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 Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

Heeft u vragen over 
ondersteuning van minima?

Bel het Sociaal loket 
(0297) 38 75 75

Lees verderop in deze krant

Sociaal loket

Nieuwbouw - Verbouw - reNoVatie

Onderhoud aan 54 jaar oude gemeentehuis

Renovatie raadzaal van start

Aalsmeer - Afgelopen maandag 
17 oktober stond er een grote kraan 
bij het gemeentehuis. De renova-
tie is begonnen. Gestart wordt met 
het opknappen en de modernise-
ring qua apparatuur van de raad-
zaal. Sinds de offi ciële opening op 
19 februari 1962 is geen groot on-
derhoud gepleegd aan dit fraaie 
ontwerp van architect prof. Ir. J.F. 
Berghoef. 
In 1940 werd aan de architect de 
opdracht verleend om op zoek te 
gaan naar een locatie voor het 
nieuwe raadhuis en een voorlopige 
schets voor dit gebouw te maken. 
Het voormalige raadhuis, uit 1780, in 
de Dorpsstraat was veel te klein ge-
worden voor de snelgroeiende ge-
meente. De verschillende secretarie 
afdelingen waren in diverse gebou-
wen provisorisch ondergebracht, de 

burgemeester gebruikte de raadzaal 
als werkvertrek en vergaderkamers 
en vertrekken voor de wethouders 
ontbraken. Berghoef en uiteinde-
lijk de gemeente kozen voor het ter-
rein grenzend aan de Van Cleeffka-
de, een centrale ligging waar ruimte 
was een groot plein voor te maken, 
nu het Raadhuisplein. Dankzij gul-
le giften van de Aalsmeerse ‘burge-
rij’ kon een aantal kunstwerken be-
kostigd worden. 
Het voornaamste cadeau was het 
beeld van Flora op de hoge kolom 
voor het gemeentehuis. Bij de aan-
kleding van het raadhuis is uiterste 
soberheid betracht. Een deel van de 
stoelen en alle kasten zijn van Ne-
derlandse makelaardij, de stoelen 
in de trouwzaal zijn van Deense ori-
gine en het tapijt hier is in Zweden 
vervaardigd.  

Heiwerk en servies
De opdracht was in 1940, maar pas 
in 1953 kreeg Berghoef de opdracht 
om een defi nitief ontwerp te maken. 
Dit had natuurlijk te maken met de 
Tweede Wereldoorlog. 
Het defi nitieve ontwerp is in 1955 
goedgekeurd door Gedeputeer-
de Staten en op 4 augustus 1959 
werd de aanbesteding gegeven om 
te gaan bouwen aan aannemings-
maatschappij H.F. Boersma in Den 
Haag. Aalsmeerse bedrijven zijn 
overigens ook ingeschakeld voor di-
verse werkzaamheden en de aan-
kleding: Van Iperen (verwarming), 
Hulsbos (heiwerk), Van de Bilt, De 
Boer en Van der Schilden (stoffe-
ring) en servies van Hoogendoorn. 
De bouw van het gemeentehuis 
heeft zo’n tweeënhalf jaar geduurd. 

Respect voor architect
Na 54 jaar gaat renovatie en on-
derhoud plaatsvinden. Uiteraard 
met respect voor ontwerper en ar-
chitect J.F. Berghoef en natuurlijk 
blijven speciale elementen behou-
den, zoals de verlichtingsornamen-
ten in de hal en alle representatie-
ve ruimten, die speciaal voor dit ge-
bouw met in Murano geblazen cilin-
ders zijn samengesteld, en komen 
terug, zoals het tapijt met het wa-
pen van Aalsmeer (sinds 1816), de 
leeuw met de aal waarbij het motto 
‘Retine Quod Habes (houdt wat gij 
hebt) wordt gevoerd. Heel benieuwd 
naar het eindresultaat!

De raadzaal is leeg, meubels eruit, kleed veilig gesteld, klaar voor een grote opknapbeurt. Foto: www.kicksfotos.nl.

Aalsmeer - Afgelopen zondag 16 
oktober kreeg de politie een melding 
dat er mogelijk personen aanwezig 
zouden zijn in de verlaten Zuider-
kerk aan de Hortensialaan. De mel-
ding kwam van een brandweerman, 
die langs gelopen was en glasgerin-
kel uit het gebouw had horen komen 
en licht van schijnende zaklampen 
had gezien. Samen met nog twee 
collega’s heeft de brandweerman 
het pand in de gaten gehouden tot 
dat de politie ter plaatse kwam. Ook 
de agenten hoorden breekgeluiden 
uit de kerk komen. Met hulp van de 

brandweermannen hebben agenten 
zeven personen aangehouden. En-
kele van hen waren op het dak ge-
klommen. Allen hebben een proces-
verbaal gekregen voor baldadigheid. 
Een mooie samenwerking tussen de 
politie en de brandweer!

Op dak brede school
Kort daarna kreeg de politie een 
melding dat jeugd was gezien op 
het dak van de brede school in Oost. 
Twee jongeren zijn aangehouden en 
na verhoor met een bekeuring heen-
gezonden.

Lugubere vondst 
op de Uiterweg

Aalsmeer - De politie is maan-
dagochtend 17 oktober gevraagd 
naar de Uiterweg te gaan voor 
een lugubere vondst. Tijdens 
graafwerkzaamheden was een 
menselijke schedel gevonden. 
De medewerkers van de forensi-
sche opsporing zijn opgeroepen 
en hebben ter plaatse de sche-
del onderzocht. Een eerste, voor-
zichtige conclusie is dat de sche-
del van een ouder iemand is, die 
waarschijnlijk voor de Tweede 
Wereldoorlog heeft geleefd. Ge-
dacht wordt aan een natuurlijke 
dood. Nabij de schedel zijn ook 
enkele botresten aangetroffen. 
De schedel en botten zijn mee-
genomen voor verder onderzoek.
Bron: Politie Aalsmeer Uithoorn

Indringers in de lege Zuiderkerk

Wethouder stort fundering 
voor bouw 4e sporthal
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
13 oktober is de feestelijke start ge-
geven voor de bouw van een nieu-
we sporthal, de vierde in Aalsmeer. 
Naast het zwembad aan de Dreef 
gaat de hal verrijzen. Aan wethou-
der Gertjan van der Hoeven van 
sport de eer om de offi ciële han-
deling te verrichten. Alle palen zit-
ten er al in, begin september is hier-

mee een aanvang gemaakt, dus wat 
zou hij gaan doen? In een ‘bouw-
vakkers-outfi t’ met een lange wit-
te jas en witte laarzen was aan hem 
de eer om een funderingspaal vol te 
storten met zand. Best een zwaar 
klusje, maar het werd vol inzet en 
met een vrolijk gezicht vervuld. De 
sporthal komt onder andere ter ver-
vanging van de gymzalen in de J.P. 

Thijsselaan en de Roerdomplaan. 
De wens voor een nieuwe sporthal 
leeft al geruime tijd in Aalsmeer. Di-
verse verenigingen wijken nu nog 
uit naar hallen in de omgeving, om-
dat de drie in Aalsmeer elke avond 
vol zitten. ESA, de beheerder van al-
le sportaccommodaties in de ge-
meente, is ervan overtuigd dat ook 
deze vierde hal snel gevuld zal zijn 

met allerlei sportclubs. Er ligt on-
der andere ook een vraag om hoc-
keyles te mogen gaan geven in de 
nieuwe hal. Hiervoor wordt nu uit-
geweken naar De Kwakel of Am-
stelveen. Overdag gaan de kinderen 
van de fusieschool Triade in de hal 
les krijgen.

Zonnepanelen en restwarmte
Bijzonder is dat het dak van de 
sporthal vol komt te liggen met zon-
nepanelen. De bedoeling is ook dat 
de restwarmte van het nabijgelegen 
KPN datacentrum wordt gebruikt 
voor de school, zwembad en sport-
hal. Verder wordt het parkeerterrein 
bij het zwembad herstraat en er ko-
men veilige fi ets- en looproutes. 
De hal krijgt dezelfde entree als 
zwembad De Waterlelie, waar ook 
diverse vernieuwingen op stapel 
staan. Als de bouw volgens plan-
ning verloopt, wordt sporthal num-
mer vier in het nieuwe schooljaar 
(volgend jaar september) in gebruik 
genomen. De naam wordt: Sport-
complex De Waterlelie.
De bouw van de sporthal maakt on-
derdeel uit van het project Horn-
meer. Dit project omvat, naast het 

nieuwe voetbalcomplex aan de 
Beethovenlaan en de nieuwe sport-
hal aan de Dreef, woningbouw aan 
de Zwarteweg, Roerdomplaan en 
Meervalstraat, herontwikkeling van 
het VVA-terrein tot een groen re-
creatiegebied, realisatie van inte-
graal kindcentrum Triade (op het 
oude hoofdveld van VVA) en recon-
structie van het Hornmeerpark.

Enorme behoefte
Wethouder Gertjan van der Hoeven: 
“De bouw van deze nieuwe sport-
hal voorziet in een enorme behoef-
te van sportgemeente Aalsmeer. Wij 
zijn er als gemeente trots op dat we 
met deze investering het voorzie-
ningenniveau en leefbaarheid weer 
een impuls geven. De sportvereni-
gingen en de vele vrijwilligers ma-
ken het mogelijk dat Aalsmeerders 
bijna alle sporten kunnen beoefe-
nen. En wij als gemeente dragen 
ons steentje bij door te investeren 
in de sportvoorzieningen. De voet-
balcomplexen Hornmeer en Nieuw 
Calslagen zijn zo goed als gereed. 
Nu deze sporthal en binnenkort 
gaan we aan de slag met de reno-
vatie van de atletiekbaan.”

Gedupeerd na bedrijfsinbraak?

Politie houdt kijkdagen 
voor gestolen spullen
Aalsmeer -  Eind juni heeft de po-
litie op de Aalsmeerderweg een in-
breker aangehouden. De man bleek 
te hebben geslapen in een caravan-
stalling. Bij dit adres hebben agen-
ten diverse goederen en kleding-
stukken aangetroffen, die zo goed 
als zeker van diefstal afkomstig zijn. 
De man heeft in de maanden mei en 
juni bij diverse (opslag)-bedrijven 
en caravanstallingen ingebroken. 
Het betreft panden op de Aalsmeer-
derweg tussen ongeveer de num-
mers 103 en 205 en op de Oostein-
derweg in het gedeelte van de num-
mers 230 en 276. De politie hoopt de 
in beslag genomen goederen terug 
te kunnen geven aan de rechtmati-
ge eigenaars en houdt daarom twee 

kijkdagen voor gedupeerden van in-
braken op genoemde twee wegen. 
Onder andere een camera, boorma-
chines, elektrische apparaten, kan-
toorartikelen, multi tools, een kof-
fertje en een laptoptas, een lamp en 
behoorlijk veel kledingstukken heeft 
de politie liggen. De kijkdagen zijn 
maandag 24 oktober van 19.00 tot 
20.30 uur en dinsdag 25 oktober van 
14.00 tot 16.00 uur in het politiebu-
reau aan de Dreef. 
Gedupeerd? Mist u gereedschap 
uit het bedrijf of de opslag aan de 
Aalsmeerderweg of Oosteinder-
weg? Ga een kijkje nemen en wie 
weet. Wie eerst meer informatie wil, 
kan contact opnemen met politie 
Aalsmeer via 0900-8844.

Motorboot 
gestolen

Amstelland - Afgelopen week-
end is uit de Amstel in Amstel-
veen een snelle motorboot ge-
stolen. De Cobalt type 243 is va-
rend gezien in de richting van 
Amsterdam. De boot is zwart 
met wit van kleur en registratie-
nummer is 46-16-YS. Mogelijk 
zijn er inwoners die het vaartuig 
hebben zien varen of weten waar 
het is afgemeerd. Zij worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844.
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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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

129e jaargang

oplAgE: 17.950

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 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
krant gepubliceerd; wél naam en 
woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht om brieven in te korten of 
niet te plaatsen.

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 Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
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 
mededelingen 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

klAcHten 
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, 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
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670 
Inloop spreekuur ma t/m do 08.30-
09.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en 
tel spreekuur: elke wo van 09.00-
10.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs 
(VoA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

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

KERKDIENSTEN
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst met 
dovenvertolking en vertaling in 
Engels. Spreker: Martijn Piet. Ba-
byoppas en aparte bijeenkom-
sten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. K.J. 
Bijleveld uit Boornbergum en 
16.30u. met ds. C.D. Affourtit uit 
Amsterdam. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 
 Zondag 9.30u. Eucharistievie-

ring m.m.v. Karmelkoor. Om 14u. 
Poolse dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Geen dienst 
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst ds. R. Bakker 
uit Amsterdam.

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 

Zondag 10u. dienst met ds. J. 
van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 11u. Viering m.m.v. koor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst in de 
Parklaan 27. Op dinsdag 25 ok-
tober 20u. Peter Slagter over ‘De 
brieven van Petrus’. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag. Op 24 
oktober 20u. br. Frank Ouweneel 
over De Tabernakel.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag van 
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot 
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan.
 Zondag dienst om 10u. met ds. 

Jan Martijn Abrahamse.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag dienst om 10u. Baby-

oppas en kinderwerk aanwezig. 
Spreker Freek van Balen.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
 Zondag diensten om 10u. met 

ds. H. van Winkelhoff en 16.30u. 
met ds. J. Maliepaard. Oppas-
dienst kinderen 0-3 jaar en zon-
dagsschool voor jeugd basis-
school. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. 
 Zondag 10u. dienst met br. Jan 

Broere sr. Collecte: Menno’s Glo-
bal Village. Opvang 0-4 jaar via 
oppas@dgaalsmeer.nl. 

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

16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zondag 10u. dienst met ds. J. 
van Popering.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
  Zondag om 10u. dienst met dhr. 

P.J. Verhagen, Harderwijk. Orga-
nist: H. van Noord.

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag 10u. dienst met 
ds. F. v/d Bosch uit Katwijk. Or-
ganist: J. v/d Zwaard.

Zondag 
23 oktober

Jubileumconcert Song of Joy
Kudelstaart - Het Interkerkelijk 
koor Song of Joy viert haar 20 ja-
rig jubileum. Het jubileumconcert is 
gepland op zaterdag 22 oktober en 
vindt plaats in kerkelijk centrum De 
Spil in Kudelstaart. Aanvang is 20.00 
uur. Het wordt een avond met een 
zeer gevarieerd programma. Song of 
Joy zal een aantal prachtige liede-
ren zingen. En de Urker Mans For-
matie, bekend van radio en televisie, 
werkt mee aan deze avond. De he-
ren brengen een selectie uit hun uit-
gebreide repertoire. Song of Joy en 
de Urker mannen treden ook samen 
op. Verder is er een gelegenheids-

koor waarin oudleden van Song of 
Joy samen met het huidige koor nog 
eenmaal optreden. Dit koor staat 
onder leiding van voormalig dirigent 
Ton van den Berg. Het belooft dus 
een heel muzikale avond te worden.
Toegangskaarten voor het concert à 
10 euro per persoon, inclusief koffie 
of thee in de pauze, zijn te koop bij 
De Marskramer in Kudelstaart, Het 
Boekhuis in de Zijdstraat en Kraan 
Mode aan de Aalsmeerderweg. En 
natuurlijk bij alle leden van het koor.
Meer informatie over het concert 
en het kerkkoor is te lezen op www.
songofjoy.nl. 

Bijzondere bijbelstudie 
over de Tabernakel
Aalsmeer - Aanstaande maandag 
24 oktober is er in gebouw Helio-
mare een wel heel bijzondere Be-
gra bijbelstudieavond over de Ta-
bernakel door bijbelleraar Frank 
Ouweneel. Deze bijbelstudie behan-
delt de Tabernakel, die de Israëlie-
ten moesten bouwen en meenemen 
gedurende hun reis van Egypte naar 
Kanaän. In de Tabernakel woon-
de God temidden van Zijn volk. Wat 
heeft een tent van meer dan 3000 
jaar oud, die allang tot stof is ver-
gaan, nog te zeggen? Onmetelijk 
veel! Het is wonderlijk wat voor ac-
tuele ‘schatten’ in de Tabernakel zijn 
verborgen. Enkele thema’s, die aan 
de orde zullen komen: God wil te-
midden van mensen wonen, Jezus 
Christus het volmaakte offer, pries-
terschap, reiniging en heiliging, in-
gaan in het heiligdom, de gemeente, 
de heilige geest, de heerlijkheid van 
God, de hogepriester, aanbidding en 
de vrije toegang tot God de Vader. 
De Tabernakel is in het Oude Tes-
tament zo gedetailleerd beschre-
ven, dat hij kan worden nagebouwd. 
Er zijn dan ook vele evangelisten en 
bijbelleraren geweest, die een ta-
bernakelmodel hebben vervaardigd. 
Gedurende deze bijbelstudie wor-
den circa 200 kleuren-dia’s van ver-
schillende schaalmodellen getoond. 

Voor in de zaal zullen twee projec-
tie-schermen op gesteld staan: links 
een scherm voor de kleurendia’s en 
rechts een scherm voor de weerga-
ve van de van toepassing zijnde bij-
belteksten en aanvullende informa-
tie. Deze studie moet elke gelovige 
gezien en gehoord hebben, hoe de 
God van Israël zijn volk nabij was 
op hun reis naar het beloofde land, 
dwars door de woestijn. De toegang 
is gratis, wel wordt een bijdrage ge-
vraagd om de kosten van de avond 
te dekken. Aanvang 20.00 uur. Zaal 
open vanaf 19.30 uur. De bezoekers 
krijgen een kopje koffie of thee aan-
geboden. Allen welkom in Helioma-
re aan de Zwarteweg 98.

De keuken waar de moeder van Djeevie kookt als hij langs komt.

Aalsmeerse Tabitha Dekkers
Twintig jaar dienstbaar in 
Hong Kong en Filippijnen
Aalsmeer - Het is inmiddels 20 jaar 
geleden, dat de Aalsmeerse Tabitha 
Dekkers naar Hong Kong ging om, 
voor ze serieus naar een baan ging 
zoeken, één jaar vrijwilligerswerk te 
doen in een opvangcentrum voor 
drugsverslaafden. Dat ene jaar werd 
twee jaren, die een enorme impact 
hadden op de jaren die zouden vol-
gen. En hoewel zij na die twee ja-
ren naar Nederland terugkwam en 
een baan kreeg bij de Vrije Univer-
siteit, was haar belevingswereld zo 
anders gericht geraakt, dat ze terug 
wilde naar een gebied, waar ze met 
haar opleiding en met haar passie 
werkelijk verschil zou kunnen ma-
ken. Ze ging terug naar Hong Kong, 
waar in het opvangcentrum plannen 
werden ontwikkeld om een team uit 
te sturen naar Cebu in de Filippij-
nen om zich toe te wijden aan de al-
lerarmsten in een sloppenwijk. Ta-
bitha was van de partij. In het team 
van circa acht mensen was ook een 
jongeman die uit Cebu afkomstig 
was. Na verloop van tijd begonnen 
zij elkaar erg aardig te vinden en zij 
trouwden met elkaar in 2003, vijftien 
jaar geleden. Tabitha en haar man 
hebben inmiddels drie eigen kinde-
ren en (wisselend) een, twee of drie 
pleegkinderen. 

Werk gaat door
Het werk in de sloppenwijk gaat nog 
steeds door, maar is wel geweldig 
veranderd: Nu zijn er zo’n veertig 
stafleden, hebben ze een opvang-
huis voor meisjes die uit de seksin-
dustrie zijn gered, zijn er twee op-
vanghuizen voor alleenstaande jon-
gens, krijgen tientallen volwassenen 
in de avonduren een speciaal pro-
gramma aangeboden om hen op 
basisschool niveau te brengen, krij-
gen dakloze kinderen en ouderen 
die in de buurt van een park wo-
nen twee keer per week een war-
me maaltijd aangeboden, zorgen 
ze dat kansarme kinderen, die an-
ders nooit naar school zouden zijn 
gegaan wel onderwijs volgen. Dit 
schooljaar zijn dat 127 kinderen die 
naar de basisschool gaan, 68 kin-
deren volgen voortgezet onderwijs 
(highschool), 5 studenten gaan naar 
het voortgezet hoger onderwijs (se-

niorhighschool) en 10 studenten 
gaan naar HBO of Universiteit. 
Djeevie is één van de velen die ge-
legenheid kreeg om naar school 
te gaan: Djeevie werd als jongetje 
van circa 12 jaar erop uitgestuurd 
om bebroede kippeneieren te ver-
kopen die bij verjaardagen moeten 
worden gegeten, want dat brengt 
gezondheid en geluk in het nieu-
we jaar. Zijn ouders bewoonden een 
krot zonder toilet of douche. Djeevie 
sliep ’s nachts buiten op een hou-
ten bank onder een afdak. Hij werd 
opgemerkt door Tabitha Dekkers en 
haar man en zij zorgden ervoor dat 
hij naar school ging. Hij werd opge-
vangen in het jongenshuis. Hij deed 
ontzettend zijn best en dit jaar stu-
deerde hij af van de universiteit als 
ingenieur computer-techniek. Bij 
zijn stageadres heeft hij een goe-
de baan aangeboden gekregen. Ge-
weldig!

Flink bedrag schoolgeld 
Wat werkelijk als een groot wonder 
wordt beleefd, is het feit dat door al 
die jaren heen er steeds weer finan-
ciën waren om de zich opstapelen-
de rekeningen te kunnen betalen. 
Het schoolgeld voor de kinderen en 
studenten belopen op zich al een 
groot bedrag. In totaal 13.200 eu-
ro. Gelukkig hoeft zo’n bedrag niet 
in één keer betaald te worden, maar 
toch, het moet wel ergens vandaan 
komen. In de Levend Evangelie Ge-
meente is een collecte gehouden, 
maar de opbrengst daarvan was 
niet voldoende om de schoolgelden 
van deze kinderen alleen al te beta-
len, want daarboven op komen ook 
alle activiteiten die hierboven ver-
meld staan. Tabitha en haar team 
geloven, dat ook de Aalsmeerse ge-
meenschap best wat wil meehelpen 
om dit jaar weer het schoolgeld voor 
de kinderen te kunnen betalen. Wie 
daaraan wil meedoen, kan dit doen 
door een bedrag over te maken naar 
Stichting GA, Bankrekening NL 29 
RABO 0300180195 graag onder 
vermelding Cebu-schoolgeld. Er is 
bij de stichting Ontwikkelingssa-
menwerking Aalsmeer (OSA) een 
verzoek om subsidie ingediend. Ho-
pelijk met een positief resultaat. 

Aalsmeer zingt 
in Oosterkerk

Aalsmeer - Zondag 23 oktober zal 
er opnieuw een zangdienst zijn om 
10.00 uur in de Oosterkerk. In de-
ze dienst gaat de heer Mostert uit 
Hendrik Ido Ambacht voor en me-
dewerking wordt verleend door de 
Mannenzanggroep ‘Sion’ uit Katwijk 
onder leiding van Leo Meijvogel. 
Deze zanggroep bestaat uit onge-
veer 65 leden en heeft inmiddels al 
zeven cd’s uitgebracht. Eerder heeft 
deze zanggroep opgetreden in de 

Info leesgroep 
filosofie

Aalsmeer - Wilt u boeken lezen 
over filosofie die u bijblijven en daar 
inspirerende gesprekken over voe-
ren met andere lezers? Op maan-
dag 7 november is er bij Boekhuis 
Aalsmeer een informatiebijeen-
komst over de start van een lees-
groep filosofie. Het initiatief komt 
van de landelijke organisatie Senia, 
samen met Boekhuis Aalsmeer. De 
leesgroep filosofie maakt een keu-
ze uit een door deskundigen sa-
mengestelde boekenlijst over uit-
eenlopende filosofische thema’s, zie 
www.senia.nl/filosofie. Senia-lees-
groepen komen 6 à 7 keer per jaar 
bij elkaar en bespreken de boeken 
aan de hand van leeswijzers met 
discussievragen die het gesprek in 
de leesgroep houvast bieden. Meer 
informatie over de werkwijze is te 
vinden op www.senia.nl. Wie be-
langstelling heeft is welkom op 7 
november om 14.00 uur in Boekhuis 
Aalsmeer in de Zijdstraat 12. Aan-
melden kan via 0570-562656 of via 
info@senia.nl.

Dorpskerk en de bijzondere zang 
werd toen door velen gewaardeerd. 
Nog geen idee hebben wie ‘Sion’ is? 
Beluister dan het slotlied dat gezon-
gen gaat worden op de site van de 
Oosterkerk (http://www.oosterkerk-
aalsmeer.nl). Ook zal de zanggroep 
samen met de gemeente enkele lie-
deren zingen. De heer Mostert is 
al eerder voor gegaan en hij zal in 
deze dienst zorgen voor een kor-
te overdenking. De zanggroep en 
de samenzang worden op het orgel 
begeleid door Dirk van Duijvenbo-
de. Mocht u graag zingen uit de di-
verse bundels, dan bent u hartelijk 
welkom in deze zangdienst!

Het Jongeren Rode Kruis 
zoekt vrijwilligers
Aalsmeer - Wil jij graag anderen 
helpen? Houd je ervan om leuke 
dingen te doen? Heb je altijd al eens 
vrijwilligerswerk willen doen? Dan is 
dit iets voor jou! Het Jongeren Rode 
Kruis Aalsmeer & Uithoorn bestaat 
uit enthousiaste vrijwilligers tus-
sen ongeveer 14 en 28 jaar oud die 
graag anderen helpen. De leden be-
zorgen ouderen en mensen met een 
verstandelijke beperking een leuke 
dag. Dit kan in de vorm van geza-
menlijk schilderen of koekjes bak-
ken of een leuk dagje uit naar Artis. 
Deze activiteiten zijn altijd heel ge-
zellig en je krijgt er veel dankbaar-

heid voor terug. Daarnaast leer je 
met mensen omgaan en hoe je ac-
tiviteiten moet voorbereiden. Eigen 
ideeën zijn zeker welkom! Deze ac-
tiviteiten vinden gemiddeld een keer 
in de maand plaats en je kan per 
keer bekijken of je over tijd beschikt 
om te helpen. 
Als jij graag wat wilt bijdragen aan 
de samenleving samen met leef-
tijdsgenoten is het Jongeren Ro-
de Kruis dé manier om dit te doen. 
Voor meer informatie kan een mail 
gestuurd worden naar: jongerenro-
dekruis@hotmail.nl of kijk op face-
book en twitter.

Koffie, quilten en literaire 
avond in de Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 26 okto-
ber zijn er weer diverse activiteiten 
in de Oost-Inn. Van 9.30 tot 11.30 
uur is er inloop en ontmoeting on-
der het genot van koffie en/of thee. 
En meegedaan kan worden met het 
quilten. Gezellig samen mooie din-
gen maken en bijpraten. Dus kom 
er bij! ’s Avonds wordt van 19.45 tot 
21.30 uur een literaire avond ge-
houden. Het boek ‘De Amerikaan-
se Prinses’ van Annejet van der 
Zijl wordt besproken. In het boek 
wordt het intrigerende leven van 
de Amerikaanse Allene Tew (1872-
1955) gevolgd, een leven dat is ge-
tekend door misschien wel de hef-
tigste driekwart eeuw in de geschie-
denis van de moderne westerse we-
reld. Het is ook een boek over Ame-
rika en de Amerikaanse mentaliteit 
die het land heeft gevormd. Als er 

iets Amerikaans was, dan was dat 
wel het idee dat er altijd wel ergens 
een nieuw begin te vinden moest 
zijn. Allene Tew is de verpersoonlij-
king van deze instelling. In de Ame-
rikaanse Prinses zitten uiteindelijk 
drie boeken. Het is bijna een avon-
turenroman. Maar het kan ook gele-
zen worden als een Kleine Geschie-
denis van Amerika. Alles speelde 
zich af tegen het decor van Ameri-
ka en Europa en de twee wereldoor-
logen. Het is een boeiende beschrij-
ving van het leven van een Ameri-
kaanse vrouw, die ondanks veel te-
genslagen in haar leven, haar ei-
gen weg ging. Belangstellenden zijn 
hartelijk welkom in de Oost-Inn in 
de Mikado aan de Catharina Ama-
lialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 0297-321636 of kijk op 
oosterkerk-aalsmeer.nl.

