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Twee inbrekers 
in bosjes

Aalsmeer - Op vrijdag 13 ok-
tober rond kwart voor een in de 
nacht stond een bewoner van 
de Cactuslaan nog even bui-
ten toen hij plots geritsel hoor-
de in de bosjes in zijn tuin. Met 
de zaklantaarn van zijn mo-
biel scheen hij op de bosjes 
en zag hier twee jongens zit-
ten. De twee namen snel de be-
nen en holden weg richting de 
Bachlaan. De politie is gealar-
meerd en agenten zijn met de 
hondengeleider een zoektocht 
gestart. Via het spoor van de 
hond stuitten de agenten op de 
rugzak van de twee met hierin 
onder andere een aantal slijp-
schijven en handschoenen. De 
gevonden sporen en de rugzak 
zijn veiliggesteld en gaan nader 
onderzocht worden. De mogelij-
ke inbrekers zijn niet meer aan-
getroffen. Mogelijk zijn er getui-
gen. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
via 0900-8844.
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INLOOPAVOND ARBEIDSMIGRANTENLOGIES 
GREEN PARK AALSMEER

Op dinsdag 31 oktober organiseert de gemeente een inloop/informatie-
avond over de bouw van arbeidsmigrantenlogies op Green Park Aalsmeer. 

U bent tussen 19.00-21.00 uur van harte welkom in The Beach om 
vragen te stellen en in gesprek te gaan met bestuurders en medewerkers 
van de gemeente, de initiatiefnemers en de toekomstige beheerders 
van de logieslocaties en bedrijven uit de regio die arbeidsmigranten in 
dienst hebben. 

Locatie: The Beach, Oosteinderweg 247, Aalsmeer. 

Alles over kopen, huren, verhuizen, verbouwen, 
verduurzamen en veilig wonen in Aalsmeer. Kom naar de

Aalsmeerse WOONDAG 
 op 4 november 2017

van 11.00-15.00 uur in het gemeentehuis. 

Zie de bijlage in deze krant op 2 november. Excursie(s) Rijnland over 
dijkverbetering
Aalsmeer - Veel dijken en kades 
zijn al honderden jaren oud en lig-
gen in een gebied met een ster-
ke bodemdaling. In de loop der ja-
ren zijn de dijken verzakt en daarom 

is periodiek onderhoud noodzake-
lijk. Ook de dijken in Aalsmeer wor-
den versterkt. Zo is vorig jaar de dijk 
langs de Westeinder onder handen 
genomen en momenteel wordt ge-

1 Lichtgewonde  na botsing op 
Burgemeester Kasteleinweg
Aalsmeer - Op de kruising Burge-
meester Kasteleinweg met de J.C. 
Mensinglaan heeft maandag 16 
oktober rond kwart voor tien in de 
avond een heftig ongeval plaatsge-
vonden. Een bus en een auto zijn 
met elkaar in botsing gekomen. 
Door de klap is de bestelbus over 
de kop geslagen en uiteindelijk op 
z’n zijkant tot stilstand gekomen. De 
auto is aan de voorzijde zwaar be-
schadigd geraakt.
Diverse hulpdiensten kwamen ter 
plaatse, waaronder de politie, de 
brandweer, de ambulancedienst en 
het Mobiel Medisch Team. Eén per-
soon, een 21-jarige inwoner, is ge-
wond geraakt en is per ambulan-
ce afgevoerd. Hij klaagde over pijn 
aan z’n nek, arm en rug. Inmiddels 
is hij weer thuis. Alle andere betrok-
kenen zijn ter plaatse verzorgd door 
medewerkers van de ambulance-
dienst, maar hoefden niet naar het 
ziekenhuis. De brandweer heeft de 
bestuurder en de inzittenden van de 
bus samen met omstanders uit de 

wagens bevrijd. De bestuurder van 
de auto wist op eigen kracht uit zijn 
wagen te komen.
De verkeersongevallendienst van de 
politie had direct het wegdeel af-
gezet om ter plaatse onderzoek te 
kunnen doen. Volgens een getuige 
is een van de twee wagens door het 
rode verkeerslicht gereden.

