
les Luisman (piano) is een jong, ge-
dreven, zeer muzikaal trio. “Wij heb-
ben er heel veel zin in” en dat bleek 
uit hun enthousiaste samenspel. Bo-

vendien hadden zij gekozen voor een 
gevarieerd programma dat was sa-
mengesteld uit werken van beken-
de en onbekende componisten. Het 
eerste stuk dat werd gespeeld is een 
min of meer een jeugdwerk van Lud-
wig van Beethoven (1770-1827) Gas-
senhauwertrio opus 11, door de pi-
anist Jules Luisman ‘het lied van 
de straat’ genoemd. Van Johannes 
Brahms (1833-1897) de sonate Es 
dur opus 120 no.2 voor klarinet en 
piano. Brahms componeerde deze 
sonate een paar jaar voor zijn dood. 
Al geen zin meer hebbend in zijn be-
staan wist hij toch, hoe zwaarmoe-
dig hij ook was, een stuk te schrij-
ven dat heel melodisch en mooi van 
klank is. Marko Tajcevic (1900-1984) 
was voor velen van het publiek on-
bekend, maar zijn Sieben Balkantän-
ze vielen zeer in de smaak, een werk 
dat best vaker uitgevoerd mag wor-
den! Datzelfde telt voor Paul Ju-
on (1872-1940), ook een compo-
nist die niet dagelijks te beluiste-
ren valt. Doch zijn Trio ‘Miniaturen’ is 
een feest voor het oor. Met name het 
derde deel: Elegie, is wonderschoon. 
De Engelse componist Frank Bridge 
(1879-1941) kreeg vooral naam 
door zijn leerling Benjamin Britten. 
Zijn Mélodie, geschreven voor cello 
en piano, is een kort maar krachtig 
werk en wordt terecht steeds meer 
gewaardeerd door de muziekcritici. 
Tot slot speelde Trio Zift het meesle-
pende Libertango, de Tango van de 
vrijheid, van de Argentijnse compo-
nist Astor Piazzolla (1921-1992). Het 
publiek kon weer gelaafd naar huis! 
Janna van Zon

Foto: www.kicksfotos.nl. 
en Jacqueline Kristelijn

Indoor picknick bij Jozefschool
Aalsmeer -  In het kader van de 
Week van de opvoeding waren alle 
kinderen van groep 3 van de Jozef-
school op woensdag 9 oktober uit-
genodigd voor een indoor picknick, 
georganiseerd door De Binding en 
Sportservice Haarlemmermeer. Kin-
deren en ouders kwamen binnen 
met kleedjes en installeerden zich 
op de grond van de aula. Het buf-
fet met allerlei hapjes en drankjes 
stond klaar, samen met de place-
mat met vragen en opdrachten voor 
ouder en kind. Ouders en kinderen 
hadden onder andere gesprekjes 

over hoe het vroeger aan tafel ging 
en wat de rapportcijfers zijn voor ta-
felmanieren. Na deze lunch gingen 
ouders samen met de kinderen aan 
de slag met een ‘Jump clinic’ op het 
schoolplein. De nieuwste trucjes 
met een touwtje werden aangeleerd 
op een goede beat. Door de muziek 
en de leuke begeleiding van jump-
goeroe Erik, was iedereen heel ac-
tief bezig. Zowel kinderen als ou-
ders hadden binnen een mum van 
tijd een rood hoofd, maar wel met 
een lach op het gezicht. Foto’s zijn te 
vinden op www. debinding.nl.

Boeiende workshops tijdens 
Week van de Opvoeding
Aalsmeer -  In de Westplas Mavo 
vond maandag 7 oktober de aftrap 
plaats van de week van de opvoe-
ding met een bijeenkomst voor ou-
ders van brugklasleerlingen. De 
avond werd ingeleid door wethou-
der Rik Rolleman van onderwijs. 
Ongeveer 55 ouders van brugklas-
leerlingen van de Westplas Mavo 
werden getrakteerd op een boeien-
de workshop over ‘het Puberbrein 
in ontwikkeling’ door Henno Olden-
beuving. Hij vertelde over de be-
langrijke veranderingen in het pu-
berbrein en wat dat met zich mee-
brengt  Er gebeurt ongelofelijk veel 
in de periode van 12 tot 25 jaar en 
dat kan lastig zijn voor zowel de jon-
gere als de volwassenen. Zo kun-
nen volwassenen soms te hoge ver-
wachtingen hebben. Bepaalde din-
gen kunnen pubers nu eenmaal nog 
niet en dat heeft dan niets met onwil 
te maken. Ook overzien zij effecten 
op de langere termijn niet. Dingen 
uitproberen waarvan volwassenen 
denken: “Nee, niet doen dat is ge-

vaarlijk”, doen zij soms toch. Daarbij 
moet het verschil tussen jongens en 
meisjes niet vergeten worden. Het 
goede voorbeeld geven blijft be-
langrijk. Maak duidelijk wat je vindt 
en onderhandel daar niet over. Van 
groot belang is dat de jongeren po-
sitief benaderd worden. Dit geeft 
hen het gevoel dat ze vertrouwd 
worden.

Meer bijeenkomsten
In de Week van de Opvoeding (7 tot 
13 oktober) heeft het Centrum voor 
Jeugd en Gezin samen met de jeug-
dinstellingen in Aalsmeer en Am-
stelveen een hele serie activiteiten 
georganiseerd. De een wat beter 
bezocht dan de andere. Een succes-
volle workshop was de workshop 
van Maaike van den Busken over 
kinderen die beeld denken en hoe 
je daar het best mee omgaat. Voor 
vragen over opvoeden kan contact 
gezocht worden met het Centrum 
voor Jeugd en Gezin via www.cjam-
stelland.nl. 

Kudelstaart - De laatste apen zijn de deur uit bij AH Alders. Ze zijn geadop-
teerd door allemaal lieve kinderen. Onder de winnaars werd de reuze aap van 
het Wereldnatuurfonds verloot. Deze ging naar de kleinste deelnemer, die sa-
men met opa en oma gekomen was om de prijs in ontvangst te nemen. Op 
naar de volgende lokale actie!

Reuze aap voor kleinste deelnemer

Simply West
Amstelveen - Zingen in een enthou-
siast koor, onder leiding van een pro-
fessionele dirigente? Vrouwenpopkoor 
Simply West heeft weer plaats voor 
nieuwe leden! Kom eens vrijblijvend 

kijken, luisteren en eventueel meezin-
gen. Aanmelden hiervoor kan bij Hedy 
Tee via 020-6409521 of hedon@xs4all.
nl en bij Mirjam van Wijk via 020-
6475241 of mirjam72@planet.nl. Het 
koor repeteert elke maandagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur in wijkcentrum 
Westend op het Westwijkplein 3.
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Nooit pincode 
bankpas geven!
Aalsmeer - Afgelopen week is een 
inwoner een flink geldbedrag kwijt 
geraakt door een oplichter. De op-
lichter belde de man zogenaamd 
namens de bank en vroeg allerlei 
gegevens over zijn bankrekening, 
ook vroeg de oplichter naar codes. 
In vertrouwen heeft de man alle in-
formatie gegeven. Een waarschu-
wing van de politie en de banken: 
Medewerkers van de bank nemen 
niet voor betalingen telefonisch 
contact op en zullen nooit naar (pin)
codes vragen. Goed om te onthou-
den, de vertrouwde slogan: “Je mag 
alles van me weten, maar mijn pin-
code krijg je niet.” 

2 Helpers na 
mishandeling!
Aalsmeer - In een politiebericht in 
de krant van 19 september is een 
ernstige fout gemaakt. Om een uur 
in de nacht van zaterdag 14 op zon-
dag 15 september is in de Zijd-
straat een 16 jarige jongen mishan-
deld. De jongen uit Uithoorn (niet uit 
Aalsmeer) is hard op zijn hoofd en in 
zijn gezicht geslagen. Er zijn enke-
le tanden afgebroken en de jongen 
bloedde hevig. Hij is korte tijd buiten 
bewustzijn geweest. In het bericht 
staat dat de politie twee verdach-
ten heeft aangehouden, een 18 jari-
ge jongen uit Amsterdam en een 17 
jarige Uithoornaar. De twee hebben 
echter niets met de mishandeling te 
maken. Ze hebben juist geprobeerd 
hun vriend te redden uit de handen 
van zijn belager. Beide zijn ook ge-
wond geraakt. De drie jongens heb-
ben aangifte gedaan. De zaak is in 
onderzoek bij de politie. Laat het 
duidelijk zijn: De twee jongens heb-
ben de 16 jarige dus niet mishan-
deld, maar hebben hem heldhaftig 
de helpende hand geboden. 

Omleidingen voor Aalsmeerderweg
Nieuwe bruggen bouwen
Aalsmeer - Het eerste deel van de 
Aalsmeerderweg, tussen de Opheli-
alaan en de Machineweg, is dicht. 
Geen asfalteringswerkzaamhe-
den dit keer, maar vervanging van 
de bruggen aan de beide ‘koppen’ 
van deze lintweg. Afgelopen maan-
dag 14 oktober is een aanvang ge-
maakt en het is te hopen dat, gezien 
het regenachtige weer, de geplan-
de twee maanden gehaald worden. 
Want zo lang is uitgetrokken voor 
het bouwen van nieuwe bruggen. 

Er zijn duidelijke omleidingsroutes. 
Voor het bereiken van woningen en 
bedrijven is een tijdelijke autobrug 
over de Machinetocht gebouwd en 
gebruik kan worden gemaakt van 
de Middenweg. 
Met de vervanging van deze brug-
gen kon overigens niet langer ge-
wacht worden. Echt een noodzake-
lijke klus! Even doorbijten en om-
rijden, maar daarna weer gegaran-
deerd veilig over de (niet opvallen-
de) bruggen.

Woninginbraak 
via achterdeur
Aalsmeer - Op vrijdag 11 oktober 
is tussen half zes en half tien in de 
avond ingebroken in een woning in 
de Ophelialaan, lage nummering. 
Toen de bewoners thuis kwam, za-
gen zij de achterdeur open staan. 
De deur bleek open gebroken. Het 
hele huis is doorzocht. De dieven 
zijn er vandoor gegaan met diverse 
sieraden en een niet werkende mo-
biele telefoon.

Geld en sieraden 
weg na inbraak
Kudelstaart - Rond kwart voor ne-
gen in de avond van donderdag 10 
oktober is ingebroken in een woning 
in de Einsteinstraat. Getuigen hebben 
nabij dit tijdstip een harde klap ge-
hoord. Waarschijnlijk is dit het sneu-
velen van het raam achter geweest. 
Deze is met een steen in stukken ge-
gooid. Het hele huis is doorzocht. De 
inbrekers zijn er vandoor gegaan met 
contant geld en sieraden.

Vlam in de pan!
Aalsmeer - Op dinsdag 8 okto-
ber om half zes in de avond is de 
brandweer uitgerukt voor een mo-
gelijke woningbrand op de Zwarte-
weg. De bewoonster had een pan-
netje met vlees op het fornuis gezet, 
maar het baksel vergeten. Er ont-
stond vlam in de pan. De bewoon-
ster heeft zelf het brandje weten te 
blussen. Drie zwarte slavinkjes ble-
ven over. De brandweer hoefde de 
slangen niet uit te rollen. Wel heb-
ben ze een ventilator neergezet om 
de woning rookvrij te krijgen.

Hersenschudding 
na aanrijding
Aalsmeer - Om negen uur in de 
ochtend van donderdag 10 okto-
ber heeft een aanrijding plaatsge-
vonden op de Oosteinderweg, ter 
hoogte van nummer 500.

Een 23 jarige automobilist uit 
Aalsmeer zag te laat de voor hem 
rijdende fietsster en tikte de ach-
terkant van het rijwiel aan. Hier-
door kwam de fietsster, een 57 ja-
rige vrouw uit Aalsmeer, ten val. 
De inwoonster raakte gewond en 
is met rugletsel naar het zieken-
huis vervoerd. Hier bleek dat zij 
ook een zware hersenschudding 
heeft opgelopen. 

Transformatorhuisje Kastanjelaan 
gemeentelijk monument
Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders wil van het 
transformatorhuisje van architect J.B. 
van Loghem aan de Kastanjelaan 2 
een gemeentelijk monument maken. 
Het Transformatorhuisje uit 1939 ligt 
in het beschermde dorpsgezicht van 
De Berkenlaan, Jac. P. Thijsselaan en 
de Kastanjelaan in de Stommeer. Wet-
houder monumenten Gertjan van der 
Hoeven: “De laatste jaren voeren we 
een actief beleid om meer monumen-
ten en beschermde dorpsgezichten 
aan te wijzen. Dat doen we om de bij-
zondere gebouwen en gebieden met 
cultuurhistorische en architectuurhis-
torische waarden in Aalsmeer te be-
houden en te beschermen voor vol-
gende generaties. Deze monumenten 
dragen namelijk bij aan de kwaliteit 
van onze woon- en leefomgeving.” De 
Stichting Welstandszorg Noord-Hol-
land heeft de architectonische, ste-
denbouwkundige en cultuurhistori-
sche waarden van het trafohuisje in 
kaart gebracht en geadviseerd om het 

aan te wijzen als gemeentelijk monu-
ment. Dit advies wordt onderschreven 
door de gemeentelijke monumenten-
commissie. De gemeente heeft al eer-
der het trafohuisje aan het Schinkel-
dijkje als gemeentelijk monument 
aangewezen. De gemeente Aalsmeer 
telt nu 29 rijksmonumenten, 2 provin-
ciale monumenten en 42 gemeentelij-
ke monumenten. Het trafohuisje aan 
de Kastanjelaan wordt het 43-ste ge-
meentelijke monument. Vanaf 17 ok-
tober tot 28 november liggen de stuk-
ken ter inzage op het gemeentehuis 
van Aalsmeer en in het raadhuis van 
Amstelveen. De plannen zijn ook in te 
zien op www.aalsmeer.nl. Tot 28 no-
vember kan iedereen een zienswijze 
indienen. Dat kan door een brief te 
schrijven of een mail te sturen aan het 
College van B&W, Postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer. Voor vragen kan con-
tact opgenomen worden met de ad-
viseur monumenten van de afdeling 
Ruimtelijke Ontwikkeling en Vergun-
ningen via 020-5404911.

Aanrijding door rood en drank
Aalsmeer - Op woensdag 9 okto-
ber om kwart voor acht in de avond 
heeft een aanrijding plaatsgevon-
den op de kruising N196 met de 
Legmeerdijk. Een 30 jarige bestuur-
der van een gele Volkswagen reed 
vanaf Kudelstaart naar de N196. Hij 
stuurde via de linkerbaan om de 
voor het rode licht stil staande au-
to’s heen en stak de kruising over. 
In het midden kwam zijn wagen in 
botsing met de rode Honda van een 
23 jarige vrouw uit Zuidoost Beem-
ster, die zojuist groen licht had ge-
kregen en optrok op de N196 rich-
ting Hoofddorp. De man uit De Kwa-

kel stopte niet, maar reed weg om 
vervolgens verderop toch zijn auto 
aan de kant te zetten. Hij en de bij-
rijder rende uit de auto en kozen het 
hazenpad. Dankzij getuigen kon de 
Kwakelaar toch aangehouden wor-
den. De 30 jarige bleek teveel al-
cohol te hebben gedronken. Het 
ademanalyseapparaat stokte bij 755 
Ugl. Het rijbewijs van de man uit De 
Kwakel is ingevorderd. Ook is pro-
ces-verbaal opgemaakt. Niemand 
raakte gewond, Wel zijn beide au-
to’s zwaar beschadigd weggesleept. 

Foto: Marco Carels

Boete voor 
verfdieven

Aalsmeer - Op Zaterdag 12 oktober 
om 12.00 uur in de middag zijn twee 
winkeldieven betrapt bij een bedrijf 
aan de Lakenblekerstraat. Een 23 ja-
rige man en een 17 jarige vrouw uit 
Haarlem hadden enkele goederen af-
gerekend. Bij hun vertrek ging het 
alarm af. De twee bleken een spuit-
bus met verf achterover te willen druk-
ken. Het stel is voor verhoor meegeno-
men en krijgen via justitie een transac-
tievoorstel.

Hoge boete voor 
winkeldief
Aalsmeer - Op vrijdag 11 oktober 
om half elf in de ochtend is een win-
keldief betrapt in een bedrijf aan 
de Lakenblekerstraat. Een 47 jarige 
man uit Leimuiden had bij de kassa 
drie potten verf afgerekend. Bij zijn 
vertrek ging het alarm af. Het bleek 
dat de man een beitel en vier speed-
boren onbetaald in zijn zak gestoken 
had. De totale kosten hiervan waren 
47,35 euro. De Leimuidenaar is ge-
hoord en via justitie is een transac-
tievoorstel vastgesteld. Hij kreeg een 
boete van 190 euro.

Veel vernield na 
inbraak woning
Aalsmeer - Waarschijnlijk in de 
nacht van dinsdag 8 op woensdag 
9 oktober is ingebroken in een nog 
leegstaande woning aan de Uiter-
weg, lage nummering. Om binnen 
te komen hebben de dieven met 
een koevoet een raam geforceerd. 
Hierbij zijn diverse potten en beeld-
jes vernield en is een gordijn naar 
beneden getrokken. Vooralsnog zijn 
geen goederen ontvreemd. Door de 
eigenaresse is de inbraak om elf uur 
woensdagochtend ontdekt.