‘Haarlem’ in het 
Inloopcentrum

Aalsmeer - Menigeen kent vast de 
grote markt, het station en de Gro-
te of St Bavo kerk wel. Daarom sa-
men aan de hand van foto’s en film-
pjes even terug in de tijd aanstaan-
de vrijdag 21 oktober in het Inloop-
centrum. Haarlem ligt aan de ri-
vier het Spaarne en staat bekend 
om haar culturele aanbod. U bent 
er ongetwijfeld wel eens geweest. 
Misschien heeft u zelf nog wel fo-
to’s of ander materiaal op zolder lig-
gen, neem ze mee en schuif aan. 
De themabijeenkomst voor senio-
ren deze vrijdag begint om 14.00 
uur in gebouw Irene in de Kanaal-
straat 12. Voor meer informatie: 06-
22468574 of emillenaar@zorgcen-
trumaelsmeer.nl 



Muziek/Cabaret
Vrijdag 21 oktober:
* Vioolconcert Tiberius Strijkkwartet 
in Oud Katholieke Kerk, Oosteinder-
weg 394 vanaf 20.15u.
Zaterdag 22 oktober:
* Cabaretvoorstelling Anne Neu-
teboom ‘Weg’ in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u.
22 en 23 oktober:
* Noodstop: Theater, dans en mu-
ziek bij Levend Evangelie Gemeente, 
Aalsmeerderbrug. Zaterdag en zon-
dag 20u.
Zondag 23 oktober:
* Detonics live in The Shack, Schip-
holdijk 253b, Oude Meer v/a 16u.
* Tweede voorronde talentenjacht 
‘De Stem van de Bok’ in feesterij de 
Bok, Dreef 5. Aanvang: 19u.
Vrijdag 28 oktober:
* Halloween Party in N201, Zwarte-
weg van 21 tot 02u.
Zondag 30 oktober:
* Concert Paulien ‘Van Piaf tot Por-
ter’ in The Club in Studio’s Aalsmeer, 
Van Cleeffkade vanaf 15.30u.
* Concert Katelijne van Otterloo bij 
Nieuwe Meer, Stommeerweg (pont-
je over). Vanaf 16u.

Films
20 en 21 oktober:
* Film ‘Inferno’ in Bioscoop Aals-
meer, Van Cleeffkade. Donderdag 
en vrijdag 21.30u. Zondag 20.30u.
Zondag 23 oktober:
* Musicalfilm ‘Miss Saigon: 25th An-
niversary Perfermance’ in Bioscoop 
Aalsmeer. Aanvang: 16u.
Maandag 24 oktober:
* Thriller ‘Elle’ in Bioscoop Aalsmeer. 
Aanvang: 20u.
Woensdag 26 oktober:
* Ladies Night met film ‘Hartenstrijd’ 
in Bioscoop Aalsmeer. Vanaf 17.30u. 
Start film 20.30u. Afterparty met Da-
nilo Kuiters.

Exposities
21 tot en met 23 oktober:
* Vogeltentoonstelling in de Bacca-
ra-hal, Baccarastraat. Open: Vrijdag 
van 20 tot 22u., zaterdag van 10 tot 
20u. En zondag van 10 tot 15u.
Zaterdag 22 oktober:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open 11 tot 16u. 
Vanaf 22 oktober:
* Expositie ‘Starting over late’ met 
Dik Box, Claus-Pierre Leinenbach 
en Michel van Overbeeke in het 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open 
donderdag t/m zondag 14 tot 17u. 
Opening zaterdag om 16u. 
22 en 23 oktober:
* Expositie bloemstyliste Marloes 
Joore in Historische Tuin, ingang 
brug op Praamplein. Zaterdag en 
zondag van 10 tot 16.30u.
Tot begin november:
* Poelgezichten van Bob van den 
Heuvel in wijkcentrum Voor Elkaer, 
Nobelhof 1, Kudelstaart.
Tot en met 15 november:
* Expositie Leo van Gelder in fysio-
praktijk Kudelstaart. 
* Kunstwerk van de Kunstploeg ‘Aan 
Tafel’ in gemeentehuis. Te zien tij-
dens openingstijden.
Tot 6 januari:
* Expositie Dorrit Klomp in gemeen-
tehuis. Te bezichtigen tijdens ope-
ningstijden. 

Diversen
Donderdag 20 oktober:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 

Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Presentatieavond Groei & Bloei 
over tuinen in Nederland in buurt-
huis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Speelavond DES in dorpshuis de 
Reede, Rijsenhout vanaf 20u.
* Herfstkienavond Supporters Ver-
eniging Kudelstaart in Dorpshuis 
vanaf 20.30u.
* Sjoelen bij BV Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
20 en 21 oktober:
* Oud Vitaal voor ouderen in De Ou-
de Veiling, Marktstraat. Inloop don-
derdag en vrijdag, 9.30 tot 16.30u.
Vrijdag 21 oktober:
* Haarlem centraal in Inloopcentrum 
voor senioren in Irene, Kanaalstraat 
vanaf 14u.
* Open Hof Keuken, Italiaanse maal-
tijd. In ‘t Baken, Sportlaan, 18-20u.
* Voorronde Nederlands Team kam-
pioenschap poker in The Beach, 
Oosteinderweg 248 vanaf 19.30u.
* Lezing ‘Alles begint bij Bach’ in 
Boekhuis Aalsmeer vanaf 20u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
* Bierproeverij in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u.
Zaterdag 22 oktober:
* Bazaar in ‘t Kloosterhof, Clematis-
straat van 13 tot 17u.
* Pompoenenspeurtocht voor kinde-
ren in Centrum van 13 tot 15u.
* Verzamelaarsbeurs in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan, 13-16u.
Zondag 23 oktober:
* Watertoren langs Westeinder open 
van 13 tot 17u. 
Maandag 24 oktober:
* Doe-avond Videoclub Aalsmeer in 
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 
vanaf 20u.
* Lezing Maike Vermeulen over 
het diverse Afrika bij Zin-Inn van 
Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat 
55. Aanvang: 20u.
Dinsdag 25 oktober:
* Inloophuis Open Hof Kerk, Opheli-
alaan van 9.45 tot 11.30u.
* Ladies Night bij Espago en Denise 
Fashion in Ophelialaan, 18-22u.
* Info-avond over dementia-app in 
Inloopcentrum in gebouw Irene, Ka-
naalstraat vanaf 19.30u.
* Dartcompetitie in Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 20u.
Woensdag 26 oktober:
* Inloop in Oost-Inn in de Mikado, 
Catharina Amalialaan, 9.30-11.30u. 
Literaire avond 19.45 tot 21.30u.
* Jeugdbingo voor jeugdleden FC 
Aalsmeer in kantine Beethovenlaan 
van 15.15 tot 17.15u.
* OVAK ouderensoos in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Donderdag 27 oktober:
* Sjoelcompetitie in dorpshuis de 
Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
Vrijdag 28 oktober:
* Halloween spooktocht voor jeugd 
basisscholen. Start in Oost, Ku-
delstaart en Dorp. Van 18.30 tot 20u. 
Eindpunt N201.
Zondag 30 oktober:
* Voorlichtingsavond over verslaving 
in de Spil Kudelstaart. Voor jeugd 
11-16jr van 18.45 tot 20u. Voor vol-
wassenen v/a 20u.

Vergaderingen
Donderdag 27 oktober:
* Openbare raadsvergadering in ge-
meentehuis, raadskelder. Behande-
ling begroting voor 2017. Aanvang: 
20u. Ook raad op donderdag 3 no-
vember.

Ook diverse films voor jeugd
‘Miss Saigon’ en ‘Elle’ in 
Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - De legendarische Miss 
Saigon, nu slechts één avond in de 
bioscoop. De spectaculaire, uitver-
kochte galavoorstelling van de we-
reldwijde musicalsensatie, 25 jaar na 
de première, met optredens van de 
originele cast, waaronder Jonathan 
Pryce en Lea Salonga. Deze veelge-
prezen nieuwe productie werd door 
de Daily Telegraph omschreven als 
‘een bijzonder opwindende, majes-
tueuze en aangrijpende musical met 
schitterende optredens’ en door de 
Daily Mail als ‘de beste musical al-
ler tijden’. Dit epische liefdesdrama 
vertelt het tragische verhaal van de 
jonge prostituee Kim, die door de 
oorlog haar ouders heeft verloren 
en verliefd wordt op de Amerikaan-
se soldaat Chris. Hun levens worden 
echter weer gescheiden door de val 
van Saigon. Te zien zondag 23 ok-
tober vanaf 16.00 uur in Bioscoop 
Aalsmeer. De musicalfilm duurt 195 
minuten. En op maandag 24 okto-
ber presenteert Bioscoop Aalsmeer 
de spannende thriller van regisseur 
Paul Verhoeven: ‘Elle’. Michèle (Isa-
belle Huppert) lijkt onverwoestbaar. 
Ze is hoofd van een toonaangevend 
videogamebedrijf en hanteert zowel 
zakelijk als privé dezelfde genade-
loze houding. Maar als ze in haar 
huis wordt aangevallen en verkracht 
door een onbekende man verandert 

haar leven drastisch. Ze besluit zelf 
achter de dader aan te gaan en be-
landt in een spannend kat-en-muis-
spel dat elk moment uit de hand kan 
lopen. De film duurt 131 minuten en 
begint om 20.00 uur. 

Ladies Night met ‘Hartenstrijd’
Op woensdag 26 oktober trakteert 
de bioscoop in Studio’s Aalsmeer 
weer op een gezellige Ladies Night 
met dit keer de film ‘Hartenstrijd’. 
Deze romantische film duurt 90 
minuten en uiteraard worden de 
(vrouwelijke) bezoekers na de film 
getrakteerd op een swingende af-
terparty met een optreden van Da-
nilo Kuiters. De ontvangst is van-
af 17.30 uur, film start om 20.30 uur 
en rond twaalven is het einde. Het is 
mogelijk om voor aanvang te dine-
ren. Reserveren, wacht niet te lang 
de Ladies Night is populair, kan via 
bioscoop@studiosaalsmeer en via 
0297-753700. Deze vakantie draait 
Bioscoop Aalsmeer ook diverse leu-
ke films voor kinderen, waaronder 
‘De Club van Sinterklaas’, ‘Storks’, 
‘Trolls’ en ‘Peter en de Draak’. Aan-
rader voor filmkijkers die van span-
ning houden: ‘Inferno’ op donder-
dag en vrijdag om 21.30 uur en zon-
dag vanaf 20.30 uur. Tot slot alvast 
noteren: Op woensdag 30 november 
ladiesnight met de film ‘Soof 2’. 

Van alles te doen zaterdag!
Bazaar in ‘t Kloosterhof
Aalsmeer - Al jaren is De stich-
ting Vrienden van ‘t Kloosterhof ac-
tief met het verzamelen van gel-
den om daarmee een aantal voor-
zieningen in het huis of activiteiten 
voor de bewoners te kunnen reali-
seren, waarvoor in de gewone bud-
getten geen ruimte is. Dit jaar is de 
opbrengst voor een geluidsinstalla-
tie in de nieuwe zaal van Klooster-
hof. Daar is (veel) geld voor nodig 
en daarom wordt ook dit jaar weer 
een bazaar georganiseerd en wel op 
zaterdag 22 oktober van 13.00 tot 
ongeveer 17.00 uur. Er is van alles te 
doen. Natuurlijk zijn er weer oliebol-
len te koop (vanaf 12.00 uur), draait 
het Rad van Avontuur en is de hand-
werkgroep aanwezig met prachti-

ge zelfvervaardigde artikelen. Ook 
kunnen bezoekers meedoen met di-
verse raadspelletjes waaronder de 
waarde van een boodschappen-
mand en kunt u uw geluk beproe-
ven bij de enveloppenkraam en de 
muizenbak. Ook is er een goedge-
vulde kraam met tweedehands boe-
ken aanwezig, Oudhollandse spelle-
tjes en nog veel meer. Tevens wor-
den er loten verkocht à 3 euro, (vier 
voor 10 euro) met prachtige prijzen, 
waaronder een hotelarrangement 
ter waarde van 250 euro, toegangs-
kaarten voor de musical Soldaat van 
Oranje en een dinerbon van 100 eu-
ro. Reden genoeg om even langs te 
komen op 22 oktober in het Kloos-
terhof in de Clematisstraat 16.

Bodypaint en mystery guest
Ladies Night bij Espago en 
Denise Fashion dinsdag!
Aalsmeer - Op dinsdag 25 oktober 
organiseren Espago en Denise Fa-
shion weer een Ladies Night in hun 
winkels in de Ophelialaan. Een tra-
ditie inmiddels, deze openstelling in 
de avond met allerlei extra’s en leu-
ke aanbiedingen. Op ‘The Art Edi-
tion’ trakteren de beide winkels 
dit keer. Espago presenteert body-
paint en Melano. Een verrassen-

de live act. Denise Fashion creëert 
graag ieders persoonlijke leren jack. 
Dit vindt in samenwerking met Iba-
na plaats. En Denise heeft een mys-
tery guest. Volgens Denise houdt ie-
dereen van hem. Kom je laten ver-
rassen op dinsdag 25 oktober van 
al het moois. De beide winkels zijn 
open tussen 18.00 en 22.00 uur. Ie-
dereen is van harte welkom.

Winnaar Blues Award 2016
Detonics live in The Shack
Oude Meer - De kersverse win-
naar van de Dutch Challenge Blues 
Award staan aanstaande zondag-
middag 23 oktober op hun podi-
um van The Shack. En terechte win-
naars, want als Detonics speelt ont-
staat er beweging. Zelfs fervente 
bankhangers kunnen de energieke 
vijftiger jaren West Coast blues niet 
weerstaan. De naam Detonics ver-
wijst naar het compacte 1911-style 
pistool dat eertijds door veel vrou-
wen ter bescherming in duistere 
gokhallen, onopvallend tussen de 
jarretels werd gestoken. Zodra De-
tonics speelt ontstaat de sfeer van 
prostitutie, illegale casino’s, zelf ge-
stookte whisky en Al Capone. De 
rauwe, prachtige ongepolijste stem 
van zanger Kars van Nus combi-
neert bijzonder goed met het geta-
lenteerde gitaarspel van klasse gita-
rist Jeremy Aussems en de gieren-
de Hammond van Raimond de Nijs. 

De ritmesectie bestaat uit wereld-
drummer Mathijs Roks en Rene Le-
ijtens op de swingende en grooven-
de contrabas.

The Dynamite Blues Band
Op zondag 30 oktober staat er we-
derom een dijk van een band op het 
podium in Oude Meer. The Dynami-
te Blues Band stond al eerder met 
heel veel succes op het Shack-po-
dium. Dynamite Bluesband speelt 
fat en dirty blues, authentiek, vuig, 
pompend, zuigend, meeslepend en 
bovenal explosief! Zondag 6 novem-
ber: Mirage, een fenomenaal eerbe-
toon aan Fleetwood Mac. Op veler 
verzoek terug in The Shack!
The Shack is op zondagmiddag 23 
oktober open vanaf 15.00 uur. Aan-
vang Detonics is om 16.00 uur en de 
entree is 8 euro. Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk 
253b in Oude Meer. 

Bacchus: Heel leuk tentje 
met een prima bandje
Aalsmeer - “Ik ken een heel leuk 
tentje, daar speelt een prima band-
je.” Een hit van Doe Maar. Het leuke 
tentje is gevonden hoor en het pri-
ma bandje ook. Cultureel café Bac-
chus in de Gerberastraat en hier 
speelde afgelopen zaterdagavond 
15 oktober een geweldig bandje: 
De Guitar Syndicate. Heerlijke mu-
ziek, warme klanken. Geweldig was 
het om te zien hoe gedreven de mu-
zikanten waren en zo goed op el-
kaar ingespeeld. Helemaal pakkend 
werd het toen de special guest haar 
gitaar oppakte en achter de mi-
crofoon plaatsnam. Camila Costa 
uit Brazilië. Ze was een weekend 
in Aalsmeer en wilde wel met haar 
landgenoten muziek maken. Nelson 
Latif op gitaar en cavaquinho (krui-
sing tussen ukelele en mandoline) 
en Breno Viricimo op bas komen 
uit Brazilië. Een internationaal ge-
zelschap, gitarist David Golek komt 
uit Israël en drummer Olaf Keus is 
een ‘nuchtere’ Hollander met wel 
een Braziliaanse vrouw. De menge-
ling van Jazz, Latin en Braziliaanse 
klanken pasten prima in het knusse 
Bacchus, dat overigens heel goed 
gevuld was. Sterker nog, het was 

druk. En heel gezellig! Veel bewon-
dering was er voor de muzikanten. 
Terecht was het applaus na ieder 
nummer. En natuurlijk kon de band 
er niet aan ontkomen om een toegift 
te geven. Fijn publiek, gaven ze zelf 
aan en daar wil je natuurlijk best en-
kele extra nummers spelen. Ook de-
ze laatste nummers waren een ge-
not om naar te luisteren.

Zaterdag cabaret ‘Weg’
Hou de programmering van Bac-
chus in de gaten, een aanrader. Qua 
muziek veelal een geweldige keuze 
en het aanbod is divers. Aanstaan-
de zaterdag 22 oktober geen mu-
ziek, maar cabaret. Het podium is 
voor Anne Neuteboom met de voor-
stelling ‘Weg’. Op verfrissende wijze 
geeft Anne een inkijkje in de wereld 
om haar heen. Ze neemt het hele 
podium in beslag met slechts één 
roze vouwstoel. Aanvang: 21.00 uur, 
entree: 12 euro. Kaarten zijn te re-
serveren via www.cafebacchus.nl of 
via 0297-342657, na 18.00 uur.
Schroom niet en stap het knusse 
Bacchus eens binnen. Het culturele 
café is weliswaar klein, maar groots 
in ontvangst en programmering!

The Wild Romance in 
Down Town in Studio’s
Aalsmeer - Op 5 november 2016 
zou Herman Brood 70 jaar zijn ge-
worden. En tevens vieren de le-
den van The Wild Romance dit jaar 
het 40-jarig bestaan van hun band. 
Twee hoogtepunten die samenko-
men, want wanneer Dany Ladema-
cher in 1977 met Herman Brood & 
His Wild Romance gaat spelen, is 
dit het begin van een van de meest 
succesvolle bands uit de geschie-
denis van de rockmuziek en ver-
overen zij Nederland, België, Duits-
land en de USA. Rondom dit ge-
geven is er een prachtige theater-
voorstelling gemaakt. Echter, de-
ze tour, genaamd ‘Out of Heaven’ 
wordt wegens omstandigheden ver-
plaatst naar volgend seizoen en het 
concept wordt aangepast. Zeer bij-
zondere buitenlandse gasten heb-
ben nu al hun toezegging gedaan, 
om mee te doen in deze voorstel-
ling. Crown Theater Aalsmeer zal 

wederom de primeur krijgen. The 
Wild Romance komt gelukkig wél 
op vrijdag 11 november naar Stu-
dio’s Aalsmeer voor een spetterend 
concert. In de sfeervolle club Down-
Town zal The Wild Romance oude 
tijden doen herleven. Met Dany La-
demacher op gitaar en zang, Dirk 
Vermeij op gitaar en zang, David 
Hollestelle op gitaar, Rudy Engle-
bert op bas, Otto Cooymans op key-
boards en Jan ’t Hoen op drums en 
percussie. Naast de bekende rock ’n 
roll-hits worden er anekdotes ver-
teld, herinneringen opgehaald en 
wordt er gewoon lekker gespeeld. 
‘Still believing’, 40 jaar rock ’n roll ... 
The Real Thing! 
Wil jij hierbij aanwezig zijn? Dat 
kan! Kaartprijs is 15 euro online te 
bestellen via www.crowntheate-
raalsmeer.nl en 17 euro 50 aan de 
kassa. De aanvang is 20.15 uur.
Door Miranda Gommans

Zondag tweede voorronde 
van ‘De stem van de Bok’
Aalsmeer - Na een spetteren-
de eerste voorronde van de Stem 
van de Bok in Feesterij de Bok, is 
het aanstaande zondag 23 okto-
ber tijd voor de tweede voorronde. 
Kirsten, Sabina, Laura, Jan Evert, 
Clarina, John Lewis, Aharon, Tama-
ra, Sherley, Dana en Thessa,  dus 
niet acht maar elf kandidaten, zul-
len gaan strijden om een plekje in 
de kwart finale. Organisatrice Ange-
lina Meulemans: “Nu wij meer kan-
didaten hebben die mee doen, is de 
kans groot dat wij er een wildcard 
bij doen. Deze card kan worden in-
gezet als er nog iemand is die mis-
schien net aan met de hakken over 
de sloot toch mee kan naar de vol-
gende ronde. Deze kan dus wor-
den ingezet door de jury, die dit keer 
naast Koen Raadt en Gina Meule-
mans bestaat uit niemand minder 
dan Lesley Wiliams. Deze topper is 
de beste Hazes impressionist. Door 
heel het land en zelfs ver daarbui-

ten wordt hij gevraagd om Hazes 
te vertegenwoordigen. Hij zal zeker 
een mooi jury commentaar kunnen 
geven, waar de kandidaten wat aan 
hebben.” 
De Stem van de Bok in feesterij de 
Bok aan de Dreef 5 begint om 19.00 
uur. Gina tot slot: “Zie jullie daar. En 
neem zoveel mogelijk belangstel-
lenden mee! Het is altijd beregezel-
lig.” 
Door Miranda Gommans   

Zaterdagmiddag opening

Nieuwe expositie 
in Oude Raadhuis
Aalsmeer - ‘Starting over Late’ is 
het thema van de nieuwe exposi-
tie in het Oude Raadhuis. De stich-
ting Kunst en Cultuur heeft Dix Box, 
Claus-Pierre Leinenbach en Michel 
van Overbeek uitgenodigd om hun 
werken tentoon te komen stellen. 

Foto’s, beelden en objecten kun-
nen bewonderd worden. De expo-
sitie wordt aanstaande Zaterdag 22 
oktober om 16.00 uur officieel ge-
opend. Belangstellenden zijn wel-
kom. 
De tentoonstelling duurt vervolgens 
tot en met 4 december. Een gratis 
kijkje gaan nemen kan iedere don-
derdag tot en met zondag tussen 
14.00 en 17.00 uur. Het Oude Raad-
huis is te vinden in de Dorpsstraat 9 
in het Centrum. 

Katelijne van Otterloo in 
concert op Nieuwe Meer
Aalsmeer - De hele zomer zonder 
en zeker gemist. Dat is des te meer 
de reden om de beroemde plaatsge-
note Katelijne van Otterloo opnieuw 
uit te nodigen voor een optreden op 
Jachthaven de Nieuwe Meer, met 
haar vaste begeleiders Wolf Marti-
ni op gitaar en Bas van Otterloo op 
basgitaar. Katelijne heeft een perso-
nality die met veel gemak en beel-
dend zingt. Stukken uit The Ameri-
can Songbook komen voorbij in een 
heel persoonlijke aanpak, maar ook 
Franse chansons en pop standards 
van toen en nu in funky, jazzy arran-

gementen. Katelijne heeft zich ont-
wikkeld tot één van de beste jazz-
zangeressen van Nederland en 
staat garant voor een spannend, 
swingend en soms ook ontroerend 
samenspel. Ze noemt haar muziek 
‘popjazz’, een heel eigen stijl die zich 
steeds opnieuw ontwikkelt en ver-
diept. Het concert op zondag 30 ok-
tober wordt georganiseerd in sa-
menwerking met KCA en Bacchus 
en begint om 16.00 uur. Toegang: 
uw gift. Info: Henny Essenberg, tel. 
327698, Pierre Tuning, tel. 360355 of 
Reinoud Staps, tel. 325304.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

KOOPJE:

TIP:NIEUW:

AANBIEDING:

Drumstokken
‘Agner’ set €13,95

Mondharmonica
‘Special 20’ €39,95

Microfoon
‘Samson’ €28,95

Uitgebreid
assortiment kabels
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Aalsmeer - Zondag 30 oktober 
komt in The Club - bij Aalsmeerders 
beter bekend als Exclusief bij Bob 
& Gon - de uit Amerika afkomsti-
ge zangeres Paulien optreden. Pau-
lien is in feite met haar programma 
‘Van Piaf tot Porter’ een extra ca-
deautje voor dit seizoen en wat voor 
één! Ondanks dat Bob & Gon we-

gens andere werkzaamheden ver-
hinderd zijn om de gasten welkom 
te heten, is er in overleg met Peter 
van Eick - de ontdekker van Paulien 
in Aalsmeer- besloten deze zange-
res, samen met haar fantastische 
band toch te introduceren bij de ve-
le liefhebbers van Franse chansons 
en Amerikaanse nostalgische jazz. 
Paulien - voor een paar weken in 
Nederland - mocht voor het optre-
den van de Braziliaanse Lilian Viei-
ra Grupo bij Bob & Gon zichzelf in-
troduceren. Later op de avond on-
der het genot van een glaasje wijn 
vertelde zij het volgende: “Als kind 
stond ik altijd met een stofzuiger-
slang voor de spiegel te zingen. 
Mijn moeder schreef mij in 1972 in 
voor het jeugd songfestival en dat 
won ik. Mijn liedje werd een hit in 
Japan. Vanaf 1983 ben ik semi seri-
eus begonnen met optreden. In het 
Midden- Oosten en het Verre-Oos-
ten. Sinds 2002 woon ik in Virginia 
(USA) en daar heb ik nu ook mijn 
optredens. Ik zing dan niet alleen 
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Winterworkshop ‘Meesters 
van het kleurboek’
Aalsmeer - Het afgelopen jaar is 
er vanuit het Boekhuis een klei-
ne kleurgemeenschap in Aalsmeer 
ontstaan. Dit initiatief van Constan-
tijn Hoffscholte kreeg eind 2015 vol-
op aandacht in de landelijke pers. 
Samen kleuren werd enorm popu-
lair en blijft leuk en eerzaam. Kleu-
ren is een soort dagdromen, rust-
gevend en creatief. Kunstdocent 
Annefie van Itterzon ontwikkel-
de workshops en bespreekt daarin 
kleurkunst (ook wel verlichters ge-
noemd) door de eeuwen heen. 
Wie zijn die fanatieke coloristen in 
Aalsmeer en welke kleurboeken zijn 
favoriet? Lia van Hagen is naar ei-
gen zeggen een kleurrijk persoon en 
begon in 2015 met de pentekenin-
gen van Basford. ‘’Als ik nu terugkijk 
op mijn techniek van een jaar gele-
den dan zie ik geen diepte of sfeer-
beeld. Wat ik nu maak is zoveel le-
vensechter. Ik heb flink gestudeerd 
op kleurdiepte en techniek. Ook 
de tentoonstelling met handinge-
kleurde boeken uit de zeventiende 
eeuw heeft me veel geleerd. Door 
eindeloos oefenen kan ik nu tove-
ren met kleur, een vis laten glimmen 
en een lucht laten vlammen! Ik hou 
niet van televisie kijken, ik bestu-
deer liever de kleuren van een toe-
kan of een orchidee. Bij een regen-
bui in de camper kan ik uren wer-
ken aan een kleurplaat waar ik van 
alles aan toevoeg, zo maak ik er ei-
gen werk van. Steeds kies ik andere 
materialen, nooit is het routine, dan 
is de lol eraf.’’ Louk Kluck ziet kleur 
op grafiek en tekeningen vooral om 
vorstellingen aantrekkelijker en dui-
delijker te maken. Met behulp van 
de lamp en loep is zijn inkleuring ui-
terst precies en waarheidsgetrouw. 
Na een serie boeken over bloemen, 

planten, vlinders en vogels, zoekt hij 
nu op markten naar historische te-
keningen. ‘’Via de prenten van Je-
roen Bosch ben ik uitgekomen bij 
geïllustreerde, meerdelige boeken 
van Brian Froud & Alan Lee, die ik 
per bladzijde ambachtelijke inkleur. 
Het is een boeiend spel van licht 
uitsparen en complementaire kleu-
ren zoeken, waar ik uren achtereen 
aan werk. Spaans groen naast ro-
de aarde en Napels geel naast vio-
let zo ontstaan verfijnde kleurcom-
binaties. De handingekleurde pren-
ten van Louk Kluck en Lia van Ha-
gen zijn te zien op www.facebook.
com/kleurjekalm.

Winterworkshops
Beginner of gevorderd, aanmelden 
voor de nieuwe winterworkshops 
in het Boekhuis van Aalsmeer is nu 
mogelijk. Het nieuwe kleurboek van 
Basford over de magie van de jun-
gle staat centraal. Start vrijdag 4 no-
vember van 20.00 tot 21.00 uur. Kos-
ten 10 euro per persoon. Opgeven 
kan telefonisch: 0297-3244454.

Aanstaande zaterdag en zondag
Expositie bloemstyliste 
Marloes Joore in de Tuin
Aalsmeer - Aanstaand weekend is 
er in het Tuinbouw museum de His-
torische Tuin in Aalsmeer een ex-
positie te zien van Bloemstyliste 
Marloes Joore. Deze expositie is het 
resultaat van haar Proeve van Mees-
terschap. Zij heeft een traject ge-
volgd om de hoogste titel Meester-
binder in de bloemsierkunst te be-
halen. Het doel van dit traject is om 
iets vernieuwends te zoeken voor de 
bloemenbranche. Marloes is gaan 
werken met verschillende soorten 
pluis, zoals Rietsigaar, Akkerdis-
tel, Artisjok en andere pluissoorten. 
Deze pluis heeft zij verwerkt in ver-
schillende objecten, acht in totaal, 
die belangstellenden kunnen komen 
bewonderen. De artistieke creaties 
zijn zaterdag 22 en zondag 23 ok-
tober te zien in de Historische Tuin 
tussen 10.00 en 16.30 uur. De entree 

is 4 euro voor volwassenen en 2,50 
euro voor 65-plussers. Voor kinde-
ren tot 12 jaar en houders van een 
museumjaarkaart is het tuinbouw-
museum gratis toegankelijk. De His-
torische Tuin is te bereiken via de 
ophaalbrug aan het Praamplein. 