Aanhoudingen
Twee betrokkenen zijn aangehou-
den. Beiden zonder vaste woon- 
of verblijfplaats. Het gaat om een 
30-jarige man en de bijrijder van de 
bus. Deze 48-jarige staat gesigna-
leerd in Noordwijk en zal worden 
overgedragen aan de politie van de 
badplaats.
Een chauffeur van Connexxion reed 
vlakbij en wist tijdig af te remmen. 
Het ongeval zien gebeuren, meer in-
formatie? De politie hoort het graag 
via 0900-8844. Omstreeks één uur 
in de nacht is de weg weer vrij ge-
geven voor gebruik.
Foto: Marco Carels

Wethouder: “Er komt breder overleg met alle partijen”

College B&W op bezoek bij 
stichting De Bovenlanden
Aalsmeer - Het College van Burge-
meester en Wethouders bezoekt re-
gelmatig bedrijven en organisaties 
om te weten wat zij belangrijk vin-
den. Afgelopen week bracht het Col-
lege een bezoek aan Stichting de 
Bovenlanden. Het bestuur van Stich-
ting De Bovenlanden nam het colle-
ge mee in een vaartocht langs alle 
projecten van de Bovenlanden. 

Behoud natuur
De Stichting De Bovenlanden is in 
1994 opgericht door de gemeente 
en enkele maatschappelijke orga-
nisaties. Het bestuur en de vrijwilli-
gers van de stichting zetten zich in 
voor het behoud van de unieke na-
tuur en landschappelijke waarde van 
de bovenlanden in het Aalsmeerse 
plassengebied. Ook werken zij mee 
aan het realiseren van de ecologi-
sche verbindingszone langs de zuid-
zijde van de Ringvaart van de Haar-

lemmermeer. Deze zone loopt vanaf 
de Oosteinderpoel tot en met de ei-
landen in de Westeinderplassen.  

Voorzittershamer
Vanaf het begin was Nico Borgman 
de voorzitter van deze Stichting. Hij 
heeft zich altijd met hart en ziel inge-
zet maar afgelopen september heeft 
hij toch besloten om een stapje terug 
te doen. In de algemene ledenverga-
dering van 14 september is besloten 
dat Piet Harting per 1 januari 2018 de 
voorzittershamer van Nico Borgman 
overneemt. Nico Borgman zal daar-
na nog als adviseur aan de stichting 
verbonden blijven. Het college heeft 
hem bedankt voor zijn jarenlange in-
zet als voorzitter. 

Trekheestercultuur
Het aantal percelen dat in eigen-
dom is van de stichting blijft groeien. 
Steeds meer kwekers stoppen met 

de trekheestercultuur en bieden hun 
gronden aan de Bovenlanden aan. 
De Stichting bezit op dit moment 140 
akkers. Een deel van de akkers is op-
geknapt en opnieuw verhuurd aan 
kwekers. Een ander deel van de ak-
kers is omgevormd tot natuur. Daar-
naast is het de bedoeling van De 
Stichting De Bovenlanden om de-
len van het gebied toegankelijk(er) 
te maken voor recreanten. Dit vergt 
samenwerking van Stichting de Bo-
venlanden met andere partijen, zoals 
het Hoogheemraadschap van Rijn-
land, Landschap Noord Holland en 
de gemeente. 
Wethouder Jop Kluis: “Het is goed 
dat we regelmatig met elkaar ons 
mooie Aalsmeerse bovenlanden-
gebied bespreken en waar moge-
lijk verbeteren. Daarom hebben we 
tijdens het bezoek ook de afspraak 
gemaakt dat er een breder overleg 
komt met alle partijen.”

In de boot, van links naar rechts: Gertjan van der Hoeven, Robbert-Jan van Duijn, Titia Witte, Jeroen Nobel, Piet Har-
ting, Hans Splinter, Nico Borgman, Jop Kluis, Ad Verburg, Arie Buis en Marcel Clewits.

werkt bij de Stommeerkade. Reeds 
vele bomen en struiken zijn uit het 
dijklichaam gehaald en dit heeft bij 
menig inwoner hier impact gehad 
op de inrichting van de tuinen.

Stommeerkade
Om uitleg te geven over het onder-
houd en de versterking van de dij-
ken organiseert het Hoogheem-
raadschap van Rijnland een excur-
sie op de Stommeerkade. Op vrij-
dag 20 oktober zullen projectmede-
werkers laten zien hoe men te werk 
gaat. Bij voldoende aanmeldingen 
zullen er twee excursies plaatsvin-
den: Een ochtendgroep van 10.00 
tot 12.00 uur en een middaggroep 
van 14.00 tot 16.00 uur.