Textielinzameling voor 
ontwikkelingswerk
Aalsmeer - Het college wil de sa-
menwerking met KICI voort zetten. 
KICI zal het textiel uit de wijkcon-
tainers blijven inzamelen ten behoe-
ve van ontwikkelingswerk. Nieuw is 
dat 25% van de opbrengst uit de tex-
tielinzameling voor de Stichting Ont-
wikkelingssamenwerking Aalsmeer 
(OSA) ingezet zal worden. Naast de-
ze vorm van inzameling van textiel is 
er ook nog inzameling via bijvoor-
beeld Dorcas en scholen. De raad 
zal zich in november over dit voor-
stel buigen. KICI is de grootste on-
afhankelijke charitatieve kledinginza-
melaar in de Benelux. De winst van 
deze instelling gaat volledig naar het 
goede doel. Het Rode Kruis ontvangt 
het grootste deel van KICI. Door een 
deel van de opbrengst aan OSA te 
schenken worden inwoners gestimu-
leerd om nog meer textiel geschei-
den aan te bieden. Helaas verdwijnt 
er nog veel textiel bij het restafval in 
Aalsmeer. Wethouder Beheer Ad Ver-
burg: “Het huishoudelijk textiel moet 
op een duurzame en verantwoorde 

wijze ingezameld en verwerkt wor-
den. Alle textiel en schoenen mogen 
in de container, dus ook lappen stof 
en kapotte kleding. Hiermee leveren 
Aalsmeerders niet alleen een bijdra-
ge aan het milieu, maar steunen met 
hun ingeleverde textiel ook de min-
derbedeelde mensen in ontwikke-
lingslanden.” De huis-aan-huis in-
zameling van textiel zal worden ge-
intensiveerd door striktere eisen te 
stellen aan de charitatieve inzame-
laars. Het gebeurt helaas nog te vaak 
dat niet alle huishoudens aangedaan 
worden door de textielinzamelaar. In 
het ‘Uitvoeringsprogramma Aalsmeer 
Duurzaam 2012-2015’ is de doelstel-
ling opgenomen om in 2015 65% van 
al het door de gemeente Aalsmeer 
ingezamelde huishoudelijk afval te 
hergebruiken. De textielinzameling 
levert hier een bijdrage aan. Specifie-
ke aandacht voor de textielinzame-
ling in het gemeentelijk afvalbeleid 
is dan ook nodig om de ambitie om 
meer grondstoffen uit afval terug te 
winnen vorm te geven.

Containerbrand 
in leeg pand
Aalsmeer - Woensdag 9 oktober 
rond zes uur in de avond is brand 
uitgebroken in een leeg bedrijfs-
pand aan de Middenweg. Bij aan-
komst moest de brandweer het hek 
los knippen om dichter bij het ge-
bouw te kunnen komen. Eenmaal 
in het pand bleek er een blauwe af-
valcontainer in brand te staan. On-
danks de hoge vlammen, was de 
brand snel onder controle. Hoe de 
brand kon ontstaan is onbekend. Er 
loopt een onderzoek naar de oor-
zaak. Een eerste onderzoek heeft 
aangegeven dat het pand af en toe 
door jongeren wordt gebruikt. De 
betrokkenheid van twee 14-jarige 
jongens in deze wordt eveneens na-
der onderzocht. 

Controles politie 
in vakantietijd
Aalsmeer - Volgende week is het 
weer herfstvakantie en menigeen 
gaat de vakantie in het buitenland 
of elders in het land vieren. Voor in-
brekers een interessante week. De 
politie voert op verzoek graag extra 
controles uit op woningen waarvan 
de bewoners op vakantie zijn. Ui-
teraard dient de vakantie wel aan-
gemeld te worden bij de politie. Dit 
kan via internet of door langs te 
gaan bij het politiebureau aan de 
Dreef. Uiteraard kunnen bewoners 
zelf ook veel doen om hun huis er 
bewoont uit te laten zien. Vraag of 
buren of vrienden de post weghalen 
en laat in de avond bijvoorbeeld au-
tomatisch een lampje aangaan. Op 
de site van de politie meer tips om 
inbraken te voorkomen.

Info-avond over 
geluidsstelsel
Hoofddorp - Vanavond, donder-
dag 17 oktober, vindt er een infor-
matiebijeenkomst plaats in het Fox-
theater aan de Taurusavenue 18 in 
Hoofddorp over het nieuwe geluids-
stelsel voor Schiphol. De heer Hans 
Alders, voorzitter van de Alderstafel, 
praat mensen dan bij over de laat-
ste ontwikkelingen en de resulta-
ten van hinderbeperkende maatre-
gelen en investeringen in de leef-
omgeving. Ook is er een informatie-
markt met vertegenwoordigers van 
de luchtvaartsector, het Bewoners 
Aanspreekpunt Schiphol, Stichting 
Leefomgeving Schiphol, bewoners-
vertegenwoordigers en de Alders-
tafel/CROS. De avond staat onder 
leiding van Floris Alberse en begint 
met van 18.30 tot 19.30 uur een in-
formatiemarkt. De presentatie door 
Hans Alders begint om 19.35 uur. 
Einde gepland om 22.00 uur.

Inloopavond op 29 oktober
Bestemmingsplan Landelijk 
Gebied Oost ligt ter inzage
Aalsmeer -  Het college van bur-
gemeester en wethouders heeft 
het voorontwerp Bestemmingsplan 
Landelijk Gebied Oost van vrijdag 
11 oktober tot vrijdag 22 novem-
ber ter inzage gelegd. Op dinsdag-
avond 29 oktober wordt over dit be-
stemmingsplan een inloopbijeen-
komst georganiseerd in de raads-
kelder van het gemeentehuis van 
19.30 tot 21.00 uur. Landelijk Ge-
bied Oost is het omliggende bui-
tengebied van de woonkern van 
Nieuw Oosteinde. Ook de linten 
van de Aalsmeerderweg, Hornweg 
en de Legmeerdijk maken onder-
deel uit van het plangebied. Wet-
houder Gertjan van der Hoeven: 
“Het doel van dit voorontwerp be-
stemmingsplan is de instandhou-
ding van het gebied als gemengd 
(glas)tuinbouwgebied met verspreid 
liggende bedrijven. Daarnaast wil-
len we met dit plan de specifieke 
Aalsmeerse lintbebouwing zoveel 
mogelijk beschermen en waar mo-
gelijk de functiemenging van wo-
nen en bedrijvigheid loskoppelen.“ 
Deze actualisering van het bestem-
mingsplan is de eerste aanpassing 
sinds 1979 en gebleken is dat zich 
in de tussenliggende tijd veel bedrij-
ven in dit gebied hebben gevestigd 
die niet formeel planologisch mo-
gelijk zijn gemaakt. In het vooront-

werp bestemmingsplan is zo veel 
mogelijk geprobeerd de bedrijven 
alsnog planologisch te bestemmen. 
Om dat mogelijk te maken heeft de 
gemeenteraad in het voorjaar eerst 
een nota met uitgangspunten vast-
gesteld. De voorwaarden voor het 
planologisch bestemmen zijn onder 
andere dat het bedrijf geen oneven-
redige milieubelasting en verkeers-
hinder veroorzaakt en dat het naar 
aard en omvang past in het gebied. 
Bij de meeste bedrijven is het moge-
lijk om ze planologisch te bestem-
men in het voorontwerp bestem-
mingsplan. Tijdens de informatie- 
inloopavond kunnen bezoekers het 
voorontwerp bestemmingsplan en 
de plattegronden bekijken en vra-
gen stellen aan de beleidsmede-
werkers. Er is geen centrale presen-
tatie, dus geïnteresseerden kunnen 
op het aangegeven tijdstip binnen-
lopen wanneer het hen uitkomt. Er 
zijn ook reactieformulieren beschik-
baar om een inspraakreactie over 
het voorontwerp bestemmingsplan 
te geven. Voor meer informatie kan 
een email gestuurd worden aan in-
fo@aalsmeer.nl o.v.v. voorontwerp 
bestemmingsplan Landelijk Gebied 
Oost of telefonisch contact opgeno-
men worden met de afdeling Ruim-
telijke Ordening en Vergunningen 
via 0297-387575.

Ook de Hornweg maakt deel uit van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost.

Politie zoekt getuigen
Gebroken enkel fietser na 
botsing met aanhanger
Aalsmeer - Een fietser die dins-
dag 8 oktober op de Oosteinder-
weg in botsing kwam met een 
aanhanger, hield daar een gebro-
ken enkel aan over. De bestuurder 
van het busje reed door. De politie 
zoekt getuigen.

Rond tien voor zeven ‘s avonds 
fietste de man (19) op de Oost-
einderweg ter hoogte van de Ou-
de Spoordijk en in de richting van 
de Machineweg. Toen hij werd in-
gehaald door een busje met aan-
hanger, werd hij geraakt door de 
aanhanger. Hij kon nog net over-
eind blijven en voorkomen dat hij 
in de sloot viel, maar voelde wel 
een heftige pijn in zijn onderbeen. 

Het busje reed door. In het zieken-
huis bleek dat het slachtoffer een 
gebroken enkel had. Het doorrij-
den na een ongeval zonder je iden-
titeit kenbaar te maken, is straf-
baar. Het kan zijn dat de bestuur-
der niet in de gaten heeft gehad 
dat hij de fietser heeft geraakt. Hoe 
dan ook komt de politie graag in 
contact met de bestuurder van het 
busje en met getuigen van dit on-
geval. Het busje was zwart - moge-
lijk een Ford Transit - en er stonden 
letters op de zijkanten. Het ging om 
een bruine aanhanger. Een kente-
ken is niet bekend. Getuigen en 
betrokkene wordt verzocht con-
tact op te nemen met de politie via 
0900-8844.
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Award van publiek en vakjury
Brandweer Amsterdam-
Amstelland de slimste!
Aalsmeer - Brandweer Amsterdam-
Amstelland was dinsdagavond 2 ok-
tober de grote winnaar van de Dut-
ch Business Intelligence Award. Zo-
wel het publiek als de vakjury verkoos 
het korps als ‘Slimste organisatie van 
Nederland’. Commandant Elie van 
Strien: “Ik ben enorm trots op deze 
winst. Het bewijst dat we als brand-
weer slim gebruik maken van data 
om onze doelstellingen te bereiken: 
minder branden, minder slachtoffers 
en minder schade.” Brandweer Am-
sterdam-Amstelland maakt sinds eni-
ge jaren de omslag naar een informa-
tiegestuurde organisatie. In 2012 re-
sulteerde een uitgebreide data-ana-
lyse al in het Risicoprofiel Amster-
dam-Amstelland. Dit geeft een beeld 
van de kans dat een bepaald incident 
plaatsvindt en het effect ervan. Van 
Strien: “Op basis van deze gegevens 
weten we per kazerne wat de groot-
ste risico’s zijn. Dit maakt dat we ons 
hier beter op kunnen voorbereiden, 
bijvoorbeeld door specifieker te oe-
fenen. Uiteraard moeten alle brand-
weermensen elk incident aankunnen, 
maar door je te focussen op de meest 
waarschijnlijke incidenten stijgt de 
kwaliteit van je vakmanschap.” Infor-
matie is voor brandweermensen van 
essentieel belang bij een uitruk. Waar 
gaan ze heen, wat is er aan de hand, 
zijn er mensen bij betrokken, of ge-
vaarlijke stoffen? Op basis van de 
op dat moment beschikbare infor-
matie bereiden brandweermensen 
zich voor op het incident. Het korps 
wil ook steeds meer dynamische in-
formatie ontsluiten. Dit helpt brand-
weermensen om zich zo goed mo-
gelijk voor te bereiden op een speci-
fiek incident.Van Strien: “Wij kunnen 

nog niet alles wat we interessant vin-
den analyseren, maar we hebben gro-
te stappen gezet. We hebben inmid-
dels 12 miljoen datavelden met elkaar 
verbonden, die we met behulp van 
een nieuw model, snel en gemakke-
lijk kunnen analyseren. We hebben 
inzicht in de kans dat een incident 
zich voordoet en we hebben inzicht in 
het effect als zich een incident voor-
doet. Wij denken dat wij door op dit 
soort manieren naar brand te kijken 
de brandveiligheid kunnen verster-
ken. Bijvoorbeeld doordat wij doelge-
richter maatregelen kunnen nemen. 
Het sociaal woningbrandrisicoprofiel, 
dat is voortgevloeid uit het Risicopro-
fiel, stelt ons bijvoorbeeld in staat om 
vrij nauwkeurig te bepalen wie het 
meeste risico heeft op brand en waar 
zij zich bevinden in een gebied. En dit 
helpt ons om campagnes te ontwik-
kelen die gericht zijn op specifieke 
doelgroepen. 

De Dutch Business Intelligence 
Award is een grote stimulans om door 
te gaan op het ingeslagen pad. Het 
is een compliment voor onze hele or-
ganisatie en het innovatief vermogen 
van de brandweer in Nederland. Het 
mooie aan onze winnende inzending 
is dat het bottom-up is ontstaan, dat 
zie ik als een tweede, maar even zo 
belangrijk succes.”

Prijsuitreiking op 24 oktober
Tuinkeuring Groei en Bloei
Aalsmeer - Ook dit jaar keurde een 
jury van Groei & Bloei leden de voor-
tuinen in een deel van Aalsmeer. In 
de Nieuwe Meerbode waren de af-
gelopen zomermaanden vele mooie 
achtertuinen te zien, maar de Groei 
& Bloei jury heeft juist de voortui-
nen (het gezicht van het dorp) be-
oordeeld. Onder andere op de Uiter-
weg zijn heel kleurrijke tuinen ‘ge-
spot’. Uit het totaal aantal gekeurde 

tuinen zijn veertig ‘blikvangers’ ge-
selecteerd en de eienaren van de-
ze tuinen worden beloond met een 
groenbon. 
De prijsuiteiking hiervan vindt op 
donderdag 24 oktober plaats in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3 vanaf 20.00 uur. De 
winnaars zijn uitgenodigd, maar ui-
teraard is iedere belangstellende 
van harte welkom. 

Stichting Hopefull Children Center
Start sportproject in Cambodja 
door Kudelstaartse Mariëlle
Kudelstaart - Op 22 oktober gaat 
de Kudelstaartse Mariëlle Bouw-
meester naar Cambodja om daar als 
vrijwilliger voor de Stichting Hope-
full Children Center een sportpro-
ject op te starten. Mariëlle is onder-
meer afgestudeerd aan het CIOS en 
heeft daarbij het vak internationa-
le sportontwikkeling afgerond. De 
stichting Hopefull Children Center 
helpt de bevolking in de afgelegen 
provincie Takeo te Cambodja. Dit 
is een van de armste gebieden van 
Cambodja. De bevolking bestaat uit 
voornamelijk arme rijstboeren en 
70% van de inwoners is jonger dan 
de 21 jaar. 
De stichting wil de kinderen een 
beter toekomst perspectief bieden. 
Zo krijgen kinderen onderwijs, kle-
ding, voedsel, onderdak en worden 
kansarme gezinnen ondersteund 
met duurzame kleinschalige pro-
jecten. Ook richt de stichting zich 
op werkgelegenheid, water en sa-
nitair en humanitaire hulp. Door te 
sporten leren kinderen ook ande-
re dingen. Door het sporten wordt 
naast fysieke inspanning en gezel-
lige inspanning gedacht ook ‘ge-
werkt’ aan leren samenwerken, om-
gaan met emoties en leren om met 
vallen en opstaan verder te gaan. 
Dit alles kan ze helpen een toe-
komst buiten het platteland op te 
bouwen. Mariëlle gaat op de high-
school, waar 2200 kinderen (van 12 
tot 18 jaar) les krijgen, drie docen-
ten opleiden en coachen om sport-
lessen te kunnen gaan geven. Denk 
aan voetbal, volleybal, trefbal, aero-

bics, maar ook frisbeegames en es-
tafettes. Als vrijwilliger betaalt Ma-
riëlle zelf alle kosten voor de reis 
en het verblijf in Cambodja. Voor de 
materialen, zoals ballen, netten, pi-
onnen, lintjes en een muziekinstal-
latie heeft zij al wat sponsorgeld bij-
een gekregen. Maar voor het project 
kan zij nog veel meer steun gebrui-
ken. Zo kunnen, als er voldoende 
geld is, bijvoorbeeld ook tafeltennis-
tafels komen. De materialen zullen 
in Cambodja worden gekocht, zo-
dat er geen sprake is van vervoers-
kosten. De Stichting rekent geen or-
ganisatiekosten, alle donaties gaan 
volledig naar het project toe. Dege-
nen die een bijdrage voor dit project 
willen leveren kunnen geld doneren 
op: ING 6034915 Stichting Hopeful 
Children Center o.v.v Sportproject. 

Cheque-uitreiking OSA
Aanschaf personenbusje 
voor project op Filippijnen
Aalsmeer - Opnieuw is door OSA 
in oktober een subsidiecheque 
overhandigd namens de gemeen-
te Aalsmeer. De cheque werd uitge-
reikt door de penningmeester en de 
voorzitter van OSA aan een bestuurs-
lid van de Stichting GA. Deze stich-
ting heeft ruim 5000 euro ingezameld 
voor een personenbusje voor een op-
vangproject van ex-prostituees op de 
Filippijnen. Het personenbusje is no-
dig voor het vervoer van de meisjes 

naar dokterspost, ziekenhuis of de 
rechtbank. Met openbaar vervoer is 
dit minder veilig voor de meisjes dan 
met eigen vervoer. Er is als verdub-
beling dan ook een cheque van 2500 
euro (het maximale bedrag) gegeven 
voor dit mooie project. Meer weten 
over OSA, een project willen onder-
steunen door middel van uw activitei-
ten of inzameling en subsidie krijgen? 
Kijk voor alle informatie op de website 
van OSA: www.osa-aalsmeer.nl.

Zonnige midweek P.C.O.B. 
Aalsmeer - Leden uit Aalsmeer en 
Haarlemmermeer van de P.C.O.B. 
zijn een midweek op vakantie ge-
weest in Vledder in Drenthe. De 
groep zag van 30 september tot en 
met 4 oktober de natuur langzaam 
veranderen van kleuren. 

Met elke dag de zon op de bomen, 
struiken en bessen, het was een 
wonder van de natuur. De groep 
heeft in Friesland ‘Us Heit’ bezocht 
en gezien hoeveel water deze pro-
vincie rijk is. Op weg naar het mu-
seum Ot en Sien in Surhuisterveen 
werd kennis gemaakt met de ge-

schiedenis van het Drents-Friese 
land met in Frederiksoord de huis-
jes en panden van de Maatschappij 
van Weldadigheid. Ook waande de 
groep zich op een dag in Oostenrijk-
se sferen! Over de bergen van Dren-
the, tussen de landerijen door, waar 
de hopen geoogste aardappels toe-
lachten en het maïs nog op de vel-
den stond, naast de velden met le-
lies. In het hotel werden de heren 
en dames verwend met Apfelstru-
del, Kaiserschmorren en andere na-
tionale gerechten. Terug gekeken 
wordt op een zonnige (17 C) en heel 
gezellige vakantie midweek.