Tiberius Strijkkwartet dankt pastoor Spaans

Bijzonder vioolconcert in 
Oud Katholieke Kerk
Aalsmeer - Inwoners van Aalsmeer 
kunnen blij zijn met Pastoor Spaans: 
ten eerste om zijn liefde en gro-
te kennis voor de klassieke muziek 
en ten tweede om zijn gastvrijheid 
die hij in de pastorie biedt aan Roe-
meense musici. Dat betekent na-
melijk dat vrijdag 21 oktober om 
20.15 uur een bijzonder viool con-
cert is beluisteren van het interna-
tionaal vermaarde Tiberius Strijk-
kwartet, afkomstig uit Targu Mures 
in Roemenië. Tibor Molnar (eerste 
viool), Karoly Lakodi (tweede viool), 
Jozsef Molnar (altviool) en Elod Za-
goni (cello) bedanken met het op-
treden in de Oud Katholieke Kerk 
op deze wijze hun gastheer die hen 
niet alleen een altijd weer terugke-
rend hartelijk onderdak biedt, maar 
hen ook steunt door het organise-

ren van concerten in andere plaat-
sen in Nederland. 
“Het is altijd weer fijn om iets te-
rug te kunnen doen voor pastoor 
Spaans, hij betekent al zo lang heel 
veel voor ons.” Wie via internet Tibe-
rius Strijkkwartet intoetst leest hoe 
bekend de musici zijn. Niet alleen in 
eigen land, maar ook daar buiten. 
Klassiek minnend Aalsmeer wordt 
opnieuw een unieke kans geboden 
om dit concert, waar werken wor-
den uitgevoerd van Wolfgang Ama-
deus Mozart en Ludwig van Beetho-
ven (Grosse Fuge) bij te komen wo-
nen. De toegang is gratis, wel staat 
er een collectebus bij de deur van 
de kerk zodat u toch uw blijk van 
dank en waardering kan tonen. 
Adres: Oosteinderweg 394.
Janna van Zon 

Weer 2 kunstkasten erbij!
Aalsmeer - Kunstenaar Michael 
Glanz heeft afgelopen weekend 
twee nieuwe kunstkasten gecreëerd 
in het Centrum. De elektriciteits-
kasten op het Weteringplantsoen 
en aan de Van Cleeffkade zijn voor-
zien van kleurige vlakken. Naast 
de al zes beschilderde kunstkas-
ten op het Praamplein wordt het dus 
steeds kleuriger in het Centrum. De 
kasten op het parkeerterrein ach-
ter de Zijdstraat zijn vorig jaar okto-
ber omgetoverd tot prachtige ‘schil-
derijen’ door onder andere Femke 
Kempkes, Karin Borgman en Bob 
van den Heuvel. Het was het begin 
van ‘gewoon’ kunst op straat, een 
geweldig initiatief. Tijdens de twee-
de schilderronde, afgelopen juli, zijn 

vijf elektriciteitskasten langs het 
Pelgrimspad opgevrolijkt met kunst-
werken van dichters Marcel Harting 
en Michelle de la Haye en de schil-
ders Peggy en Dave Moespot, Cathy 
van der Meulen en Giovanni Marga-
roli. En het wordt steeds kunstzinni-
ger in de gemeente. Onlangs heeft 
Pascal de la Haye de laatste (verf)
hand gelegd aan zijn kunstkast op 
de kruising van de Noordpolderweg 
en de Rietwijkeroordweg. En mis-
schien ook al opgevallen, de twee 
grijze elektriciteitskasten naast ga-
lerie Sous Terre, tegenover de wa-
tertoren, zijn ook al bont gekleurd. 
Aalsmeer bloemendorp aan het wa-
ter? Maak er maar kunst- en bloe-
mendorp aan het water van!

Doe-avond Videoclub Aalsmeer
Aan de slag met camera, 
licht en geluid
Aalsmeer - Maandag 24 oktober 
worden de filmers van de Videoclub 
Aalsmeer aan het werk gezet. De 
programmacommissie verzorgt in 
samenwerking met een amateurto-
neelvereniging een doe-avond waar 
de filmers met camera, licht en ge-
luidsapparatuur opnamen gaan ma-
ken van een gespeelde dialoog tus-
sen twee of drie acteurs. Deze ge-
schreven dialogen zijn bedoeld ter 
oefening voor amateurs die willen 
leren acteren. Filmers kunnen daar 
een nieuwe dimensie aan toevoe-
gen door deze dialogen te filmen en 
hen zo een spiegel voor te houden 
hoe zij op beeld overkomen en waar 
zij zichzelf kunnen verbeteren. Door 
op deze manier samen te werken 
helpt het de speler het spelplezier te 

bevorderen en aan de andere kant 
de filmer meer te ondernemen met 
zijn camera dan gebruikelijk en het 
in de montage vorm te geven. Als 
de tijd het toelaat zullen de opgeno-
men beelden dezelfde avond wor-
den ingelezen in de computer en zal 
op groot scherm zichtbaar een eer-
ste montage worden gemaakt. Ver-
volgens krijgen de leden een huis-
werkopdracht mee waarin het op-
genomen beeldmateriaal als ba-
sis ter beschikking wordt gesteld. 
Belangstellenden die zelf filmen of 
willen leren filmen en monteren en 
deze avond willen meemaken zijn 
vrijblijvend van harte welkom. De 
avond wordt gehouden in Buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 
en begint om 20.00 uur. 

Zonnig najaarsconcert 
door uniek Trio42
Aalsmeer - ‘Het cijfer 42 komt uit 
‘The Hitchhiker’s Guide to the Ga-
laxy’. In dat boek wordt beschreven 
hoe op een planeet hier ver van-
daan aan een reusachtige compu-
ter de opdracht wordt gegeven om 
het ultieme antwoord op het leven, 
het universum en alles te bereke-
nen. Na 7,5 miljoen jaar is het gro-
te moment daar, waar iedereen op 
heeft gewacht. Het – nogal teleur-
stellende – antwoord is: 42. Zo vindt 
Trio42 muziek het begin en het ein-
de van alles. 
En je ging erin geloven, zondagmid-
dag 16 oktober in de Oud Katho-
lieke kerk. De zon scheen in de ra-
men, de muziek was licht en speels. 
Dat was ook te danken aan de unie-
ke samenstelling van het trio: Merel 
Vercammen op viool, Juan Manu-
el Dominguez op saxofoon en An-
neleen Schuitemaker op harp. De-
bussy geeft in zijn impressionisti-

sche composities vaak de hoofdrol 
aan de harp – zoals in het overbe-
kende en prachtig gespeelde ‘Clair 
de lune’ en ook ‘Nuages’. De stukjes 
filmmuziek van Sjostakovitsj bleken 
feestmuziek. De samenklank van vi-
ool en de prachtige ronde, klassieke 
toon van de sax leek te zijn uitge-
vonden voor de muziek van Bartók 
en Ibert. Het was een fantastisch 
concert van drie jonge virtuoze mu-
sici die in deze bezetting wonderwel 
bij elkaar bleken te passen. 

Animato Strijkkwartet
De thuisblijvers kregen ongelijk.
Maar er komt een herkansing. Het 
volgende KCA-concert in de oudka-
tholieke kerk is op 6 november. Dan 
komt het Animato Strijkkwartet. Al-
le leden van het kwartet studeren 
aan het Koninklijk Conservatorium 
te Den Haag. Alweer jonge musici 
van wie we nog veel zullen horen.

The Madness Last Time: 
Gemoedelijk en gezellig
Kudelstaart - In het Dorpshuis was 
het zondagmiddag 16 oktober tot ‘s 
avonds laat weer ouderwets druk en 
rumoerig. The Madness vierde zijn 
50 jarig bestaan met een muzikale 
happening. Het was prachtig om na 
zoveel jaar al die muziek- en dans-
liefhebbers zo enthousiast te zien. 
De ‘harde’ Madness kern heeft een 
bijzondere, leuke voorstelling beleeft 
met Arthur Ebeling en Favourite Sky. 
Vele liefhebbers kwamen af op de-
ze allerlaatste Madness bijeen-
komst. “Als Hennie 80 wordt, orga-
niseren we het misschien nog een-
maal”, verklapt Rinus Bon. “Het was 
vooral gemoedelijk en gezellig, veel 
oude bekenden gesproken die je ja-
ren niet gezien had en zelfs in eerste 
instantie niet herkende.” Arthur Ebe-
ling, het café op de Overtoom in Am-
sterdam is echt naar hem vernoemd, 
speelde als vanouds, enthousiast en 
met geweldig gitaarwerk, wat een 
klasse gitarist! Bijzonder was ook 
dat hij bij de inleiding van zijn num-
mer soms inging op het verleden 
van The Madness en het verbaasde 
hem dat er zoveel oud-leden aanwe-
zig waren. Nu grijs of kaal, maar nog 
zeer vitaal! Dat kwam, volgens hem 
door de muzikale energie en dansen. 

Echt super was Favourite Sky met 
lekkere Stones en Beatles nummers 
en natuurlijk ook eigen werk! De 
dansvloer stroomde lekker vol als de 
band optrad. Favourite Sky zweep-
te de zaal op met de hits van toen 
en eindigden met ‘The Last Time’ 
van de Stones en de evergreen ‘For 
Ever Young’ van Nobelprijs winnaar 
Bob Dylan. Filmfragmenten van al-
le groepen die vroeger in The Mad-
ness optraden en nog altijd wereld-
beroemd zijn, waren er ook te zien. 
Totaal 52 verschillende bands, onder 
andere Golden Earring, Shocking 
Blue, Cuby and the Blizzards, Q 65, 
Tee Set, Rob Hoeke en Marmalade 
bezochten Kudelstaart. Veel belang-
stelling was er ook voor het Mad-
ness posterboek, een boek met 70 
pagina’s vol posters (aanplakbiljet-
ten) van alle groepen die er geweest 
zijn. Aangekleed met foto’s van op-
tredens van de bands en foto’s van 
het toenmalige publiek. Het is ge-
woon pure kunst de aanplakbiljet-
ten van Hennie van Zanten. De pos-
terboeken zijn verkrijgbaar, zolang 
de voorraad strekt, à 15 euro bij de 
Marskramer in het winkelcentrum in 
Kudelstaart.
Foto: www.kicksfotos.nl

Optreden zangeres Paulien met band

Extra voorstelling in The 
Club: ‘Van Piaf tot Porter’

Heerlijke muziekavond ‘Bella 
Italia’ met Con Amore
Aalsmeer - Aalsmeers mannen-
koor Con Amore en solisten hebben 
op een heerlijke muziekavond in 
Bella Italia getrakteerd in de in Ita-
liaanse sfeer met een gondel, bloe-
men en vlaggen omgetoverde zaal 
van de Ontmoetingskerk. Con Amo-
re bijna op volle sterkte,een gewel-
dige pianist, fijne solisten en dan 
maar muziek maken, vele bekende 
koorstukken werden voor het voet-
licht gebracht, met veel inzet van 
het toch niet meer zo jonge man-
nenkoor. Maar zingen, dat kun-
nen ze nog steeds. Vooral als er een 
solo gezongen was en Con Amo-
re weer aan zet was, moest de di-
rigent de mannen soms wel eens 
dwingend dirigeren om niet te en-
thousiast door te schieten Opera is 
ook zo heerlijk om te zingen. Hellen 
van Rooijen, Bart Poort en Dick We-
vers waren de solisten uit de scala 
stal uit Hoofddorp. Maarten Hilleni-
us was de begeleider van koor en 
solisten, hij bespeelde de piano met 
een geweldige inzet en vakman-
schap. De koorwerken werden ge-
presenteerd door Theodora Frater-
man-Bijster en via de beamer wer-

den er Italiaanse beelden gepro-
jecteerd. Dit hele concert werd ge-
maakt naar een idee van Jan van 
der Wal en met hem nog vele an-
deren die de kerkzaal hebben aan-
gekleed en na afloop weer ingericht 
voor de dienst van zondagmorgen. 
Met de inbreng van sponsoren, het 
kerkbestuur en vele anderen werd 
deze avond mogelijk gemaakt. En 
er was veel animo voor, de zaal was 
goed gevuld. Het slotstuk werd ge-
zamenlijk gebracht. Finiculli, finu-
cula en na afloop een daverend ap-
plaus van de aanwezigen. Daarna 
een dankwoord en bloemen voor 
de dirigent, begeleider en de solis-
ten en daarna nog eenmaal het slot-
lied. Na het concert was er nog een 
gezellig samen zijn in de Ontmoe-
tingsruimte van de kerk. Daar ont-
ving het koor diverse complimen-
ten van de bezoekers. Er wordt al-
weer uitgezien naar het volgende 
optreden. Deze vinden in decem-
ber plaats. Een aantal Kerstconcer-
ten gaat Con Amore geven. Nieuwe 
zangers zijn van harte welkom om 
nu in te stappen. Informatie via de 
website amkconamore.nl.

Bladeren tijdens postzegelbeurs
Aalsmeer - Een gezellige sfeer tij-
dens de postzegelruilbeurs afgelo-
pen zaterdag 15 oktober in het Pa-
rochiehuis. Het was de eerste bij-
eenkomst na de zomerstop, dus de 
leden hadden heel wat bij te pra-
ten en te ruilen en te (ver)kopen na-
tuurlijk. Er werd druk gebladerd in 
alle boeken en bewonderende blik-
ken geuit bij het zien van de kleuri-
ge en bijzondere zegels. Tijdens de 
beurzen zijn ook altijd verzamelin-
gen van postzegels te zien. Dit keer 
kon ‘gegriezeld’ worden om de in-
secten van de heer Meurs. De basis 
van de bezoekers vormen de leden 
van Postzegelvereniging Aalsmeer, 
maar ook nieuwe gezichten moch-

ten begroet worden. De beurs ge-
mist? De club heeft een actieve 
website waarop ook aankopen kun-
nen worden gedaan. Kijk op www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl. 
Foto: www.kicksfotos.nl

in het Engels en Frans, maar ook in 
het Nederlands. Afgelopen zomer 
had ik een geweldig tournee door 
Frankrijk met zo een goede Franse 
pianist die nu ook speciaal naar Ne-
derland komt om mij te begeleiden. 
Het is voor mij een feest om nu in 
Nederland te kunnen optreden, ik 
verheug mij zeer op zondag 30 ok-
tober.” De musici die deel uit ma-
ken van de band zijn: Damien Gro-

leau op piano, Jean-Jacques Rojer 
op gitaar, Lené te Voortwis op bass 
en muzikaal leider André Hoekstra 
op drums.
Het concert zondag 30 oktober in 
The Club in Studio’s Aalsmeer be-
gint om 15.30 uur, de zaal is open 
vanaf 14.30 uur. Kaarten kunnen als 
vanouds besteld worden bij Espago 
in de Ophelialaan 105.
Janna van Zon 





Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.

* bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U 
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van 
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende 
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, 
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het be-
voegde bestuursorgaan.

** beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp 
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

officiële mededelingen
20 oktober 2016

voornemen opschorten bijhouding 
persoonslijst

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bij hou-
ding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o 
personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is 
gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op 
het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) 
van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Sośnicka M.M. 25-05-1976 10-10-2016
Langendonk Y.A. 21-03-1990 11-10-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burger-
zaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om 
tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te 
komen.  Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben 
ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare 
beslissing.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
rectiFicatie, kennisgeving opstellen 
maatwerkvoorschrift geluid
-  Kudelstaartseweg 22, 1431 GA (Z-2016/046285), het 

vaststellen van maatwerkvoorschrift geluid voor het Wes-
teinder paviljoen. Toelichting: iIn de publicaties van 1 
september jl. bekendgemaakt als “Aanvraag omgevings-
vergunning ontvangen”. Het betreft echter geen aanvraag 
omgevingsvergunning maar een kennisgeving opstellen 
maatwerkvoorschrift geluid.

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Boegstraat 2, 1433 SN (Z-2016/055052), het plaatsen 

van een nieuwe voordeur.
- Stationsweg 8, 1431 EG (Z-2016/055137), het kappen 

van 11 bomen
- Poldermeesterplein 18, 1432 JZ (Z-2016/055363), het 

veranderen van een bestaand kozijn voor het plaatsen 
van een uitgifterobot t.b.v. medicatie

- Machineweg 204, 1432 EV (Z-2016/055603), het plaat-
sen van een tijdelijke woonunit

- Kudelstaartseweg 38 en 60, 1433 GK (Z-2016/055626), 
het afwijken van bestemmingsplan t.b.v. 7 woningen. 
Toelichting: De aanvraag betreft de kadastrale locaties 
sectie D nummer 2141 (geheel), nummer 1754 en 4319 
(gedeeltelijk)

- Beethovenlaan 120, 1431 WZ (Z-2016/055645), het ver-
vangen van 2 lichtmasten en het plaatsen van 2 lichtmas-
ten voor sportveldverlichting

- 1e J.C. Mensinglaan 40, 1431 RW (Z-2016/055709), het 
plaatsen van een reclamebord en het plaatsen van 2 vlag-
genmasten

- achter Geerland 18, 1433 JR (Z-2016/055063), het op-
richten van een mantelzorgwoning in een vrijstaand bij-
gebouw

Kennisgeving ontwerp-beschikking, Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning *** 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te 
verlenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten 
kunt u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u 
in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Machineweg 33a, 1432 EL (Z-2015/067100), het bouwen 

van een woning. Verzonden: 21-10-2016. Toelichting: 
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 21-10-2016 gedurende 
zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het ge-
meentehuis.

verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag/aanvragen is/zijn 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd: 
-  Noordpolderweg 20, 1432 JH (Z-2016/041129), het 

plaatsen van een geïsoleerd stalen dak-systeem. De be-
slistermijn is verlengd met 6 weken

- Aalsmeerderweg 378, 1432 EE (Z-2016/047777), het 
aanleggen van een in- en uitrit en het plaatsen van een 
duiker. De beslistermijn is verlengd met zes weken

verleende ligplaatsvergunningen voor woonarken*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende ligplaatsvergunning(en) is/zijn verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar 
maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan 
de onderkant van deze advertentie
- Uiterweg 417 ws 3, 1431 AM (Z-2016/043003), het ver-

vangen van het huidige woonschip. Verzonden: 10-10-
2016

maatwerk-voorschriften activiteitenbesluit 
milieubeheer *
Het college van burgemeester en wethouders heeft op grond 
van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer be-
sloten om maatwerkvoorschriften vast te stellen. Tegen de 
afgifte van het maatwerkvoorschrift kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.:
- Kudelstaartseweg 22, 1431 GA (Z-2016/046285), het 

vaststellen van maatwerkvoorschrift geluid voor het Wes-
teinder paviljoen. Verzonden: 14-10-2016.

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstijden balie burgerZaKen
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar 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 informa-
tie 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 bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspreKen in de commissievergadering 
over een geagendeerd onderWerp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. 
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via 
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

overige loKetten en inFormatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening, 
jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do. 08.30-17.00 uur 
vr 08.30-12.30 uur 

Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.

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 mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet 
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien 
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw 
klacht of melding is opgelost.

calamiteitenteleFoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. 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.of-
ficielebekendmakingen.nl.

meer inFo
Volg ons op Facebook en Twitter.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie.
- Christinastraat 20, 1432 HN (Z-2016/038559), het vergro-

ten van de bestaande zijaanbouw. Verzonden:14-10-2016
- Hornweg 319-335, 1432 GL (Z-2016/042655), het op-

richten van 9 vrijstaande woningen. Verzonden: 14-10-
2016. Toelichting: Aangevraagd op het adres Hornweg 
317

ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn 
ingetrokken:
- Legmeerdijk 342, 1431 GC (Z-2016/034743), het afwij-

ken van een bestemmingsplan t.b.v. kleinschalig detail-
handel (brocanterie aan huis). De aanvraag is door de 
aanvrager ingetrokken

- Oosteinderweg 387, 1432 AZ (Z-2016/052627), het uit-
voeren van normaal onderhoud t.b.v. restaurant en tuin-
meubilair plaatsen. De aanvraag is door de aanvrager 
ingetrokken

- Uiterweg 228, 1431 AV (Z-2016/051856), het herinrich-
ten van een perceel. De aanvraag is door de aanvrager 
ingetrokken

- Beethovenlaan 120, 1431 WZ (Z-2016/041077), het ver-
vangen van 2 lichtmasten en lichtarmaturen, het plaat-
sen van 2 extra lichtarmaturen op 2 lichtmasten bij veld 
2, en het verwijderen van 1 lichtmast en armatuur op het 
kopse kant van het trainingsveld. De aanvraag is door de 
aanvrager ingetrokken 

- Kudelstaartseweg 165, 1433 GC (Z-2016/035170), het af-
wijken van het bestemmingsplan t.b.v. het omzetten naar 
algemene bedrijven bestemming. De aanvraag is door de 
aanvrager ingetrokken

ontvangen meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen 
meldingen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen be-
zwaar en/of beroep mogelijk. 
- Aalsmeerderweg 143, 1432 CK (Z-2016/054901), het slo-

pen van een woonhuis
- Machineweg 122, 1432 EV (Z-2016/054896), het slopen 

van een woning en garage

geaccepteerde melding(en)
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Aalsmeerderweg 143, 1432 CK (Z-2016/054901), het slo-

pen van een woonhuis
- Machineweg 122, 1432 EV (Z-2016/054896), het slopen 

van een woning en een garage

commissie ruimtelijKe KWaliteit 
(voorheen Welstandscommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website 
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie 
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het 
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen 
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen 
voor een vooroverleg.

evenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende eve-
nementenvergunning is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 22, 1431GA(Z-2016/055267), Kerst-

avondviering op 24 december 2016, ontvangen 10 okto-
ber 2016

beKendmaKingen 
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aan-
gevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te in-
formeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. 
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle 
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van 
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u 
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en di-
recte links naar deze website. U kunt zoeken op postcode, 
maar ook per thema of op de kaart; 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie 
over bekendmakingen per email.

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog 

op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de 
balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle 
omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

verhuiZen? geeF het door! 
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres 
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze 
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand 
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en 
W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve 
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “On-
bekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte 
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n 
statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in 
de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om 
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar 
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer 
maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoe-
slag, kindertoeslag enzovoort.

raadsvergadering donderdag 27 oKtober 2016
Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering 
op donderdag 27 oktober 2016, in de raadskelder van het 
gemeentehuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. Voorzitter 
van de raad, J.J. Nobel. Voorafgaand aan de raadsvergade-
ring (om 19.45 uur) overhandigen inwoners een burgerini-
tiatief aan de voorzitter van de raad tot het aanwijzen van 
een gebied in Aalsmeer Zuid (Spoorlaan, Geraniumstraat, 
Freesialaan) tot beschermd dorpsgezicht. 

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 R-1 1.  Opening door de voorzitter, 
   de heer J.J. Nobel
  2.  Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergaderingen van 
   22 september 2016
  4. Vaststelling Lijst Ingekomen stukken

  hamerstuKKen

20.05 R-2 Herziening Gemeenschappelijke Regeling 
  Gemeentelijke en Gezondheidsdienst 
  (GGD) Amsterdam-Amstelland 
 R-3 Verordening onderwijshuisvesting c.a.
 R-4 Vaststelling grondexploitatie Polderzoom, 
  fase 1

  behandelstuKKen

20.10 R-5 Benoeming van plaatsvervangend griffier
20.15 R-6 Vaststelling bestemmingsplan 
  Polderzoom, fase 1
20.30 R-7 Wijziging beleid eigen bijdragen Wmo bij 
  Begeleiding, respijtzorg en 
  maatschappelijk werk
21.00 R-8 Kredietvoorstel onderhoudsmaatregelen 
  voormalige VVA-kantine
21.30  Vragenkwartier

  sluiting

besluit om bijhouding persoonslijst 
ambtshalve op te schorten.

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan inge-
schreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publieks-
zaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP 
niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit 
adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd 
als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Słowik M.A. 16-03-1991 11-10-2016
Westerink B.K. 07-07-1982 11-10-2016
Jouhar J. 00-00-1975 11-10-2016
Strzelec H.W. 23-12-1941 10-10-2016
Fąs S.J. 20-10-1980 10-10-2016

bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. 
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wet-
houders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. 
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en 
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het be-
sluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het 
tel. waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een 
kopie van het besluit mee. 

voor meer inFormatie: WWW.aalsmeer.nl

vervolg op volgende blz.



Voedselbank Aalsmeer 
zoekt vrijwilligers!

Aalsmeer - Bij de Voedselbank 
Aalsmeer zijn ongeveer 50 vrijwil-
ligers actief. Op dit moment zijn er 
betrekkelijk veel vacatures. Er wor-
den coördinatoren gezocht voor de 
voedselverwerving, fondsenverwer-
ving, uitgiftes en winkelinzameling 
en mensen die boodschappenbrief-
jes willen uitdelen bij inzamelings-
acties in supermarkten. Geïnteres-
seerden kunnen contact opnemen 
via het mailadres: vrijwilligers@
voedselbankaalsmeer.nl. Vrijwilli-
ger zijn bij de Voedselbank betekent 
leuk, interessant en dankbaar werk!

Landelijk 2 miljoen pakketten
Voedselbank Nederland is een ver-
eniging waarvan lokale voedselban-
ken, zoals die van Aalsmeer, lid zijn. 
Er is een landelijk bestuur en er zijn 
8 regio’s, die ieder weer een regio-

bestuur hebben. Aalsmeer behoort 
tot de regio Noord-Holland. Iedere 
regio heeft een distributiecentrum, 
waar wekelijks een deel van de in-
houd van de voedselpakketten op-
gehaald wordt door de lokale voed-
selbanken. In Nederland zijn in to-
taal 162 voedselbanken. Er werken 
10.500 vrijwilligers, die geen van al-
len betaald worden en dat is uniek 
voor een goede doelen organisa-
tie. In 2015 zijn er 2 miljoen pak-
ketten uitgereikt. Op landelijk ni-
veau zijn er 14,7 consumenteneen-
heden voedsel verworven. Een con-
sumenteneenheid staat gelijk aan 
een te scannen artikel bij de winkel-
kassa. Let wel, dit staat nog los van 
wat lokale voedselbanken zelf inza-
melen en dat is nog eens zeker zo 
veel. Aan het eind van 2015 hielpen 
de voedselbanken 88.000 klanten.

Cursus voor bestuurders 
van een scootmobiel
Aalsmeer - Veilig Verkeer Neder-
land afdeling Amstelveen-Amstel-
land organiseert samen met de ge-
meente een gratis Scootmobielcur-
sus om bestuurders van een scoot-
mobiel veiliger en met meer zelf-
vertrouwen aan het verkeer te la-
ten deelnemen. Op donderdag 3 
november wordt van 14.00 tot 16.00 
uur een cursus gegeven in sporthal 
De Bloemhof aan de Hornweg 187. 
Met uw scootmobiel kunt u zelf-
standig deelnemen aan het verkeer, 
maar lukt dat wel of kunt u wel wat 
hulp gebruiken? Weet u bijvoor-
beeld wat de verkeersregels zijn die 
specifiek gelden voor een scootmo-
biel-bestuurder? Het verkeer wordt 
steeds drukker. Verkeersregels wij-
zigen en waar dient u zich aan te 
houden, welke positie neemt u in 
als bestuurder van een scootmo-
biel? En ook niet onbelangrijk; voelt 
u zich wel veilig in het verkeer. Heeft 
u de scootmobiel voldoende onder 
controle. Komt u drempels en/of ob-
stakels tegen die maken dat u onze-

ker wordt op uw scootmobiel?

Theorie en praktijk
Het eerste deel bestaat uit een the-
orieles. Een ervaren rijinstructeur 
geeft uitleg over de verkeersregels 
anno 2016 en dan specifiek voor 
scootmobielgebruikers(sters). Het 
tweede deel bestaat uit praktijkoe-
feningen. Er wordt een parcours uit-
gezet met drempels, stoepranden en 
andere obstakels. U doorloopt met 
uw eigen scootmobiel dit parcours 
samen met vrijwilligers, die u daarbij 
helpen. U oefent zo uw praktische 
vaardigheden en u raakt vertrouwd 
met situaties die overal voorkomen.  
De cursus heeft een informatief ka-
rakter. Het is dus geen examen. U 
ontvangt een theorieboek met daar-
in de belangrijkste verkeersregels 
voor scootmobielbestuurders(sters).
Deze cursus wordt mogelijk ge-
maakt door de gemeente Aalsmeer 
en is geheel kosteloos. Opgeven via: 
vvn.amstelland@gmail.com of bel 
06-51813409.