Toekomstbestendig
De excursies zijn bedoeld voor ie-
dereen die in het gebied woont 
waar Rijnland de komende jaren 
aan het werk gaat. Kom kennisma-
ken. Ook inwoners, die graag meer 
willen weten over toekomstbesten-
dige dijken zijn van harte welkom. 
Er wordt een uitgebreide uitleg ge-
geven. Interesse? Aanmelden kan 
via dijkverbetering@rijnland.net.

“Sporten voor kinderen belangrijk”
Subsidie gemeente voor 
schoolsporttoernooien
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
subsidieert in 2017/2018 weder-
om Aalsmeerse sportverenigingen 
voor het organiseren van de jaar-
lijkse schoolsporttoernooien. Voor 
dit schooljaar is een bedrag van 
ongeveer 9.000 euro ter beschik-
king gesteld aan acht sportvereni-
gingen. Naast de schoolsporttoer-
nooien organiseren de verenigin-
gen ook trainingen en clinics voor 
de schoolgaande jeugd. De ge-
meente geeft deze subsidie om de 
jeugd te stimuleren meer te be-

wegen en te sporten en hen te la-
ten kennismaken met diverse tak-
ken van sport. De schoolsportka-
lender is in samenspraak met ver-
enigingen, scholen en de combina-
tiefunctionaris sport tot stand ge-
komen. Wethouder Gertjan van der 
Hoeven: “We vinden het belangrijk 
dat kinderen sporten en bewegen. 
Het is goed voor hun gezondheid en 
het versterkt de sociale samenhang. 
Daarom zijn we erg blij met de inzet 
van alle vrijwilligers bij de scholen 
en de sportverenigingen die samen 

de schoolsporttoernooien mogelijk 
maken. Als Jongeren op gezond ge-
wicht (JOGG) gemeente willen we 
de keuze voor gezond eten en meer 
sporten en bewegen voor iedereen 
makkelijker maken. Dit kan bijvoor-
beeld door het drinken van water en 
het eten van fruit te promoten bij de 
schoolsporttoernooien.”

Schoolsportkalender
Vorig weekend is het jaarlijk-
se schoolvolleybaltoernooi gehou-
den. Het eerstvolgende evenement 
voor scholen is het altijd spectacu-
laire handbaltoernooi dat georgani-
seerd wordt door de handbalvereni-
gingen FIQAS en RKDES op zater-
dag 4 november. Het is het laatste 
toernooi dit jaar. In 2018 bijt Basket-
balvereniging Aalsmeer het sportie-
ve spits af met het scholentoernooi 

op 27 januari. Op 10 maart presen-
teert Oceanus een waterpolotoer-
nooi, op 17 maart kunnen scholen 
het tegen elkaar opnemen tijdens 
het badmintontoernooi van Volant 
‘90 en 7 of 14 april is de altijd heel 
populaire schoolatletiekdag bij AV 
Aalsmeer. Op 25 april worden scho-
len uitgenodigd deel te nemen aan 
het korfbaltoernooi van VZOD en de 
avondvierdaagse vindt volgend jaar 

in Aalsmeer en Kudelstaart tegelijk 
plaats, van 28 tot 31 mei. Het sport-
schooljaar wordt afgesloten met het 
eveneens heel populaire minivoet-
baltoernooi van 4 tot en met 8 ju-
ni. De voetbalverenigingen in de ge-
meente zijn om en om gastclub, in 
2018 is het de beurt aan RKDES Ku-
delstaart. Voor meer informatie kan 
de website van Team Sportservice 
Aalsmeer geraadpleegd worden.

Winkeldief in 
kraag gevat

Aalsmeer - Op dinsdag 17 ok-
tober is om half tien in de och-
tend een winkeldief op heter-
daad betrapt in een zaak op 
het Praamplein. De 50-jarige in-
woner dacht de winkel onge-
zien met enkele niet afgereken-
de goederen te kunnen verla-
ten. De inwoner is door agen-
ten meegenomen voor verhoor. 
Hij zich zal moeten verantwoor-
den bij justitie en heeft een win-
kelverbod gekregen.
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KERKDIENSTEN

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

APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 0297-500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl

Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 0297-
341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.00-
12.30 u. www.apotheekvandermooren.nl

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.