Voor Historische Tuin en Meer Armslag

7.000 Euro na Lions Golfdag 
Aalsmeer - Vrijdag 3 oktober vond 
op de fraaie baan van de Golf-
club Zeegersloot de vierde Li-
ons Golfdag plaats, georganiseerd 
door de beide Lionsclubs Ophelia 
en Aalsmeer. Ondanks de slechte 
voorspellingen waren de weersom-
standigheden werkelijk ideaal voor 
een heerlijke golfdag. Na de koffie 
kregen alle golfers met een lunch-
pakket de baan op en om 13.00 uur 
werd het startsein gegeven. Ook dit 
jaar werd ‘t speltype Texas Scram-
ble gespeeld. Een groot voordeel 
van deze spelvorm is dat de team-
geest er door wordt bevorderd en 
het zorgt er ook voor dat er sneller 
door de baan gelopen kan worden. 
Daarnaast nam een aantal enthou-
siaste dames en heren deel aan de 
clinic waarin zij de eerste beginse-
len van het golfspel bijgebracht kre-
gen en direct in de praktijk beoe-
fenden. Na afloop van de wedstrijd 
en clinic was er in het clubhuis een 
geanimeerde borrel en werd het 
wel en wee van de middag doorge-
sproken. Tijdens de prijsuitreiking 
mocht de enthousiaste flight van 
Hoekwater- de Vries (bestaande uit 
de heren Frans Sparnaaij, Frank de 
Vries, Guus Verschueren en Peter 
de Kwant) met 51 Stableford pun-

ten de beker van de eerste prijs in 
ontvangst nemen. Overigens was 
het niet alleen een heel gezellige 
wedstrijd, maar ook spannend ge-
zien de punten van de flights daar-
na die heel erg dicht bij elkaar ein-
digden. Na de prijsuitreiking gin-
gen de deelnemers in het sfeer-
volle clubhuis van G.C. Zeegersloot 
aan tafel en genoten van een uit-
stekend diner. Bij de loterij tijdens 
het diner, waarvoor vele sponsors 
fantastische prijzen ter beschik-
king hadden gesteld, gingen de lo-
ten in grote hoeveelheden grif van 
de hand. Hoogtepunt hier was de 
uitreiking van de zeer toepasselij-
ke eerste prijs: een 3Dgolfarran-
gement in Duitsland. Aan het ein-
de van de avond kon een tevreden 
organisatieteam de deelnemers in-
formeren dat deze Lions Golfdag, 
dankzij de vele deelnemers en al-
le zeer gewaardeerde sponsors 
een netto resultaat heeft opgele-
verd van 7.000 euro.Dit mooie be-
drag is bestemd voor de Stichting 
Historische Tuin Aalsmeer, die een 
audiotour gaat ontwikkelen, en een 
gift voor de Stichting Meer Armslag 
Aalsmeer die financiële ondersteu-
ning geeft aan zwemmers met een 
beperking.

Het winnende team bestaande uit Frans Sparnaaij, Frank de Vries, Guus Ver-
schueren en Peter de Kwant ‘geflankeerd’ door Lia Gardenier van het Lions 
organisatie comité.

Midweek OVAK goed gevuld
Aalsmeer - De jaarlijkse midweek 
van OVAK ging dit jaar naar Ootmar-
sum. Na een voorspoedige reis, met 
een koffiestop in Apeldoorn, kwam 
de bus rond 13.00 uur aan bij het 
Stadshotel Ootmarsum, dat op loop-
afstand ligt van het historische cen-
trum. Met excursies naar het Kris-
talmuseum in Borculo, het Klom-

penmuseum in Goor, het Onderwijs-
museum Educatorium en een dag-
tocht naar Duitsland was het pro-
gramma goed gevuld. Het operet-
te gezelschap ‘Capriccio’ zorgde 
op donderdagavond voor een spet-
terende afsluiting. Na een warme 
lunch bracht de bus het gezelschap 
vrijdagmiddag terug naar Aalsmeer. 

Zaterdag postzegel(ruil)beurs
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 19 
oktober gaan de deuren van Het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat om 
09.30 uur open voor iedereen en al-
le postzegelverzamelaars en -rui-
lers. De entree is gratis. Tijdens 
deze maandelijkse postzegel(ruil)
beurs zijn diverse handelaren aan-
wezig en kan er heerlijk gesnuffeld 
worden in de ruim 75 nieuwe stock-
boeken met daarin 1000-den ze-
gels op de verenigingstafel. Neem 
stockboek(en) met dubbele zegels 
mee, ruilen mag en kan hier ook. 
Van de ruiltafels wordt veelal dank-
baar gebruik gemaakt. Deze maand 
tevens weer een kleine tentoonstel-
ling van Cor van Meurs, ruilbeurslei-

der, over honden. De moeite waard 
om te zien hoeveel zegels er zijn 
met afbeeldingen van honden. Ver-
der kan een kijkje genomen worden 
in de kavels die in de veiling in okto-
ber niet zijn verkocht en die nu als-
nog te koop zijn. Met diverse top-
stukken en mooie zegels. Tevens is 
het mogelijk om tijdens de ruilbeurs 
lid te worden van de vereniging. Ui-
teraard is er ook weer een verloting 
waarmee mooie (planten)prijzen te 
winnen zijn. De ruilbeurs is open tot 
15.00 uur. Voor meer informatie: Cor 
van Meurs, tel. 0297-343885, Ger-
boud Zwetsloot, tel. 0297-345231 
of kijk op www.postzegelverenigin-
gaalsmeer.nl. 

Quilten in 
Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 23 oktober 
van 9.30 tot 11.30 uur is er gele-
genheid voor inloop en ontmoeting 
en ook bij de Oost-Inn in de Mika-
do aan de Catharina Amalialaan 66. 
Ook quilten staat weer op het pro-
gramma. Samen aan de slag, maar 
ook gezellig wat bijpraten. Iedereen 
is van harte welkom. Voor inlichtin-
gen: 0297-325636 of 345413 of kijk 
op oosterkerk-aalsmeer.nl.

Dartcompetitie 
in ’t Middelpunt
Aalsmeer - Dat darten een gezel-
lige sport is was afgelopen dins-
dagavond te merken, de sfeer in het 
Middelpunt was goed . De teams 
waren onderling fanatiek en toch 
sportief met elkaar in strijd. Na één 
maal een dip gehad te hebben, is 
het Tibor Hogervorst toch weer ge-
lukt om eerste te worden. De twee-
de plaats is behaald door Sebasti-
aan Dolk en op drie isTed van Ga-
len geëindigd. Het lijkt erop dat de 
kopploeg nu min of meer gevormd 
is, daar dezelfde namen toch iede-
re keer weer in het eerste blokje van 
beste drie staan, met af en toe een 
verrassende uitslag. Ook darten? 
Iedere liefhebber is welkom in het 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur, de 
aanvang is 20.00 uur.

Kortingsactie voor lezers
ABBA Mania live in Patronaat!
Haarlem - Na een succesvolle tour 
in het najaar van 2012 komt West 
End sensatie ABBA Mania terug 
naar Nederland! Op vrijdag 25 okto-
ber wordt een optreden gegeven in 
het Haarlemse Patronaat aan de Zijl-
singel 2. Sinds hun formatie in 1999 
heeft ABBA Mania al vele bezoe-
kers van alle leeftijden de hoogtijda-
gen van ABBA laten herbeleven. In 
2002 stonden ze maar liefst 18 we-
ken in het Strand Theatre in het Lon-
dense West End en verwelkomden 
ABBA fans van over de hele wereld. 
Vervolgens trokken ze zelf de wijde 
wereld in en gaven concerten in on-
der andere Venezuela, de Verenigde 
Staten, Tahiti, Mexico, Denemarken, 
Frankrijk en Duitsland. ABBA Ma-
nia neemt de bezoekers mee terug 

OPEN 19.00 AANVANG 20.00
VRIJDAG  25.10.2013  
MANIA
ABBA

naar de tijd dat ABBA de radiogol-
ven beheerste. ABBA Mania verpakt 
de tijdloze ABBA songs in een pak-
kend concert dat de muziek en stijl 
van ABBA eer aan doet. Doe mee 
en geniet van hits als ‘Mamma Mia’, 
‘Voulez Vous’, ‘Dancing Queen’, ‘Win-
ner Takes It All’, ‘Super Trouper’ en 
vele anderen. Lezers van deze krant 
krijgen een speciale korting! Knip de 
bon uit en u ontvangt bij aankoop 
van uw ABBA-Mania-ticket aan de 
kassa van Patronaat een korting 
van 2,50 euro per ticket (maximaal 
4 kaarten per bon en alleen geldig 
aan de kassa, ook in de voorverkoop. 
Niet geldig in combinatie met andere 
kortingen, geen restitutie of contan-
ten). Info via Patronaat: 023-5175858 
en www.patronaat.nl.
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Handelsbeurs Trade Fair 
Aalsmeer groter dan ooit
Aalsmeer - Van woensdag 6 tot en 
met vrijdag 8 november organiseert 
bloemenveiling FloraHolland de Flo-
raHolland Trade Fair Aalsmeer. 
Drie dagen lang is deze internationa-
le handelsbeurs dé plaats waar han-
delaren en producenten van sier-
teeltproducten elkaar ontmoeten en 
zaken kunnen doen. Meer dan 650 
kwekers en 50 veredelaars uit bin-
nen- en buitenland presenteren hun 
aanbod en tonen nieuwe producten 
of concepten aan exporteurs, groot-
handelaren en hun klanten. Dankzij 
een uitbreiding van maar liefst 5.000 
vierkante meters is de beurs verrijkt 
met de deelname van toonaange-
vende internationale veredelaars van 
bloemen en planten. Naast een com-
pleet overzicht van bloemen, plan-
ten, productconcepten en novitei-
ten, kan het vakpubliek nu ook te-
recht voor innovaties van verede-
laars. Daarmee is de FloraHolland 
Trade Fair een allesomvattende net-
werk- en inspiratiebeurs op het ge-
bied van sierteelt. Vanuit internatio-
naal perspectief wordt de FloraHol-
land Trade Fair hiermee nog aantrek-
kelijker voor een breder vakpubliek. 

Centraal op de beursvloer ligt The 
Village waar bezoekers van de beurs 
veel kunnen beleven. Naast inspira-
tie en trends worden mogelijkheden 
van afzetkanalen gepresenteerd die 
voor de sector vaak nog nieuw zijn. 
Daarnaast is veel aandacht voor zin-
tuigmarketing waarmee het koop-
gedrag van consumenten kan wor-
den beïnvloed. In The Village wordt 
dat geïntegreerd in winkelvloerop-
lossingen voor supermarkt, tuincen-
trum en bloemist die inspelen op be-
langrijke consumentenprofielen. No-
viteiten zijn belangrijk op de Flora-
Holland Trade Fair. In Aalsmeer wor-
den de nominaties voor De Glazen 
Tulp 2014 bekendgemaakt. Verder 
zijn er tientallen kwekers en verede-
laars met nieuwe producten en con-
cepten. De FloraHolland Trade Fair 
vindt plaats van woensdag 6 tot en 
met vrijdag 8 november in de vei-
ling aan de Legmeerdijk. De beurs 
is geopend op woensdag van 9.00 
tot 18.00 uur, donderdag van 9.00 tot 
17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 14.00 
uur. Voor vakpubliek is de toegang 
gratis. Meer informatie is te vinden 
op www.floraholland.com/tradefair.

Gouden milieu medaille voor 
Ziekenhuis Amstelland
Amstelveen - De heer Moors, voor-
zitter van de Raad van Bestuur van 
Ziekenhuis Amstelland heeft don-
derdag 3 oktober uit de handen van 
Adriaan van Engelen van MPZ en 
burgemeester Jan van Zanen van 
de Gemeente Amstelveen de Gou-
den Milieu Medaille ontvangen. Het 
ziekenhuis mag daarmee het officië-
le ‘Milieukeur’ keurmerk voeren. Zie-
kenhuis Amstelland is de eerste zor-
ginstelling in Nederland die een gou-
den keurmerk krijgt. Burgemees-
ter van Zanen van de gemeente Am-
stelveen noemde dit een bijzonde-
re prestatie en een fantastisch voor-

beeld voor andere zorginstellingen in 
de regio en in Nederland. Jacques 
Moors, voorzitter van de Raad van 
Bestuur, is erg trots op deze erken-
ning. “Milieu was altijd al een be-
langrijk item voor het Ziekenhuis, 
maar vanaf 2010 is het ziekenhuis 
intensiever aan de slag gegaan met 
duurzaamheid en milieu. Dat past ge-
heel en al binnen het beleid van het 
ziekenhuis, dat de menselijke maat 
centraal stelt. Dit wordt tot uitdruk-
king gebracht in onze slogan ‘Aange-
naam Dichtbij’. En het resultaat mag 
er zijn: een zilveren medaille in 2012 
en nu de gouden medaille”.

Taalachterstand vroegtijdig aanpakken
OTT gaat verder met Opstap(je)
Aalsmeer - Als kinderen een taal-
achterstand hebben, kan hen dat erg 
in de weg zitten, op school maar ook 
later in hun leven. Daarom is er het 
project Opstap(je) dat de taalachter-
stand wil verkleinen of voorkomen. 
Het programma stimuleert de ont-
wikkeling van kinderen in een vroe-
ge fase. Vanaf september heeft Ons 
Tweede Thuis het project Opstap(je) 
in de gemeenten Amstelveen, 
Aalsmeer en Kudelstaart overgeno-
men. Ons Tweede Thuis gaat uit van 
de methode Opstapje voor kinde-
ren van 2 tot 4 jaar en van de metho-
de Opstap voor kinderen van 4 tot 6 
jaar. Maar nog belangrijker is het om 
aan te sluiten bij de ideeën over op-
voeding van de ouders. Ons Tweede 
Thuis is bekend met ondersteuning 

in de opvoeding en gaat in de ver-
trouwde thuissituatie met ouders en 
kinderen aan de slag. Daarnaast is 
er een aantal groepsbijeenkomsten 
voor ouders die deelnemen aan het 
project. Tijdens deze bijeenkomsten 
krijgen zij informatie over de ontwik-
keling van een kind en is er ruimte 
om ervaringen uit te wisselen en pro-
blemen te bespreken. De schoolarts 
of het consultatiebureau geeft de in-
dicaties voor Opstap(je). Ons Twee-
de Thuis hoopt met de ontwikkeling 
van Opstap(je) bij te dragen aan een 
optimale ontwikkeling van kinderen. 
Voor vragen kan contact opgeno-
men worden met Freya Post via 023-
5541900 of 06- 12919324 (maan-
dag, dinsdag en donderdag) of via 
f.post@onstweedethuis.nl.

Nu al met het voorjaar bezig zijn!
Workshops ‘bollenmand 
vullen’ bij kwekerij Koster
Kudelstaart - Nu al gezellig be-
zig zijn met het voorjaar, wie wil dat 
tijdens deze gure dagen nou niet? 
Dat kan aan de Hoofdweg 152 in 
Kudelstaart. Kwekerij Koster is ge-
specialiseerd in de verkoop van vele 
soorten bloembollen. Uniek is dat er 
ook workshops ‘bloembollenmand 
vullen’ worden georganiseerd. Tui-
nieren is vooruit denken, dus om 
in het voorjaar te kunnen genie-
ten van bloeiende bollen, is het nu 
de tijd om ze te planten. Bij Koster 
kunnen allerlei soorten bloembol-
len gekocht worden, van de beken-
de narcis, tulp, krokus, iris of hya-
cint tot aparte, maar prachtige an-
dere soorten bollen. Ook worden de 
populaire amaryllisbollen in diver-
se soorten en kleuren te koop aan-
geboden. De kwekerijwinkel is van 
oktober tot eind december open en 
de mogelijkheid wordt gegeven om 
lekker rond te neuzen tussen de ve-
le bakken met verschillende soor-
ten. Maar kwekerij Koster organi-
seert ook workshops ‘bollenmand 
vullen’. Deelnemers worden ontvan-
gen met koffie of thee en krijgen 
eerst uitleg over bloembollen in het 
algemeen en de kwekerij. Daarna is 
het tijd om zelf aan de slag te gaan. 
Onder de professionele en enthou-
siaste leiding van Kees Koster mag 
een mand met potgrond en met ver-
schillende soorten bloembollen ge-
vuld worden. Deze bloembollen mo-
gen de deelnemers zelf uitkiezen. 
Dit gaat laag voor laag, wat ook wel 
etagebeplanting genoemd wordt. 
Alle bakken met bollen zijn duidelijk 
genummerd, zodat je weet in wel-
ke laag ze moeten komen en hoe-

veel stuks er nodig zijn. Tevens zijn 
ze voorzien van goede beschrijvin-
gen en foto’s zodat bekend is hoe 
de bloemen eruit zien in het voor-
jaar. Boven op de bollen komen een 
aantal viooltjes, zodat de mand ook 
nu al leuk is om naar te kijken. Tus-
sen het ‘werk’ door worden tips en 
aanwijzingen gegeven. De twee 
uur durende workshops worden in 
de maanden oktober, november en 
december gegeven. De workshops 
kunnen tevens door groepen ge-
volgd worden; personeelsuitjes, ver-
enigingen, vrijgezellenfeestjes, etc.
Van februari tot en met mei kan ge-
noten worden van de zelfgemaakte, 
kleurrijke mand met bollen! Voor op-
gave: 0297-367254 of 06-28146531.  
Meer informatie op www.bollen-
mand.nl.