Rudolf winnaar 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende OVAK-
soos is op woensdag 26 oktober 
in het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat. De aanvang is 14.00 uur. 
Het kaarten op 12 oktober is ge-
wonnen door Rudolf met 5500 pun-
ten. Op twee Thea Reuling met 5483 
punten, op drie Anton van de Polder 
met 5289 punten en op vier Bep van 
Netten met 5098 punten.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 21 
oktober is er weer koppelkaar-
ten bij buurtvereniging Hornmeer 
in het buurthuis aan de Roerdom-

Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 
22 en zondag 23 oktober is het the-
aterstuk ‘Noodstop’ te zien in de Le-
vend Evangelie Gemeente. Jonge 
talentvolle spelers, dansers, zangers 
en muzikanten zetten een onverge-
telijke avond neer, waarbij de kijker 
wordt meegenomen in de levens 
van drie hoofdpersonen. ‘Nood-
stop’ is een avondvullend program-
ma met theater, dans en live muziek. 
Aan ‘Noodstop’ werkt een veertig-
tal jonge vrijwilligers mee, die hun 
passie en talent met anderen willen 
delen. Het indrukwekkende stuk is 
door de Aalsmeerder Daniël Borg-
man geschreven. Naast toneel, zijn 
daar de elementen van dans, zang 

‘Noodstop’ bij de LEG

Verzamelbeurs 
in Hornmeer

Aalsmeer - Op zaterdag 22 okto-
ber wordt van 13.00 tot 16.00 uur 
weer een algemene verzamelaars-
beurs gehouden. Deze vindt plaats 
in buurthuis Hornmeer aan de 
Roerdomplaan 3. Postzegels, mun-
ten, bankbiljetten en onder andere 
boeken worden te koop aangebo-
den. Een ruiltafel is aanwezig. Toe-
gang gratis.

en live muziek aan toegevoegd. En 
heel imponerend zijn de filmbeel-
den die als achtergrond worden ge-
bruikt. In ‘Noodstop’ staan drie per-
sonen centraal. Max de geslaag-
de zakenman, Beau een onzekere 
vrouw en Willem de gezinsman op 
zoek naar bezit. De levens van de-
ze personen zijn als een rode draad 
met elkaar verweven. Hun vragen 
zijn herkenbaar en actueel. Tijdens 
‘Noodstop’ wisselen een lach en 
een traan elkaar af. ‘Noodstop’ op 
22 en 23 oktober is in de Levend 
Evangelie Gemeente aan de Kruis-
weg 55 en begint om 20.00 uur, zaal 
open vanaf 19.30 uur. Kaarten zijn te 
reserveren via www.noodstop.com.

officiële mededelingen
20 oktober 2016

collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwij-
zen wij u naar de site van www.cbf.nl.

collectevergunning (verleend)
- Kudelstaart (Z-2016/051485) Geldinzameling voor Sin-

terklaasintocht van 14 tot 19 november 2016, verleend 
op 13 oktober 2016.

- Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2016/049455) Plantenbak-
ken actie op 29 oktober 2016, verleend op 13 oktober 
2016

exploitatievergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV  de volgende exploitatievergunning is aange-
vraagd:
- Dreef 7( Z-2016-053052), Horeca de Waterlelie, ontvan-

gen 27 september 2016

exploitatievergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV  de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Pontweg 28 (Z-2016/021396), Steiger 28 B.V., verleend 

op 13 oktober 2016

terrasvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV  de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen 
de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant 
van deze advertentie.
- Pontweg 28 (Z-2016/021396), Steiger 28 B.V., verleend 

op 13 oktober 2016

dranK- en horecavergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergun-
ning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u 
in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Pontweg 28 (Z-2016/021396), Steiger 28 B.V., verleend 

op 13 oktober 2016

buiten behandeling gestelde aanvragen*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag buiten behandeling is gesteld. Te-
gen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Marktstraat 22 (Z-2016/043625) drank- en horeca, ex-

ploitatie met terras Grieks Specialiteiten Restaurant Zor-
ba de Griek, 11 oktober 2016 buiten behandeling gesteld.

ter inZage
t/m 10-11-16  Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Calslagen 

2016’ met de daarop betrekking hebbende 
stukken

voor meer inFormatie: WWW.aalsmeer.nl

vervolg van vorige blz.

Motorboot 
gestolen

Amstelland - Afgelopen weekend 
is uit de Amstel in Amstelveen een 
snelle motorboot gestolen. De Co-
balt type 243 is varend gezien in de 
richting van Amsterdam. De boot 
is zwart met wit van kleur en regi-
stratienummer is 46-16-YS. Moge-
lijk zijn er inwoners die het vaartuig 
hebben zien varen of weten waar 
deze is afgemeerd. Zij worden ver-
zocht contact op te nemen met de 
politie via 0900-8844.

Botsing tussen twee boten
Aalsmeer - Afgelopen maandag-
avond 17 oktober werden de hulp-
diensten gevraagd te gaan naar de 
Stommeerweg waarin de jachtha-
ven een ongeval zou hebben plaats-
gevonden. De melding was dat een 
beschonken schipper een aanva-
ring had veroorzaakt. Het bleek ech-

ter te gaan om Duitse toeristen, die 
tijdens het aanmeren met hun ge-
huurde boot een ander jacht had-
den geraakt. Met hulp van de ha-
venmeester is een en ander op-
gelost. De politie en de brandweer 
hoefden niet in actie te komen. 
Foto: Pieter Slavenburg

Weer Aalsmeer 
kalender

Aalsmeer - Hij is weer mooi, de 
nieuwe Aalsmeer kalender voor vol-
gend jaar 2017. Voor het zesde ach-
tereenvolgende jaar heeft Bruna 
Aalsmeer weer een prachtige ka-
lender samen weten te stellen met 
foto’s gemaakt door Jan Daalman 
en Patrick Spaander van Foto De 
Boer. Het zijn weer typische plaatjes 
van Aalsmeer, die iedereen herkent. 
Leuk om zelf aan de muur te heb-
ben en een mooi cadeau voor de 
feestdagen of voor familie in het 
buitenland. De kalender is te koop 
bij de Bruna in de Zijdstraat voor 
9,95 euro.

Export bloemen en planten 
blijft op toename van 3%
Aalsmeer - Tot en met september 
is de export van bloemen en plan-
ten met 3% gestegen in vergelij-
king met vorig jaar. September was 
met een plus van 1% geen bijzon-
dere maand. Het derde kwartaal dit 
jaar is wel het tiende in een reeks 
waarin de Nederlandse groothandel 
een toename realiseert. Exporteurs 
verwachten dat de huidige ontwik-
keling doorzet. Een hogere inkoop-
waarde bij zowel bloemen als plan-
ten is een stuwende factor in de ex-
portomzet en die blijkt over de ge-
hele linie lastig door te berekenen, 
zo ervaren Nederlandse exporteurs. 
Dat komt ook doordat de afzet via 
retailkanalen toeneemt en in dit 
segment meer vaste prijsafspraken 
worden gemaakt.

Planten bleven achter
Na een recordstijging van 17% in 
augustus bleef de omzet van de ex-
portwaarde van pot- en tuinplan-
ten in september 2,5% achter op 
161 miljoen. Dat kwam vooral door-
dat de plantenexport naar de topaf-
nemers Engeland en Frankrijk 15% 
achterbleef. In de top-10 afnemers 
van bloemen en planten vanuit Ne-
derland cumulatief blijft alleen En-
geland achter, tot en met september 
met 2% op een exportwaarde van 
699 miljoen. Na de recordtoename 
van 14% in 2015 stokte de stijging 
op Engeland begin dit jaar al. Na het 

eerste kwartaal stond de teller naar 
de nummer 2 afnemer op een be-
scheiden plus van 1%, in het tweede 
kwartaal sloeg dit om in een daling 
met 1% en daarin zit geen verbete-
ring. Tot en met september noteert 
de nummer 3, Frankrijk, in de top-
10 afnemers van bloemen een stij-
ging van 3%, in omzet 570 miljoen. 
De positieve ontwikkelingen van de 
marktontwikkelingen in Spanje en 
Portugal is opvallend. Voor Span-
je een toename van 13% tot 61 mil-
joen. Handelaren denken dat de stij-
ging kan doorzetten als Nederland 
de klassieke pluspunten van het 
brede assortiment, de sterke logis-
tiek en constante kwaliteit versterkt 
met extra promotie. De exportom-
zet naar de Verenigde Staten steeg 
met hetzelfde percentage tot en met 
september dit jaar tot 77 miljoen. 
Sinds oktober 2014 vertoont de om-
zetkrimp naar Rusland met 27% het-
zelfde vaste patroon. 
Dat geldt ook voor de gestage ex-
portspreiding. Twee jaar geleden 
tekenden de ‘overige landen’ voor 
16,5% van de exportomzet. Tot en 
met september dit jaar ligt deze vol-
gens de VGB op 18%. De leden van 
de Nederlandse brancheorganisa-
tie voor de exporterende en impor-
terende groothandel in bloemen en 
planten vertegenwoordigen 3,5 mil-
jard van de jaaromzet in deze be-
drijfstak. 

plaan 3. Iedereen is van harte wel-
kom. Aanvang 20.00 uur, zaal open 
vanaf 19.30 uur. Het kaarten op 14 
oktober is gewonnen door Frits Zel-
denthuis met 5692 punten, op twee 
Guda Kluinhaar met 5679 punten en 
op drie Ben Johannessen met 5595 
punten. De poedelprijs was voor 
Piet Gortzak met 3183 punten.

Nieuwe directeur bij Vita
Amstelland - Sjaak van der Lin-
de wordt per 1 november benoemd 
tot directeur van Vita Amstelland. 
Van der Linde is al sinds maart 2016 
werkzaam als interim directeur bij 
de Amstelveense welzijnsorganisa-
tie. Met zijn brede ervaring als (zelf-
standig) interim manager en orga-
nisatie adviseur, richt hij zich bin-
nen Vita op het verder vernieuwen 
van de dienstverlening, de efficien-
cy en de besturing van Vita Amstel-
land. Vita Amstelland is sinds janua-
ri van dit jaar onderdeel van Partici-
pe Holding. Hiermee is Participe de 
uitdaging aangegaan om een be-
staande organisatie van binnenuit 
te vernieuwen. Participe staat erom 
bekend voorop te lopen in de ver-
nieuwing van het welzijnswerk, en is 
in staat om de verbinding met zorg 
succesvol vorm te geven. Door de-
ze verbinding kan Vita haar bedrijfs-
voering en diensten nu slimmer or-
ganiseren. Dit uit zich onder meer 
in zelfredzaamheid, lagere zorgkos-

ten, deelnamegraad van bewoners 
en de sociale cohesie in Amstelland. 
Sjaak van der Linde opereerde van-
af 2002 als zelfstandig adviseur en 
interim manager op het gebied van 
organisatieontwikkeling binnen zo-
wel de profit- als non-profit sector. 
Daarvoor werkte hij onder ande-
re als consultant bij KPMG. Willem 
Draaisma, bestuurder van Participe, 
over de aanstelling: “Met Sjaak ha-
len we precies de kwaliteit in huis 
die we nodig hebben in deze tijd van 
verandering.”

Linkedln voor iedereen
Regio - Met meer dan 5 miljoen 
Nederlandse LinkedIn profielen is 
LinkedIn als zakelijk professioneel 
online netwerk niet meer weg te 
denken uit het arbeidsproces. Met 
een LinkedIn profiel bouw je aan 
een zakelijk netwerk. Dat betekent 
dat je door middel van een netwerk 
aan een nieuwe opdracht, project 
of baan kunt komen. Zonder profiel 
mis je een heleboel kansen, bijvoor-
beeld bij het vinden van werk. Een 
CV alleen is, volgens recruiters, niet 
meer voldoende. LinkedIn kan voor 
iedereen van waarde zijn. Er zijn ook 
genoeg gebruikers met een Linke-
dIn profiel, maar er niets mee doen. 
Zonde! Als het gaat om het zoeken 
van opdrachten, werk, nieuwe of 
oude collegae, klanten, nieuwe of 
oud-studenten, zakelijke partners, 
een stageopdracht of vakinformatie 
kan je hier zeker je voordeel uit ha-
len. Denk je weleens na over wat je 
kunt doen met LinkedIn en waarom 
het belangrijk voor je zou kunnen 
zijn of worden? Dan is de uitgebrei-
de LinkedIn training van Rooskleu-
rig Coaching iets voor jou!  LinkedIn 
trainer Rose-Marie Lucas, geeft op 

een praktische en heldere manier 
uitleg over het inrichten van je Lin-
kedin profiel. De LinkedIn training is 
bedoeld voor iedereen die een Lin-
kedIn profiel heeft of wil maken en 
dit effectief wil inzetten. De Linke-
dIn training is op zaterdag 29 ok-
tober van 11.30 tot 15.30 uur in de 
bibliotheek Mijdrecht. Aanmelden 
kan via de website www.rooskleu-
rigcoaching.nl of bel 06-53135015. 

Concert Trio An Du Bron
Amstelveen - Op zaterdag 22 ok-
tober is er een concert in de Pau-
luskerk te Amstelveen. Het trio An 
Du Bron geeft een optreden. Dit trio 
bestaat uit sopraan Annika Glim-
merveen, bariton Ronald Willemsen 
en organist en pianist Dub de Vries. 
Het trio hoopt een aantal prachti-
ge en bekende muziekstukken uit te 
voeren geheel in het teken van het 
christelijke evangelie. Het Christe-
lijk gemengde koor Cum Laude on-
der leiding van Wim van Dijkhui-
zen wil tijdens deze ontmoeting ook 
het nodige laten horen en vullen het 

programma op met onder andere 
‘Dank, dank sei der Herr’ van Han-
del. Gezamenlijk zullen koor en so-
listen vervolgens de avond een extra 
tintje geven. 
Belangstellenden worden van harte 
uitgenodigd om te komen luisteren 
en misschien mee te doen met dit 
muzikaal gebeuren. De deuren zijn 
open vanaf 19.30 uur en de avond 
start om 20.00 uur. Toegang gra-
tis, wel een collecte ten bate van de 
kosten. De Pauluskerk is gevestigd 
aan de Wolfert van Borsselenweg 
116 te Amstelveen.
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Warme Braziliaanse omhelzing 
van Lilian Vieira Grupo
Aalsmeer - Zondag 16 oktober 
kregen Bob & Gon in ‘hun’ theater 
misschien wel het mooiste compli-
ment voor hun eerste lustrum van 
de hoofdgast van deze middag; de 
Braziliaanse zangeres Lilian Vieira 
Grupo. “Hoe is het mogelijk dat ik 
dit theater nu pas ontdek. Dit is wer-
kelijk het mooiste kleine theater van 
Nederland, waar je bij binnenkomst 
zo hartelijk wordt verwelkomd dat 
je je direct thuis voelt.” De Brazili-
aanse embrasso-omhelzing voelde 
voor de gastheer Bob en gastvrouw 
Gon waarin zij ook Peter van Eick - 
‘iemand met zoveel kennis van za-
ken en een groot netwerk’ betrok-
ken - als een heerlijke warme dou-
che. En hoe voelde de gasten zich 
die naar deze Braziliaanse middag 
waren gekomen? Het was voor een 
aantal even wennen aan het tem-
perament, de spontaniteit, maar dat 
gevoel ging toch snel over, schud-
den de hoofden mee met de warme 
klanken van de uitstekend spelende 
band, en werd er na afloop van de 

middag gezegd: “Hè weer even lek-
ker de heupen losgedraaid.” Gewel-
dig hoe Lilian zo een jonge groep 
goede musici om zich heen weet te 
verzamelen. Hun samenspel druipt 
over van enthousiasme en dat werkt 
altijd door naar een publiek dat in-
middels behoorlijk verwend is met 
goede optredens tijdens de Bob & 
Gon middagen. Lilian Vieira - een 
veel gevraagde zangeres - wil dol-
graag nog eens terug komen in het 
theater of dat er ook van komt? Er 
zijn inmiddels zoveel gegadigden 
die weten van de bijzondere sfeer, 
de rozen na het optreden en het 
heerlijke luister-grage publiek, dat 
er een wachtlijst is ontstaan en tja…
Bob & Gon zien het ook als een uit-
daging om hun gasten steeds weer 
een verrassende muzikale middag 
te bezorgen. Zoals bijvoorbeeld zon-
dag 27 november, want dan treden 
The Amazing Stroopwafels op. Dat 
wordt weer feest! 
Janna van Zon
Foto: www.kicksfotos.nl

Praatpaal voor verzoekplaatjes in AH

Radio zoekt herinneringen 
voor jubileum-uitzending
Aalsmeer - Op zondag 30 okto-
ber viert Radio Aalsmeer met 25 
uur lang live-radio haar 25-jarig be-
staan. Ter ere van dit jubileum is de 
Praatpaal tijdelijk verhuisd van de 
studio naar de Albert Heijn op het 
Praamplein. Aldaar kunnen favo-
riete verzoekplaatjes aangevraagd 
worden door een berichtje in te 
spreken in de praatpaal. Voor je eer-
ste liefde van toen, je favoriete le-
raar op school, je collega. Voor men-
sen die er nu voor je zijn of men-
sen die er niet meer zijn. Druk op de 
knop en volg de instructies. De pro-
grammakers zijn op zoek naar her-
inneringen, speciale momenten en 
fragmenten van uitzendingen uit de 
afgelopen 25 jaar. Iedereen die hier-
aan een bijdrage kan leveren, wordt 
opgeroepen te reageren via jubile-
um@radioaalsmeer.nl. Verder no-
digt Radio Aalsmeer oud-medewer-
kers van harte uit om aanwezig te 
zijn en een stukje radiogeschiedenis 
mee te beleven.

Historische Tuin 
Deze week laat het programma van 
cliënten en medewerkers van He-
liomare Dagbesteding hun licht 
schijnen over de Historische Tuin 
uit Aalsmeer. Het mooie plekje be-
spreken zij samen met André Tem-
men. Wat valt er zoal te doen in en 
rond de tuin? Ook vertelt Temmen 
over het ontstaan en de geschiede-
nis van de Historische Tuin. Het in-
terview is donderdag tussen 18:00 
en 19:00 te beluisteren.

Vier uur jaren tachtig muziek
Donderdag is Meindert van der 
Zwaard eenmalig maar liefst vier 
uur lang te horen. In oktober draait 
hij alleen maar muziek uit de ja-
ren tachtig. Verder vond Meindert 
in zijn eigen archief een uitzending 
van De Aalsmeer Top 10, een pro-
gramma van de voorloper van Ra-
dio Aalsmeer, namelijk Music Radio 
Aalsmeer (MRA). Die lijst werd des-
tijds gebaseerd op de verkopen van 
platenzaak Otto uit de Zijdstraat. 
Tussen 21.00 en 22.00 draait hij de-
ze opname uit februari 1980. Verder 
vervolgt Meindert om 22.00 zijn re-
guliere programma, met zijn vaste 
items en natuurlijk veel jaren tach-
tig muziek.

‘Let’s Go’ geeft een feestje!
Aanstaande vrijdag sluiten Kim, Joey 
en Laurens de herfstvakantie af met 
heerlijke liedjes, Joey’s Mix en heeft 
Kim leuke uitjes-tips voor je. De 
week erop (28 oktober) geeft ‘Let’s 
Go’ alvast een feestje voor kinderen 

ter ere van het 25-jarig bestaan van 
Radio Aalsmeer. Ze hopen alle kin-
deren uit Aalsmeer en Kudelstaart 
te zien, want tussen 18.00 en 19.00 
mag een favoriet plaatje aange-
vraagd worden, in de studio kijken 
kan en misschien het favoriete lied-
je zelf aankondigen. Verder is Melis-
sa er ook met een leuke knutselac-
tiviteit. En dan nog dit: Ben jij jarig 
op 28, 29 of 30 oktober? Dan mag jij 
die vrijdagavond gratis naar de film 
Vampierzusjes 2! Stuur een mailtje 
naar letsgo@radioaalsmeer.nl om je 
toegang te regelen. 

Kijkje in de keuken 
Afgelopen maandag was de Ku-
delstaartse chef-kok Sabrina Ho-
gerwerf te gast. De 25-jarige en-
thousiaste muziekliefhebster kwam 
er halverwege haar middelba-
re schoolperiode achter dat zij het 
koksvak in wilde. Over haar toe-
komst is zij duidelijk: Een eigen res-
taurant. “Eerst nog even doorgroei-
en, maar later wil ik toch echt een 
eigen restaurant. Het liefst aan het 
water met een terras”, aldus de Ku-
delstaartse die zichzelf energiek, 
positief en sociaal noemt. Zij no-
digt maandag 24 oktober Danielle 
Klaassen uit. Klaassen is de eerste 
leerling-kok die Hogerwerf mocht 
begeleiden. Sabrina wil graag van 
haar weten hoe zij het in Nederland 
toch allemaal voor elkaar heeft ge-
kregen, ondanks dat haar ouders in 
Canada woonden.

Soul met Heidi Bruin
Aanstaande maandag ontvangen 
Talitha van Itterzon (techniek) en 
Miranda Gommans (presentatie) 
de veelzijdige Heidi Bruin in hun 
uitzending. Heidi is administratief- 
boekhoudkundig medewerkster bij 
een bloemen- en plantenbedrijf aan 
de veiling en doet daarnaast veel 
vrijwilligerswerk. De laatste klus die 
ze heeft afgerond was bij de Ferry 
Maat Soulshow in Aalsmeer. Daar 
regelde ze de kaartverkoop en deed 
de op- en afbouw. Grote kans dat er 
een soulnummer in haar persoonlij-
ke top 10 te horen is. Luister maan-
dagavond tussen 20.00 tot 21.00 uur 
en kom meer te weten over Hei-
di Bruin. Radio Aalsmeer is te be-
luisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel, digitaal radio-
kanaal 868 (Caiway) en via de web-
site www.radioaalsmeer.nl. Elke dag 
brengt Radio Aalsmeer informatieve 
en interessante programma’s. In de 
nacht en doordeweeks overdag kan 
genoten worden van fijne non-stop 
muziek. Volg Radio Aalsmeer ook op 
Twitter en Facebook.

Eigenwijs bier op 
bierproeverij

Aalsmeer - Het is weer tijd van 
de bierfestivals. Van Oktober Fest 
tot Bokbier festivals. Wat deze fes-
tivals gemeen hebben is dat het 
groot is. Heel groot. Beetje onper-
soonlijk misschien? Zo niet de proe-
verij in Bacchus. Hier wordt de tijd 
genomen voor bier. Uitleg over de 
brouwerij. Geur, kleur en hoe is 
de smaak? Enkele begrippen: frui-
tig, bloemig, hoppig. Of wat min-
der gewenst: zeepachtig, zwavel-
achtig, zuur, zoutig, ranzig? On-
der begeleiding van biergoeroe Er-
na worden vrijdag 21 oktober zes 

Willem van Doorn: ‘Op jonge 
leeftijd gedoopt in motorolie’

Aalsmeer - Willem van Doorn was 
van kleins af aan een nieuwsgie-
rig kereltje, stond altijd overal met 
zijn neus bovenop. Zeker als het om 
auto’s ging. Zo ook op de dag dat 
zijn oom malheur had met een trek-
ker. Natuurlijk wilde de kleine Wil-
lem daar bij staan. “He joh. Ga ‘s ef-
fe een stukkie opzij.” Bij de trekker 
stond een carter pan vol met olie. 
De drie jarige liep achteruit en be-
landde in de bak met olie. “Ik ben 
dus op zeer jonge leeftijd gedoopt 
in de motorolie.” 
Zijn liefde voor auto’s zit in de ge-
nen. Het was op de Lagere Land-
bouw school - hij zal 13 of 14 jaar 
zijn geweest - toen hij met school 
een dagje naar Driebergen ging, 
naar het automuseum. “Iedereen zat 
allang in de bus, maar ik lag nog on-
der een van de auto’s.” Nog steeds 
wordt er samen met de broers heel 
wat af geknutseld in de grote schu-
ren rond het huis. “Ook twee van 

mijn broers hebben het klassieke 
auto-gen, maar niet van mijn vader 
hoor, die was a technisch.” 

Armoe troef
Willem was zeventien toen hij bij zijn 
vader op de boerderij ging werken. 
“Het was een gemengd bedrijf van 
vee- en akkerbouw. Mijn vader was 
van de koeien en ik van de techniek. 
Ik had er als oudste zoon veel aar-
digheid in. Mijn vader vond eigen-
lijk dat ik een jaartje of wat als bloe-
menkweker aan de gang moest - er 
werd toen goed geld verdiend in de 
bloemen - maar ik kreeg al heel snel 
door: ‘dat is helemaal niets voor mij, 
veel te eentonig’. Ondanks de goede 
beloning koos ik toch voor het be-
drijf van mijn vader. Daar was het 
hard werken voor weinig geld. De 
landbouw was armoe troef in de ja-
ren vijftig en zestig.” Des te gelukki-
ger was Willem dat hij een oud bar-
reltje van 500 gulden kon kopen. 

“Daar moest je dan wel zelf veel aan 
sleutelen, maar zo heb ik het wel 
geleerd.” En dat is een understate-
ment want het sleutelen, strekt wel 
heel wat verder. De barrels van toen 
zijn van een lelijk eendje veranderd 
in een prachtige zwaan. 
“Ik had nog geen rijbewijs, maar wel 
mijn eerste Singer Road Star auto!  
Weliswaar zonder motor maar ik viel 
op het model. De motor - van een 
Morris Minor - heb ik later gevon-
den bij de woonwagenbewoners die 
hadden toen nog hun kamp/slope-
rij op de Legmeerdijk. Ik heb de mo-
tor zelf ingebouwd en met de auto 
reed ik alleen op zon- en feestda-
gen. Voor de dagelijkse boodschap-
pen schafte ik een oude eend aan. 
Op een gegeven moment stonden 
hier zo’n twaalf van die oude Deux 
Cheveaux op het erf, niet alleen van 
mij hoor, ook van mijn broers. Dat 
waren de ‘donor’ auto’s, altijd kon-
den wij wel een onderdeel gebrui-
ken. Oude auto’s, het is echt een fa-
milieziekte.”

500 Exemplaren
In 1984 kocht Willem de Singer au-
to type le Mans 9, bouwjaar 1934 . 
“Om de auto te promoten bouwde 
de fabriek eerst vier auto’s voor de 
racerij en vier auto’s voor rally’s en 
hill climbs. Nog steeds heel populair 
in Engeland, ieder weekend wor-
den er wel van die wedstrijden ge-
houden. De Singer viel in 1933 en 
1935 op Le Mans in de prijzen en zo 
ontstond de naam. Er werden 500 
exemplaren in productie genomen. 
Ik heb er daar dus één van.” Natuur-
lijk zit ook hier weer een heel ver-
haal aan vast. Omdat het absoluut 
geen straf is Willem te horen vertel-
len hangen wij aan zijn lippen. “Die 
auto was in het bezit van iemand uit 
Wassenaar, ook echt een liefhebber 
van de Singer auto’s. Maar er brak 
brand uit in zijn werkplaats en de 
schade was enorm. Ik heb de totaal 
gedemonteerde en gedeeltelijk ver-

brande auto gekocht. Mijn schoon-
moeder kwam een bakkie doen en 
zag daar alle schroot staan in de 
aanhangwagen. ‘Zo jongen heb je 
de schuur opgeruimd?’ Maar zo 
was dat niet, ik had de ‘schroot’ net 
voor toch redelijk wat geld gekocht. 
Een blik van onbegrip volgde. Maar 
ik wist dat het goed zou komen. Ik 
heb er wel zestien jaar voor nodig 
gehad om de auto rijklaar te ma-
ken. Heb er onderdelen voor uit En-
geland gehaald. Ach, ik kon er al-
leen in de vrije uurtjes aan werken.” 
Liefdevol wordt gesproken over de 
bijzondere details, hoe alles in ori-
ginele staat is terug gebracht. Een 
grote recente sticker aan het rech-
terportier toont aan dat deze Singer 
juweel ook op het circuit van Zand-
voort furore heeft gemaakt.

Een ras verzamelaar 
Als er al een paradijs op aarde be-
staat, dan is dat te vinden in en rond 
het huis van Willem waar hij samen 
met zijn vrouw Antje - een echte 
boekenvrouw - woont. Het erf waar 
ooit zijn opa woonde, zijn ouders en 
nu dan hijzelf. De tuin, het huis, de 
gebouwen het is één groot kijkfeest 
waar je ogen tekort komt en steeds 
weer verrassende ontdekkingen be-
leeft. Kunst - ook zeer verdienstelij-
ke zelf gemaakte etsen en beelden 
- tussen oude fraaie posters, grilles, 
oude motorblokken, verstofte auto’s 
met een schoonheid die je geheel in 
beslag neemt. Vitrines vol met klei-
noden, nog veel meer auto’s in wor-
ding en daar tussen dan ook weer 
een exemplaar die verpletterend 
mooi staat te wezen. De tuin vol 
bloemen en oude bomen die op stil-
le avonden hun geschiedenis ver-
tellen. Het is moeilijk om afscheid te 
nemen… nog even de fotoboeken 
bekijken waarin de jaarlijkse reü-
nies in Engeland  en Nederland zijn 
vastgelegd evenals het grote feest 
op eigen erf. “Wij komen zo in al-
le delen van Nederland en Engeland 
en ontmoeten de ware Singer lief-
hebbers.” Maar, wordt er benadrukt: 
“Ik houd eigenlijk van alle klassie-
ke auto’s. Hoe die motoren in elkaar 
zitten, en het uiterlijk is vormgege-
ven, ik kan daar zo van genieten.”
Janna van Zon    
(met dank aan Kirsten Verhoef) 

Presentatieavond OSA in Dorpshuis Kudelstaart

Jongeren enthousiast voor 
ontwikkelingsprojecten
Aalsmeer - Dit jaar was de OSA 
presentatieavond in het Dorpshuis 
van Kudelstaart in verband met de 
verbouwing van het gemeentehuis. 
Er heerste woensdag 12 oktober 
een sfeer van jeugd en jongeren, 
niet zo zeer vanwege de bezoekers 
maar door het enthousiasme van 
de jongeren in hun presentaties. 
Het thema was dan ook: ‘Kinde-
ren en Jongeren in Ontwikkelings-
landen’. Tinka en Eduardo in Thai-
land van ‘Thuisfront Tinka Helpt’ is 
druk bezig om straatkinderen te hel-
pen en ze een veilige plek te geven, 
al is het soms maar voor één dag. 