TANDARTS
In geval van klachten buiten de praktijk-
uren 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
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297-
326734. Voor spoedgevallen buiten de 
openingstijden, tel. 0297-560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C 
Kudelstaart, tel. 0297-324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl

HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer, 
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670. 
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur: 
elke wo van 09.00-10.30 u. 
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d 
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19 
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand 
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van 
12.30-14.30 u.

www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige hulp, 
tel. 0297-347510.

Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
(VOA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143 
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. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

ALARMNUMMER 112
www.112.nl
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

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
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artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens 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 voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!
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uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

sinds 1888

Bijeenkomst in Ontmoetingscentrum

Training ‘Dementie’ voor 
stagiares en vrijwilligers
Aalsmeer - In vervolg op het leer-
plein dementie in Aalsmeer en de 
onlangs geïntroduceerde portal ‘de-
mentie in Aalsmeer’ organiseert het 
Ontmoetingscentrum trainingen 
of bijscholing. Het is de bedoeling 
dat medewerkers in de zorg voor 
mensen met dementie de gelegen-
heid hebben om zich te verdiepen. 
Dit geldt voor vrijwilligers die vaak 
niet hoeven te beschikken over eni-
ge kennis van dementie, maar mer-
ken dat dit wel van pas kan komen. 
Tevens is een vorm van training be-
langrijk voor stagiaires en leerlingen 
in de zorg en ondersteuning. Scho-
len geven veelal beperkte informatie 
en binnen de leeromgeving is niet 
altijd ruimte om zich te verdiepen in 
bijvoorbeeld een vorm van demen-
tie. De training is verspreid over drie 

data van het jaar. Woensdag 25 ok-
tober is de eerste training van 15.00 
tot 17.00 uur in gebouw Irene in de 
Kanaalstraat 12. Tijdens deze bij-
eenkomst is het thema ‘Dementie’. 
Jennifer Jansen en Ellen Millenaar 
zullen ingaan op de vormen van de-
mentie, de fases van dementie en 
de manier waarop gereageerd kan 
worden op gedragsveranderingen 
bij dementie. Jennifer, werkzaam 
bij het Ontmoetingscentrum en be-
last met innovatie waarbij technolo-
gie toegepast wordt in de thuissitu-
atie, en Ellen, coördinator van het 
Ontmoetingscentrum, zullen pro-
beren situaties te schetsen en na-
tuurlijk is er de mogelijkheid om 
zelf een casus in te brengen. Hoe-
wel de training vooral bedoeld is 
voor stagiaires en vrijwilligers kun-

Bingomiddag 
in De Reede

Rijsenhout - Zo als ieder weet 
zijn de bingomiddagen voor dona-
teurs van Stichting Zorgzaam Rij-
senhout altijd reuze gezellig en dat 
gaat bij de najaarsbingo ook zeker 
aanstaande zaterdag 21 oktober 
weer lukken. Neem gerust vrienden 
en buren mee. Het bestuur zorgt 
weer voor prachtige prijzen, bloe-
men en planten.  De bingo start 
om 13.30 uur. Plaatsen bezet hou-
den kan niet meer. Wacht in de hal 
tot degene waar u naast wil zitten 
er is. Vanaf 13.00 uur hartelijk wel-
kom in Dorpshuis de Reede aan de 
Schouwstraat. Neem voor informa-
tie contact op met E.Sluijs-Zwart via 
0297-320323.

Samenkomsten 
over de bijbel

Amstelland -  In Wijkcentrum Wes-
tend op het Westwijkplein 3 in Am-
stelveen wordt een Bijbelse bood-
schap gebracht, waarbij het leven 
en het voorbeeld van Jezus centraal 
staat. De sprekers Richard van Dij-
ken en Karel van Heerden hebben 
de roeping gevoeld om kosteloos de 
blijde boodschap uit te dragen, vol-
gens de opdracht waartoe de Here 
Jezus eens ook zijn discipelen riep. 
Er wordt geen andere lectuur ge-
bruikt dan de Bijbel. De samenkom-
sten zijn iedere woensdag van 19.45 
tot 20.45 uur. Belangstellenden kun-
nen deze avonden geheel vrijblij-
vend bezoeken.