Uw stofwisseling weer in 
balans met Vortho
Aalsmeer - Heeft u last van over-
gewicht? Heeft u last van klachten 
die verband houden met overge-
wicht zoals diabetes type 2, te hoge 
bloeddruk, verstoorde cholesterol-
waardes, chronische vermoeidheid? 
Wilt u tot op hoge leeftijd gezond 
en vitaal zijn? Het klinkt te mooi om 
waar te zijn, maar het kan echt! Als 
u de juiste voeding tot u neemt zul-
len uw klachten verminderen of zelfs 
verdwijnen en zult u verlost worden 
van overtallige pondjes. Dit kan met 
Metabolic Balance, een voedings-
plan waarmee u uw stofwisseling 
weer in balans brengt door het re-
guleren van de insulineafgifte. Mar-
jon Middelkoop, eigenaresse van het 
pas opgerichte Vortho, kan u bege-
leiden naar uw doel, namelijk slan-
ker en gezonder door het leven gaan. 
Na een eerste (gratis) intake wordt 
er aan de hand van 35 verschillen-
de bloedwaardes en een inventari-
satie van uw klachten, uw lengte en 
gewicht een persoonlijk voedings-
plan opgesteld. Al na 1 tot 2 weken 
zult u de eerste resultaten gaan mer-
ken, u zult zich energieker gaan voe-
len en ook zullen de eerste kilo’s ver-
dwijnen. Bij Metabolic Balance eet u 
gezonde voeding, driemaal daags, en 
dat zijn juist die voedingsstoffen die 
ervoor zorgen dat uw bloedsuiker-
spiegel gereguleerd wordt. Daardoor 
heeft u tussen de maaltijden door 
nauwelijks honger. 
Marjon heeft het zelf aan den lijve 
ondervonden, vorig jaar is ze met dit 

programma 14 kilo in 10 weken af-
gevallen en is nu nog steeds slank en 
vitaal. “Het mooie aan dit program-
ma is dat je ook leert welke voeding 
goed en niet goed voor je is. Je leert 
weer te luisteren naar je lichaam”, 
vertelt de Vortho eigenaresse. Te-
genwoordig eten de meesten men-
sen te veel en ook te veel onvolwaar-
dige voeding waardoor het lichaam 
niet krijgt wat het nodig heeft. Met 
name eten de meeste mensen te-
veel (slechte en snelle) koolhydraten 
waardoor het overgewicht de afgelo-
pen 20 jaar enorm is toegenomen (bij 
mannen van 40 naar 53%, bij vrou-
wen van 30 naar 42%). “Naarmate 
we ouder worden zullen de gevolgen 
van het overgewicht steeds duidelijk 
naar voren komen. Gemiddeld leven 
mannen 48 jaar klachtenvrij en vrou-
wen 42 jaar. Als je dan uitgaat van 
de gemiddelde leeftijd van mannen 
en vrouwen betekent dit dat mannen 
30 jaar van hun leven gezondheids-
klachten hebben en vrouwen zelfs 
40 jaar!”, vervolgt Marjon. “Met alle 
zorgtaken die de overheid afschuift 
op de burger is het belangrijk om zo 
lang mogelijk zelfstandig te kunnen 
wonen en zo min mogelijk afhanke-
lijk te zijn van zorg, die vaak op de 
buren en kinderen terecht komt”, be-
sluit ze haar verhaal. Benieuwd hoe 
het programma precies werkt? Of 
wilt u een persoonlijke uitleg? Kijk 
dan op de website van Marjon: www.
vortho.nl of bel voor een afspraak op 
06-55117628.

Playstation voor mevrouw Boer 
Aalsmeer - Tijdens de braderie op 
7 september in het centrum waren 
Autobedrijf Nieuwendijkmedewer-
kers Mike en Leon aanwezig met 
een Nissan Qashqai en Micra. Zeer 
veel belangstellenden brachten een 
bezoekje aan de Nieuwendijkstand 
en vulden de prijsvraag in. De auto’s 
werden goed bekeken en de kinde-
ren stonden in de rij voor een Nieu-
wendijk ballon. Veel mensen de-
den mee aan de prijsvraag: ‘Hoe-

veel strandballen liggen er in deze 
Nissan Micra?’ De antwoorden lie-
pen erg uiteen, maar uiteindelijk is 
het goede antwoord gegeven door 
mevrouw Boer uit Aalsmeer. Ver-
koopadviseur Mike Runge heeft 
mevrouw Boer en haar partner een 
Playstation mini mogen overhandi-
gen. Ze waren er heel blij mee en 
waren er van overtuigd dat de klein-
kinderen hier ook heel vrolijk van 
zouden worden. 

Waarschijnlijk extra geld voor 
ontwikkelingssamenwerking
Aalsmeer - Op woensdagavond 9 
oktober hield OSA weer haar jaar-
lijkse presentatieavond. Er waren 
presentaties van drie scholen aan-
gekondigd met projecten in Ne-
pal, Mexico en Kenia. De voorzitter 
van OSA opende de avond, gevolgd 
door een vriendelijk woord van wet-
houder Ad Verburg. Nadat hij het 
beleid van de gemeente op het ge-
bied van ontwikkelingssamenwer-
king kort had toegelicht, sprak hij 
zijn bewondering uit over het werk 
dat het bestuur geheel vrijwillig doet 
om te zorgen dat het subsidiegeld 
bij prachtige projecten komt. Er is in 
B & W dan ook gesproken over een 
deel van de opbrengst van de kle-
dinginzameling uit de KICI bakken, 
die overal in de gemeente staan, 
toe te kennen aan OSA. Enig voor-
behoud is dat de gemeenteraads-
leden daarmee moeten instemmen. 
Het zou betekenen dat naast de ge-
meentelijke subsidie er extra geld 
beschikbaar gaat komen ter onder-
steuning van ontwikkelingsprojec-
ten, vermoedelijk 10.000 euro. Om-
dat dit jaar wel erg veel subsidie-
aanvragen zijn binnengekomen bij 
OSA, zou dit erg welkom zijn, want 
alle aanvragen kunnen dan gehono-
reerd worden en hoeven niet tot het 
volgende jaar uitgesteld te worden. 
Na dit verheugende bericht kwa-
men de presentaties aan bod. De 
heer André Maas van de Antonius-
school uit Kudelstaart vertelde uit-
voerig en enthousiast  over hun pro-
ject in 2012, de bouw van een school 
in Nepal. De kinderen hebben daar-
voor kunstwerkjes gemaakt in sa-
menwerking met een kunstenaar en 

verkocht en ook een sponsorloop 
gehouden. De bezoekers kregen via 
een videopresentatie te zien dat de 
bouw van de Sapanaschool in Ne-
pal in volle gang is. Na de Mexi-
caanse muziek en zang van Car-
los Rivas werd een presentatie na-
mens De Hoeksteen gedaan. Jam-
mer dat er geen vertegenwoordiger 
van de school zelf was, maar geluk-
kig kon de heer Naber, vader van 
Paulien Naber die al meer dan 15 
jaar werkt in het weeshuis in Mexi-
co, samen met een bestuurslid van 
OSA veel vertellen over de fonds-
werving destijds. Er werden beel-
den getoond van het project waarop 
ook de aangeschafte wasmachines 
te zien waren. De derde school Sa-
men Een zou een presentatie hou-
den over hun project in Kenia, de 
Boston Children School waarvoor 
zij in 2012 via het maken en verko-
pen van kunstwerkjes geld hadden 
ingezameld. Het geld en de aange-
vraagde subsidie is besteed aan la-
boratoriummateriaal voor hun spon-
sorschool in Nairobi, Kenia. Helaas 
was er niemand aanwezig van de 
Samen Een school om de presenta-
tie te houden en was de avond na 
wat kritische vragen daarover afge-
lopen. Terugkijkend was het een in-
formatieve en geslaagde avond in 
de Raadskelder van het gemeente-
huis met ruim 60 belangstellenden. 
Mocht u ook een project willen on-
dersteunen en subsidiegeld, naast 
uw inzameling, nodig hebben? Kijk 
daarvoor op de website van OSA: 
www.osa-aalsmeer.nl voor alle in-
formatie en voorwaarden. Bellen 
kan ook, telefoon: 0297-321509.

Politie op bezoek bij OVAK
Aalsmeer - Op vrijdag 11 oktober 
heeft de OVAK de politie op bezoek 
gehad. De politiemedewerkers heb-
ben op indringende manier laten zien 
hoe je je op moet stellen bij onder 
andere bezoek van bijvoorbeeld ie-
mand die zich voordoet van de thuis-
zorg, pakketbezorger of een monteur 
voor de verwarmingsinstallatie, ect. 
Vertrouwt u het niet vraag dan altijd 
een legitimatiebewijs en laat ze zeker 

niet binnen. Zorg voor een ketting op 
de deur en gebruik deze ook. Wordt 
er toch ingebroken en uw bankpas 
is meegenomen, vertel dan nooit aan 
wie dan ook het nummer van uw pin-
pas. Bij het pinnen laat je niet helpen 
en wijs de mensen erop dat ze vol-
doende afstand moeten houden. Een 
bijzonder leerzame middag die bijge-
woond werd door ruim dertig leden 
van de OVAK.

De bloemenzegelwinkeliers 
later weer van zich horen
Aalsmeer - Ook in oktober zijn 
weer aan twintig cadeaubonnen van 
5 euro uigedeeld aan spaarders van 
Bloemenzegels. De gelukkigen zijn: 
C.M. Alderden, Marktstraat 4; A. 
Bleeker, Beatrixstraat 41; Boots-
man, Kamperfoeliestraat 35; A. 
Braam, Wilgenlaan 11; Bruine de 
Bruin, Staartmees 3 in Uithoorn; 
Marion Bucket, Lunalaan 2; P. Eve-
leens, Uiterweg 90; A. v.d. Geest, 
Kudelstaartseweg 242; D. v.d.Geest, 

Lisdoddestraat 144; Leontien de 
Graauw, Saturnusstraat 24; Dia-
na de Groot, Snoekbaarsstraat 52; 
M. Heideman, Gerberastraat 55; M. 
Jansen, Aalsmeerderweg 85; J.F. 
v.d. Laarse, Chrysantenstraat 19; D. 
Maarse, Vivaldihof 4; H. Maarse-
Eveleens, Oosteinderweg  35; M.J. 
v.d. Meulen-Vet, Primulastraat 75; 
C. Moenis-Jore, Driekolommenplein 
15; W. van Velzen, Locatellihof 5 en 
M. van Woerden, Hoofdweg 145.

Snoeiboot vaart weer uit 
Aalsmeer - Op zaterdag 19 okto-
ber en zaterdag 2 november vaart de 
snoeiboot weer uit om eilandeigena-
ren op de Westeinderplassen de mo-
gelijkheid te geven hun snoeihout 
gratis en op een verantwoorde ma-
nier af te voeren. Van 9.00 tot 12.00 
uur is de snoeiboot te vinden bij 
Schuilhaven de Winkel aan de Gro-
te Poelzijde en van 13.00 tot 16.00 
uur bij het 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. 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. Par-
ticuliere eilandeigenaren kunnen hier 
aan meewerken door alle overhan-
gend groen boven het water van de 
sloten en vaarwegen te snoeien en af 
te voeren naar de snoeiboot. Bedrijfs-
afval, zoals seringenhout en -kluiten 
wordt niet geaccepteerd. Voor meer 
informatie over de takkeninzameling 
en de snoeiboot kan contact opgeno-
men worden met de servicedesk Am-
stelveen/Aalsmeer afdeling vaarweg-
beheer via 020–5404911.
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kinder- en jeugdkrant
Engels op OBS Kudelstaart
Kudelstaart - Het was in het jaar 
1977 dat de leerkrachten van de 
openbare lagere school Cuidelstaert 
besloten om het vak Engels in te 
voeren in klas 6. De lessen werden 
gegeven via een radio (jawel!) pro-
gramma onder de titel Switch On! 
Verder dan een paar lessen kwa-
men ze echter niet. De rijksinspec-
teur kreeg er lucht van en stuur-
de het hoofd der school een brief 
waarin hij meldde dat Engels geen 
vak voor de lagere school kon zijn. 
Dat moest overgelaten worden aan 
het voortgezet onderwijs. Hij ein-
digde zijn brief met de woorden: 
Switch On, Switch Off! Wat zijn de 
tijden veranderd. Op de meeste ba-
sisscholen is het vak Engels inge-
voerd in de groepen 7 en 8. Op de 
OBS Kudelstaart zijn ze dit jaar een 
stapje verder gegaan. Het vak En-
gels wordt vanaf dit schooljaar ge-
geven van groep 5! De radio komt 
er natuurlijk allang niet meer aan 
te pas, zelfs de televisie moest uren 

inleveren. De lessen worden gege-
ven met ondersteuning van het digi-
tale schoolbord, een fantastisch fe-
nomeen in onderwijsland. Wat een 
ontwikkeling in al die jaren. Rest 
nog te melden dat de rijksinpecteur 
zijn brief over het verbod van het 
vak Engels eindigde met een P.S.: 
“Ik zal in het vervolg ook geen toe-
stemming verlenen voor het vak oli-
fanten dresseren!” Toen was er nog 
humor bij de inspectie…

Voor jeugd 9 tot 13 jaar
Filmworkshop in bibliotheek
Aalsmeer - Ben je tussen de 9 en 13 
jaar? Dan kan je midden in de herfst-
vakantie een leuke workshop volgen 
in de bibliotheek. Tijdens de work-
shops Klaar voor de start mogen kin-
deren hun eigen sportfilm maken. De 
deelnemers leren hoe ze hun sport 
het beste op beeld kunnen zetten en 
hoe een eigen sportpromotiefilm ge-

maakt wordt. De meiden en jongens 
mogen hun eigen sport uitbeelden, 
dus neem vooral sportkleding mee. 
De filmworkshop is op donderdag 24 
oktober in de Amstelland bibliotheek 
in de Marktstraat van 9.30 tot 12.00 
uur. Kaarten zijn te verkrijgen in de 
bibliotheek en online te bestellen via 
www.debibliotheekamstelland.nl.

Kinderboekenweek Graankorrel
Kudelstaart - De kinderboekenweek 
is 2 oktober op De Graankorrel op 
spectaculaire wijze geopend. De kinde-
ren van groep 5 startten met een optre-
den op het podium met het lied ‘Klaar 
voor de start’. Hierna werden alle kinde-
ren van de Graankorrel in twee teams 
verdeeld en deden ze onder de enthou-
siaste leiding van juf Anita een heuse 
wedstrijd aan de hand van onderwer-
pen uit vier kinderboeken. Teamleiders 
juf Wendy en juf Sharon coachten hun 
teams fantastisch. Het werd uiteinde-
lijk gelijk spel. Aan het einde van de 
ochtend was de (welbekende) kleed-
jesmarkt een groot succes, veel kin-

derboeken kregen een nieuwe eige-
naar. Op maandag 7 oktober is, even-
eens met groot succes, een sportdag, 
gehouden. Vrijdag 11 oktober is de kin-
derboekenweek afgesloten met het ra-
den van verschillende sporten, die wer-
den uitgebeeld door de leerkrachten. 
Ook was er een prijsuitreiking van de 
mooiste teken- en schrijfwedstrijd. 

Kookworkshop De Binding
Aalsmeer - Een aantal kinderen van 
Sam Sam en kinderen van de ba-
sisscholen De Hoeksteen en Samen 
Een heeft vier weken lang een kook-
workshop gevolgd onder leiding van 
Pam van De Binding. Zo begonnen zij 
24 september aan een eenvoudige, 

maar super lekkere eigengemaakte 
appelmoes! De tweede keer stond la-
sagne op het menu en tijdens de les-
sen drie en vier wordt het ook zeker 
weer smullen. Met als afsluiting tij-
dens de vierde keer iets lekkers ma-
ken voor acht mensen uit de wijk.

Leuke voorstellingen jeugdige bezoekers 
Voorbereidingen Crown Theater 
Aalsmeer in volle gang!
Aalsmeer - Alle vrijwilligers van het 
Crown Theater Aalsmeer zijn druk 
bezig met de voorbereiding en pro-
motie voor alle voorstellingen die 
komen gaan. Twee van hen houden 
zich vooral bezig met de kindervoor-
stellingen. Annemieke van Saarloos 
werkt al vanaf augustus vorig jaar 
belangeloos mee. “Ik zag een arti-
kel in een weekkrant en dacht met-
een: Dat is wat voor mij! Directeur 
Peter van Eick deed daarin een op-
roep. Hij is vrijwilliger van het eerste 
uur en ik wilde dolgraag vrijwilliger 
nummer twee worden. Ik ben onder 
andere verantwoordelijk voor het 
secretariaat, regel de personeelsza-
ken en coördineer de planning van 
alle gastvrouwen. Daarnaast ben ik 
PM-er (projectmanager) van alle 
jeugdvoorstellingen. En dat is ont-
zettend leuk om te doen. Ik ben zelf 
uit de kleine kinderen, maar ik ge-
niet er nog steeds van om met kin-
deren bezig te zijn. Het vrijwilligers-
werk slokt overigens best veel tijd 
op, maar het is ontzettend dankbaar 
werk en ik mag zelf natuurlijk gezel-
lig al die optredens bijwonen. Dat 
zijn voor mij de krenten uit de pap, 
hè.” Annemieke is samen met Jolan-
da de Kruijf van alles aan het verzin-
nen om de kaartverkoop te stimule-
ren. Jolanda vertelt ook enthousiast 
over hoe zij, nu precies een jaar ge-
leden, bij het theater kwam: “Ik zat 
vorig jaar eventjes zonder werk, dus 
dacht mijn vrije tijd ‘even op te vul-
len’ met wat theaterwerk. Dat ‘even’ 
is een jaar geworden. Inmiddels heb 
ik weer een baan, maar ik kan het 
Crown Theater gewoonweg niet los-
laten. Het is té leuk om te doen en 
bovendien, het zou zo zonde zijn als 
die stoelen leeg blijven toch?” Het 
is duidelijk, de meiden dragen het 
Crown Theater een zeer warm hart 
toe. 