Ook meisjes in de prostitutie pro-
beren ze te bereiken. Er wordt veel 
werk verzet hoewel de politie en de 
overheid weinig medewerking ver-
lenen. De Youth Ambassadors, die 
in 2015 op de Flippijnen waren, ver-
telden vol enthousiasme over hun 
werkzaamheden voor de kinderen 
van het kinderhuis Batang Pinang-
ga. Het jaarlijkse zwemuitje, de En-
gelse lessen, de dag van de opvang 
van de straatkinderen alles werd vol 
blijdschap gebracht. De twee jon-
geren die de presentatie verzorg-
den zijn dan ook gegrepen door dit 
werk op de Filippijnen. Ook dit jaar 

Vervolgcursus Vilten bij De Werkschuit
Aalsmeer - De Werkschuit presen-
teert een vervolgcursus Vilten. Na 
de beginnerscursus kan de zoek-
tocht wat allemaal te maken met 
vilt voortgezet worden. Deze cur-
sus voor gevorderden bestaat uit 
vier avonden. Ook als in een eerder 
stadium een beginnerscursus is ge-
volgd, biedt deze vervolgcursus de 
mogelijkheid om verder in het vilten 
te verdiepen. Tijdens de vervolgcur-
sus wordt een werk naar keuze ge-
maakt met gebruikmaking van de in 

de beginnerscursus geleerde tech-
nieken, met begeleiding door de 
docente. Ook komen er desgewenst 
weer andere, nieuwe technieken 
aan bod. Samen wordt geprobeerd 
viltkennis uit te breiden en aan cre-
atieve vilt-ideeën optimaal vorm te 
geven. Telefonische inlichtingen bij 
Margot Tepas via 0297-340150 of 
Marion Bucket via 06-1186486. Of 
via email: margot.tepas@printex-int.
com. Aanmeldingen via www.werk-
schuit-aalsmeer.nl.

melde en het subsidie geld aan is 
besteed.
De stand van de Wereldwinkel stond 
vol met chocola en de stand van 
de Werkgroep FairTrade Gemeen-
te Aalsmeer was eveneens met in-
formatie aanwezig. Het Volksmu-
ziekensemble van de Amstelveen-
se Dans- en Muziek school bracht 
na de pauze muziek uit verschillen-
de delen van de wereld. Onder an-
dere muziek uit Argentinië (tango), 
Bulgarije en Duitsland (Beieren) 
werd ten gehore gebracht. Wethou-
der Ad Verburg hield zoals ieder 
jaar zijn inleiding over het gevoerde 
beleid van de gemeente en bena-
drukte dat de gemeente dit erg be-
langrijk vindt. Daarom heeft zij be-
sloten om extra geld uit de textiel-
containers van Sympany toe te ken-
nen aan OSA voor projecten in ont-
wikkelingslanden. De voorzitter van 
OSA deelde in de afsluiting mee dat 
er binnenkort kaarten te krijgen zijn 
voor de voorstelling ‘As I Left My Fa-
ther’s House’. De voorstelling is te 
zien op vrijdagavond 25 november 
in Wellantcollege Westplas MAVO 
in de 1e J.C.Mensinglaan 40. Ie-
dereen is welkom! De voorstelling 
wordt gespeeld door vluchtelingen 
die professioneel opgeleid zijn. In-
teresse in deze voorstelling of in 
subsidie voor een ontwikkelings-
project? Kijk dan op de website van 
OSA: www.osa-aalsmeer.nl

bieren geproefd. De bieren zijn de-
ze keer afkomstig uit Nederland en 
dan vooral het Hoge Noorden. Daar 
waar de wind altijd waait, het land 
weids is en het volk direct en vooral 
eigenwijs is Eigenwijs en eerlijk bier 
dus. De kosten voor deelname zijn 
12 euro per persoon. Hiervoor kun-

nen zes biertjes geproefd worden 
en kan genoten worden van smaak-
versterkende hapjes. De proeverij 
begint rond 21.30 uur. Kom op tijd, 
want het culturele café in de Ger-
berastraat zit altijd snel vol. Laat je 
oktobervest maar thuis, in Bacchus 
brandt de kachel altijd.

is er een groep geweest en volgend 
jaar gaat er weer een groep jonge-
ren heen. De Lock me Up actie voor 
Free a Girl heeft veel bekendheid 
gehad vorig jaar in Aalsmeer en 
Hoofddorp. Bekende en minder be-
kende Aalsmeerders sloten zich op 
in een hokje voor 12 uur om zo geld 
in te zamelen voor de meisjes in In-
dia. Het geld is bedoeld om meisjes 
uit de prostitutie te bevrijden en ze 
te begeleiden naar een ander leven.
Lionsclub Aalsmeer Ophelia heeft 
ook voor Free a Girl geld ingeza-
meld. Zij deed dit door het proefva-
ren te organiseren. Dit doen ze ieder 
jaar voor een goed doel. In 2015 was 
dit dus Free a Girl. Hun projectdoel 
was meisjes in Nepal uit de prosti-
tutie te halen. OSA heeft uiteraard 
aan alle vier de organisaties het be-
drag verdubbeld tot een maximum 
van 2500 euro. De stands in de zaal 
waren weer voorzien van allerlei in-
formatie over projecten die even-
eens subsidie hebben mogen ont-
vangen in 2015. Het was een kleur-
rijk en informatief geheel. Iedereen 
had er weer veel werk van gemaakt 
om te laten zien waar het ingeza-





Aalsmeer - Maite Vermeulen is een 
bevlogen spreker, die complexe on-
derwerpen als ontwikkelingssamen-
werking, conflictgebieden en nood-
hulp graag begrijpelijk maakt voor 
een groot publiek. Ze schrijft bij de 
website De Correspondent, een on-
line plek voor verdieping. Maite pro-
beert in haar werk de verhalen van 
arme landen, die ver van ons bed 
zijn, dichtbij te halen. Verhalen die de 
tragiek van minder ontwikkelde lan-
den laten zien, maar ook de hoop, de 
verandering en de toekomst. Maite 
heeft een speciale interesse in Afri-
ka, het ontzenuwen van vooroorde-
len over dit continent is een belang-
rijke drijfveer. Over haar werk zegt 
ze: “Ik geloof dat een betere wereld 
begint bij een beter begrip van de 
wereld. Daarom wil ik de wereld ver 
weg, zo dichtbij mogelijk brengen.” 
Zij zal maandag 24 oktober spreken 
bij de Zin-Inn van de Doopsgezin-
de Gemeente Aalsmeer in de Zijd-
straat 55. Ze zal vertellen over de 
mooie en minder mooie kanten van 

Afrika en over de toekomst van ont-
wikkelingssamenwerking. Aanvang 
20.00 uur. Er wordt een vrijwillige 
bijdrage van 5 euro per persoon ge-
vraagd. Vanaf 19.30 uur staan kof-
fie en thee klaar. Meer informatie op 
www.dgaalsmeer.nl of via zininn@
dgaalsmeer.nl.
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Tal van activiteiten op de 
dag van de Mantelzorg
Aalsmeer - De Nationale Dag van 
de Mantelzorg op zaterdag 10 no-
vember is voor Mantelzorg & Meer 
dé gelegenheid om mantelzorgers in 
het zonnetje te zetten. Daarom wor-
den in de week van 10 tot en met 17 
november tal van activiteiten geor-
ganiseerd. Voor sportievelingen een 
golfclinic of een workout, voor cre-
atievelingen workshops met taart, 
schilderen, kaarsen of mindfulness. 
Voor wijnliefhebbers een wijnproe-
verij en voor theaterliefhebbers is 
er een Magic Show. Daarnaast zijn 
er rondleidingen bij ondermeer mu-
sea. Mantelzorgers die ingeschre-

ven staan bij Mantelzorg & Meer 
ontvangen hiervoor een uitnodiging.
Bent u mantelzorger en woont u in 
de gemeente Aalsmeer of Amstel-
veen en staat u nog niet bij Man-
telzorg & Meer inschreven? U kunt 
zich aanmelden, of voor meer in-
formatie contact opnemen via 020-
3335353, e-mail info@mantelzor-
genmeer.nl of kijk op www.mantel-
zorgenmeer.nl. Mantelzorgers kun-
nen bij Mantelzorg & Meer terecht 
voor informatie en advies, prakti-
sche en emotionele ondersteuning, 
cursussen en bijeenkomsten, en in-
zet van zorgvrijwilligers.

Cheque OSA voor project 
GA in Wit Rusland
Aalsmeer - In oktober is een 
cheque overhandigd door OSA aan 
de Stichting GA. Deze stichting za-
melde een bedrag in van 2630 eu-
ro voor een project in Wit Rusland. 
Het gaat om de renovatie van een 
keuken in een opvangcentrum voor 
vrouwelijke (ex)-verslaafden in Vi-
leyka Wit Rusland. De vrouwen be-
wonen een huis waarin een aan-

recht zit dat in zeer slechte staat 
verkeert. De subsidie van 2.500 eu-
ro bovenop het ingezamelde bedrag 
kan zo zorgen dat de keuken weer 
bewoonbaar en gebruiksvriende-
lijk gemaakt kan worden. Ook een 
ontwikkelingsproject dat in aanmer-
king zou kunnen komen voor subsi-
die? Kijk voor meer informatie op de 
website: www.osa-aalsmeer.nl.

Bingomiddag Zonnebloem
Aalsmeer - Zaterdag 8 oktober 
heeft de Zonnebloem Aalsmeer 
weer een leuke middag verzorgd in 
het Parochiehuis. Ruim 80 deelne-
mers en zo’n 20 vrijwilligers (waar-
onder ook de vaste chauffeurs) heb-
ben deelgenomen aan een bingo-
middag, die geheel mogelijk werd 
gemaakt door de RIKI stichting. On-
der de deelnemers waren een be-
hoorlijk aantal fanatiekelingen, dit 
kwam mede door de leuke prijzen 
die waren uitgezocht door de acti-
viteitencommissie. 
Met dank aan Paul werd iedereen 
voorzien van een drankje en hapje. 
Aan het einde van de middag ging 
een ieder moe maar voldaan met 

één of meerder prijzen naar huis. 
Teruggekeken kan worden op een 
geslaagde middag.

Marilyn Monroe
Op de Ouderendag zijn vrijwilligers 
van de Zonnebloem met twee deel-
nemers naar de Nieuwe kerk in Am-
sterdam geweest om de tentoon-
stelling 90 jaar Marilyn Monroe te 
bezoeken. Ook dit is mogelijk bij 
de Zonnebloem waar het draait om 
de wens van de gasten. Meer we-
ten over de Zonnebloem en haar 
activiteiten? Aanmelden als gast of 
vrijwilliger kan via website of neem 
contact op met voorzitter Jos via 06-
25448638.

Info-avond Inloopcentrum 
over dementia-app
Aalsmeer - Pieter Hasenaar komt 
op dinsdag 25 oktober vertellen over 
de dementia-app in het Inloopcen-
trum in gebouw Irene in de Kanaal-
straat. De informatiebijeenkomst 
begint om 19.30 uur. De applicatie 
voor digitale tablets moet het dage-
lijks leven van zowel dementerende 
mensen als de familieleden verge-
makkelijken. Eén van de bedenkers, 
Pieter Hasenaar, is gastspreker. Pie-
ter Hasenaar was al eerder te gast 
om te vertellen over de app, op een 
vrijdagmiddag. De heer Hasenaar 
is nogmaals uitgenodigd, omdat 
de app vooral mantelzorgers aan-
spreekt, die vaak alleen in de avond 
beschikbaar zijn. Het idee ontstond 
bij Pieter Hasenaar en zijn broer, na-
dat zij tegen praktische problemen 
aanliepen met hun dementeren-
de moeder. Onderdeel van de app 
is een beeldtelefoon. De ervaring 
met hun moeder is dat ze halverwe-
ge een telefoongesprek de hoorn op 
de haak gooide, omdat ze niet meer 
wist wie ze aan de lijn had. Het is 

natuurlijk vooral een oplossing voor 
kinderen die te ver wonen om vaak 
langs te kunnen gaan. Ook heeft 
de app een agenda. De structuur 
van de dag verandert bij demente-
rende mensen. In de agenda staat 
wanneer de medicijnen ingenomen 
moeten worden of wanneer iemand 
bijvoorbeeld jarig is. Ze heeft een 
screensaver waarop goed herken-
bare foto’s van familie langs kun-
nen komen of bijvoorbeeld de eer-
ste drie activiteiten van die dag. Als 
er bezoek is spelen ze op de tablet 
spelletjes of ze kijken polygoonfilm-
pjes. Gebruikers betalen 10 euro per 
jaar voor de app In Aalsmeer wordt 
de app nu ook vergoedt vanuit de 
Wmo. Ook klanten van CZ Zorgver-
zekeraar kunnen hem gratis gebrui-
ken. Iedereen is welkom op dinsdag 
25 oktober, inloop start 19.15 uur. 
Voor meer informatie en aanmelden 
(is wenselijk) kan contact opgeno-
men worden met het ontmoetings-
centrum via 06-22468574 of emille-
naar@zcaelsmeer.nl. 

In de Spil voor jeugd en volwassenen

Voorlichtingsavond over 
verslaving op 30 oktober
Kudelstaart - De Jeugdraad en 
de commissie Vorming en Toerus-
ting van de PKN-gemeente ‘Sa-
men op Weg’ te Kudelstaart orga-
niseren op zondag 30 oktober een 
voorlichtingsavond over verslaving. 
De kerk staat midden in de samen-
leving en ook aan de kerk gaat het 
probleem van verslaving niet voor-
bij. Voorlichting hierover is daarom 
niet alleen een zaak van ouders of 
de school, maar ook voor de kerk. 
De ‘Stichting Voorkom!’ wil jongeren 
helpen bij het maken van gezonde 
keuzes bij middelengebruik. Arjan 
Derksen zal als preventiewerker, sa-
men met een ervaringsdeskundige, 
de inhoud van de avond verzorgen. 
Naast algemene voorlichting over 
verslaving, zullen zij tips geven hoe 
om te gaan met alcohol, roken/blo-

wen en het gebruik van internet. Om 
ieder tot zijn recht te laten komen is 
de avond gesplitst in een deel voor 
de jeugd van 11 tot 16 jaar en een 
deel voor de volwassenen. De or-
ganisaties hopen dat veel belang-
stellenden (dus zéker niet alleen de 
jongeren en hun ouders, maar óók 
grootouders en andere volwasse-
nen) mogen begroeten en dat een-
ieder met goede informatie en prak-
tische handvatten over dit onder-
werp weer naar huis gaat. De voor-
lichtingsavond op 30 oktober wordt 
gehouden in kerkelijk centrum de 
Spil in de Spilstraat 5 en start voor 
de jeugd van 11 tot 16 jaar om 18.45 
uur en duurt tot ongeveer 20.00 uur. 
Gelijk daarna volgt de bijeenkomst 
voor volwassenen tot rond de klok 
van 21.30 uur.

Dj-cursus Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Wat een mooie samen-
werking onder één dak. House of 
Beats gaf de leuke mensen van Ra-
dio Aalsmeer een introductie cursus 
Dj-en mixen en produceren. Liefde 
voor muziek zorgt voor een mooie 
verbintenis. De reacties waren ly-
risch. Dj’s en techneuten van de lo-

kale Radio leerden anders naar hun 
vak te kijken. Aan het einde van de 
rit vroeg men om meer! Onderdeel 
van de cursus was ook het verzin-
nen van een Dj naam. Even voorstel-
len, van links naar rechts: Dj Floor-
manager, Dj Jay Linn, DJ Paco, Dj 
E=mc2, Dj Red en Dj Puur.

‘Waarom de wereld redden saai is’
Maite Vermeulen bij Zin-Inn

Topmiddag bij de OVAK 
met visser Theo Rekelhof
Aalsmeer - Buurthuis Hornmeer 
was bijna uitverkocht vol tijdens 
de presentatie van beroepsvisser 
Theo Rekelhof bij de OVAK. Met een 
prachtige presentatie nam hij de 
aanwezigen op humoristische wijze 
mee door de historie van visserijbe-
drijf Rekelhof in Kudelstaart. Onder-
steund met prachtige beelden ver-
telde de vierde generatie visser alles 

over het vak van visser, de Westein-
derplassen en vooral over paling en 
de overige vissoorten die leven in de 
Poel. Ook vertelde hij op welke wij-
ze hij de palingstand tegenwoordig 
in de Westeinder op peil houdt, door 
aankoop en uitzet van glasaal. In de 
pauze trakteerde hij de aanwezigen 
op een toastje paling. Een buitenge-
woon geslaagde middag.

Vrijdag, zaterdag en zondag
Liefst 445 vogels op 64e 
Vogeltentoonstelling
Aalsmeer - De Vereniging van Vo-
gelvrienden voor Aalsmeer en Om-
streken is organiseert elk jaar haar 
jaarlijkse vogel tentoonstelling. Dit 
jaar is van 21 tot en met 23 okto-
ber de 64e vogelshow. Het hoog-
tepunt van elke vogelvereniging is 
het organiseren van een vogelten-
toonstelling waar vogels door vo-
gelliefhebbers worden gebracht. 
Vervolgens worden de vogels be-
oordeeld door erkende keurmees-
ters, aangesloten bij de Nederland-
se Bond voor Vogelliefhebbers. Voor 
elke vogel wordt een keurbriefje in-
gevuld met de toegekende punten, 
wie het hoogst eindigt is kampioen. 
Bij de opening is het afwachten hoe 
de stand is van de behaalde punten 
en wie is de kampioen of algemeen 
kampioen? Wat zal het zijn 91, 92 of 
zelfs 93 punten? Dat wordt bekend 
gemaakt tijdens de prijsuitreiking.
Ook de jeugd is aanwezig op deze 
tentoonstelling en wel met een ei-
gen afdeling. Jammer dat er maar 
twee jeugdige inzenders mee doen, 
maar het begin is er. Natuurlijk gaat 
de jeugd goede resultaten behalen 
en als dat niet zo is dan zeker het 
volgend jaar.

Opening en rad van avontuur
De tentoonstelling word officieel ge-
opend door de heer R. Bulte, docent 
dier van het Wellantcollege MBO te 
Aalsmeer op vrijdagavond 21 okto-
ber om 20.00 uur. De tentoonstelling 
is in hal ‘de Baccara’ aan de Bac-
carastraat 1. Publiek is vrijdag wel-
kom tot 22.00 uur. Zaterdag 22 okto-

ber kan de tentoonstelling bezocht 
worden van 10.00 tot 20.00 uur en 
zondag 23 oktober, de laatste dag, 
staat de deur open van 10.00 tot 
15.00 uur. Tevens draait op zondag 
om 15.00 uur een rad van avon-
tuur waar vele mooie prijzen mee te 
winnen zijn. Er is voldoende ruimte 
om een kopje koffie of een drankje 
te nuttigen en mee te doen met de 
tombola of loterij. Voor de kleintjes 
staat de grabbelton klaar.

Vele aparte soorten
In totaal zijn er voor de tentoonstel-
ling 445 vogels ingezonden waar-
onder 17 vogels van de jeugd, be-
staande uit kanaries, tropen en on-
der andere kromsnavels. Vooral ve-
le aparte soorten vogels zijn op de-
ze vogelshow te zien, zoals de ka-
katoes, alariovink, bastaard put-
ter en bij de kanaries de speciale 
houdingsrassen, die tentoongesteld 
worden in speciale kooien. De ver-
eniging van Vogelvrienden is er trots 
op dit uitgebreide sortiment aan vo-
gels te kunnen tentoonstellen. 

Jubilarissen
Zaterdagmiddag wordt extra feeste-
lijk. Om 15.00 uur worden een drie-
tal jubilarissen gehuldigd voor hun 
25 en 40 jaar lidmaatschap van de 
Vogelvrienden Aalsmeer. Alles sa-
mengevat is het toch ruimschoots 
de moeite waard om een kijkje te 
gaan nemen. De toegang is geheel 
gratis. Voor informatie kan contact 
opgenomen met secretaris G. Goe-
ijenbier via 06-10666878.

V.l.n.r: Jaap Overbeek (voorzitter Rotary Aalsmeer-Uithoorn), commissievoor-
zitter Gert-Jan Stoop en Cor Hoogeveen van de stichting Toetssteen.

Rotary steunt Toetssteen
Aalsmeer - Donderdag 13 okto-
ber ontving Cor Hoogeveen van de 
stichting Toetssteen een cheque van 
1.000 euro uit handen van Gert-Jan 
Stoop van de Rotary Club Aalsmeer-
Uithoorn. Met de donatie onder-
steunt deze serviceclub het werk 
van Toetssteen. Deze stichting is op-
gericht door mensen uit de bouw-
wereld die er, ook buiten hun werk, 
naar streven om gezamenlijk maat-
schappelijke projecten te realiseren. 
Door coördinatie van deze gelijkge-
stemden heeft men een netwerk van 
mensen en bedrijven laten ontstaan 
dat ernaar streeft om gezamenlijk 
maatschappelijke projecten te rea-
liseren. Die projecten liggen voor-
al in het verlengde van de bouwwe-
reld. Zo helpt men de stichting Ta-
bitha in Cambodja met het zorgen 
voor betrouwbaar water, een goed 
vrouwenziekenhuis en stevige hui-
zen voor de inwoners van het kust-

dorp Kep. Dat gebeurt niet alleen fi-
nancieel, maar ook fysiek. In janu-
ari vertrekt een groep vrijwilligers 
om nieuwe huizen voor de dorpsbe-
woners te bouwen. Dankzij eerdere 
‘bouwreizen’ konden al 320 stevige 
huizen worden opgeleverd. 
Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn is 
een serviceclub met 35 leden die 
onder meer met acties geld bijeen-
brengt voor maatschappelijke doe-
len. De club is onderdeel van Rota-
ry International; een wereldwijd net-
werk van betrokken vrijwilligers. 
Onder het motto ‘Service above 
self’ zetten zakelijke en maatschap-
pelijke professionals zich in om de 
maatschappij waarin zij leven te 
dienen. De voorzitter van de Rota-
ry Club Aalsmeer-Uithoorn, Jaap 
Overbeek, voegt de daad bij het 
woord en kondigde aan dat hij fy-
siek zal deelnemen aan de Toets-
steen-bouwreis van januari. 





 
12   Nieuwe Meerbode  •  20 oktober 2016

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Creatieve middag in Wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Dinsdag 25 oktober is er van 14.30 - 16.30 uur 
een gezellige creatieve middag in wijkpunt ´Voor 
Elkaer´. Deze middag kunt u gratis mee doen met 
het maken van een abstract drieluik waarbij er 
gebruik wordt gemaakt van waskrijt. De materialen 
zijn aanwezig, mocht u uw werk willen meenemen 
dan vragen we een bijdrage van €6,- euro. Dit is 
incl. koffie of thee . Bent u ook nieuwsgierig 
geworden? Kom dan langs, gezellig met een 
vriendin of buurvrouw, mannen zijn natuurlijk ook 
welkom. Voor meer informatie kunt u bellen met de gastvrouwen 
0297- 820979. Nobelhof 1 in Kudelstaart.

H&A Mode, Modeshow en kledingverkoop!!
H&A Mode komt weer naar het zorgcentrum en wijkpunt ‘Voor Elkaer’.
Op dinsdag 25 oktober komen ze naar het zorgcentrum en op 
donderdag 27 oktober naar Wijkpunt ‘Voor Elkaer’. Vanaf 10.00 uur kunt 
u komen kijken naar de mooiste items van de nieuwe collectie tijdens de 
modeshow. Na de modeshow start de kledingverkoop tot 15.00 uur.

Vrijdag 28 oktober; partnergroep dementie
Elke laatste vrijdagochtend van de maand is er partnergroep.
De coördinator van het ontmoetingscentrum begeleidt samen met de 
ouderenadviseur van Vita deze groep. Partners kunnen aanschuiven 
vanaf 10.15 uur in de grote zaal in gebouw Irene, Kanaalstraat 12. 

De bijeenkomst is laagdrempelig, het gaat om het ontmoeten van 
lotgenoten en eens kunnen praten, het duurt tot 11.45 uur. 

Let op! De eerstvolgende bijeenkomst zal op 
maandag 28 november plaatsvinden.

Voor iedereen vanaf 55jr.
Weet u welkom, ook als u niet in 

het zorgcentrum woont.

Pitchen bij Borrel Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag 13 oktober vond de 47ste editie 
plaats van de netwerkbijeenkomst 
Borrel Aalsmeer. Naast trouwe be-
zoekers ook nieuwe deelnemers die 
zelfs uit Naaldwijk, Den Haag en En-
schede de netwerkbijeenkomst be-
zochten. Er werden weer mooie ver-
bindingen gelegd en afspraken ge-
maakt bij àResto Bar & Brasserie 
gevestigd in de Bloemenveiling Flo-
raHolland Aalsmeer. Fotografe Justa 
van Bergen van Just Justa Foto-
grafi e maakte dit keer de foto’s en 
kunstenares Anneke Weevers van 
Uniek Schilderij Mozaïek exposeer-

de een imposante wand met kunst-
werken. De gastvrouwen van het 
MBO College Airport verwelkomden 
alle netwerkers bij binnenkomst. 
Verschillende ondernemers maak-
ten dankbaar gebruik om 1 minuut 
op het podium te pitchen. De vol-
gende editie vindt 10 november 
plaats. Deze dag wordt met een ex-
tra feestelijk programma het 4 jarig 
bestaan gevierd. Elke tweede don-
derdag van de maand vindt de net-
werkbijeenkomst Borrel Aalsmeer 
plaats. Inloop vanaf 17.00 uur. Kijk 
voor meer informatie op www.bor-
relaalsmeer.nl.

Scholieren werden tijdens Green Unplugged rondgeleid bij gerberakwekerij 
Florist Holland in De Kwakel, een van de zestien deelnemende bedrijven. 

Succesvolle kennismaking met sector

Green Unplugged rondt 
promotie op scholen af
Aalsmeer - Met bezoek aan vier 
tuinbouwondernemers door 85 
leerlingen van middelbare scholen 
heeft het Groen onderwijscentrum 
op donderdag 13 oktober Green 
Unplugged 2016 succesvol afge-
sloten. In de regio’s Aalsmeer en 
Rijnsburg hebben zo’n 450 leerlin-
gen, docenten en decanen op vijf 
donderdagen kennis gemaakt met 
de groene sector. Naast kennisma-
king met de sector lag de focus ook 
op carrièrekansen in de internatio-
nale tuinbouw. Naast de bedrijfs-
rondleidingen volgden de leerlin-
gen ook ‘groene’ workshops, zoals 
voeding, duurzaamheid, marketing, 
fl ower design, internationale han-
del, ICT en DNA-toepassingen. De-
ze werden gegeven door docenten 
en vertegenwoordigers uit de dage-
lijkse praktijk van de tuinbouw, zo-
als Marco van Dalen van Naktuin-
bouw en Siegfried Bunnik van Bun-
nik Vriesea. 

Carrièrekansen
Bedrijfsleven, onderwijs en over-
heidspartijen werken in Groen on-

derwijscentrum, dat Green Un-
plugged organiseert, samen om 
jonge mensen aan te moedigen om 
voor een carrière in de tuinbouw te 
kiezen. “Achter een tomaat, een ap-
pel en een bos rozen zit een hele 
wereld. Een wereld die leeft en over-
al om je heen aanwezig is. Zoals bij 
duurzame energie, gezondheid, in-
novatie, economische kracht, inter-
nationale handel, voeding, voed-
selveiligheid en techniek. Oer-Hol-
lands, met een internationale repu-
tatie”, staat erover op http://www.
groenonderwijscentrum.nl.
Het programma is georganiseerd 
voor de Greenports Aalsmeer en 
Duin & Bollenstreek en wordt mo-
gelijk verder uitgerold. “Bedrijven 
reageerden zeer positief, nu gaan 
we de effecten meten bij de deelne-
mende leerlingen en scholen. Meer 
bedrijven in het onderwijs en meer 
onderwijs in de bedrijven, dat is ons 
motto bij deze activiteiten”, aldus 
Mariëla van der Meer van Groen on-
derwijscentrum. Green Unplugged 
is mede mogelijk gemaakt met 
steun van www.stimufl ori.nl.

Aalsmeers kanon in het 
Rijksmuseum?
Aalsmeer - Het Rijksmuseum com-
bineert schilderijen en voorwer-
pen die met elkaar te maken heb-
ben. Een voorbeeld daarvan inspi-
reerde Jan Willem de Wijn tot een 
verhaal over een scheepskanon dat 
onder het schilderij ‘Slag op het 
Haarlemmermeer’ (Cornelis Vroom, 
1629) staat tentoongesteld. Hij ver-
moedt dat het schip met dit kanon 
(een draaibas) waarschijnlijk niet 
in deze zeeslag van 1573 is gezon-
ken, maar dit kanon kon wel eens 
aan boord van een Aalsmeers schip 
hebben gestaan... Dit verhaal staat 
in de nieuwe Oud Nuus, het maga-
zine van de stichting Oud Aalsmeer 
dat deze week verschijnt.

Water en groen
Het verhaal over het Haarlemmer-
meer in 1573 krijgt gezelschap van 
twee andere artikelen die zich op 
het water afspelen. Henk van Leeu-
wen beschrijft een eeuw rondvaar-
ten in Aalsmeer en met name op de 
Westeinderplassen aan de hand van 
een poster uit 1916. En Jan Willem 
de Wijn gaat in op veerman Mole-
man van het Schinkelveer die begin 
vorige eeuw door de vliegers van 
de KLM op handen gedragen werd. 
Want hij zorgde er met z’n roeiboot-
je voor dat ze hun vliegtuig op het 
oude Schiphol konden halen. Drie 
andere artikelen behandelen aspec-
ten van de tuinbouw in Aalsmeer. 
Dirk Jongkind beschrijft hoe het 
sortiment potplanten zich tussen 
1880 en 1980 ontwikkelde. Met na-
me het begin van het potplanten-
ABC komt langs: Azalea, Begonia 
en Cyclaam. Cees van Dam belicht 
Aalsmeer in het jaar 1916, middenin 
deze periode, aan de hand van het 
blad De Tuinbouw van dat jaar. Een 
en ander speelt zich dan ook af mid-
den in de Eerste Wereldoorlog, het-
geen duidelijk in de prijzen tot uit-
drukking kwam. Iets eerder, in 1903, 
worden de werkomstandigheden bij 
Terra Nova aan de Uiterweg uitge-
licht door Hans Alderden. Hij doet 
dat aan de hand van personeelslijs-

ten uit dat jaar die de stichting ont-
ving van mevrouw Mijnie Spaarga-
ren-Van Staveren. En daaruit blijken 
niet alleen grote verschillen tussen 
werknemers, maar ook per dag en 
gedurende winter of zomer. Opval-
lend detail: niet alleen de schafttij-
den, maar ook de koffi etijden wer-
den nauwgezet bijgehouden. Wim 
Roodenburg kijkt naar met name 
de achtergronden van dia’s van het 
bloemencorso van een halve eeuw 
geleden. Deze werden geschon-
ken door de familie Hofman-Kniep. 
Tenslotte verhaalt Josephien Wag-
ter over het boerenleven in de vo-
rige eeuw op de boerderij ‘Time is 
Money’ van de familie Broers aan 
de Legmeerdijk. Van haar hand ook 
een leuk stukje over de gewoonte 
dat een rooms-katholiek meisje uit 
een groot gezin naar het klooster 
ging. Dat werd in deze familie zus-
ter Rodriga. De nieuwe Oud Nuus is 
in de Aalsmeerse boekhandels ver-
krijgbaar en kost 5 euro. Maar een 
lidmaatschap van Oud Aalsmeer 
(met vier gratis nummers per jaar) 
bedraagt slechts 18,50 euro. Pen-
ningmeester Annigje Leighton-van 
Leeuwen is bereikbaar onder 0297- 
323553. 

Het Aalsmeerse (?) kanon in het 
Rijksmuseum onder het schilderij van 
Cornelis Vroom

Nominatie Direct Current 
voor duurzaamheidsprijs
Aalsmeer - Het Aalsmeers be-
drijf Direct Current BV is genomi-
neerd voor de 2016-2017 Europe-
an Business Awards for the Envi-
ronment (EBAE). Door de plaatsing 
in de fi nale voor de duurzaamheids-
prijs van de Europese Commissie 
staat het bedrijf en ook Nederland 
wereldwijd in de schijnwerpers op 
het gebied van duurzame innovatie. 
Op voordracht van de Nederlandse 
overheid schreef Direct Current BV 
zich in met de thematitel: ‘DC Grids, 
the missing link to a sustainable 
future’ (vertaling: Het gelijkspan-
ningsnet, de ontbrekende schakel 
voor een duurzame toekomst). 
Uit de 148 inschrijvingen uit 21 lan-
den zijn er 23 fi nalisten in 4 cate-
gorieën genomineerd. Opmerke-
lijk is dat maar vier van de fi nalisten 
midden- en kleinbedrijf ziin, waar-
onder Direct Current BV. De terug-
koppeling van de jury was lovend: 
“Dit project was zeer populair onder 
de juryleden. Het idee van het ge-
bruik van DC (gelijkstroom) trof de 
jury als een zeer origineel idee, dat 
in verschillende gevallen toepas-

baar is. De mogelijkheid voor het 
tot stand brengen van slimme ste-
den door de kosten en het materi-
aalgebruik te verminderen is veel-
belovend.” De Current Router en het 
operating system van de stromen, 
Current/OS, ontwikkeld door Direct 
Current BV, hebben tot een door-
braak geleid voor het gelijkspan-
ningsnet, ook wel DC-net genoemd 
door toevoeging van intelligentie en 
veiligheid. 
Een innovatie die slimme ste-
den binnen bereik brengt. Boven-
dien bespaart een slim DC-systeem 
energie, grondstoffen, conversie-
verliezen en onderhoud. Dit alles 
zorgt voor lagere maatschappelijke 
en operationele kosten in de gehele 
keten, van netbeheerders tot en met 
gebruikers. 
De prijsuitreiking wordt gehouden 
op donderdag 27 oktober in Tallinn, 
Estonia, als onderdeel van het Eco-
AP Forum. Aan de winnaars en run-
ners-up wordt het EBAE-certifi caat 
uitgereikt door Joanna Drake, de 
adjunct-directeur-generaal van DG 
Milieu van de Europese Commissie.

Pompoensoep en pompoenijs
Pompoenenspeurtocht in 
het Centrum zaterdag
Aalsmeer - De winkeliers in het 
Centrum organiseren op zaterdag 
22 oktober weer een pompoenen-
speurtocht voor kinderen. Een leu-
ke activiteit om de herfstvakantie 
mee af te sluiten. Doe mee en wie 
weet win jij een van de leuke prij-
zen. In de Zijdstraat staat op za-
terdag 22 oktober tussen 13.00 en 
15.30 uur een speciale Halloween-
kraam waar de kinderen een deel-
nemerskaartje en een zakje griezel-
snoep kunnen ophalen. Met behulp 
van het plattegrondje op de kaart 
kunnen de pompoenen in de eta-
lages van vijftien verschillende win-
kels gevonden worden. Heb je alle 
pompoenen gevonden, dan kan je 
de kaart tot 15.30 uur weer inleve-
ren bij de kraam. 

Gratis op de foto
Verkleed komen mag, maar hoeft 

niet. Maar wie verkleed komt, mag 
vanaf 13.00 uur gratis op de foto bij 
Foto Kruyt op het Raadhuisplein. Tij-
dens de speurtocht kan iedereen bij 
Slagerij Ron Steen in de Zijdstraat 
gratis eigengemaakte pompoen-
soep komen proeven! Meer zin in 
een ijsje? IJssalon Cadore verkoopt 
tijdelijk heerlijk pompoenijs. 
Er zijn weer een heleboel leuke prij-
zen te winnen die beschikbaar wor-
den gesteld door de winkeliers in 
Aalsmeer Centrum. De winnaar van 
de hoofdprijs mag met vier perso-
nen een dagje naar het Nemo Sci-
ence Museum in Amsterdam. Uit de 
goede inzendingen worden meteen 
na afl oop van de speurtocht de win-
naars getrokken. Daarna worden de 
winnaars gebeld want de prijsuitrei-
king is aan het einde van de mid-
dag! Voor meer informatie: www.
aalsmeercentrum.nl

Watertoren zondag open!
Aalsmeer - Na een succesvol derde 
kwartaal met veel extra openingstij-
den is de Aalsmeerse watertoren in 
oktober gestart met het vaste sche-
ma, tweede en vierde zondag van de 
maand geopend voor alle publiek. 
Tussen 13.00 en 17.00 uur staan de 
deuren van het Aalsmeerse rijksmo-
nument weer open en kan iedereen 
het interieur van de toren bewon-
deren. Voor velen is daarna de ex-
tra attractie om naar boven te klim-
men via steeds kleiner wordende 
trappen en na 214 treden de buiten-
trans te betreden. Deze trans loopt 
rond het bovenste deel van de wa-
tertoren (circa 50 meter hoogte), 
dus het biedt de mogelijkheid om 
een prachtig uitzicht van alle uit-
hoeken te zien. Wanneer men naar 
boven wil is de entreeprijs beschei-
den: 1 euro voor de kinderen en 2 
euro voor volwassenen. Kijk voor 

meer informatie over de watertoren 
op www.aalsmeer-watertoren.nl

Aalsmeer - Woensdag 12 oktober 
om negen uur in de morgen kwa-
men de jonge ondernemers die 
zich hebben ingeschreven en deel-
nemen aan het ZAAI coach traject 
Aalsmeer voor het eerst bij elkaar in 
Studio’s Aalsmeer. Zij werden ver-
welkomd door wethouder Ad Ver-
burg met onder andere economie in 
zijn portefeuille en Kirsten Verhoef 
de projectorganisator van ZAAI. 
Verburg hield een bloeiend betoog 
waarmee hij zijn enthousiasme niet 
onder stoelen of banken stak. “Star-
ters zijn van belang voor de vitaliteit 
en modernisering van de Aalsmeer-
se economie. De gemeente wil be-
ginnende ondernemers daarom ook 
ondersteunen. Zeker in een begin-
periode van een bedrijf is het van 
belang dat ondernemers met elkaar 
in verbinding komen en elkaar we-
ten te vinden en inspireren. Onder-
nemers met durf, startende onder-
nemers, zijn van groot belang voor 
deze regio en voor Aalsmeer.. Voor 
vragen van ondernemers is in het 
gemeentehuis een Balie bedrijven 
en binnenkort komt er zelfs een Ac-
countmanager Bedrijven. Starten 
in een wat lastige tijd, daar moet je 
durf voor hebben. En dat hebben 
jullie!” De wethouder was blij dat 
ook Mike Multi (durf groot te dro-
men!) en John Jansen namens On-
dernemend Aalsmeer bij de offi cië-
le opening aanwezig waren. Ook zij 
zijn ooit klein begonnen en inmid-
dels uitgegroeid tot indrukwekken-
de ondernemers met grote bedrij-
ven. Zij gaven aan niet aan de kant 
te blijven staan, maar hun erva-
ring te willen delen. De wethouder 
kwam met een paar aardige voor-
beelden waarom in deze tijd een be-
drijf starten zo verkeerd nog niet is. 
“Ten eerste leer je in een moeilijkere 
tijd sneller. Neem Bill Gates, hij be-
gon zijn bedrijf tijdens de recessie in 
de begin jaren zeventig. Het bedrijf 
Tom-Tom is ook begonnen in een 

mindere tijd. Misschien is het mooi-
ste voorbeeld nog wel McDonalds, 
de oprichters begonnen in de grote 
depressie van de vorige eeuw met 
een hotdog restaurant. Allemaal 
profi teerden zij volop van de perio-
de van groei die altijd volgt na een 
mindere tijd. Wie weet spreken wij 
over een aantal jaren ook vol trots 
over één van u. En dan kan ik zeg-
gen: Die heb ik ontmoet toen hij nog 
maar net begonnen was.” 
De eerste bijeenkomst - geleid door 
Anja de Die - stond in het teken van 
elkaar leren kennen, afspraken ma-
ken door het tekenen van het coach 
contract. Maar de beginnende on-
dernemers staat nog veel meer on-
dersteuning te wachten met on-
der andere masterclasses Effec-
tief netwerken (gegeven door Sen-
tini Grunberg) Sales (John Jansen) 
en Social Media (Nina van der Gies-
sen). Daarna volgen nog een indivi-
duele coach-sessie en een interes-
sant slot event in maart 2017. 
De jonge ondernemers die groot 
durven te dromen zijn: Marcel Pan-
nekoek: Fox Inkoop Aalsmeer . Ad-
vies inkoopbureau facilitaire dien-
sten. Angela van Westen: Bloei 
Massage. Massage voor zwangere 
vrouwen en jonge moeders. Arjen 
Verburg: Budget Broodjes Aalsmeer. 
Zakelijke lunches, maaltijd salades, 
warme snacks en dranken. Wordt 
bezorgd en weer gehaald. Daniël-
le Jonker: Soep Aalsmeer. Dagver-
se vegetarische soepen van biologi-
sche gekweekte groenten van loka-
le ondernemers, bedoeld voor con-
sumenten en bedrijven. Marian-
ne de Vries: Tides Massage. Holisti-
sche massage met een visie. Ilja van 
Luling: Meer Vastgoed. Ontwikke-
ling van kleinschalige nieuwbouw-
woningen in Aalsmeer en Haarlem-
mermeer. Bij voorkeur in samenwer-
king met aannemer en architect. Sa-
bine Joore- Backx: SO! Social Me-
dia beheer media voor ondernemers 

Jacqueline Wakker-Eveleens: Cus-
tomized Payrolling Aalsmeer (CPA) 
Juridisch werkgeverschap over alle 
administratieve verplichting. Nan-
cy Wong: Zhengqidao op traditio-
nele Chinees wijze ten bate van de 
gezondheid. En: Swanet Muskee: 
By Cigno Design. Buffel schedels 
(sculls) versierd met strass, leer en 
touw. Kijk voor meer informatie op 
www.zaaiaalsmeer.nl.
Janna van Zon

“Starters van belang voor economie”

ZAAI steunt ondernemers 
die groot durven dromen
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Verwondering in en om de natuur
Natuurweek Jozefschool
Aalsmeer - In samenwerking met 
Stichting Veldwerk Nederland or-
ganiseert de Jozefschool een jaar-
lijks terugkerende natuurweek. De-
ze week staat volledig in het te-
ken van leren kijken en ontdekken 
van de natuur. De eerste dag trapt 
af met een fotospeurtocht, waar-
bij de kinderen met behulp van fo-
to’s een tocht door het bos maken. 
Mocht dat de zintuigen niet genoeg 
geprikkeld hebben, gaan de kinde-
ren onder leiding van een groepslei-
der even later geblinddoekt door het 
bos. Luisteren en voelen staan cen-
traal. Dat blijkt ook uit de nachtelijke 
wandeling. Zaklampen zijn verbo-
den, behalve bij de leiding natuur-
lijk. Dus het is echt pikdonker; geen 
strooilicht van kassen of vliegtuigen 
uit Aalsmeer. De zintuigen staan op 
scherp, op naar de tweede dag!
De tweede dag gaan de kinderen, 
na een veiligheidsinstructie, aan 
de slag met pistool- en boogzagen. 
Veel kinderen hebben nog nooit een 
boom omgehaald, maar aan het 
einde van de ochtend zijn ze zo en-
thousiast dat er zelfs een 100 me-
ter lange ril van omgezaagde bomen 
wordt gemaakt. 
Op de derde dag staat veldbiologie 

centraal. De kinderen houden zich 
bezig met vragen, zoals: wat leeft er 
in en om het water, wat voor beest-
jes houden zich schuil in bos, wat 
voor grondlagen zijn er en hoe meet 
ik de lengte van een boom op zon-
der erin te klimmen. De opgedane 
kennis nemen ze mee naar de vol-
gende dag.
Op de laatste dag bedenken de kin-
deren, per groepje, een onderzoeks-
vraag, waarna zij met hun onder-
zoek beginnen. Gewapend met kar-
ren, schepnetten, loepjes, muizen-
vallen, zagen, vuilniszakken en nog 
véél meer spullen gaan de leerlin-
gen op pad. Door het hele bos zijn 
groepjes aan werk, aan het over-
leggen en plannen aan het beden-
ken. Schitterend om deze samen-
werkingen te zien. Uit het eindresul-
taat wordt duidelijk dat de zintuigen 
niet alleen open staan maar ook dat 
dit tot een prachtige tentoonstelling 
leidt, waarin de kinderen hun resul-
taten met elkaar delen. De kinde-
ren kunnen u nu alles vertellen over 
de kringloop van de natuur, over vo-
gels, vissen, diersporen, padden-
stoelen maar het voornaamste wat 
ze hebben geleerd, is zich verwon-
deren over die geweldige natuur.

Oud meubilair Jozefschool 
krijgt tweede leven
Aalsmeer - Deze herfstvakantie 
krijgen de groepen 6 en 8 van de Jo-
zefschool nieuw meubilair. Op vrij-
dag 14 oktober hebben de leerlin-
gen van deze groepen geholpen het 
oude meubilair buiten de school te 
zetten. Daar stond een vrachtwa-
gen van Stichting Woerden Helpt; 
een stichting die onder andere oud 

schoolmeubilair naar minder ont-
wikkelde landen brengt. Met elkaar 
hebben zij de stoelen, tafels, laatjes 
en bureau’s in de vrachtwagen ge-
tild.
Over vier weken vertrekt de vracht-
wagen naar Moldavië. Wat zullen de 
leerlingen daar blij zijn met de spul-
len! Iedereen bedankt voor de hulp.

De Zuidooster sluit thema 
over politiek in stijl af
Aalsmeer - De afgelopen zes we-
ken hebben de kinderen van groep 
7 en 8 van basisschool De Zuid-
ooster hard gewerkt aan het the-
ma ‘Voortrekkers van Verandering’ 
met als subthema ‘Leiders en rege-
ringen’. Dit thema is onderdeel van 
de methode IPC dat International 
Primary Curriculum betekent en al-
le zaakvakken in zich heeft. In het 
thema hebben de leerlingen ge-
leerd over de verschillende staats-
vormen, de voordelen van een de-
mocratie, maar vooral wat erbij komt 
kijken om een eigen ‘fictieve’ poli-
tieke partij op te richten. Wat zet je 
in je partijprogramma en hoe ver-
dedig je je standpunten? Hoe zorg 
je ervoor dat de burger achter jouw 
standpunten staat?
Donderdag 13 oktober was het de 

beurt aan kinderen en ouders om 
op hun favoriete partij te stemmen. 
Werkelijk alles is uit de kast gehaald 
om iedereen te overtuigen, van but-
ton tot flyers, van een stukje appel 
tot het uitdelen van ballonnen. Het 
was een drukbezochte avond en alle 
ouders waren zeer te spreken over 
de verkiezingsprogramma’s.
Vrijdag 14 oktober maakte wethou-
der Gertjan van der Hoeven de win-
nende partijen bekend. Uiteraard 
nam iedere partijleider vervolgens 
het woord om een overwinnings-
speech te houden, waarna de win-
naars samen met de wethouder op 
de foto gingen. Het thema is nu af-
gerond, maar ongetwijfeld zullen de 
punten van de verschillende partij-
en onderwerp van gesprek zijn in de 
leerlingenraad van de school.

Voor kinderen van de basisschool
Binding organiseert een 
Halloween spooktocht
Aalsmeer - Ben jij niet bang in het 
donker? Durf jij het monster onder 
je bed weg te jagen? Hou je van 
griezelige films en enge spoken? 
Dan moet je zeker meelopen met de 
Halloween spooktocht van de Bin-
ding! Op vrijdag 28 oktober organi-
seert de Binding in samenwerking 
met muziekcentrum N201, JOGG, 
Sportservice Haarlemmermeer, Cul-
tuurpunt Aalsmeer en DOCK een 
spooktocht voor kinderen van de 
basisschool. De spooktocht start op 
drie verschillende punten in Oost, 
Kudelstaart en Dorp en slingert 
langs allerlei enge figuren naar mu-
ziekcentrum N201, dat voor de ge-
legenheid mega griezelig versierd 
is! Om 18.30 uur verzamelen de kin-
deren bij het gekozen startpunt en 
vanaf daar lopen ze in drie kwar-
tier tot een uur naar de N201 aan de 
Zwarteweg. In het muziekcentrum 
leren de kinderen nog een griezeli-
ge dans die ze voor de ouders kun-
nen opvoeren in het prachtige decor 
als ze om 20.00 uur weer opgehaald 

worden. De spooktocht kan best 
griezelig worden, dus wordt ouders 
aangeraden om (zeker bij jonge kin-
deren) zelf mee te lopen. 
Inschrijven voor de spooktocht kan 
via www.debinding.nl/agenda. Kos-
ten voor de speurtocht zijn 2 euro 
en onderweg krijgen de deelnemers 
nog een lekkere en gezonde trakta-
tie. Kijk voor meer informatie ook op 
de website of stuur een mail naar 
tessa@debinding.nl. 

Figuranten gezocht
Voor de spooktocht is de Binding 
nog op zoek naar figuranten die 
verkleed langs de weg willen zor-
gen dat deze spooktocht echt span-
nend wordt! Ben je 16 jaar of ouder 
en lijkt dit je leuk om te doen? Stuur 
even een mailtje naar tessa@de-
binding.nl. Na deze spooktocht nog 
niet uitgegriezeld? Dan nog even 
verder dansen op de spookach-
tig gezellige kinderdisco in Feeste-
rij de Bok. Deze duurt tot 21.30 uur 
en kost 1,50 euro. 

Luuk dichterbij Willem na 
vijfde ronde jeugdschaken
Aalsmeer - Willem was tijdens 
het jeugdschaken afgelopen vrij-
dag 15 oktober bij AAS druk bezig 
Stijn helemaal leeg te plukken en 
daarna mat te zetten. Hij gaf echter 
één keer geen schaak en daardoor 
stond Stijn pat! Remise dus en daar-
door komt Luuk dichterbij doordat 
hij deze avond het nieuwe jeugdlid 
Robert artistiek wist mat te zetten. 
Willem staat nog fier op één, maar 
Luuk heeft slechts een half punt-
je minder. Jasper, de nummer drie, 
is ook goed bezig en won overtui-

gend van Tim, die wellicht de teleur-
stelling van vorige week nog niet te 
boven was. Rune kreeg aansluiting 
bij de het peloton door van Flora te 
winnen en Simon was eerder klaar 
met hockey, zodat hij op tijd kwam 
om Christiaan eraf te ‘meppen’. Na 
vijf ronden staat Stijn op vier, Merlijn 
op vijf, Christiaan op zes, Robbert op 
zeven, Rune op acht, Sam op negen, 
Tim op tien, Flora op elf, Daniel op 
twaalf, Simon op dertien, Kevin op 
veertien en hekkensluiter is Gijs. 
Door Ben de Leur 

Met papier is van alles mogelijk
Knutselen na voorstelling 
in het Poppentheater
Amstelveen - Met papier is van al-
les mogelijk! Eerst neemt poppen-
speler Koos Wieman het publiek 
mee naar een papieren dierenwe-

reld in de voorstelling Michaël en de 
draak. Michaël, een klein papieren 
muisje, wordt uit een affiche tot le-
ven getoverd en gaat op reis door de 

Start Jeugdsportpas blok 1
Aalsmeer - Sportservice Haarlem-
mermeer organiseert voor het 12e 
jaar de Jeugdsportpas Aalsmeer 
voor kinderen uit de groepen 3 tot 
en met 8 van het basisonderwijs. 
In november kunnen zij weer ken-
nis maken met vele sporten. Kin-
deren schrijven zich in via de web-
site en gaan voor 5 euro vier keer 
kennis maken bij een sportvereni-
ging uit Aalsmeer en Kudelstaart. 
De sporten van het eerste blok zijn 
onder andere Koreaans karate, judo, 
verschillende dansvormen, handbal, 
twirlen, ritmische gymnastiek, vol-
leybal en jui jitsu. Daarnaast is er 
nog een nieuwe sport: schaatsen. 
Op de schaatsbaan in Haarlem bij 
de Blauwe Beugel vier weken lang 
training krijgen op zaterdagoch-
tend. Inschrijven kan via de websi-

te: www.sportservicehaarlemmer-
meer.nl/aalsmeer. Kinderen kunnen 
tot en met 6 november inschrijven 
voor het eerste blok. 
De Jeugdsportpas is een sport-
stimuleringsproject om kinderen 
van het basisschool te helpen bij 
het maken van de juiste sportkeu-
ze. Kinderen uit de groepen 3 tot 
en met 8 (en soms ook groep 1 en 
2) kunnen zich inschrijven voor vier 
kennismakingslessen voor verschil-
lende sporten bij lokale verenigin-
gen. Op deze manier maken ze ken-
nis met de sport en proeven de sfeer 
binnen de vereniging. Voor informa-
tie kan contact opgenomen worden 
met Tom Schutte van Sportservice 
Haarlemmermeer: Parklaan 26a, tel. 
06-39790182 en tschutte@sportser-
vicehaarlemmermeer.nl.  

Cees Bon ontdekt zijn 
talent bij RKDES JO10.4
Kudelstaart - De nederlaag van 
vorige week door koploper F.C. 
Aalsmeer is gelukkig alweer lang en 
breed vergeten door de voetballen-
de binkies van RKDES JO10.4. Voor 
afgelopen zaterdag stond Overbos 
op het programma. Uit de statistie-
ken een wedstrijd die te winnen is, 
dus vol goede moed werd er om half 
negen in de ochtend afgetrapt. Het 
kalme, zonnige herfstweer wordt 
langzaam ingeruild door regendrup-
pels gecombineerd met een frisser 
gevoel, maar dat kan natuurlijk ook 
aan het tijdstip van de dag liggen. 
RKDES was vanaf de aftrap behoor-
lijk in balbezit, maar een doelpunt 
bleef lang uit. Pas na vijftien mi-
nuten werd er eindelijk gescoord, 
Thomas schoot prachtig rechts in 
de kruising: 1-0! Gelijk twee minu-
ten later legde Koen de bal precies 
goed voor en scoorde Thomas zijn 
tweede doelpunt. En het hield niet 
op; Koen scoorde zelf de nummer 
drie en vlak voor rust was het we-
derom Thomas die vanuit een on-
mogelijke hoek heel knap de linker-
bovenhoek wist te vinden: 4-0!
Vaste keeper Hein wilde graag een 
balletje mee trappen en nieuwko-
mer Cees ruilde maar wat graag van 

positie. Hij is, samen met Twan, de 
laatste twee spelers die het team 
compleet hebben gemaakt. Zij spe-
len dit seizoen voor het eerst bij RK-
DES en passen heel goed in het 
team van 10.4 De mannetjes van 
Overbos deden echt wel lekker 
mee, maar het was duidelijk DES 
die na de limonade-break weer ver-
der ging waarmee ze gestopt was in 
de eerste helft; namelijk doelpunten 
maken! Echte kansen waren er niet 
voor Overbos, dus ook Cees heeft 
vooral goed kunnen kijken naar het 
spel van zijn teamgenoten. Na een 
minuut of tien begon de ‘hattrick’ 
van Koen; hij scoorde de laatste drie 
doelpunten in een kwartier tijd, zo-
dat de eindstand 7-0 werd. Wat een 
heerlijke overwinning voor de man-
netjes en natuurlijk voor de trainers 
en supporters!
Na deze voorlopig laatste compe-
titie wedstrijd staat RKDES JO10-4 
op een mooie derde plek. 
Aanstaande zaterdag 22 oktober om 
11.00 uur wordt er thuis aan de Wim 
Kandreef gestreden om de ‘Zwa-
luwen jeugdbeker onder 11’. Wel-
licht met een heerlijk zonnig herfst-
weertje dus: Allemaal weer van har-
te welkom!