Kindervoorstellingen 
Wat is er aankomende periode alle-
maal te zien en te beleven? Anne-
mieke en Jolanda: “Op 20 en 21 ok-
tober trapt de musical Arthur af. De-
ze productie loopt via vakantievei-
lingen, daar hoeven wij dus niets 
aan te doen. Op 30 oktober komt 
Buurman en Buurman naar het the-
ater met twee middagvoorstellin-
gen. Een ontzettend grappige voor-
stelling voor peuters vanaf een jaar 
of drie. Het concept is bekend van 
televisie en gaat over twee onhandi-
ge maar vindingrijke klussers. Als je 

kaartjes koopt kan er meteen mee-
gedongen worden naar een mooie 
prijs. Kinderen mogen met een zelf-
gemaakt knutselwerk (bijvoorbeeld 
een kijkdoos) naar het theater ko-
men, of een kleurplaat inkleuren die 
te downloaden is via de website.” 
Op 27 november is theater Terra aan 
de beurt met de productie Mr. Fin-
ney, naar de bekende boeken van 
Prinses Laurentien van Oranje. De-
ze voorstelling, voor kinderen van-
af zes jaar, zal die woensdagmiddag 
twee maal in de Club plaatsvinden. 
Ouders kunnen dan gezellig met 
een drankje achterin plaatsnemen 
terwijl de kinderen geboeid zullen 
luisteren naar dit gloednieuwe en 
muzikale verhaal. De Zwarte Pie-
ten van de ‘Swingende Zwarte Pie-
tenshow’ zetten vervolgens op 4 de-
cember de boel op stelten. Zij zullen 
kinderen laten dansen, swingen en 
zingen in deze vrolijke show. Anne-
mieke geeft nog een extra tip voor 
werkgevers: “Bedrijven worden uit-
genodigd om dit unieke Sinterklaas-
feestje bij te wonen met hun perso-
neel. Dan hoeven ze dit niet in hun 
bedrijfsruimtes of kantines te doen. 
Crown Theater neemt die zorg uit 
handen. Makkelijker kan toch niet?” 
Op 19 december komt Loud! naar 
het theater. Als je houdt van Syty-
cd, dan móet je bij dit Urban Dans 
Spektakel aanwezig zijn. Je kunt 
het allemaal helemaal live meema-
ken. Kaarten voor alle voorstellingen 
zijn nu te koop tegen Sprintprijzen. 
Hierbij geldt wel: op is op. Bel met 
0900-1353 of bezoek de compleet 
vernieuwde en gebruiksvriendelijke 
website voor actuele prijsinforma-
tie en exacte data www.crownthea-
teraalsmeer.nl. Hierin staat ook dat 
de Kinderband (opgetreden tijdens 
Vuur en Licht én op corsodag) in ja-
nuari naar het Crown Theater komt, 
dat er een Wintercircus twee maal 
zal plaatsvinden en dat er vanaf ja-
nuari nog veel meer kindervoorstel-
lingen te bezoeken zijn, zoals Afblij-
ven en Junglebook, te veel om op te 
noemen. De enthousiaste vrijwillig-
sters tot slot: “Er is keuze genoeg 
voor iedereen! Nog wel interessant 
om te noemen is dat we tegenwoor-
dig ook leuke arrangementen aan-
bieden. De vernieuwde horeca in 
de Studio’s zal mede bijdragen aan 
weer een succesvol seizoen. Wij 
zien u graag in het theater!”

Door Miranda Gommans

Joep en Noël wereldkampioenen! 
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
werden de wereldkampioenschappen 
Tang Soo Do gehouden in Rotterdam. 
Vijftien leden van Wassanim deden 
hier aan mee. Het toernooi is bezocht 
door 1000 deelnemers uit 12 landen. 
Alle deelnemers waren ingedeeld 
naar leeftijd, rang en gewicht. Er wa-
ren veel categorieën om in te vech-
ten en een prijs te behalen. De le-
den van Wassanim hebben een super 
prestatie afgeleverd en hoofdinstruc-
teur Johan van der Nald is natuurlijk 
heel trots op alle prijswinnaars! Joep 

Sparnaaij is wereldkampioen gewor-
den bij het sparren, net als Noël van 
Gijzel. Door de vijf leden Lulu Jiang, 
Sem Pater, Kyano Verschragen, Jolo-
mi Ayutsede en Olivier Meilink is zil-
ver behaald bij het sparren. En brons 
is behaald door Renzo Pauw, Nick Pa-
ter, Roxy Watchman, Xander van San-
ten en Dean Wijga. In november gaan 
weer 4 proeflessen gegeven worden 
in deze Koreaanse karatesport Voor 
meer informatie: www.wassanim.nl 
of bel hoofdinstructeur Johan van der 
Nald: 0646827613.

Oosteinder danst voor War Child
Aalsmeer - Dat de kinderen van De 
Oosteinder kunnen dansen, dat weet 
nu iedereen. Wat een feest was het 
in de Bloemhof! In een reis om de 
wereld lieten alle kinderen de dans 
zien die zij die dag hadden geleerd. 
Dat deden zij niet voor niets: Ouders, 
opa’s, oma’s en andere bekenden 

mochten een kaartje kopen om te ko-
men kijken naar de show. Dit leverde 
het mooie bedrag van 1663 euro op. 
Dit geld komt volledig ten goede aan 
War Child. Met een spetterende fina-
ledans waar kinderen en toeschou-
wers aan meededen werd het optre-
den afgesloten. Een superdag!

Nieuw: Bootcamp en survival circuit

Sport en spel in zwembad 
en sporthallen in vakantie
Aalsmeer - De herfstvakantie staat 
voor de deur en dat betekent weer 
volop extra activiteiten in zwembad 
De Waterlelie en de sporthallen De 
Proosdijhal en De Bloemhof. Natuur-
lijk is er in De Waterlelie volop gele-
genheid om extra te gaan vrij zwem-
men. Tijdens het vrij zwemmen worden 
er diverse activiteiten georganiseerd in 
en om het water. Nieuw dit jaar is de 
bootcamp voor kinderen van 8 tot en 
met 12 jaar op dinsdag 22 oktober op 
het buitenterrein van het zwembad. De 
kinderen krijgen een uitdagende boot-
camp van Sabiene Kuiper, de Sport-
stimulator van ESA BV en specialist in 
het geven hiervan. De kinderen moe-
ten zich van tevoren inschrijven via de 
receptie van het zwembad. De kosten 
voor deelname zijn 3.90 euro per per-
soon, inclusief zwemmen tot 14.30 uur. 
De kinderen moeten komen in sport-
kleding, een grote tas voor hun vie-
ze spullen bij zich hebben en scho-
ne kleding voor na het zwemmen. Op 
donderdag 24 oktober is er van 12.00 
tot 13.00 uur een survival-circuit door 
het bad. Kinderen mogen komen in 
een shirt en korte broek. Na 13.00 uur 
wordt het circuit weggehaald en is het 
bad weer vrij om lekker zelf te spelen. 
Ook als een kind niet mee wilt doen 
met het survival-circuit, kan hij of zij 
gewoon komen vrij zwemmen. Op de 
andere dagen worden er natuurlijk 
ook allerlei activiteiten gehouden, zo-
als snorkelen en aquarobics voor kin-
deren. Voor alle andere vrij zwemtijden 
en activiteiten kan gekeken worden 

op de website. Zoals elke schoolva-
kantie worden er weer sport en spel-
instuiven gehouden. Niet alleen in De 
Proosdijhal, maar dit keer ook weer in 
De Bloemhof. Op maandag 21 okto-
ber is de instuif in De Proosdijhal Ku-
delstaart met medewerking van sport-
vereniging Omnia en op woensdag 23 
oktober in De Bloemhof aan de Horn-
weg. De tijd is voor alle instuiven van 
09.30 tot 12.00 uur. Tijdens de instui-
ven staan er in de sporthallen allerlei 
speeltoestellen opgesteld. Alle kinde-
ren van 4 tot en met 12 jaar zijn van 
harte welkom en kunnen heerlijk klim-
men en klauteren, zwieren en zwaaien 
en nog veel meer. Ook ouders worden 
dit jaar uitgedaagd om met hun kin-
deren mee te spelen. Zij kunnen sa-
men met uw kind mee doen met on-
der andere kegelen en badminton. In 
de herfstvakantie gaan de baby en 
peuterlessen op woensdag 23 en don-
derdag 24 oktober overigens gewoon 
door. De lessen op vrijdag 25 oktober 
vervallen. Voor alle informatie, ope-
ningstijden en adressen, kan gekeken 
worden op: www.esa-aalsmeer of bel 
0297-322022.

Fruit op de Jozefschool
Aalsmeer - De Jozefschool doet 
mee aan de EU schoolfruitwe-
ken, waarin de school twintig we-
ken lang gratis fruit voor alle leer-
lingen krijgt. EU-Schoolfruit stimu-
leert kinderen samen fruit en groen-
te te eten in de klas. Dit werd reeds 
gestimuleerd, doordat de school de 
kinderen op maandag en woens-
dag fruit of groenten als pauzehapje 
mee liet nemen. Maar nu krijgen de 
kinderen dus drie keer in de week 
gratis fruit van school. Er zitten veel 
voordelen aan de schoolfruitweken. 
Kinderen hebben elke dag minimaal 

twee keer fruit en 150 gram groen-
te nodig. Om dat te halen kunnen 
ze de eetmomenten op school niet 
missen. Leerlingen die gezond eten 
zitten lekkerder in hun vel, krijgen 
minder snel griep, voelen zich fit-
ter en leren makkelijker. Zien eten, 
doet eten. Kinderen durven door 
EU-Schoolfruit meer soorten fruit en 
groente te proeven. En het is leer-
zaam. Kinderen leren over de her-
komst en gezondheids-voordelen 
van fruit en groente. Kortom, de Jo-
zefschool is niet alleen een leuke, 
maar ook een gezonde school!

Ballonnenclown 
in Oost-Inn
Aalsmeer - Het is herfstvakantie 
en daarom is er woensdagmiddag 
23 oktober van 15.00 tot 16.00 uur 
speciaal voor de kinderen in de leef-
tijd van 4 tot 8 jaar een voorstelling 
met ballonnen. De kinderen worden 
actief betrokken bij het verhaal dat 
gaat over een lieveheersbeestje. Na 
afloop is er voor iedereen nog een 
traktatie. De toegang is gratis. De 
ballonnenclown komt naar de Oost-
Inn in de Mikado aan de Cathari-
na-Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 
0297-325636 of 0297-345413. 

Nieuw: Sinterklaas en de Pietenschool

Naar de (jeugd)film in de 
herfstvakantie in Crown
Aalsmeer - Speciaal tijdens de herfst-
vakantie volgende week biedt Crown 
Cinema een gevarieerd pakket (jeugd)
films, zodat tijdens bijvoorbeeld een 
regenachtige dag heerlijk warm bin-
nen met popcorn genoten kan worden 
van een spannende en leuke animatie-
film. Zoals de film ‘Turbo’ 3D over de 
slak Turbo, die droomt er van een snel-
le coureur te worden. Vrijdag te zien 
om 16.15 uur, van zaterdag tot en met 
woensdag om 14.15 uur. ‘Planes 3’ 3D, 
over de avonturen van sproeivliegtuigje 
Dusty. In de bioscoop in Aalsmeer gaat 
hiervoor het licht uit van zaterdag tot 
en met woensdag om 16.15 uur. En de 
kinderfilm ‘Sinterklaas en de Peperno-
ten chaos’. Dit jaar staat de sinterklaas-
film in het teken van de crisis. Zaken-
man Brutus Brein (Tony Neef) heeft het 
gemunt op het fortuin van de goedhei-
ligman. Van dit feest voor de jongste 
jeugd kan genoten worden op zondag 
en dinsdag om 12.30 uur en maandag 
en woensdag om 10.45 uur. En nieuw 
in Crown Cinema: ‘De club van Sinter-
klaas en de Pietenschool’. Welk kind wil 
nou niet ontdekken hoe je een zwar-
te piet wordt? Maar ja, daarvoor moet 
je wel binnengelaten worden op het 
kasteel van Sinterklaas! Dit jaar geeft 
Sinterklaas één kind de kans om deze 
droom waar te maken. Ergens in Ne-
derland is een gouden pepernoot ver-
borgen. Wie ‘m vindt kan naar de Pie-

tenschool in Spanje. Maar wat als er 
twee gouden pepernoten gevonden 
worden? Deze zaterdag, maandag en 
woensdag te zien om 12.30 uur, op 
zondag en dinsdag 75 minuten lang 
ademloos kijken vanaf 10.45 uur. Kaar-
ten reserveren kan door een mail te 
sturen naar info@crowncinema.nl of 
bel 0297-753700. Voor meer informa-
tie: www.crowncinema.nl. Adres: Van 
Cleeffkade 15a.

Midgetgolf ook 
in vakantie open
Aalsmeer - Volgende week is het 
herfstvakantie in de regio. De school-
jeugd is vrij. Voor wie zich verveeld, 
is er een alternatief: Kom in de mid-
dag tussen 13.00 en 17.00 uur naar de 
midgetgolfbaan in de Hornmeer. Voor 
3 euro ( tot en met 12 jaar ) ontvang 
je een stick en een bal om een ron-
de te spelen. Ook ouderen zijn uiter-
aard welkom. Zij betalen 3.50 euro. 
Bovendien is er in het clubhuis van 
alles te koop: Fris, snoep en zelfs nog 
divers ijs voor redelijke prijzen. Na de 
vakantie is de baan open op woens-
dag - zaterdag - en zondagmiddag, 
tot aan Pasen 2014. Voor info: 0297-
340433 of kjik op de website.
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Hockeycompetitie Qui Vive
JB1 kaapt fel begeerd Super-
B-Competitie ticket weg
De Kwakel - Overbos en Qui Vi-
ve stonden op de laatste hockey-
speeldag tegenover elkaar en bei-
de teams hadden nog geen punt ver-
speeld in de voorgaande wedstrij-
den. Het doelpuntensaldo van Qui 
Vive was beter, dus hadden de jon-
gens uit De Kwakel genoeg aan een 
gelijk spel om als eerste te eindigen 
in deze voorcompetitie en dus te pro-
moveren naar de landelijke Super-
B-competitie. Helaas was Qui Vi-
ve wel gehandicapt. Olivier Vene-
mans, één van de Aalsmeerse talen-
ten uit het team, was de hele week 
ziek en had dus geen minuut kun-
nen trainen. Zijn broer Rick Vene-

mans viel helemaal weg. Op de fiets 
op weg naar school werd hij aange-
reden door een auto en ligt met een 
hersenschudding en diverse kneu-
zingen thuis. Rick is één van crea-
tieve middenvelders en aanvallers 
en altijd goed voor een of meerdere 
doelpunten. Omdat eerder in het sei-
zoen Niels Stronkhorst al was weg-
gevallen door een langdurige bles-
sure, moest worden terug gegrepen 
naar talenten uit de C1. Dit team had 
dezelfde dag promotie naar de IDC 
competitie behaald. Overbos start-
te de wedstrijd voortvarend met veel 
druk op de verdediging van Qui Vive. 
Aanvankelijk had Qui Vive de groot-

Emiel Spaargaren uit Aalsmeer  op schot voor Qui Vive.

Medailleregen in de Bloemhof 
voor twirlsters SV Omnia!
Aalsmeer - Zondag 29 september 
organiseerde de productgroep Twir-
len van SV Omnia een twirlwedstrijd 
in de Bloemhof. Dit was voor het eerst 
dat er twee wedstrijden in één kalen-
derjaar georganiseerd werden. Me-
de dankzij de vele vrijwilligers en de 
commissieleden was dit na een uit-
gebreide voorbereiding weer prima 
voor elkaar! Rond 9.15 uur opende de 
wedstrijdleider van de NBTA de wed-
strijddag. Bij het onderdeel 1-baton 
kwamen in totaal 13 twirlsters in actie 
in diverse leeftijdsklassen. Hierbij was 
het Alicia die positief opviel bij de ju-
ry. In een grote categorie van 10 deel-
nemers wist zij het goud te bemachti-
gen. Ook goed voor een gouden me-
daille waren: Selina en Kim. Het zil-
ver was voor Rachel, Tara en Solen-
ne. Resa, Maureen en Yosra kregen 
het brons omgehangen. Met het on-
derdeel kidstwirl kwamen de jong-
ste twirlsters in actie. Noa, Lisanne 
en Lonneke lieten hun mini show vol 
overtuiging zien. Noa ontving hiervoor 
een zilveren medaille. Bij het onder-
deel 2-baton kwamen zeven twirlsters 
op de vloer en debuteerde Eefke in de 
categorie junior beginner. Ze twirl-
de een mooie routine, deze werd be-
loond met goud met 65,5 punten. Seli-
na, Rachel, Maureen en Imca behaal-
den ook goud! Selina zelfs met een 
nieuw persoonlijk record van 84,1. 
Solenne en Sabine kregen het zilver 
omhangen. Er kwamen twee duo’s in 
actie. Nikkie en Imca werden tweede 
bij de senioren intermediate en Selina 
en Kim werden eerste in de Preteen 
advance. Vervolgens kwamen Nikkie 
en Kim uit op het onderdeel super-
X-strut. Nikkie liet een mooie routi-
ne zien, welke door de jury werd be-
loond met goud, en 75,5 punten. Dit 
houdt in plaatsingspunten voor het 
NK! Kim mocht ook het goud omhan-
gen met 81 punten. Snel daarna kwa-
men de twirlteams in actie. De juni-
oren onder leiding van Maaike, lie-
ten in de advance categorie een nieu-
we choreografie zien, deze werd be-
loond met goud. Ook het senior twirl-
team onder leiding van Valerie liet 
een nette show zien. Ook zij mochten 
het goud in ontvangst nemen! Na de 
teams tijd voor de solo’s. Voor Nikkie, 
Imca, Solenne, Kim en Selina een de-
buut met hun nieuwe show en pak-
je! Er werden mooie resultaten ge-
boekt bij de rhythmic dance twirls. Ju-
lia kwam uit in de categorie preteen 
beginner, in een deelnemersveld van 
totaal 11 wist zij heel knap het goud 
te bemachtigen met 67,1 punten. Ver-
der behaalde Kim in de Preteen ad-

vance klasse goud met haar nieuwe 
routine, en heeft zich nu definitief ge-
plaatst voor het NK! Ook kwamen een 
drietal teams in actie. De peewees: Li-
sanne, Resa, Tara, Isabel, Lonneke en 
Noa lieten hun circusshow nog een 
keertje zien, deze werd met goud be-
loond door de jury. Vervolgens kwam 
het junior beginner team in actie. In 
een nieuwe samenstelling en nieuwe 
jurkjes gingen zij de vloer op met hun 
nieuwe show op muziek van Kooza. 
Maureen en Yasmine debuteerden 
in dit team samen met Eefke, Nik-
kie, Yosra, Alicia, Suzanne en Sabine. 
Ook hun routine werd beloond met 
goud, zij lieten heel knap twee direc-
te concurrenten achter zich! Daarna 
was het junioren intermediate team 
aan de beurt. Solenne, Imca, Cynthia, 
Yvette, Selina en Kim waren omgeto-
verd als ware piraten! Op muziek van 
Pirates of The Caribbean namen zij 
het publiek en de jury mee in het ver-
haal. Ook zij kregen het goud omhan-
gen met een nieuw record aan pun-
ten, 79,3! Rond half 6 was de wed-
strijddag ten einde, met 17 x goud, 11 
x zilver en 5 x brons kunnen de twirl-
sters terugkijken op een gezellige en 
succesvolle wedstrijddag. Op 20 okto-
ber komen de teams weer in actie op 
een wedstrijd in Leimuiden. Lijkt het 
je ook leuk om te komen twirlen? Voor 
meer informatie over twirlen kan con-
tact opgenomen worden met de Pro-
ductgroep Coördinatoren Sandra Kok 
of Linda Nederstigt per e-mail twir-
len@svomnia.nl.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels. Iedere woensdag 
wordt er vanaf 20.00 uur gekaart 
in het Dorpshuis. Het klaverjassen 
op 9 oktober is gewonnen door Ria 
van Oostwaard met 5472 punten, op 
twee Theo Roeleveld met 5152 pun-
ten en op drie is Hannie Houthuijs 
geëindigd met 5140 punten. De 
poedelprijs was voor Ineke Woer-
den met 3645 punten.

Speelavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 21 ok-
tober houdt buurtvereniging Al-
len Weerbaar voor liefhebbers een 
speelavond. Klaverjassen en jo-
keren staan op het programma. 
Er wordt gekaart in Het Middel-
punt in de Wilhelminastraat van-
af 20.00 uur. Om 19.30 uur gaat de 
zaal open voor inschrijving, koffie en 
thee. Het klaverjassen tijdens de vo-
rige speelavond is gewonnen door 
Adrie Groenendijk met 5762 pun-
ten, gevolgd door Tiny Buwalda met 
5453 punten en op drie Jan Alder-
den met 5261 punten. Bij het joke-
ren behaalde Marty Groenendijk de 
hoogste eer en is de poedelprijs uit-
gereikt aan Jopie de Vries. 

ste moeite met het uitverdedigen en 
de bal werd een aantal maal onder-
schept door aanvallers van Overbos. 
Gelukkig voor Qui Vive stond keeper 
Maarten in de weg of stond het vi-
zier van de spits van Overbos niet 
op scherp. Toch een 0-1 stand in het 
voordeel van Overbos. Qui Vive trok 
echter ook ten strijde en maakte via 
Ruben Soerel uit een strafcorner 1-1. 
De ruststand was 3-1 voor Qui Vive. 
Ook de tweede helft liet een aantal 
prachtige aanvallen van beide teams 
zien en ondanks dat Qui Vive keer op 
keer afstand nam van Overbos, luk-
te het de ploeg uit IJmuiden toch om 
een constante druk op de cirkel van 
Qui Vive te houden en om doelpun-
ten te scoren. Zo liep de score op 
via 4-2 naar 5-2 en 5-3. De 5-3 was 
het sein van de coach van Overbos 
om zijn keeper naar de kant te ha-
len en dus met een extra veldspeler 
de strijd aan te gaan. Dit gaf echter 
niet het gewenste effect. Owen Soe-
rel en Barry Huls toonden zich be-
kwame aanvallers en scoorden mede 
dankzij goed spel van Bobbie Hoog-
endoorn en Wessel Hogeboom bei-
de een punt. Het mooiste doelpunt 
kwam echter op naam van Overbos. 
Een snelle aanval eindigde met een 
prachtige lob over de keeper van Qui 
Vive. Eindstand 7-4. Jasper de Waal, 
de coach van Qui Vive: “Als club zijn 
wij erg blij met deze promotie naar 
de Super-B-Competitie. Dit is een 
team met veel potentie maar zij heb-
ben weerstand op goed niveau nodig 
om echt te gaan groeien.” Over twee 
weken mag Qui Vive JB1 dus gaan 
beginnen aan een lang seizoen in de 
Super-B-Competitie. “Wij zijn tot ver 
in het voorjaar verzekerd van mooie 
tegenstanders en dito wedstrijden”, 
sloot Pieter Bas Kolenberg de dag af. Bets wint bij 

ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag van 13.30 tot 16.30 
uur in het Dorpshuis. Klaverjassen 
en jokeren staan op het program-
ma, er is ook gelegenheid voor rum-
micub en hartenjagen. Op donder-
dag 10 oktober is het klaverjassen 
gewonnen door Bets Romkema met 
5564 punten, op twee Cobie van der 
Meer met 5120 punten en op drie 
Gemma van As met 5087 punten. Bij 
het jokeren behaalde Bets Teunen de 
hoogste eer met 137 punten. Gerard 
de Wit werd tweede met 196 pun-
ten. Kaartliefhebbers zijn van harte 
welkom. Inlichtingen bij mevrouw R. 
Pothuizen, tel. 0297-340776.

Voetbal zaterdag
Rijnvogels vlug klaar met 
Aalsmeer: 1-6
Aalsmeer - Aalsmeer had zaterdag-
middag 12 oktober niets in te bren-
gen tegen het professioneel voet-
ballende Rijnvogels. In alle opzich-
ten waren zij superieur aan Aalsmeer. 
Met de rust had de tegenstander al 
een 0-5 voorsprong. Na de thee bleef 
het beperkt tot 1-6. Man van de wed-
strijd was Mitchel Beijersbergen van 
Rijnvogels met vier doelpunten, waar-
onder een ‘hattrick’ in de eerste helft: 
18e minuut 0-1, 29e minuut 0-2, 30e 
minuut 0-3. Het verschil zit vooral in 
de middenlinie met de slimme Pieter 
van der Breggen en de kilometervre-
ter Sander van der Horst. Daar wordt 
wekelijks de slag door Aalsmeer ver-
loren. De bepalende middenvelders 
van Aalsmeer zijn geblesseerd of on-

derweg en daar is tot nu toe niets aan 
te veranderen. Met een paar weken 
loopt de ‘ziekenboeg’ wel weer leeg 
en zal men punten moeten gaan ha-
len om bij te blijven. Scheidsrechter 
Kooij had een rustige middag. Het 
talrijke publiek (280) genoot van de 
herfstzon. Op het veld was er maar 
één ploeg die de dienst uitmaakte, 
namelijk Rijnvogels. De eerste 10 mi-
nuten kon Aalsmeer het nog aardig 
bijbenen. Bij Aalsmeer waren Thomas 
Harte, Tom Doeswijk, Tim Millenaar 
en Peter Neuvel afwezig. Zij werden 
vooral op het middenveld gemist. De 
0-1 voor Rijnvogels kwam in de 18e 
minuut. Een voorzet van Joey Zand-
bergen werd door Mitchel Beijers-
bergen ingeschoten. Aalsmeer kreeg 

De professionals van Rijnvogels waren een maatje te groot voor Aalsmeer. 

via Nick Duijn een mooie kans op 
de 1-1, maar zijn vallend schot van-
af 30 meter werd met een katachtige 
reactie van keeper Messemaker uit 
de bovenhoek getikt. De druk werd 
zwaar op de Aalsmeer defensie. Uit 
een vrije trap van Mitchel Beijersber-
gen in de 29e minuut was Ray Smidt 
kansloos, 0-2. De ‘ hattrick’ produ-
ceerde hij in de 30e minuut. Op aan-
geven van Martin Onderwater scoor-
de hij de 0-3. Het ging hard in deze 
periode van de wedstrijd. Toen ieder-
een bleef staan bij Aalsmeer (waar-
om?) kon Martin Onderwater rustig 
de hoek uitzoeken, 0-4. Op slag van 
rust scoorde Joey Zandbergen uit 
een corner van Martin Onderwater, 
0-5. En ging Rijnvogels met een ge-
rust gevoel de kleedkamer in. Giano 
Bonam en Serginho Stekkel startten 
de tweede helft voor Dirk Jan van der 
Meer en Nick Duijn. Aalsmeer moest 
zien de stand zo dragelijk mogelijk 
te houden. Rijnvogels produceerde 
nog een doelpunt in de 59e minuut. 
Mitchel Beijersbergen speelde zich 
makkelijk vrij en schoot hard en laag 
in, 0-6. De koek was op bij Rijnvogels, 
die het wel goed vonden en rustig de 
wedstrijd uitspeelden. Aalsmeer was 
met de actieve Giano Bonam een 
paar keer gevaarlijk. Toen hij zich in 
de 66e minuut handig vrij speelde 
liet hij keeper Messemaker met een 
hard en droog schot kansloos, 1-6. 
Een schot van Stefan van der Dus-
sen werd in de 79e minuut door Ke-
vin Wijmer van de doellijn gehaald. 
Mark Ruessink kwam in de 88e mi-
nuut nog vrij voor de keeper, maar in 
plaats van te scoren schoot hij tegen 
de keeper aan. Aalsmeer heeft ko-
mende zaterdag 19 oktober een vrije 
dag en speelt een oefenwedstrijd te-
gen A.R.C. in Alphen a/d Rijn. Aan-
vang 11.00 uur. Zaterdag 26 oktober 
speelt Aalsmeer weer competitie aan 
de Dreef tegen Swift uit Amsterdam. 
Aanvang 14.30 uur. Jack van Muijden 

Foto: Jaap Maars

Dirkjan wint 
sjoelcompetitie

Rijsenhout - Uitslagen sjoelclub 
Rijsenhout van donderdag 10 okto-
ber. Eerste in de Hoofdklasse: Dirk-
jan Baardse 1987 punten, 2. Jan Piet 
1879 punten, 3. Jan Joore 1775 pun-
ten. Klasse A: 1. Til Vermeer 1654 
punten, 2. Arnold v/d Linden 1646 
punten, 3. Nel Joore 1640 punten. 
Klasse B: 1. Hans Schijf 1637 pun-
ten, 2. Astrid Overbeek 1601 punten, 
3. Elisa Arendse en Martje Baardse 
1579 punten. Klasse C: 1. Marc Hol-
leman 1638 punten, 2. Rie kant 1488 
punten, 3. Karel Eekhoff 1479 pun-
ten. De volgende sjoelavond is op 
donderdag 24 oktober vanaf 20.00 
uur in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat.

Nipte winst voor 
heren Qui Vive
De Kwakel - Andere hockeywed-
strijden in de overgangsklasse A wa-
ren al afgelast, maar het veld van 
Almere was goed bespeelbaar, zo 
bleek. Het team van Qui Vive begon 
sterk. Vroeg in de wedstrijd werd 
Almere terug gedrongen op eigen 
helft. De hoge pressie pakte we-
derom goed uit. Almere kon hier-
door niet goed opbouwen, waardoor 
ze niet tot mogelijkheden en kansen 
konden komen. Qui Vive had echter 
wel een aantal mogelijkheden. Maar 
ook de uitploeg kwam helaas niet tot 

Koppelsjoelen 
in Dorpshuis

Kudelstaart - Uitslag koppelsjoe-
lavond in het Dorpshuis. A klasse: 1. 
Albert Gelein - Tiny Amsing, 2. Patrick 
Haring - Wijnand Springin’tveld, 3. 
Joke Schagen - Marja Springint’tveld. 
B klasse: 1. Mariette v.d. Vlugt - Cock 
v.d. Vlugt, 2. Bert Houweling - Paul 
v.d. Berg, 3. Ellen Langedijk - Petra 
Houweling. C klasse: 1. Leo van Tiem 
- Maria de Vries, 2. Wim van Breuke-
len - Henny van Breukelen, 3. Til Ver-
meer - Jan-Willem Vermeer. D klasse: 
1. Marry Verhoeven - Guda Koelewijn, 
2. Madelein Brouwer- John v.d. Kop-
pel, 3. Els v.d. Linden - Joke Eickhoff.

Bingo voor 50+
Rijsenhout - Zorgzaam Rijsenhout 
organiseert een gezellige bingomid-
dag in dorpshuis de Reede op zater-
dag 19 oktober. Alle 50 plussers van 
Rijsenhout en omgeving zijn van harte 
welkom. Naast leuke en lekkere prij-
zen van de plaatselijke middenstand 
en de marktmensen, zijn ook bloemen 
en planten van kwekers uit het dorp te 
winnen. De prijs van een bingokaartje 
is 50 cent, voor zes kaartjes wordt 2,50 
euro gevraagd. Gezelligheid en ook 
nog wat winnen, dat zijn de ingredi-
enten voor deze middag. De zaal gaat 
open om 13.00 uur en de bingo be-
gint om 13.30 uur. Informatie over de-
ze middag via 0297-348745.

scoren in de eerste helft. Waardoor 
de tams met 0-0 de kleedkamer in-
gingen. Ook de tweede helft was de 
uitploeg de bovenliggende partij. 
Qui Vive stond zeer gedisciplineerd 
te verdedigen, waardoor Almere niet 
tot scoren kon komen. Ter indicatie, 
keeper Peter van Ooik heeft de bal 
maar 1 keer mogen wegtrappen. De 
goal liet 55 minuten op zich wachten, 
maar was zeker verdiend. Erik Otto 
passeerde zijn tegenstander en be-
diende Wouter Haremaker, die het 
laatste zetje mocht geven. 0-1 Was 
de eindstand, een verdiende over-
winning die belangrijke punten op-
levert. Aanstaande zondag 20 okto-
ber komt Amersfoort op bezoek bij 
Qui Vive in De Kwakel. 

Kudelstaart - Ondanks het koude, 
verschrikkelijke weer van het afge-
lopen weekend trad VZOD/vdBoon 
thuis aan tegen KIOS, de aarts-
rivaal uit Nieuw-Vennep. Het be-
loofde een zware wedstrijd te wor-
den, zeker nu omdat een paar spe-
lers nog met een blessure (of een 
flinke griep) rondliepen. Zo kon-
den vaste waarden als Bart Ver-
heul, Josine Verburg en Wouter Ver-
meulen niet meedoen. Daarvoor in 
de plaats speelden Eric, Frank van 
den Berg en Hanna Viet een wed-
strijd mee. De wedstrijd begon uit-
stekend in het voordeel van VZOD. 
Zo openden Jessica Zijerveld en 
Eric Spaargaren de stand met twee 
mooie doorloopballen. Daarna vlo-
gen de ballen als broodjes over een 
warme toonbank door de mand. KI-
OS wist wel twee keer te scoren 
de eerste helft, maar VZOD stel-
de daar maar liefst zeven doelpun-
ten tegenover. De overige doelpun-
tenmakers waren Dineke Wester-
hof, Jessica en Eric beide nog een 
keer, Martijn Vervark en Donja Pas-
sies. In de tweede helft liep het al-
lemaal even wat minder. Zo kwam 
KIOS nog aardig dichtbij, nadat ze 
achtereenvolgens drie keer kon-
den scoren. Met een stand van 7-5 
was alles nog mogelijk. Het team 
wist dat ze nog een tandje bij moest 

zetten, en dat deden ze vervolgens 
ook. Net als in de eerste helft vlo-
gen de doelpunten KIOS om de 
oren door achtereenvolgens Jessi-
ca Zijerveld (2x), Donja Passies (2x), 
Eric Spaargaren en Martijn Vervark. 
KIOS mocht een paar minuten voor 
tijd hun zesde doelpunt van de dag 
maken, wat de eindstand op 13-6 in 
het voordeel van VZOD bracht. Ko-
mend weekend speelt VZOD uit te-
gen RDZ in Zeist. 

Frank van den Berg speelde als inval-
ler een puike wedstrijd.

Atletiek AV Aalsmeer
Erik Tange achtste op NK 
Marathon in Eindhoven
Aalsmeer - In een drijfnat Eindhoven 
werd op zondag 13 oktober het Neder-
lands kampioenschap marathon ge-
houden. Er waren maar weinig atle-
ten die uitkwamen op de tijd waar ze 
zo hard voor getraind hadden. Het leek 
erop dat het vriendelijk herfstweer zou 
worden in Eindhoven, maar naarmate 
de wedstrijd dichterbij kwam, werden 
de voorspellingen slechter. Vanaf de 
vroege ochtend tot laat in de middag 
regende het. Het was 8 graden bij een 
stevige wind; omstandigheden die veel 
lopers parten speelden. Erik Tange van 
AV Aalsmeer, uitkomend bij de masters 
40, bleek goed tegen het slechte weer 
te kunnen. Zijn eindtijd van 2.49.08 uur 
is een verbetering van zijn persoonlij-
ke record met ruim 7 minuten. Deze 
uitstekende prestatie leverde Erik een 
fraaie achtste plaats op bij dit NK ma-
rathon bij de masters 40.

4 Mijl in Groningen
Terwijl in het zuiden van het land een 
weeralarm was afgegeven vanwege de 
aanhoudende regen en overstromende 
kelders en straten, bleef het in het noor-

den van het land de hele dag droog. 
De vijftienjarige Corné Timmer, C-juni-
or van AV Aalsmeer, nam in Groningen 
deel aan de 4 Mijl van Groningen. Deze 
talentvolle junior liep de 4 mijl bijzon-
der snel: 22.24 minuten. Bij de mannen 
tot 20 jaar was dit voldoende voor een 
27ste plaats, in het totale deelnemers-
veld werd hij 80ste. De doorkomsttijd 
van Corné op de 5 kilometer was 17.16 
minuten en daarmee was hij 40 secon-
den sneller dan zijn snelste tijd op de 
5 kilometer. Hardlooplegende Haile Ge-
brselassie was ook in Groningen en hij 
werd derde. 