Zwemcompetitie
Jeugdleden van Oceanus 
pieken in Alkmaar
Aalsmeer - Onder leiding van 
hoofdtrainer Paul van Zirkzee en 
met hulp van Marianne Panne-
koek hebben 11 junioren- en jeugd-
zwemmers van Oceanus op zondag 
9 oktober gestreden in Alkmaar. Bij 
de jongens junioren kwamen Li-
am Breebaart, Jochem van Zanten 
en Luuk Scheuer in actie. Voor Li-
am stond de 100 meter wisselslag, 
de 200 meter vrije slag en de 100 
meter rugslag op het programma. 
Net hersteld van een griep zaten er 
nog geen topprestaties in. Jochem 
zwom 100 meter wisselslag, 100 
meter schoolslag en 200 meter vrije 
slag. Zowel op de schoolslag als op 
de vrije slag bereikte hij de fina-
le en behaalde daarin een verdien-
stelijke vijfde en zevende plek. Luuk 
begon sterk op de 100 meter wis-
selslag met een derde plek in een 
mooi persoonlijk record van 1:13.32, 
waarna hij ook zijn record verbeter-
de op de 50 meter vlinderslag in een 
tijd van 31.95. Bij de 200 meter vrije 
slag stokte het even, maar behaal-
de hij wel een finaleplaats. Na ook 
nog een 100 meter rugslag te heb-
ben gezwommen in een nieuw per-
soonlijk record was de finale 100 
meter vrije slag aan de beurt, waar-
bij hij nogmaals piekte met een vijf-
de plek in een mooi nieuw record 
van 1:05.42. Bij de meisjes junioren 
kwamen Madelief Blesgraaf, Dani-
que Pannekoek, Naomi Visser en 
Rachelle de Meij aan de start. Zo-
wel Madelief als Danique zwommen 
de 100 meter wisselslag, de 100 me-
ter schoolslag en de 200 meter vrije 
slag, maar konden in het nog jonge 
seizoen geen nieuwe persoonlijke 
records noteren. Rachelle zwom 100 
meter schoolslag in een nieuw per-
soonlijk record en behaalde daar-
mee de finale, waarin zij nogmaals 
haar tijd aanscherpte tot 1:29.88 en 
derde werd. Ook op de 200 meter 
vrije slag zwom ze een nieuw re-
cord in 2:37.41, waarmee ze alweer 
een finaleplaats claimde voor de 
100 meter vrije slag en in een nieuw 
eigen record van 1:12.42 netjes ze-
vende werd. Naomi zwom 100 meter 
wisselslag in een nieuw persoon-
lijk record van 1:19.20 en behaalde 
een zevende plek. Na de 100 meter 
schoolslag kwam voor haar de 200 
meter vrije slag, waarin ze een plek 
bemachtigde voor de finale 100 me-
ter vrije slag. In de finale zwom ze 
een spetterend nieuw persoonlijk 

record van 1:06.13 en werd gedeeld 
tweede. Bij de jeugd kwamen Se-
bastiaan van der Born, Sohrab Shir-
zad, Britt van der Linden en Anouk 
Hilgers op het startblok. Voor zo-
wel Sebastiaan als Sohrab stonden 
de 400 meter wisselslag, 100 meter 
schoolslag en 50 meter vlinderslag 
op het programma. Voor de heren 
was het de eerste keer dat ze 400 
meter wisselslag moesten zwem-
men; een van de zwaarste zwem-
nummers. Sebastiaan kwam uit net 
onder de 6 minuten in 5:58.65 en 
Sohrab begon heel moedig door de 
eerste 100 meter vlinderslag al te 
zwemmen in een nieuw persoon-
lijk record van 1:07.53 en kwam bij 
de finish uit op 5:22.63. Sebastiaan 
zwom op de 50 meter vlinderslag in 
een nieuw eigen record van 31.48 en 
Sohrab piekte op zowel de 100 me-
ter schoolslag met een nieuw eigen 
record van 1:18.20 als ook op de 50 
meter vlinderslag in een sublieme 
tijd van 29.28. Britt zwom 100 meter 
schoolslag en 50 meter vlinderslag, 
maar kon helaas nog geen persoon-
lijke records noteren. Anouk begon 
helaas met een diskwalificatie op de 
400 meter wisselslag en een vijfde 
plaats op de 50 meter vlinderslag, 
maar revancheerde zich door op de 
200 meter rugslag zowel een fina-
le plaats als een nieuw eigen record 
in 2:40.57 te zwemmen en uiteinde-
lijk met een derde plaats het podi-
um te halen. Tot slot van deze lange 
maar mooie zwemdag stond er een 
mix estafette 4 x 100 meter vrije slag 
op het programma, waarin Oceanus 
met Sohrab, Anouk, Sebastiaan en 
Naomi een verdienstelijke tweede 
plaats behaalde. 

Gedeelde tweede plek voor 
Naomi Visser.

lucht, onder de aarde en in het wa-
ter, op zoek naar het gevaar. Hij wil 
monsters zien, echte monsters. Niet 
voor niets is hij genoemd naar een 
drakendoder uit een bekend boek. 
Bang zijn of niet bang zijn, dat blijft 
de vraag! 
Daarna is het de beurt aan de pa-
piershow van Mr. Lo. Gekleed in 
een fantasierijk kostuum maakt Lo-
renzo Torres voor de ogen van de 
toeschouwers vingervlug de meest 
verbazingwekkende creaties. De 
meester van het papier zorgt voor 
een zee van kleurige kunstwerken. 
Na afloop van de voorstelling kun-

nen de kinderen in de foyer van het 
theater zelf aan de slag om uiter-
aard met papier hun eigen kleurrij-
ke fantasiemuis te knutselen.
De papieren voorstellingen met 
knutselactiviteit na afloop zijn te 
zien in het Amstelveens Poppenthe-
ater op donderdag 20 oktober om 
14.30 uur en vrijdag 21 oktober om 
10.30 en 14.30 uur. Kaartjes kosten 
8 euro per stuk. Alle kinderen krij-
gen van het jarige theater een ca-
deautje. Reserveren kan via 020-
6450439; info@amstelveenspop-
pentheater.nl of via www.amstel-
veenspoppentheater.nl
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Kerstmannen en -vrouwen wandeling

Santarun terug in Aalsmeer!
Aalsmeer - Op vrijdagavond 16 
december wordt de derde Santa-
run gehouden bij Studio’s Aalsmeer 
aan de Van Cleeffkade. Om 19.00 
uur is de start. De door Rotary 
Aalsmeer, Mijdrecht en Uithoorn 
georganiseerde Santarun is terug 
in Aalsmeer. In 2014 vond de eer-
ste editie plaats, vorig jaar nummer 
twee in Uithoorn en nu dus weer in 
Aalsmeer. De Santarun is een ge-
zelligheidsloop door Aalsmeer van 

circa 3.5 kilometer in kerstman- of 
kerstvrouwpak. Wandelend, huppe-
lend met kinderwagen of rollator, 
het maakt niet uit. Het gaat vooral 
om het feest met elkaar met daar-
aan gekoppeld het steunen van 
twee Aalsmeerse goede doelen. De 
Moederverwendag is een lokaal ini-
tiatief om moeders, die het hele jaar 
de directe zorg hebben voor een 
gehandicapt kind, een onbezorg-
de dag te geven. Het andere goe-

Voetbalwedstrijd tegen Taurus
RKDES in slotfase gelijk!
Kudelstaart - In de 4e klasse A 
stond de topper RKDES tegen Tau-
rus afgelopen zondag 16 oktober op 
het programma. RKDES op de vier-
de plek met slechts één punt achter 
Taurus. In een sportieve wedstrijd 
na een 0-0 ruststand, sleepte RK-
DES er in de 90e minuut toch nog 
een gelijkspel uit: 1-1. In het eerste 
kwartier gingen beide teams brutaal 
op de aanval en kregen zowel RK-
DES als de bezoekers uit Delft en-
kele goede kansen. Voor RKDES 
was Indy van Koert dichtbij een tref-
fer. Maar na de beginfase ontspon 
zich het duel vooral op het midden-
veld en het grote aftasten was de 
hoofdzaak. Beide teams vergaten 
het initiatief te nemen en was de 0-0 
ruststand toch wel teleurstellend. 
In het eerste deel van de tweede 
helft hetzelfde beeld, voorzichtig-
heid troef. In de 51e minuut kreeg 
Taurus een grote kans, maar de bal 
ging gevaarlijk voor het doel langs.
In de volgende minuut schoot Indy 
van Koert voor de thuisploeg maar 
net naast. Vanaf de 60e minuut nam 
Taurus meer het initiatief. Vooral de 
verdedigers van RKDES namen te 
veel risico’s. Op dat moment ver-
diende Taurus een voorsprong. De-
ze kwam er in de 72e minuut. Een 
mooie aanval werd bekroond met 
een fraai doelpunt van Taurus aan-
valler Kevin Frederik. Hij schoot van-

af 20 meter raak, RKDES op een 0-1 
achterstand. Een tegen offensief 
van RKDES liet lang op zich wach-
ten. Pas in de 82e minuut leek het 
erop toen Indy van Koert fraai op 
links een aantal spelers van Tau-
rus passeerde, zijn perfecte voor-
zet werd door invaller Novell Elha-
dji overgeschoten. Toen niemand 
in Kudelstaart er meer in geloofde, 
was het de succesvolle aanvaller 
van RKDES, Rick Verkuijl, die in de 
90e minuut scoorde, vanaf de hoek 
van het 16 meter gebied, krulde hij 
de bal met veel precisie om Taurus 
keeper Koen van Damme, RKDES 
op gelijke hoogte, 1-1. 
In blessuretijd probeerde RKDES 
nog langszij te komen, maar uitein-
delijk floot de zeer goed fluitende 
scheidsrechter Kuil voor het einde 
van de wedstrijd.
Dit gelijke spel, na opvallende over-
winningen van de laatste weken, 
was het meest haalbare. De Ku-
delstaarters waren in deze wed-
strijd niet scherp genoeg en misten 
de overtuiging om ook deze wed-
strijd te winnen. Ook de concurren-
tie ASW en DIOS speelden in een 
onderlinge wedstrijd gelijk. Dus RK-
DES blijft in het spoor van de top 
drie. De volgende wedstrijd is zon-
dag 30 oktober uit tegen Moor-
drecht. Aanvang 14.00 uur.
Ad Verburg

Foto: www.kicksfotos.nl

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 22 oktober:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 – A.F.C. 2 (zo) 14.30 u 
Bekerwedstrijd
S.C.W. 3 - F.C.A. 3 14.30 u
F.C.A. 4 – Legm.vogels 4 14.30 u
’T Gooi 3 - F.C.A. 6 14.30 u
F.C.A. 7 - B.S.M. 3 14.30 u
D.V.V.A. 14 - F.C.A. 8 14.30 u
Roda’23 45+1 – F.C.A. 45+1 14.30 u
Vrouwen
Zeeburgia V1 – F.C.A. V2 11.45 u 
R.K.D.E.S,

Vrouwen
R.K.D.E.S. V1 – S.C.H.’44 V1 13.00 u
S.C.W. 
S.C.W. 3 – F.C.A. 3 14.30 u
V.V.C. 3 - S.C.W. 4 12.00 u
Spartaan 3 - S.C.W. 5 15.00 u
Hoofddorp35+1-SCW35 +1 14.30 u 

Zondag 23 oktober:
R.K.D.E.S.
Legm.vogels 4 - R.K.D.E.S. 3 12.00 u
R.K.D.E.S. 4 – Nautilus 3 12.00 u
Hoofddorp 5 - R.K.D.E.S. 5 11.00 u

Zaterdagvoetbal, eerste klasse
FC Aalsmeer pakt punt bij 
SVL in Langbroek
Aalsmeer - FC Aalsmeer heeft aan 
de wedstrijd tegen het nog steeds 
ongeslagen SVL een punt overge-
houden. De wedstrijd eindigde zoals 
die begon: 0-0. In Langbroek ont-
snapte de ploeg van Cor van Gar-
deren na 10 minuten aan een ach-
terstand. Een daverende knal van 
Willem Baaij raakte buiten bereik 
van doelman Nick van der Wiel 
de paal. In de rebound was SVL-
spits Albayrak slordig door knullig 
naast te schieten. Kort daarna red-
de Nick knap op een inzet van die-
zelfde Albayrak. In de loop van de 
wedstrijd kreeg FC Aalsmeer meer 
grip op het duel en schuwde de du-
els niet. Middenvelder Sander Mar-
tinez was op het half uur dicht bij 
het eerste uitdoelpunt. Zijn schuiver 
ging echter rakelings voorlangs bij 
SVL-doelman Merkens. Verder zag 
Gino Pique een volley over het doel 
scheren 
Na de pauze gaven beide ploegen 
opnieuw niets aan elkaar toe. Al 

kregen de bezoekers wel meer kan-
sen. Zo was Calvin Koster met een 
flitsende kopbal dichtbij en kregen 
Lilinho Martins en Epi Kraemer de 
bal er ook niet in. Beide voorwaart-
sen hebben toch nog enige moei-
te om het net te vinden. De kansen 
waren er. Vlak voor tijd kreeg invaller 
Ephraim Adriaansz de kans om zijn 
competitiedebuut op te fleuren met 
de winnende goal, maar alleen voor 
doelman Merkens raakte hij de bal 
half en verdween de bal naast het 
doel. Aan de andere kant waren er 
ook kansen voor de thuisploeg. Het 
duel eindigde zo voor 200 toeschou-
wers in een doelpuntloos gelijkspel. 
De spanning was er niet minder om. 
Met dit punt blijft FC Aalsmeer han-
gen in de grote middenmoot. Zater-
dag 22 oktober speelt de eersteklas-
ser thuis voor de beker tegen AFC 2 
(zo). Het betreft de eerste ronde van 
de KNVB-beker. De wedstrijd begint 
om half 3 aan de Beethovenlaan.
Arno Maarse

Achter van links naar rechts: Cynthia, Eefke, Nikkie, Eveline.
Voor: Mayke, Rachel en Demi.

Promotie en medailles 
voor twirlsters Omnia
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 15 
oktober heeft Kirsten deelgenomen 
aan de twirlwedstrijd van Libatera-
tion te Lelystad. Op zondag 16 ok-
tober hebben Demi, Mayke, Rachel, 
Eefke, Nikkie, Cynthia en Eveline 
deelgenomen aan de twirlwedstrijd 
van Mavileo te Leimuiden. Er is één 
promotie behaald en veel medailles. 
Zaterdag was Kirsten als enige twirl-
ster van SV Omnia 2000 op de wed-
strijd vloer in Lelystad te vinden. Zij 
begon de dag met het onderdeel 
1-baton. Ze haalde net geen podi-
umplaats, maar wel een mooi pun-
ten aantal van 75,3. Later op de dag 
kon iedereen genieten van haar 
dance optreden. De concurrentie 
was groot en ook hier weer net geen 
podiumplaats, maar wel maar liefst 
77,5 punten. Voor beide onderdelen 
haalde Kirsten weer plaatsingspun-
ten voor het NK binnen. Zondag-
morgen begonnen vier twirlsters met 
het eerste onderdeel twirling 1-ba-
ton. Demi, Mayke en Rachel zaten 
in dezelfde categorie Preteen be-
ginner. Mayke behaalde de twee-
de plaats met 70,9 punten en De-
mi de eerste plaats met maar liefst 
72,1 punten. Voor Demi betekent dit 
promotie naar de intermediate cate-
gorie. Cynthia kwam uit in de Seni-
or intermediate categorie en behaal-
de net geen podiumplaats. Hierna 
volgde twirling 2-baton. Hierbij be-
haalde Mayke in de Preteen begin-
ner categorie een prachtige eerste 
plaats met 71,3 punten. Voor May-
ke waren dit de laatste plaatsings-
punten die zij nodig heeft om deel 

te nemen aan NK. Cynthia kwam uit 
in de Senior intermediate catego-
rie en behaalde met haar 74,7 pun-
ten de tweede plaats. Bij het onder-
deel super X-strut kwam Nikkie uit 
in de categorie Senior intermedia-
te en behaalde met haar vernieuw-
de routine 75,5 punten, wat goed 
was voor de gouden medaille. Na de 
pauze werd gestart met het onder-
deel dancetwirl waarbij Demi en Ra-
chel uitkwamen in de Preteen begin-
ners categorie. Demi behaalde de 
tweede plaats met 70,7 punten en 
Rachel werd eerste met 71,0 pun-
ten. Voor beide twirlsters ook weer 
plaatsingspunten voor het NK. Bij 
het laatste onderdeel ensemble wa-
ren Eefke, Nikkie en Eveline aan de 
beurt. Op de muziek ‘Brave’ lieten 
zij een keurige gelijke routine zien. 
Zij behaalde maar liefst 71,4 pun-
ten en dit was goed voor de eerste 
plaats op het podium en ook plaat-
singspunten voor het NK. Een wed-
strijddag met voor Demi promotie 
met haar 1-baton en voor de ande-
re twirlsters vele plaatsingspunten 
die nog nodig waren voor deelna-
me aan het NK. Prachtige resultaten 
voor de twirlsters en trainsters Vale-
rie en Maaike op deze wedstrijdda-
gen. Lijkt het je ook leuk om te ko-
men twirlen? Voor meer informatie 
over twirlen kan contact opgenomen 
worden met de Productgroep Coör-
dinator Valerie Lelieveld per e-mail 
twirlen@svomnia.nl of het sport-
punt van SV Omnia via e-mail sport-
punt@svomnia.nl. Kijk voor meer in-
formatie op: www.svomnia.nl.

Vrijdag Poel’s Eye in Dorpshuis
Bak wint, Lars gooit 142 uit
Kudelstaart - De Open Kudelstaart 
Dart Kampioenschap was met 45 
deelnemers gezellig druk. Nadat de 
poule wedstrijden waren gespeeld 
werd duidelijk welke darters nog 
in de race waren voor de prachtige 
bekers. Er was een sterke delegatie 
van het eredivisie team Mission Im-
possible aanwezig, zij bereikten al-
le vijf de winnaarronde. Zij zaten el-
kaar echter in de weg. Gerard Klijn 
verloor in de kwartfinale van team-
genoot Theo van de Stroom, terwijl 
Theo op zijn beurt in de halve fi-
nale verloor van teamgenoot Wou-
ter Rietveld. Enkele ‘Poel’s Eye-ers’ 
lieten zich ook gelden. Zo schakel-
de William Hunitetu ook twee leden 
van Mission Impossible uit, name-
lijk Martin Klijn en Steffan Kokke-
ling. Ook Lars Plaisier was nadruk-
kelijk aanwezig, niet alleen bereik-
te hij knap de halve finale, ook had 
hij met een zeer mooie 142 finish de 
Hoogste Uitgooi van de avond. De 
finale ging echter uiteindelijk tus-
sen William en Wouter. In het begin 
kon William nog enigszins tegen-
stand bieden maar halverwege ging 
Wouter los. Er gingen twee legs in 5 
beurten uit, waarvan 1 met een 104 
finish. Bij 1 leg hield hij na 3 beurten 
41 over door scores van 140 - 180 
– 140. Zijn uitgooi percentage was 
met 45% ook uitstekend verzorgd. 
Kortom, Wouter werd de terechte, 
nieuwe Kudelstaart Open winnaar. 
William bleef zodoende op 1 titel 
staan (2014) en werd voor de derde 
keer ooit tweede. Bak was pardoes 
in de verliezerronde beland. In het 
verleden werd hij drie keer tweede, 
de laatste keer was in 2014 tegen 
William. De verliezerronde winnen 
was dan ook niet gemakkelijk, want 
er belandden enkele goede darters 

in (zoals vorig jaar William, die toen 
de winnaar werd). De finalist van de 
afgelopen twee speelavonden, Tibor 
Hogervorst, bereikte de halve fina-
le. Ook Ans Engel had een zeer ster-
ke avond, na overwinningen op Scot 
Stolwijk en Giovanni Raineri bereik-
te zij uiterst knap de halve finale. De 
finale ging uiteindelijk echter tus-
sen Nick Dekker en Bak. Ook Nick 
was een gerespecteerde darter, hij 
bereikte in het verleden twee maal 
de halve finale van de winnaarron-
de. Toch was het Bak die, na 2011, 
voor de tweede keer ooit de verlie-
zerronde won. 
Morgen, vrijdag 21 oktober, is 
weer een gewone speelavond van 
de Poel’s Eye in het Dorpshuis. De 
Poel’s Eye is geen besloten club en 
vooraf inschrijven is niet nodig. Ie-
dereen is welkom, van man tot 
vrouw, van jong tot oud. De inschrij-
ving sluit om 20.00 uur, deelname 
kost vier euro en de minimum leef-
tijd is 15 jaar. Op de website www.
poelseye.nl is nog meer informatie 
te vinden.

Lars (links) gooit 142 uit, maar Bak 
wint in de verliezersronde.

36 Deelnemers 
bij baanloop

Aalsmeer - De 3 en 5 kilometer 
baanloop bij Atletiek Vereniging 
Aalsmeer trok vorige week woens-
dag 36 deelnemers/sters. De uit-
slagen bij de 3 kilometer waren als 
volgt: Karel Kolb 11:05, Anton Buf-
fing 13:40, Wim Cas 14:06, Roel Ha-
gen 14:35, Arwen Buffing 17:09 en 
Jan Bellis in 21:58 minuut. Bij de 5 
kilometer-loop werden de volgende 
eindtijden gescoord: Brent Pieter-
se 16:44, Ephrem Kuiper 17:23, Rob 
Schrauwen 17:38, Jelle Keus 17:52,
Cornelis de Stigter 18:10, Nico 
Schipper 19:16, Mike Droge 19:35, 

Rene de Jong 19:40, Rick van der 
Kroon 20:08, Michel Vollebregt 
20:09, Rob Wienke 20:18, Martijn 
Moen 21:13, Hylke Sietsema 21:21, 
Toon Ligtenberg 21:47, Martijn van 
Seggelen 21:57, Wybo Hoekstra 
22:38, Jan van den Bergen 22:42, 
Peter Hoogervorst 23:08, Gerard 
Blees 23:10, Sonja van Zeelt 23:55, 
Mirjam Colijn 24:12, Jos Cornelis-
se 24:17, Rene Spitteler 24:27, Coen 
Smithuis 24:34, Iloy Buffing 24:57, 
Steven Schroor 25:02, Arnold van 
Velthoven 25:11, Peter Akerboom 
25:37, Marcel Bellis 26:22 en An-
ton Schuurman in 28:43 minuut. De 
eerstvolgende baanloop bij AVA aan 
de Sportlan 43a is op woensdag 9 
november. Kijk voor meer informatie 
op de website: www.avaalsmeer.nl

Wielrenner zet punt achter sterk seizoen

Dikke plus en kleine min 
voor Nils Eekhoff op NK
Rijsenhout - Met een goede tijdrit 
en een onopvallend optreden in de 
wegwedstrijd heeft wielrenner Nils 
Eekhoff op de Wereldkampioen-
schappen in Qatar een dikke punt 
gezet achter zijn seizoen en zijn ju-
niorentijd. Komend jaar vervolgt de 
18-jarige renner uit Rijsenhout zijn 
carrière in de categorie beloften. 
Binnenkort wordt bekend bij welke 
ploeg hij onderdak vindt.
In de tijdrit behaalde Nils Eek-
hoff vorige week dinsdag in Qa-
tar een knappe zestiende plaats in 
een veld van 83 renners. Hij had na 
een rit van 28.9 kilometer 2.36 mi-
nuten achterstand op de uitblinken-
de Amerikaanse winnaar Mc Nul-
ty. Eekhoff reed met een gemiddel-
de snelhid van 47 km/uur. Hij kende 
een uitstekende start, maar kreeg in 
de slotfase last van de extreme hitte. 
De andere Nederlandse deelnemer, 
Jarno Mobach werd tiende op pre-
cies twee minuten. “Met deze resul-
taten kan ik wel leven”, zei bonds-
trainer Piet Kuys. “Jarno en Nils 
kunnen op een aanvaardbaar ni-
veau overstappen naar de beloften-

categorie.” In de 135 kilometer lan-
ge wegwedstrijd, afgelopen vrijdag, 
bemoeide Nils Eekhoff zich nauwe-
lijks met het wedstrijdverloop. Om-
dat ploeggenoot Schelling in de 
kopgroep reed, kon hij geen eigen 
initiatieven ondernemen. Wel werd 
hem, en de overige Oranje-renners, 
door coach Kuijs verweten niet te 
zijn meegesprongen met renners 
die wél de oversteek naar de kop-
lopers hadden gemaakt. Achter de 
eerste groep van negentien renners 
schudde Eekhoff in het peloton nog 
wel een sterke eindsprint uit de be-
nen, goed voor de 22ste plek.
De Rijsenhoutse renner kan terug-
kijken op twee zeer geslaagde jaren 
in de juniorencategorie. Dit seizoen 
behaalde hij vijf overwinningen en 
viel vooral op door een waslijst aan 
top tien-klasseringen in internatio-
nale koersen. In de eindstand van 
het mondiale Pro Cycling-jaarklas-
sement eindigde hij op de negende 
plaats, kort achter zijn landgenoten 
Mobach (zesde) en Schelling (ze-
vende). De Sloveen Primozic sprok-
kelde de meeste punten bij elkaar.

Beter leren hardlopen?
Cursus hardlooptechniek 
bij Atletiekvereniging
Aalsmeer - Ben jij die hardloper die 
al een tijdje voor zichzelf loopt en nu 
meer techniek wil leren of sneller 
wil worden? Doe dan mee met de 
korte cursus hardlooptechniek ge-
durende vijf maandagavonden! Tij-
dens deze vijf weekse cursus wordt 
er aan de hand van video-opna-
mes, techniek accenten, persoon-
lijke aanwijzingen, loopscholings-
vormen en intervallen gewerkt aan 
jouw persoonlijke looptechniek. Een 
goede looptechniek bespaart ener-
gie en voorkomt blessures. Hierdoor 
kan je sneller en makkelijker hard-
lopen. Deze voorbereiding richt zich 
op de iets gevorderde hardloper en 

is niet voor de echte beginners. Er 
wordt van uit gegaan dat deelne-
mers aan deze cursus minimaal een 
half uur aan één stuk kunnen hard-
lopen. De trainingen vinden plaats 
op de atletiekbaan aan de Sportlaan 
onder leiding van een gediplomeer-
de trainer. 
De eerste training is op maandag-
avond 31 oktober om 19.30 uur en 
daarna op 7, 14, 21 en 28 novem-
ber. Een trainingsavond duurt onge-
veer 75 minuten. Enthousiast? Kijk 
op www.avaalsmeer.nl voor alle in-
formatie. Aanmelden kan bij Marjan 
van Ginkel via marjanginkelvan@
gmail.com of bel: 06-12204492.

Voetbalwedstrijd tegen Nicolaas Boys

FC Aalsmeer zondag in 
laatste minuut gelijk!
Aalsmeer - FC Aalsmeer speelde 
afgelopen zondag tegen de Nico-
laas Boys. Een wedstrijd die in het 
begin weinig om het lijf had, ten-
minste niet als men de eerste mi-
nuten heeft kunnen volgen. Direct 
na het fluitsignaal van scheidsrech-
ter WIndt uit Gouda trokken de be-
zoekers gelijk ten aanval, waarmee 
zij de verdediging van de thuisclub 
totaal verrasten. Het was reeds in 
de eerste minuut dat bij een voor-
zet van de rechtsbuiten van Nico-
laas Boys, Jim Janmaat, de meege-
komen Menno Moerdijk ongehin-
derd kon inkoppen: 0-1. Daar had-
den de jongens van trainer Marco 
Bragonje totaal geen rekening mee 
gehouden. Maar het zou nog erger 
worden. Door fouten in de achter-
hoede van FC Aalsmeer konden de 
bezoekers in de achtiende minuut 
op 0-2 komen. Het was Jim Jan-
maat die iedereen te snel af was en 
ongehinderd kon scoren. Al met al 
een verdiende voorsprong. In de vijf 
en twintigste minuut was er de ge-
legenheid om op 1-2 te komen. Er 
was een overtreding voor nodig in 
het strafschopgebied om de bal op 
de stip te leggen. De inzet van Len-
nart Eberharter werd echter door 
de doelman van Nicolaas Boys Tim 
Schouten vakkundig gekeerd. Het 
zou de aansluiter geweest kun-
nen zijn. FC Aalsmeer kwam nu 
meer en meer in de wedstrijd. Maar 
toch, het beetje geluk was er nog 
niet. De scheidrechter constateer-
de een overtreding van Eric Jansen, 

in het strafschopgebied, en ook Ni-
colaas Boys kreeg een strafschop. 
Maar Walter de Lange wist Jeremai 
Veldman niet te verrassen, zodat de 
stand 0-2 bleef. 
De tweede helft liet een meer en 
meer aandringend FC Aalsmeer 
zien. Met de ingevallen Jeroen 
Ezink en Dani Calmez dachten de 
Aalsmeerders meer druk op het 
vijandelijk doel te kunnen uitoe-
fenen. Direct resultaat bracht het 
echter nog niet, ofschoon de druk 
en de kansen zich steeds meer en 
meer voordeden. Ook Nicolaas Boys 
was af en toe dicht bij de 0-3, maar 
de doelman bij FC Aalsmeer liet 
zich niet meer verrassen. De thuis-
club bleef het proberen, ofschoon 
de tijd meer en meer in het voor-
deel van de bezoekers bleef tikken. 
Maar het ongelovige gebeurde, ein-
delijk hadden de Aalsmeerders het 
geluk dat ze zo hard nodig hadden. 
Het was Barry Spring in ‘t Veld die 
in een scrimmage, die er ontstaan 
was voor het vijandelijk doel, de bal 
achter de jarige Tim Stouten wist te 
plaatsen: 1-2. Het kon nog en dat 
het nog kon bleek even later. Twee 
minuten later was het Dani Cal-
mez die het probeerde, maar zijn in-
zet werd door Tim Stouten gekeerd. 
De bal kwam bij Daiman Veldman 
die op zijn beurt de bal in de doel-
mond wist te plaatsen: 2-2. Een te-
rechte uitslag. Op zondag 30 okto-
ber speelt FC Aalsmeer uit bij Kic-
kers ‘69 in Leimuiden.
Theo Nagtegaal 

de doel is de Mike Multi Founda-
tion, die zich inzet om sporten voor 
mensen met een lichamelijke en/of 
verstandelijke beperking mogelijk 
te maken en meer aandacht vraagt 
voor de gehandicapte sport.
Deelnemers aan de Santarun krij-
gen een stempelkaart die bij ver-
schillende posten in het dorp ge-
stempeld moet worden. Na de fi-
nish dient de kaart weer ingeleverd 
te worden en maken enkele deelne-
mers kans op het winnen van een 
prachtige prijs.