 Tafeltennis
Ruime zege 
Bloemenlust 1
Aalsmeer - Door thuis in 
De Bloemhof hekkensluiter 
Heemskerk 3 te verslaan met 
8-2 is Bloemenlust 1 op de ge-
deelde eerste plaats gekomen. 
De volgende wedstrijd na de 
herfstvakantie is tegen mede-
koploper Het Nootwheer 8. Ed 
Couwenberg komt weer steeds 
beter in vorm en versloeg al-
le drie de tegenstanders met 
overmacht. Bart Spaargaren 
en Frans Ravesteijn waren elk 
twee maal succesvol en sa-
men wisten ze in het spannen-
de dubbelspel het Heemskerk-
se duo te kloppen (12-10, 9-11, 
11-5, 6-11, 11-6). Bloemenlust 
2 en 3 waren minder succesvol 
en moesten forse nederlagen 
toestaan. Oranje Zwart 2 was 
met 7-3 te sterk voor Bloemen-
lust 2 en het derde team was 
met 10-0 kansloos tegen kop-
loper Amsterdam ’78 11.

Korfbalcompetitie
Rivaal KIOS geen partij 
voor sterk en fris VZOD
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Heren Aalsmeer wint zeer 
makkelijk van Swift 
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer moesten zaterdag naar 
Arnhem voor een uitwedstrijd te-
gen AHV Swift. In het verleden vaak 
een tegenstander waar de ploeg het 
moeilijk mee had. Nu ging het an-
ders. Waar Aalsmeer geconcen-
treerd en sterk aan het duel begin, 
zat Swift niet goed in de wedstrijd. 
Zo konden de Aalsmeerse man-
nen als snel op een 4-0 voorsprong 
komen. En dat is eigenlijk de hele 
wedstrijd zo gebleven. Swift maak-
te (te) veel fouten en Aalsmeer kon 
profi teren. En hoewel ook zij niet al-
tijd even scherp waren in de afron-
dingen, kon toch een 6-1 en even 
later een 7-12 voorsprong worden 
genomen. Er vielen de nodige tijd-
straffen aan Arnhemse kant en daar 
werd niet altijd optimaal gebruik 
van gemaakt. Ook de keeper van 
Swift hield de achterstand nog een 
beetje in toom door een paar goe-
de reddingen te verrichten en zo 
gingen de ploegen de rust in met 
een 8-13 stand. Na rust kwam Je-
remy Hooijman bij Aalsmeer in het 

doel en deed het goed. Swift kon 
niets aan de achterstand verande-
ren en de Aalsmeerders hoefden 
niet meer aan te zetten en speel-
den de wedstrijd op routine uit. Al 
met al geen moeilijke wedstrijd, 
die eindigde in een 26-19 overwin-
ning. Komende zaterdag 19 oktober 
wacht Aalsmeer een sterkere te-
genstander: dan komt E&O naar de 
Bloemhof, de ploeg die momenteel 
de ranglijst aanvoert. Dat belooft 
dus spannend te worden! Aanvang 
20.30 uur. 

Aalsmeer 2 bekert door 
Erg makkelijk ging het niet, maar de 
mannen van FIQAS Aalsmeer 2 zijn 
wel doorgedrongen tot de volgende 
ronde van het NHV bekertoernooi. 
Afgelopen dinsdag moest in Wer-
vershoof worden aangetreden te-
gen ’t Fortuin/VVW en pas na twee 
verlengingen hadden de Aalsmeer-
ders deze Hoofdklasser op de knie-
en: 34-36. Binnenkort wordt geloot 
voor de volgende ronde. Aalsmeer 1 
stroomt pas later in. 

Handbal eredivisie
Dames kansloos tegen Hellas 
uit Den Haag
Aalsmeer - De dames van FIQAS 
Aalsmeer kregen zondag 13 okto-
ber het Haagse Hellas op bezoek. Een 
ploeg die weliswaar net twee nederla-
gen op rij had geleden, maar het ver-
der dit seizoen verrassend goed doet. 
Aalsmeer heeft tot nu toe nog geen 
punten weten te behalen. Dat lukte ook 
deze middag niet, want na een rust-
stand van 8-19 won de Haagse ploeg 
met 19-40. Het eerste deel van de wed-
strijd konden de Aalsmeerse dames 
het tempo van Hellas nog aardig bij-
benen en dankzij een offensieve ver-
dediging bedroeg het verschil slechts 
enkele doelpunten. In het tweede deel 
kon een agressief verdedigend Hel-
las echter steeds makkelijker door de 

Aalsmeerde dekking heen komen en 
zo weglopen naar de 8-19 ruststand. 
Aan het begin van de tweede helft leek 
Aalsmeer zich te herpakken, maar het 
duurde niet lang voor Hellas het initi-
atief weer overnam en gestaag verder 
uitliep. Aalsmeer probeerde het wel, 
maar was eenvoudig niet bij mach-
te om het de verdediging van Hellas 
moeilijk te maken. Het resulteerde in 
een 19-40 eindstand. Komende zater-
dag 19 oktober wacht FIQAS Aalsmeer 
een uitwedstrijd bij Handbal Venlo, een 
ploeg die negende staat en tot nu toe 
pas twee punten haalde. Misschien dat 
dit een spannender wedstrijd wordt 
waar ook mogelijkheden liggen voor de 
Aalsmeerse dames om punten te halen.  

Korfbalvereniging VZOD
D1 ongeslagen kampioen
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
moest VZOD D1 het opnemen tegen 
Blauw Wit D1. Hoewel deze wedstrijd 
niet meer om het kampioenschap 
ging, was er toch veel strijd om het 
ongeslagen kampioenschap. On-
danks af en toe wat rommelig spel, 

wist de D1 met 8-3 te winnen. Ge-
scoord is er door Ruben (3x), Corne-
lis (2x), Justin, Tim (2x). De D1 mag 
zich na deze overwinning ongesla-
gen kampioen noemen. Een mooie 
afsluiting van het buitenseizoen. Op 
naar de competitie in de zaal.

IJsclub De Blauwe Beugel
Start marathons om KPN Cup
Rijsenhout - De marathonschaat-
sers konden afgelopen zaterdag 12 
oktober weer vol aan de bak tijdens 
de KPN Cup 1 in Amsterdam. Ter-
wijl de regen met bakken uit de he-
mel kwam en de baan rondom vol 
stond met paraplu’s, streden de Top 
Divisie rijders van De Blauwe Beu-
gel, Mats Stoltenborg en Bart van 
der Vlugt, tegen de elementen en 
voor een goede positie in het pelo-
ton. Na een enerverende wedstrijd 
viel de beslissing in de eindsprint, 
waarin Mats voor het eerst punten 
pakte met een 14e plaats en Bart na 
een prima wedstrijd zijn eerste ma-
rathon in de Top Divisie uitreed met 
een 29e plaats. Ook de baancom-
petitie-marathons in Haarlem zijn 
weer gestart, met afgelopen week 
in de C1 een mooie 8e klassering 
voor Björn Stoltenborg. Deze week 
zijn de Masters weer aan de beurt. 
Er wordt een mooie strijd verwacht 

met een groot aantal deelnemers 
uitkomend namens De Blauwe Beu-
gel. Van het Challenge Schaatsteam 
hadden Nicky van Leeuwen en Na-
tasja van Wijk de limiet voor de Hol-
land Cup gehaald. Zij kwamen af-
gelopen zondag in actie in Deven-
ter. Beide rijdsters reden een prima 
wedstrijd, maar konden zich helaas 
niet plaatsen voor het NK later de-
ze maand. In de week van de herfst-
vakantie gaat weer een groot aan-
tal leden van de ijsclub naar Inzell 
voor een mooie trainingsweek op 
de baan van de Max Aicher arena. 
Er zullen zeker weer een aantal pit-
tige trainingsritten in de bergachti-
ge omgeving worden gereden. Voor 
meer informatie omtrent (schaats) 
nieuws, uitslagen, verslagen en eve-
nementen heeft IJsclub De Blau-
we Beugel een actieve website die 
te raadplegen is via: http://www.ijs-
clubdeblauwebeugel.nl. 

Succes voor twirlsters Omnia
Aalsmeer - Negen solisten van 
SV Omnia 2000 hebben deelgeno-
men aan de twirlwedstrijd in sport-
hal de Arena in Alphen aan den 
Rijn. Als eerste stonden de techni-
sche onderdelen op het program-
ma. Bij 1-baton, 2-baton, duo en su-
per X-strut haalden alle deelneem-
sters van SV Omnia het podium. Dit 
is een prestatie op zich gezien het 
sterke deelnemersveld. Het onder-
deel rhythmic twirl, op zelf geko-
zen muziek, is favoriet bij alle twirl-

sters. Hier is de concurrentie het 
grootst. Opmerkelijk is dan ook dat 
er één 4e plaats, drie 3e plaatsen, 
drie 2e plaatsen en twee 1e plaat-
sen behaald werden. De deelneem-
sters Rachel, Resa en Eefke hebben 
het prima gedaan. De felbegeer-
de plaatsingspunten voor het NK 
werden gehaald door Kim, Solenne, 
Nikkie, Imca, Yosra en Selina. Met 
11 gouden, 7 zilveren en 5 bronzen 
medailles was het een zeer succes-
volle dag. 

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

Eerste plaatsingswedstrijd trampolinespringen

Tweede plaats voor C1 Omnia
Aalsmeer - Zaterdag 12 oktober 
vond de eerste plaatsingswedstrijd 
Trampolinespringen District-West 
voor de C/D/E categorieën in Cas-
tricum plaats. De strijd ging tussen 
Omnia, Veerkracht, DOS, TVIJ, Triffi s 
en SiU. Al 30 minuten voor de wed-
strijd waren alle Omnia springers 
aanwezig in Sporthal De Bloemen 
om zich op te warmen en in te sprin-
gen. Het enthousiasme en de ambi-
tie straalden ervan af, zowel onder 
de al ervaren selectie springers als 
de jong talenten en de E-jeugd. Om-
nia was sterk vertegenwoordigd met 
drie C teams, twee D teams en twee 
E teams. De wedstrijdbestond uit drie 
ronden: als eerste werd de verplichte 
oefening uitgevoerd. Waarbij netjes 
springen voorop staat. Daarna volgde 
de keuze oefening. Hier maar is het 

verschil dat je ook zo moeilijk moge-
lijke sprongen moet combineren, om 
een hoge moeilijkheidsgraad te be-
halen. In de E-klasse behaalden de 
Omnia E7 de 11e en Omnia E6 de 9e 
plaats. In de D-klasse lukte het iets 
beter en werden door Omnia D4 een 
6e en door Omnia D5 een 5e plaats 
behaald. In de C klasse werd Om-
nia C2 7e, Omnia C3 5e en behaal-
de Omnia C1, bestaande uit Marvin, 
Sanne, Sabine en Ebbie een mooie 
tweede plaats! Een mooi resultaat 
waar zij trots op mogen zijn! In totaal 
worden 3 plaatsingswedstrijden ge-
sprongen, waarbij gestreden wordt 
om plaatsing voor de NK clubteams. 
Op 9 en 16 november vinden beide 
andere wedstrijden plaats, waarbij op 
16 november een thuiswedstrijd in de 
Proosdijhal gesprongen wordt.
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In voorjaar hoofdklasse zaterdag
Slotfeest All Out zaterdag
Aalsmeer - Tennisvereniging All Out 
sluit een zeer geslaagd tennisseizoen 
af met een satébuffet en een optreden 
van Jan Leliveld op zaterdag 19 okto-
ber vanaf 18.00 uur bij All Out in de 
Sportlaan. Tijdens deze avond zullen 
de kampioensteams van All Out uit de 
najaarscompetitie op gepaste wijze in 
het zonnetje worden gezet. All Out, 
met inmiddels ongeveer 1.500 leden, 
staat bekend om de organisatie van 
een aantal spraakmakende themati-
sche gezelligheidstoernooien, zoals 
het 40 plus, het 40 min en het echt-
parentoernooi, maar ook meer serieu-
ze en KNLTB gerelateerde evenemen-

ten als het Rabo Open Jeugd, het Dut-
ch Flower All Out Open en een over-
volle voorjaarscompetitie dragen bij 
aan het groeiende succes. Belangrijk 
sportief hoogtepunt is, na afwezigheid 
van zeven jaar, de terugkeer van All 
Out op het niveau van hoofdklasse za-
terdag. Dit verzekert Aalsmeer van ze-
ven weken tennis op hoog niveau bin-
nen de eigen gemeentegrenzen ge-
durende het voorjaar van 2014! Het 
programma van deze voorjaarscom-
petitie en andere evenementen is te 
volgen op de website www.allout.nl. 
Alle leden zijn zaterdag van harte wel-
kom op het slotfeest.

Weer baanloop bij AVA
Aalsmeer - Bij Atletiek Vereniging 
Aalsmeer werd woensdag 9 okto-
ber de maandelijkse baanloop ge-
houden. Bij de heren op de 5 kilome-
ter was Frans Woerden het snelst in 
17:56, gevolgd door: Robert Schrau-
wen 18:09, Brent Pieterse 18:55, Dick 
Beers 19:23, Fred Scholte 19:28, Ge-
rard van Schaik 19:39, Michel van 
Vollebregt 20:09, Raymond Witte-
veen 20:14, John Celie 20:22, Leo 
Martijn 20:32, Toon Ligtenberg 20:33, 
Mario Willemsen 20:35, Jordi Ver-
hoef 20:47, Michel Ganzefles 20:49, 
Sander Dreier 20:56, Gerard Al-
bers 21:03, Peter van Wouwe 21:06, 
Rob Wienke 21:45, Jacques Verhoef 
21:48, Mathijs van der Pol 22:50, 
Nishan Sapkota 23:21, Paul Bak-
ker 23:22, Jelmer Vink 23:32, Reinier 
van Oene 23:38, Arnold van Veltho-
ven 23:55, Marco Eick 24:07, Steven 

Schroor 24:09, Marco Heere 25:27, 
Piet Rietdijk 25:28, Cedar Spaargaren 
26:03, Fred den Hartog 26:28, Piet de 
Boer 27:14, Jos Cornelissen 27:15, 
Henk Lansbergen 29:34 en Gijs Ho-
ning in 32:40 minuut. Bij de dames 
op de 5 kilometer scoorde Els Raap 
de snelste tijd in 22:37, gevolgd door 
Mirjam Colijn 22:58, Sonja van Zeelt 
23:37, Daisy den Hartog 26:28, Laura 
van Dulken 27:43 en Laura van Win-
gerden in 29:43 minuut. Tevens was 
het woensdag mogelijk om 3 kilo-
meter te hardlopen. Arnoud de Graaf 
volbracht deze afstand in 11:29 mi-
nuut, gevolgd door Bertus Vrielink 
12:26, Channa van Seters 14:06, Ra-
chelle Smit 17:25, Jara Scholte 18:25, 
Nisha Sapkota 19:37 en Gerrit van 
der Steeg 24:27. De volgende 3 en 5 
kilometer baanloop aan de Sportlaan 
43a is op woensdag 13 november.

Dammen K&G: 
Rene de Jong balanceert 
over slap damkoord
De Kwakel - In de late maandag-
avond uurtjes in het denksportcen-
trum van Haarlem, kraakten de herse-
nen van de dammers boven die van de 
schakers en bridgers uit. Frank Hage-
beek en Rene de Jong vochten in he-
vige tijdnood de beslissing van de eer-
ste bondswedstrijd in de hoofdklas-
se uit, een damstrijd tussen de teams 
van Haarlem en De Kwakel. Kopman 
Wim Keessen had de eer om ach-
ter een elektronisch dambord plaats 
te nemen, de wedstrijd was zo live te 
volgen. De partij kreeg na een ener-
verende start een snel einde, na gro-
te verwikkelingen bleef er een stand 
over die een grootmeesterlijke remise 
tot gevolg had. De volgers in het land 
konden op tijd naar bed, maar de vol-
gers in het speellokaal kregen nog veel 
spanning te verduren. Zo kwam Adrie 
Voorn beter te staan en leek er winst 
in te zitten, maar de winst moet nu nog 
gevonden worden. Verder dan een drie 
om een eindspel kwam Adrie niet, drie 
dammen kunnen het jammer genoeg 
niet van een dam winnen. Een wat te-
leurstellende remise bracht de tussen-

stand op 2-2. Op remise leek ook Piet 
van de Poel af te stevenen, in een vier 
om vier stand werd hiertoe besloten. 
Maar, al had Piet even gewacht, dan 
had zijn tegenstander alsnog de fout 
in gegaan en had Piet met drie dub-
bele oppositie kunnen winnen, 3-3, de 
laatste tussenstand. Al de ogen wer-
den nu gericht op Rene de Jong, die 
vanwege het beheer van de KDO kan-
tine alleen voor de bondswedstrijden 
aanschuift. Gelukkig maar, anders 
moet het team per fiets door de nacht. 
Rene wilde winnen en sloeg een remi-
se aanbod van zijn opponent af, met al 
de risico’s van dien, maar Rene stond 
beter. Onder druk van de klok werd de 
stand van Rene echter steeds zorg-
wekkender. Een wanhoop ruil gaf Re-
ne nog enige kans omdat zijn tegen-
stander verkeerd sloeg. In het eindspel 
bezorgde een meerslag Rene nog een 
zwaarbevochten remise, eindstand 
HDC – K&G 4-4. De volgende wed-
strijd is tegen het eerste van Almere, 
tegen het tweede van Almere ging het 
tweede van K&G een week eerder met 
3-5 ten onder, wraak lijkt geboden!

Frank Hagebeek en Rene de Jong.

Zaalvoetbal ronde twee
Schijf en VVZS aan kop in 
ZABO-competitie 
Aalsmeer - Bij de competitie van de 
ZABO zijn er twee ploegen met de 
volle buit van zes punten uit twee du-
els, te weten Schijf Grondboringen en 
VVZS. De deelnemers lijken aan el-
kaar gewaagd en het belooft weer een 
spannend zaalvoetbal seizoen te wor-
den. De tweede speelronde vond za-
terdag 5 oktober plaats in hal 2 van 
sporthal de Bloemhof. Piller Sport 
speelde de openingswedstrijd tegen 
de kampioen van afgelopen seizoen, 
LEMO. De partij stond onder leiding 
van scheidsrechter Natasja van Loon 
en Piller Sport boekte een knappe 7-3 
overwinning. Vervolgens trad Heem-
horst Watersport aan tegen Lemo 
Gaat Los. De punten werden netjes 
gedeeld: einduitslag 4-4. Klaas Boekel 
was de arbiter bij de derde wedstrijd 
die ging tussen La Furia Roja en Am-

sec Beveiliging. Laatstgenoemd team 
had de eerste wedstrijd gewonnen, 
maar moest nu een 6-1 nederlaag 
incasseren. Het vierde duel van het 
avondje ZABO was de strijd tussen 
VVZS en Polonia Aalsmeer. Nieuwko-
mer VVZS, met voormalig Eredivisie 
spelers Reinier Elias en Vernon Essed 
in de gelederen, kan als titelkandidaat 
worden bestempeld. VVZS won de 
wedstrijd met de ruime cijfers van 8-2. 
Het slotduel van speelronde 2 ging 
tussen Schijf Grondboringen en het 
team van Holex. Schijf Grondboringen 
had in 2012 de competitie afgesloten 
met een kampioenschap en is nu na 
een jaar afwezigheid terug bij de ZA-
BO. Met goed, snel en technisch zaal-
voetbal werd Holex verslagen: 8-0. De 
derde speelronde volgt op zaterdag 19 
oktober in de Proosdijhal.

Floretschermer Daniël stunt 
op toernooi in München
Aalsmeer - Het nieuwe schermsei-
zoen is begonnen voor de twaalfjari-
ge Daniël Giacon uit Aalsmeer. Da-
niël heeft de zomermaanden door-
getraind bij zijn club in Amsterdam 
en op een groot internationaal trai-
ningskamp in Duitsland. Omdat hij 
begonnen is in de VWO brugklas op 
het Alkwin Kollege in Uithoorn en 
uiteraard moet wennen op de mid-
delbare school, is met zijn trainer 
besloten dat dit jaar vooral in het 
teken staat van trainen en ervaring 
opdoen bij de oudere leeftijdscate-
gorie. Twee weken geleden scherm-
de Daniël al een uitstekend toernooi 
in Moers in Duitsland, waar hij bij de 
categorie A-Jugend (jongens gebo-
ren in 1997-1999) een mooie tien-
de plaats behaalde in een veld van 
51 deelnemers. Afgelopen weekend 
reisde Daniël met zijn coach Dani-
el Nivard en andere Nederlandse 
schermers af naar München. Daar 
vond een A-Jugend toernooi plaats 
met maar liefst 181 schermers. Hij 
schermde de eerste voorronde uit-
stekend zonder verliespartijen, 
maar in de tweede voorronde wist 
hij maar twee van de vijf partijen 
naar zich toe te trekken. In de eer-
ste eliminatieronde, die op zaterdag 
na de poules volgde, herpakte Da-
niël zich en won met 15-12. Daar-
mee had hij zich meteen gekwalifi-
ceerd voor de beste 64 schermers 
die op zondag verder gingen in het 
toernooi. Hiermee was zijn doel be-
reikt. Op zondag schakelde Dani-
el tot ieders verbazing de ene na 
de andere tegenstander uit, totdat 
hij bij de partij om een plek bij de 
beste acht schermers gestopt werd 
door de uiteindelijke nummer twee 

van het toernooi, een ijzersterke 
Duitser uit 1997. Hoewel hij nog een 
herkansingsronde kreeg, wist Da-
niël deze niet te winnen. Uiteinde-
lijk leverde dit Daniël een zeer res-
pectabele twaalfde plaats op. Hier-
mee was hij als jongste van de Ne-
derlandse deelnemers de beste. Een 
enorme prestatie! Daniël wil zich-
zelf nog verder ontwikkelen. Daar-
voor is deelname aan grote buiten-
landse toernooien en trainingskam-
pen heel belangrijk. Daarom is hij is 
op zoek naar sponsors. Voor een in-
dividuele sporter in tijden van eco-
nomische tegenwind is dat heel las-
tig. Maar nu kan iedereen die Da-
niël een warm hart toedraagt hem 
helpen. Daniël mag al zijn fans voor 
maar 2,50 euro per maand (30 eu-
ro per jaar) een persoonlijke Fan-
Card aanbieden. Met deze FanCard 
helpt u Daniël financieel en krijgt u 
korting in meer dan 2500 winkels in 
Nederland. Van die korting gaat ook 
weer een deel naar de sporter. Meer 
informatie is te vinden op www.Da-
nielGiacon.nl.

Schaken
Verlies voor team 3 SCA 
Aalsmeer - Afgelopen maandag 7 
oktober speelde het nieuw gefor-
meerde 3e team van SCA - een zes-
tal - de eerste externe wedstrijd in 
een voor hen zware poule. De eerste 
klus was De Uil 3 met een gemid-
delde rating van 100 punten meer. 
Clemens hield het binnen een half 
uur al voor gezien, nadat zijn stel-
ling in elkaar stortte na verlies van 
zijn h-pionnetje. Nadat, na bijna an-
derhalf uur spelen, alle belangrij-
ke stukken via de open c-lijn wa-
ren gesneuveld, werd tot pot-remi-
se besloten door Jan van Willigen 
en tegenstander Pim. Martin van 
der Laan (Aalsmeers geheime wa-
pen op bord 6) bezorgde het eerste 
volle punt door een dappere zet met 
zijn Koning, waarna beide pionnen-
structuren werden gekraakt, maar 
die van Martin net effe wat minder 
erg. De stand was gelijk 1½ - 1½. 
Arie van Dam maakte er een spec-
taculaire pot van, beslist niet saai, 
door zeer onorthodox een Torenof-
fer te spelen. Hij moest daarna spe-
len voor de remise (Toren tegen Lo-
per), wat volgens hun teamleider 
(rating ruim 2100) bij goed spel mo-
gelijk was. Maar Arie’s tegenstan-
der schoof het behoedzaam naar 
de winst. Gelukkig maakte Hans het 
weer helemaal goed. Hij hield zijn 
tegenstander zeer bekwaam in zo-
wel een Dames- als een Konings-
penning. Bedachtzaam en zeer ge-
duldig kwam hij tot materiaalwinst 

met bovendien een a-pion tot pro-
moveren. Zijn tegenstander liet het 
niet zover komen en gaf zich ge-
wonnen. De stand was weer ge-
lijk: 2½ - 2½. Alles hing af van Mar-
tin Steinhart, hoe hij het zou gaan 
doen? Er werd ingezien dat winst 
er niet in zat, maar wellicht wel een 
remise. Martin vocht voor wat ie 
waard was, deed mooie en verras-
sende zetten met zijn Torens, zijn te-
genstander trouwens ook. Helaas 
had Martin een minder actief Paard 
tegenover een sterke Loper. Uitein-
delijk gaven de pionnen op de Ko-
ningsvleugel de doorslag en moest 
Martin het hoofd buigen. Einduit-
slag een verlies 3½ - 2½. Slotcon-
clusie van de avond: Een begrijpelij-
ke nederlaag tegen een sympathie-
ke tegenstander.
Door Jan van Willigen

Uitslagen 6e ronde interne 
competitie Kalende Pionnetje:
Huup Joosten - Vincent Jongkind ½-½ 
Richard Piller- Marco Hogenboom 0-1 
Rik Könst - Verlaan 1-0 
Mladen Cicek - Abdul Wasei 1-0 
Jan van Willigen - Peter Verschueren 0-1 
Jan Bosman - Martin van der Laan 1-0 
Fred Buskermolen - de Hertog 1-0
Tom van der Zee - Piet Geertsema 0-1
Henk Raadschelders - Leo Buis 0-1
Rob van Haaften - Cees Verburg ½-½
Joep van de Geest - Gerrit Harting ½-½ 
Gerard v Beek - Jurgen van der Zwaard 0-1

Oceanus op internationaal 
zwemtoernooi in Aken
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
stond er een internationale zwem-
wedstrijd voor de zwemmers van 
Oceanus op het programma: het 
44ste International Swimming Festi-
val in Aken in Duitsland. Dit zwem-
festival staat bekend om haar gro-
te internationale deelname en de 
scherpe tijden die er gezwommen 
worden. Voor Oceanus hadden Ju-
lia Corsi, Bart Sommeling en Emma 
van Zanten zich voor dit toernooi 
weten te kwalificeren. Bart beet de 
spits af op de vrijdagavond met een 
1500 meter vrije slag. In een sterk 
veld wist Bart beslag te leggen op 
een 12e plaats. Met een (tussen-
tijd van 9:09:59 op de 800 meter) en 
een eindtijd van 17:21:49 op de 1500 
meter zat Bart slechts 0,67 secon-
den boven de limiet van het Open 

Nederlands Kampioenschap, maar 
waarschijnlijk wel een tijd waarmee 
hij naar het ONK in Dordrecht mag. 
Bart zwom één afstand in Aken om 
de dag daarna in Den Haag een li-
mietwedstrijd te gaan zwemmen. 
Emma en Giulia hadden een vol pro-
gramma op de zaterdag en zondag. 
Het programma bestond voor zo-
wel Emma als Giulia uit een 50 me-
ter rugslag, 100 meter rugslag, 200 
meter rugslag, 200 meter vrije slag 
en voor Giulia nog een 100 meter 
wisselslag. Het sterke internationa-
le veld had voor de beide Oceanus 
meiden - ondanks hun zeer jeugdi-
ge leeftijd in vergelijk met de andere 
zwemsters - zeker weerslag op hun 
prestaties. Op alle afstanden wer-
den scherpe persoonlijke records 
gezwommen.

De Oceanus delegatie met van links naar rechts: Bart Sommeling, 
Giulia Corsi, Emma van Zanten en trainer Sjaak Juffermans.

29 Persoonlijke record 
voor Minioren Oceanus
Aalsmeer - 2Zondag 13 oktober 
is de eerste Minioren wedstrijd van 
het nieuwe zwemseizoen gehou-
den bij Oceanus. Om 14.00 uur ging 
de wedstrijd van start, de zwem-
mers stonden met bril en badmuts 
klaar achter de blokken. Als eerste 
de 100 meter vrije slag en dat le-
verde maar liefst 7 persoonlijke re-
cords op voor Luuk 1.22,65;Thomas 
1.08,85; Viggo 1.25,48; Jort 1.28,13; 
Liam 1.34,37 en Dawid 1.42,33. 
Daarna was het de beurt aan Clai-
re, Madelief, Sean, Danique en Lau-
re om aan hun tweede wedstrijd, 
sinds ze lid zijn van de Speedo 
ploeg, deel te gaan nemen op de 50 
meter schoolslag. Romee scherp-
te haar tijd aan op de 100 school 
naar een 1.57,59, evenals Femme en 
Nina. En toen de 200 vrije slag zou 
het Ruben lukken om op deze af-
stand zijn Limiet te halen? Vier jon-
gens kwamen aan de start en al-
le vier zwommen ze een persoon-
lijk record: Jens 2.42,80; Sebasti-
an 2.36,23; Rick 2.44,96 en waarbij 
Ruben overtuigend het limiet be-
haalde op deze afstand in een tijd 
van 2.16,45. Zo dachten de meiden 
wat de jongens kunnen, kunnen wij 
ook en alle zeven hebben hun tij-
den aangescherpt. Olivia 2.50,51; 

Anouk 2.55,46; Lois 3.04,75; Anouck 
3.00,24; Sam 2.50,25; Jane 2.43,87 
en Amber 2.39,86. Na de jury wis-
sel begon het tweede gedeelte van 
de middag. De 100 rug leverde op-
nieuw vier persoonlijke records op 
voor Luuk, Michael, Liam en Jort. 
Lieke scherpte haar 100 meter vrije 
slag tijd aan tot 1.38,82 en op de 
50 vrij werd er behoorlijk wat strijd 
geleverd waar Laure als winna-
res uit de strijd kwam met een tijd 
van 47,07. De 200 school werd over-
tuigend gewonnen door Ruben en 
bij de meiden ging de strijd tussen 
Imani van Zpch en Amber. Het werd 
een spannende race waarbij Amber 
genoegen moest nemen met een 
tweede plek, maar wederom in een 
persoonlijk record van 3.18,38. Ook 
Anouck haalde maar liefst 7 secon-
de van haar tijd af. De 100 school 
leverde bij de jongens Minioren 6 
klasse helaas heel veel diskwalifi-
caties op door het verkeerd aantik-
ken bij de keer- of eindpunten. Toch 
wisten Michael en Thomas hun tij-
den aan te scherpen. Tijdens het 
laatste nummer, de 100 rug, hebben 
Lieke en Amber super tijden neer-
gezet. Al met al zijn er 29 persoon-
lijke records gezwommen, een zeer 
geslaagde dag!

Poel’s Eye in het Dorpshuis
Wim wint overtuigend
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was de derde speelavond van 
het seizoen van de dartclub Poel’s 
Eye. Tegelijkertijd was er darten op 
de televisie. Het gekke was dat dit 
geenzins een reden was om thuis 
te blijven. Dit was in het verleden 
ook al zo. Zodra Michael van Ger-
wen en Raymond van Barneveld 
hun kunsten op de televisie ver-
toonden steeg de dartskoorst in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. Met 
een keurige opkomst van 38 deel-
nemers ging het beproefde vier ni-
veau systeem weer van start. Om in 
het hoogste niveau terecht te ko-
men waren drie of vier overwinnin-
gen nodig. In ieder geval diende de 
vierde (tussen)wedstrijd gewonnen 
te worden. Hierin slaagde Danny 
Zorn, Arnaud van de Graaf, Davey 
Monsees, Jeroen van den Helder 
en Tjitte Miedema, maar zij strand-
den allen jammerlijk voor de halve 
finales. William Hunitetu en Mar-
co Cornelisse bereikten wel knap 
de halve finale, maar de finale ging 
uiteindelijk tussen Remco Maarse 
en Wim Grapendaal. Met name de 
finaleplaats van Remco was enigs-
zins verrassend, maar zeker niet 
onverdiend. Hij had namelijk zeker 
geen makkelijke loting. Zo versloeg 
hij in de winnaarronde uitslui-
tend sterke tegenstanders, name-
lijk achtereenvolgens Bak, Davey 
en William. In de finale trof hij ech-
ter de sterkste darter van de avond. 
Wim liet de hele avond al prach-
tig spel zien en in de finale trok 
hij deze lijn door wat resulteerde 
in zijn eerste speelavond overwin-
ning ooit. Wim gooide ook een zeer 
mooie 151 finish, maar deze score 
werd toch nog overtroffen door An-
dre van de Niet met een nog hogere 
155 uitgooi. De finale van het twee-
de niveau had niet misstaan op het 
hoogste niveau. De gerespecteer-
de darters Erik Jan Geelkereken en 
Bak stonden tegenover elkaar. Erik 
Jan bleek uiteindelijk deze avond 

de sterkste. In de B Winnaarronde 
stond de man van de hoogste uit-
gooi van de avond tegenover Ro-
nald Baars, maar Andre van de Niet 
won niet. Voor de tweede keer op 
rij haalde Martin Bax de finale van 
de B Verliezerronde, maar ook dit 
keer trof hij een sterke tegenstan-
der. Nick Dekker wist uiteindelijk 
beslag te leggen op de laatste doos 
met chocolaatjes. Tot slot mocht 
Remco Pannekoek gooien voor de 
Triple Pot. Hij werd hiermee de eer-
ste die voor de derde keer ooit een 
poging mocht wagen. Helaas raak-
te hij ook deze keer de juiste tri-
ple niet. Op de website www.poel-
seye is een filmpje van deze poging 
te zien, plus alle andere relevan-
te informatie over de dartclub. De 
volgende speelavond is volgende 
week vrijdag 25 oktober. Vier nieu-
we ronden, vier nieuwe kansen. 
De inschrijving sluit om 20.00 uur, 
deelname kost vier euro en de mi-
nimum leeftijd is 15 jaar. De Poel’s 
Eye heeft een open deuren beleid, 
lidmaatschap of van te voren op-
geven is niet nodig, Iedere dartlief-
hebber is van harte welkom.

Wim Grapendeel, prachtig spel en de 
eerste overwinning ooit.

Basketbal 4e klasse
Heren BV Aalsmeer na 
winst op derde plaats! 
Aalsmeer - Afgelopen zondag-
avond werd in de nieuwe Amstel-
campushal te Amsterdam gespeeld 
om de derde plek in de Rayon He-
ren 4 klasse. Door US HS5 in ei-
gen huis te verslaan, neemt BV 
Aalsmeer nu de derde plaats op de 
ranglijst over. Na een ijzersterk eer-
ste kwart, waarin BVA meteen de 
leiding nam met 23 punten verschil, 
werd de stand van dat kwart 5-28. 
Vanaf die stand zijn de heren van 
Aalsmeer niet meer echt in de pro-
blemen geweest. Na een iets min-
der tweede kwart (17-9) gingen ze 
de rust in met de stand van 22-37. 
Na de rust volgde er weer een sterk 

derde kwart waarin BVA zijn voor-
sprong verder uitbouwde tot een 
comfortabele 28 punten. Vervolgens 
kon de wedstrijd rustig worden uit-
gespeeld. Zelfs met een weer wat 
zwakker vierde kwart kon de eind-
stand van 48-76 worden genoteerd. 
Opvallend in deze wedstrijd was de 
onnodige foutenlast bij Aalsmeer, 
waar aan het einde van de wedstrijd 
maar liefst 5 van de 10 spelers door 
de scheidsrechters definitief naar de 
bank werden gestuurd. Desalniette-
min, een verdiende overwinning van 
BVA waardoor ze weer een posi-
tie omhoog schoven naar de derde 
plaats van de competitie.
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