Afterparty in Studio’s
Het belooft een onvergetelijke 
avond te worden met hopelijk, aldus 
de Rotary, honderden kerstmannen 
en kerstvrouwen door het dorp met 
na afloop een spetterende afterpar-
ty in de Studio’s met muziek van de 

coverband de Hucksters. Zorg dat 
je erbij bent op vrijdagavond 16 de-
cember. Deelname kost 15 euro per 
persoon, kinderen tot 12 jaar slechts 
10 euro. Hiervoor krijgt iedereen een 
kerstmanpak, met baard natuurlijk, 
een stempelkaart en een schitteren-
de medaille bij de finish. Meer infor-
matie is te vinden op www.aalsmeer.
rotarysantarun.nl.



UITGAVEN
WAAR GAAT HET NAAR TOE?

€ 32,4
MILJOEN

€ 66,7
MILJOEN

€ 66,7
MILJOEN

Inkomsten uit het Rĳk

€ 34,3
MILJOEN

Inkomsten binnen 
de gemeente

Onroerende 
zaakbelastingen € 7.741

€ 2.938

€ 3.169

€ 0

€ 519

€ 408

€ 720

€ 1.808

Afvalstoffenheffing

Parkeerinkomsten

€ 17,3
MILJOEN

€ 17,
MILJOEN

€ 17, € 17
MILJOEN

Bevolking 
(paspoort ed)

Begraaf- en 
grafrecht Zorgvlied

Bouwleges

Overig (hondenbelasting, 
toeristenbelasting ed)

Rioolrecht

€ 6.624Onderwĳs, sport en cultuur € 207

€ 3.364Verkeer en vervoer € 105

€ 3.263Openbaar groen € 102

€ 1.940Riolering € 60

€ 2.503Afvalinzameling / -verwerking € 78

€ 1.148Beheer gebouwen € 36

€ 12.997Grondexploitaties € 408

€ 6.798Ondersteuning organisatie € 213

€ 9.796 Overig € 309

€ 12.135Sociaal domein; Zorg en Jeugd € 381

€ 6.083 € 189Sociaal domein; Werk

Inkomsten 
gebouwenbeheer € 885

€ 12.741Grondexploitaties

€ 3.367Overig

LOKALE HEFFINGEN X 1.000 ANDERE INKOMSTENBRONNEN X 1.000
WONEN, SAMENLEVEN, 
BESTUUR EN DIENSVERLENING

inwoner
31.700x 1.000

totaal

WAAR KOMT HET VANDAAN?
INKOMSTEN

PROJECT HORNMEER 

HOEVEEL BETAAL 
IK IN 2017 AAN:

OZB-lasten voor gezin bĳ gemid-
delde WOZ-waarde

€ 359,96

Rioolheffing (per 
onroerende zaak)

€ 128,78

Afvalstoffenheffing 
voor een gezin

€ 290,00

Hondenbelasting 
1e hond

€ 74,18

€ 778,74TOTAAL WOONLASTENBEDRAG

Kĳk ook op 
www.waarstaatjegemeente.nl

Op 3 november wordt de begroting in de raad behandeld.

• Start bouw Triadeschool
• Aanleg sportvelden 
• Aanleg sporthal

• Start bouw Triadeschool
• Aanleg sportvelden 
• Aanleg sporthal

€ 13.3
MILJOEN

Voor meer informatie kĳk op:  www.aalsmeer.nl



zijn partij in 17 beurten van Mar-
tien Jacobs die kennelijk zijn dag 
niet had en slechts 3 punten scoor-
de. Spannend was het tussen Wim 
Berghoef en Pascal Boers. Wim ver-
loor uiteindelijk met een verschil 
van twee caramboles. Ook span-
nend was het tussen Joop Hout-
man en Kees v/d Pols. Joop had wat 
meer beurten nodig dan zijn team-
genoten tegen Kees maar won wel 
met maar twee caramboles verschil. 
De punten waren voor BV Aalsmeer, 
33 tegen 24 voor ‘t Scheepje. Het 
team van Teun Verkaik moest het 
opnemen tegen Rijnegom. Teun 
Verkaik had wat moeite om op gang 
te komen tegen Cees Omtzigt. In 
beurt 22 maakte Teun een serie van 
24 en ging Cees voorbij; toch moest 
Teun de winst aan Cees laten met 
een verschil van 2 caramboles. Paul 
v/d Aar speelde tegen Koos Romijn, 
beide 67 caramboles. Paul won in 
25 beurten; Koos bleef steken op 
65 caramboles. Hennie Karssen kon 
het niet bolwerken tegen John Tijs-
sen en verloor in 35 beurten. Team 
Henk v/d Sluis speelde een thuis-
wedstrijd tegen De Sport uit Oude 
Wetering. Jan Ganzevles won in 26 
beurten; Joost Dekker speelde ge-
lijk en Henk v/d Sluis verloor in 29 
beurten. Als team speelde ze remi-
se, beide 28 punten.

Dagcompetitie 
In de dagcompetitie liet eerste spe-

ler Henk Bos het liggen. In 15 beur-
ten won Jan Zandbergen met over-
macht, 58 tegen 110. De drie team-
genoten deden het beter en won-
nen allen met de maximale 12 pun-
ten. Uitslag: Aalsmeer C 42 en Rij-
negom 30 punten. In het team van 
Arnold Heuzen (eerste speler) het-
zelfde liedje. Ook hier liet Arnold 
het liggen. Hij speelde ver onder zijn 
kunnen en verloor van Chris Koot in 
veel te veel beurten. De teamge-
noten deden er alles aan om een 
goed resultaat te halen en dat lukte 
drie keer. Uitslag: Aalsmeer B 44 en 
Westerhaven B 33 punten. Aalsmeer 
A, Het team van Wil Piet, staat op 
een gedeelde eerst plaats samen 
met de Pepersteeg. Wil Piet won zijn 
partij in 22 beurten van Nico Bouw-
meester. Piet de Ridder had een ge-
lijkwaardige tegenstander, maar 
verloor in 26 beurten. Wijnand Knol 
won van Cees Bakker in 32 beur-
ten. Flip Eskes kon de partij niet 
naar zich toe trekken en verloor van 
Goof v/d Hoorn. Eerlijk gedeeld bei-
de teams 39 punten.
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Afsluiting wegseizoen wielrennen
Gentlemanrace bij UWTC
Aalsmeer - De gentlemanrace Ad 
Fiege memorial is op zondag 9 ok-
tober onder heerlijke weersomstan-
digheden verreden, een zonnetje 
dat steeds meer kracht kreeg en bij-
na geen wind. De gentlemanrace is 
jaarlijks de afsluiting van het weg-
seizoen voor de afdeling wielrennen 
van UWTC. Er wordt dan een kop-
peltijdrit gereden over een parcours 
van ongeveer 12 kilometer. Spon-
taan worden op het laatst nog enke-
le combinaties uit de hoge hoed ge-
toverd. Anouk de Veer had nog bij-
na geen ervaring met de racefiets, 
maar zette met haar vader toch een 
nette tijd neer. 
Leuk om onderweg te horen hoe 
de sterkste renners van de koppels 
de andere koppelgenoot bleef aan-
moedigen om een zo snel mogelij-
ke tijd neer te zetten. De mooiste ru-
briek is toch altijd weer de strijd tus-
sen de jeugdleden die vaak met één 
van de ouders de wedstrijd afleg-
gen, en waarbij de ouders het niet 
altijd even gemakkelijk hebben. Na 
afloop van de prijsuitreiking is er 

gezamenlijk genoten van soep en 
broodjes. De wisselbeker werd weer 
uitgereikt door Gees Fiege en is ge-
wonnen door Sven Nijhuis en Ruben 
Schel, zij hebben een zeer snelle tijd 
van 17:50 minuten neergezet. Twee-
de werden Arjan Hulsebos en Theo 
van Heuzen (19:05), derde Gerard 
van Veen en Peter Hoogenboom 
(21:23), vierde Ian van de Berg en 
Wim Veenboer (21:40) en vijfde 
Ronald Nijhuis en George Ruijter 
(22:10). Sjon van de Berg reed de 
tijdrit alleen bij gebrek aan een kop-
pelgenoot en dat deed hij niet slecht 
met een tijd van 18:52! De jeugdrace 
werd gewonnen door Danny Plas-
meijer en Marcel Plasmeijer (20:29), 
tweede Mike Derogee en Vincent 
Derogee (20:43), derde Romy Snel 
en Simon Stallinga (22:10) en vierde 
Jasmijn Wiegmans en Adriaan Vis 
(23:29). De klasse dame-heer werd 
gewonnen door Marjan de Bruin en 
Ben de Bruin (21:43) voor Anouk de 
Veer en Gerard de Veer (22:07) en 
Patty van Oers en Joost Springint-
veld (24:12). 

Marathonduik Thamen
Aalsmeer - Zondag 9 oktober hield 
duikteam Thamen een marathon-
duik. Dit hield in dat er vier duiken 
op vier verschillende lokaties gehou-
den werden. Om 8 uur werd er bij 
zwembad de Waterlelie verzameld 
om daarna met zes ‘bikkels’ te star-
ten in ‘t Twiske met de eerste duik. 
Helaas was er een iemand die haar 
laarsjes was vergeten en dus geen 
duik kon maken. Het water (14 gra-
den) was te koud om zonder laars-
jes te duiken. Haar vader heeft ze 
alsnog gebracht (super), waardoor 
ze wel verder kon duiken. Na de 
eerste duik konden de flessen ge-
vuld worden bij Duikcentrum Down 
Under voor de tweede duik. Bij de 
tweede duik kwamen er al wat le-
den bij. Na de lunch was het op naar 
de Gaasperplas, Het zicht was hier 

goed, maar niet zo veel vis te zien. 
De laatste duik was zandeiland 4 te 
Vinkeveen. Ook hier zijn nog wat le-
den aangehaakt, maar helaas ook 
voor de laatste duik afgehaakt. Uit-
eindelijk waren er nog vijf ‘diehards’ 
die voor de laatste duik te water gin-
gen en hiermee hun certificaat be-
haalden. Duikteam Thamen bestaat 
sinds 1975 en is een vereniging die 
actief bezig is met de fascineren-
de duik sport. Er kan op allerlei ni-
veaus opgeleid worden, van begin-
ners tot ver gevorderden. Naast het 
wekelijks duiken op dinsdagavond 
en zondagochtend en het trainen op 
donderdag van 21.30 tot 22.30 uur 
in De Waterlelie worden ook nog di-
verse andere activiteiten georgani-
seerd. Kijk voor meer informatie of 
foto’s op www.thamen-diving.nl

Landelijke competitie, 2e klasse
Schakers AAS 1 halen uit
Aalsmeer - Op zaterdag 8 okto-
ber heeft AAS 1 in de tweede ron-
de van de landelijke competitie, 2e 
klasse, goede zaken gedaan. Ken-
nemer Combinatie was sterk opge-
komen, met onder andere de ge-
broeders Duijn. Maar ook AAS was 
op volle oorlogssterkte. Het zou een 
zware middag worden, of dat dach-
ten de Azen. Mark Trimp speelde 
op 3 met zwart tegen de sterke Jan 
Bakker. Het was een scherpe par-
tij, die volgens Mark ook leuk was, 
hetgeen zijn tegenstander wat min-
der vond, nadat hij mat gezet was. 
Ad van den Berg op bord 4 wachtte 
een zware partij tegen FM Richard 
Duijn. Ad offerde een kwaliteit voor 
initiatief en Richard overschatte de 
zwarte stelling enorm, waardoor hij 
over het hoofd zag dat een pion een 
dame aanviel. Na deze blunder gaf 
Richard meteen op.
Op bord 1 speelde FM Jeffrey van 
Vliet tegen Rob Duijn. Een scherp 
duel ontspon zich, maar rekenen 
gaat Jeff steeds beter af. Hij zag die-
per dan Rob en scoorde het derde 
punt. AJ Keessen speelde op bord 
5 tegen oud-collega Benjamin Go. 
Beide spelers houden van verwik-
kelingen en kwamen dan ook in 
gierende tijdnood. Hier was AJ het 
handigst en haalde het vierde punt 
binnen. Ben de Leur speelde op 7 
met zwart voor het eerst in zijn lan-
ge schaakcarrière de Scheveningse 

variant van het Siciliaans. Nog wat 
onbekend met het systeem liet hij 
zich verrassen door een scherpe zet 
van Wit en speelde een blunder van 
formaat. Echter pokerface op en zijn 
jeugdige tegenstander liet zich af-
bluffen en miste daarmee de directe 
winst. In het dubbel Toreneindspel 
dat nu op het bord kwam stond Ben 
een pion achter, maar met initiatief. 
Wit speelde het slapjes, moest een 
kwaliteit inleveren en met een uur 
meer tijd schoof Ben dit eindspel 
nauwkeurig uit. Het vijfde punt en 
daarmee was de overwinning bin-
nen. Op bord 6 speelde Paul Schra-
ma tegen Marcel Canoy en bracht 
het zevende punt weer binnen met 
zijn fluwelen techniek. Op bord 8 
speelde Jasper de opening drama-
tisch. Na enkele kansen zag zijn te-
genstander het niet meer zitten en 
besloot de eer te redden door een 
remise aan te bieden. Na 10 nul-
len op rij en een matige stelling be-
sloot Jasper dat bod maar te pakken 
en moest nog lang horen dat hij de 
8-0 niet had gemaakt. Want op bord 
2 had FM Johannes Rudolph een 
mooi stelling bereikt, maar met Hal-
ma kenmerken. Hoe hier doorheen 
te komen? Na lang nadenken zet-
te Johannes het slotinitiatief in en 
wist in de laatste minuten (na ruim 
5 uur spelen) de zevende overwin-
ning binnen te halen.
Door Ben de Leur

Nieuw seizoen start met nederlaag
AAS 2 verliest wedstrijd 
van Voorschoten 3
Aalsmeer - AAS 2 is afgelopen vrij-
dagavond in de eerste wedstrijd van 
het nieuwe seizoen onnodig tegen 
een nederlaag aangelopen. Op pa-
pier was Voorschoten 3 te kloppen 
en na een uur spelen zagen de stel-
lingen er ook dermate goed uit voor 
de AAS spelers dat een nederlaag 
zeker niet in de lijn der verwach-
ting lag. Sipco Schimmel op bord 8 
stond met wit prima maar wist zijn 
voordeel niet uit te buiten en moest 
met lede ogen aanzien dat zijn te-
genstander steeds beter kwam te 
staan. Een vrijpion op a2 die zon-
der stukverlies niet van promotie af 
te houden was betekende het ein-
de van de partij. 0-1. Henk Noord-
hoek op bord 5 stond met zwart iets 
minder. De stelling was echter nog 
gecompliceerd genoeg om makke-
lijk te kunnen winnen wat verderop 
in de partij ook wel bleek toen zijn 
tegenstander een toren weggaf. Een 
wat gelukkig punt maar de stand 
was weer gelijk 1-1. Peter Poncin op 
bord 1 met zwart belandde in een 
heel scherpe partij waarin zijn te-
genstander twee stukken offerde 
om Peter mat te kunnen zetten. Mat 
werd het echter niet, maar het ver-
dedigen kostte Peter net wat teveel 
materiaal dat toen de stofwolken 
waren opgetrokken er moest wor-
den opgegeven. 1-2. Willem Hens-
bergen op bord 2 met wit stond de 
gehele partij iets actiever en zag dit 

ook uitbetaald worden in een stuk 
voorsprong. Echter tegen het einde 
van de partij zette Willem zijn dame 
op een plek waar deze door de to-
ren van zijn tegenstander kon wor-
den geslagen wat dan ook gebeur-
de. Einde partij en 1-3. Olaf Cliteur 
op bord 4 en Erik Breedveld op bord 
6 wisten allebei remise te spelen. 
Gezien de stellingen op beide bor-
den had hier voor AAS misschien 
wel wat meer ingezeten. Voortaan 
even overleggen met de teamlei-
der heren! Stand: 2-4. Simon Groot 
op bord 3 met zwart offerde in een 
scherpe Siciliaanse partij waarin wit 
lang en zwart kort rokeert een kwa-
liteit op c3. Later in de partij toen 
zijn tegenstander met zijn pionnen 
een gevaarlijke aanval kreeg moest 
Simon een paard offeren waardoor 
hij een volle toren achter kwam te 
staan en dat was ondanks een aan-
tal pionnen meer helaas teveel van 
het goede: 2-5.
Boudewijn Eijsvogel, het eeuwige 
jeugdtalent, op bord 7 met zwart, 
speelde een prima partij en wist een 
loper voor te komen die nog net een 
gevaarlijke pion van zijn tegenstan-
der van promotie wist af te houden. 
Eindstand: 3-5. Een slecht begin 
voor AAS 2 dat deze wedstrijd zeker 
niet had hoeven te verliezen. De vol-
gende ronde wacht de zware wed-
strijd tegen het sterke LSG 4.
Door Henk van Leeuwen

Biljarten
Eindelijk winst voor BVA3
Aalsmeer - Eindelijk was daar de 
winst voor Aalsmeer 3 in de uit-
wedstrijd tegen Biljartvereni-
ging Jacobswoude. Hoewel ze el-
ke week wel punten scoren waren 
deze 30 punten heel belangrijk. Ton 
v/d. Laarse was eerste speler deze 
avond en won van Graddy Borst de 
Wit in 39 beurten. Henk Floor heeft 
het weer zwaar gehad deze avond. 
Hij moest twee partijen spelen; won 
er één in 24 beurten en verloor de 
laatste van Els v. Tol in 35 beurten. 
Jacobswoude 25 en Aalsmeer 30 
punten. In Leimuiden speelde het 
Aalsmeerse C1 team en won met 

32 punten tegen 20 voor RBV. Wim 
Besselse eerste speler maakte zijn 
180 caramboles in 13 beurten en 
maakte ook een serie van 41 tegen 
Dirk van Harten die 85 caramboles 
te kort kwam. Ook Teun van Leeu-
wen zette in 13 beurten (146 caram-
boles) Wim v/d Pouwkraan aan de 
kant die de helft van zijn carambo-
les maakte. Met Rob ten Brink ging 
het iets minder soepel, hij moest de 
winst aan Rob van Muyden laten 
en verloor in 29 beurten. De punten 
gingen wel naar Aalsmeer. Bij BV ‘t 
Scheepje deed Arnold Heuzen en 
zijn team goede zaken. Arnold won 

Vijfde plaats Joke Schagen 
op eerste sjoel NK
Aalsmeer - Donderdag 13 oktober 
werden er, wegens de jaarvergade-
ring van Sjoelclub Aalsmeer, slechts 
tien bakken gesjoeld. Deze telden 
wel mee voor de competitie. In de 
hoofdklasse won Cock Tukker, op 
twee Kees Kuijpers en op drie Pa-
trick Haring. In klasse A was Elisa 
Houweling de beste, gevolgd door 
Rob Kuijpers en Theo van Leijden. In 
klasse B ging de hoogste eer naar 
Dirk Mol, op twee Klaas van Leeu-
wen en op drie Henk Brozius. En in 
klasse C was de eerste plaats voor 
Klaas de Vries, op twee Jan Geleyn 
Dzn en op drie Jaap van Wees.
Op zaterdag 15 oktober vond in 
Voorthuizen het eerste sjoel-NK van 
het seizoen plaats. Het NK met de 
titel 20-2, waarbij maar 20 stenen 
in 2 beurten gegooid mogen wor-
den. Slechts zes deelnemers van 
Sjoelclub Aalsmeer deden mee aan 

dit toernooi, dat zowel bij de he-
ren (Dick Eijlers) als de dames (El-
ly Mensen) vertrouwde kampioe-
nen opleverde. Patrick Haring werd 
achtste in de Heren A. In de B-
Klasse (m/v door elkaar) behaalde 
Joke Schagen de vijfde plaats, Wim 
Eijlers werd zevende en Kees Kuij-
pers veertiende. 
De familie Springin’t Veld hield de 
Aalsmeerse eer hoog in de C-Klas-
se. Marja kon haar kampioenschap 
niet prolongeren en werd nu zes-
de. Wijnand werd negende. Het vol-
gende NK staat gepland op 19 no-
vember in Voorthuizen en dat is het 
NK teams waar Aalsmeer zoals het 
er nu naar uitziet met vijf teams aan 
deelneemt.
De volgende sjoelavond is donder-
dag 27 oktober, aanvang 20.00 uur 
in Dorpshuis ’t Podium. Voor infor-
matie: www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Eric Spaargaren verzilvert de strafworp in de laatste minuut.

VZOD/FIQAS wint laatste 
veldwedstrijd van VIOS
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
stond voor de korfballers van VZOD 
de laatste veldwedstrijd tegen VI-
OS uit het Brabantse Willemstad op 
het programma. Voor het eerst de-
ze competitie werd er een wedstrijd 
gespeeld op een grasveld in plaats 
van het gebruikelijke kunstgras. 
Voorafgaand aan de wedstrijd had 
coach Cor Loef de ploeg op het hart 
gedrukt om scherp uit de startblok-
ken te schieten. De afgelopen wed-
strijden was dit duidelijk niet het ge-
val en keek de ploeg al snel tegen 
een, niet of met moeite overbrug-
bare achterstand aan. Zo niet de-
ze wedstrijd. Het was aanvoerster 
Alyssa te Riele die na 3 minuten het 
voorbeeld gaf en de stand op 1-0 
voor de bezoekers bracht. VZOD/
FIQAS leek te moeten wennen aan 
het gras waarop stuiterend de bal 
spelen niet mogelijk was. Hierdoor 
kon de thuisploeg toch het initia-
tief nemen en kwam zelfs op een 
2-1 voorsprong. Langzaam maar ze-
ker kwamen de bezoekers wat beter 
in de wedstrijd, waarbij veel kansen 
werden gecreëerd, maar niet vol-
doende afgemaakt. Toch wisten de 
Kudelstaarters via doelpunten van 
onder andere Chiel van Leeuwen 
en Eric Spaargeren op een verdien-
de 2-4 voorsprong te komen. In dit 
stadium werd duidelijk dat VZOD/
FIQAS korfbal technisch duidelijk 
de bovenliggende partij was. VIOS 
probeerde dit te compenseren door 
fysiek de grens van het toelaatba-

re op te zoeken. De scheidsrech-
ter van dienst trad hier onvoldoende 
tegen op. Gedurende de wedstrijd 
kreeg VZOD/FIQAS vijf strafwor-
pen toegekend waarvan er vier wer-
den benut. Bij de meegereisde Ku-
delstaarts supporters viel, sprekend 
over de thuisploeg, de term ‘boe-
ren’ regelmatig. Tot aan het rust-
signaal bleven de bezoekers steeds 
op voorsprong. Maar door het fysie-
ke geweld van de thuisploeg kwa-
men de Kudelstaarters niet lekker 
in hun spel. Zo werd de rust bereikt 
met een 4-5 voorsprong. Na de thee 
hetzelfde wedstrijd beeld; een ster-
ker VZOD/FIQAS dat eigenlijk nooit 
echt los kwam en de marge niet op 
drie doelpunten kon brengen. Hier 
door hield VIOS hoop op een goed 
resultaat en volharde in het fysie-
ke spel. Belangrijkste opdracht was 
zaterdag om ‘gewoon’ twee punten 
uit Brabant mee te nemen naar Ku-
delstaart, geen blessures op te lo-
pen en met een goed gevoel de eer-
ste helft van de veldcompetitie af te 
sluiten. Aan deze doelstelling werd 
voldaan en bij het laatste fluitsig-
naal stond er een 8-10 stand op het 
scorebord. VZOD/FIQAS eindigt de 
eerste helft van de veldcompetitie 
op een verdienstelijke tweede plaats 
met 10 punten uit 7 wedstrijden. 
Nu volgt een weekje rust en daar-
na beginnen voor de korfballers de 
trainingen in de zaal. Op 12 novem-
ber volgt dan de eerste competitie-
wedstrijd in de zaal.

Tophandbal in 
de Bloemhof

Aalsmeer - Voor handballiefheb-
bers valt er aanstaande zaterdag 
22 oktober veel te genieten in de 
Bloemhof. Om 19.15 uur spelen de 
mannen van FIQAS Aalsmeer thuis 
tegen Targos/Bevo: een ontmoeting 
tussen de nummers acht en negen 
van de BeNe League, dus het wordt 
ongetwijfeld een spannende partij. 
Daarna, om 20.45 uur komen ook 
de dames van FIQAS Aalsmeer nog 
in actie tegen Hellas. Zij doen het 
de laatste weken prima, dus ook die 
wedstrijd zal zeer de moeite waard 
zijn. Mis het niet en kom de hand-
ballers aanmoedigen!

Programma 
handbal

Zaterdag 22 oktober:
11.40 uur:  FIQAS E4 – VOS
12.35 uur:  FIQAS E3 – Westsite
13.35 uur:  FIQAS E2 – DSG
14.35 uur:  FIQAS E1 – Des
15.35 uur:  FIQAS D3 – VOS
16.25 uur:  FIQAS D1 – SEW
17.15 uur:  FIQAS meisjes C1 – KDO
18.20 uur: FIQAS jongens C2 – 
 VOS/DSG
19.15 uur: FIQAS heren 1 – 
 Bevo  (BeNe League)
20.45 uur:  FIQAS dames 1 – 
 Hellas  (Eerste Divisie)
20.45 uur: FIQAS heren 3 – 
 Olympia’89 (Eerste Divisie)
Zondag 23 oktober:
11.00 uur:  FIQAS meiden B1 – DSG
11.00 uur:  FIQAS jongens B1 – 
 Quintus/DIOS
11.30 uur: RKDES – FIQAS dames 3  
 (Proosdijhal)
12.05 uur:  FIQAS dames A1 – JHC
12.05 uur:  FIQAS heren A1 – Houten

Jan en Bets 
winnen Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-

Thomas winnaar 
sjoelcompetitie

Rijsenhout - In de hoofdklasse tij-
dens de competitieavond bij Sjoel-
club Rijsenhout op 13 oktober is 
Thomas van Brakel op de eerste 
plaats geëindigd. Op twee Line-
ke van Brakel en op drie Jan–Wil-
lem Vermeer. Ellie Lanser was de 
sterkste in de A-klasse, gevolgd 
door Bertus Baas en met een mi-
nimaal verschil Til Vermeer op drie. 
Jan Joore gooide het hoogste aan-
tal punten in klasse B met op plaats 
twee Alie van Tol en als derde Edwin 
Eikelenboom. Ans Borawitz zege-
vierde in de C klasse. Op plaats 
twee Annie van’t Zelfde, gevolgd 
door Femmy Korte op plaats drie.
De volgende speelavond donderdag 
27 oktober in dorpshuis De Reede 
aan de Schouwstraat. Aanvang is 
19.30 uur

Speelavond DES
Rijsenhout - Vanavond, donderdag 
20 oktober, is de volgende speel-
avond van buurtvereniging DES. Le-
den én nieuwe gezichten zijn van 
harte welkom in dorpshuis De Reede 
aan de Schouwstraat 14. Aanvang is 
20.00 uur. Het klaverjassen tijdens de 
speelavond op 22 september is ge-
wonnen door mevrouw J. v/d Haar 
met 6123 punten, gevolgd door me-
vrouw N. Lagenburg met 6046 pun-
ten en de heer J. Verdel met 5291 
punten. Bij het domineren was me-
vrouw E. v/d Linden het beste met 8 
schrappen, op de voet gevolgd door 
mevrouw F. Korte met 9 schrappen.

Kees de Lange 1e 
bij darten

Aalsmeer - Het darten ging Kees 
best goed af de hele dinsdagavond. 
Hij gooide aardig wat hoge dubbels 
uit en wist de eerste plaats te beha-
len, Peter Bakker had zelf niet ge-
dacht bij de eerste drie te komen, 
daar zijn spel niet zo best was. Toch 
wist hij de tweede plaats te pakken. 
Franklin Dolk derde is geworden, 
zijn broer vierde. Sebastiaan moest 
heel erg z’n best moest doen tegen 
Ben van Dam, die het een beetje af 
liet weten bij de dubbels, dus werd 
hij vijfde. Hans Dolk eindigde op 
plaats zes. Hij zat goed in het spel 
zelf met best een hoge score, maar 
uitgooien is toch wel een kunst. Er 
is iedere dinsdagavond darten in ’t 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
Inschrijven kan vanaf kwart voor 
acht, de competitie begint om kwart 
over acht. Ook eens darten? Ieder-
een vanaf 16 jaar is welkom. Deel-
name kost 2,50 euro per avond.

huis van 13.30 tot 16.30 uur. Op 
donderdag 13 oktober is het kla-
verjassen gewonnen door Jan We-
ij met 5576 punten, op twee Guda 
Kluinhaar met 5551 en op drie Huub 
Bouwmeester met 5456 punten. Bij 
het jokeren was Bets Teunen deze 
week met 192 punten de beste, ge-
volgd door Trudy Knol met 215 pun-
ten en Gerard de Wit met 350 pun-
ten. Belangstelling voor deze gezel-
lige kaartmiddag? Kom gerust eens 
kijken. Voor inlichtingen: Mevrouw 
R. Pothuizen, tel. 0297-340776.






	42_ED1_PAG05
	42_ED1_PAG09
	42_ED1_PAG11
	42_ED1_PAG13
	42_ED1_PAG15
	42_ED1_PAG17
	42_ED1_PAG19
	42_ED1_PAG20