Verkoop Israël 
producten

Aalsmeer - Op zaterdag 21 oktober 
vindt van 13.00 tot 16.00 uur weer 
een verkoop van producten uit Isra-
el plaats in ‘t Baken in de Sportlaan 
86. Bezoekers die meer dan 25 euro 
besteden, kunnen rekenen op een 
leuke attentie. Bestellingen kunnen 
ook telefonisch of per mail doorge-
geven worden aan Diny Wichers via  
020-6455530 en phendwichers@
casema.nl.

Woongebouw (ex)-verslaafden
Cheque van OSA voor GA
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 11 
oktober is een cheque uitgereikt aan 
Stichting GA. Deze stichting is al ja-
ren actief in Wit Rusland om (ex)-
verslaafden te ondersteunen, zodat 
zij goed worden gehuisvest en werk 
wordt gegenereerd. Deze keer heeft 
de stichting ruim 14.000 euro ingeza-
meld voor de bouw van een geheel 
nieuw woongebouw voor de (ex)-
verslaafden in Shchuchino in Wit 

Rusland. Dit pand zal in fase worden 
gebouwd. Penningmeester Stef Hol-
ling van OSA mocht aan voorzitter 
Cor Dekkers een cheque van 2.500 
euro overhandigen. Met deze bijdra-
ge hoopt Stichting GA nog voor de 
winter de fundering en de wanden te 
kunnen zetten. Ook een project wat 
voor subsidie van OSA in aanmerking 
zou kunnen komen? Kijk voor alle in-
formatie op: www.osa-aalsmeer.nl.

Inloop met koffie, quilten en 
literaire avond in Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 25 oktober 
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop 
en ontmoeting met koffie en thee. 
En er is weer gelegenheid om mee 
te doen met quilten of een ander 
handwerk. 
‘s Avonds is er van 19.45 tot 21.30 
uur de literaire avond. Het boek dat 
besproken wordt, is ‘Achtender-
tig nachten’ van Janne IJmker.  Het 
verhaal gaat over Elsjen Roelofs, 
zij wordt ervan verdacht haar man 
Jan Alberts te hebben vergiftigd. In 
maart 1767 komt zij in het gevang 
van Assen terecht, waar ze op haar 
berechting moet wachten tot het 
kind dat zij verwacht geboren zal 

zijn. In de eenzaamheid van de ge-
vangenis wordt een meisje geboren. 
Het wordt meteen bij Elsjen wegge-
nomen. Daarna rest haar niets meer 
dan de kale muren van het gevang 
en het nachtelijke bezoek van Jan-
na, de enige vrouw die zich over 
haar ontfermt. Aan haar en aan het 
papier vertrouwt Elsjen in achten-
dertig nachten haar levensverhaal 
toe. Belangstellenden zijn harte-
lijk welkom bij alle activiteiten in de 
Oost-Inn in de Mikado aan de Ca-
tharina Amalialaan 66. Voor inlich-
tingen 0297-325636 of 0297-321636 
of kijk op de website oosterkerk-
aalsmeer.nl.

Watertoren is 
zondag open!

Aalsmeer - aanstaande zondag-
middag 22 oktober is de watertoren 
aan de Kudelstaartseweg weer ge-
opend voor publiek. Belangstellen-
den zijn welkom. Van 13.00 tot 17.00 
uur kan de toren van binnen beke-
ken worden en uiteraard is beklim-
ming mogelijk. De trap om in top 
van het weidse uitzicht te genieten 
kost voor kinderen 1 euro, volwas-
senen betalen 2 euro per persoon.

Wonderlijke zondag in LEG
Aalsmeerderbrug -  Op zondag 22 
oktober wordt er om 19.30 uur een 
Wonderlijke Zondag in de Levend 
Evangelie Gemeente georganiseerd; 
een dienst met als thema ‘Wonde-
ren’. Hoofdspreker deze avond is 
Martin Koornstra. Tijdens de dienst 
zal er voor zieken worden gebeden. 
Iedereen is van harte welkom.  
De Wonderlijke Zondag wordt in sa-
menwerking met Royal Mission ge-
organiseerd, die door het hele land 
dergelijke avonden houdt. Centraal 
staat het gebed voor zieken en het 
geloof dat God ook in deze tijd men-
sen geneest. Spreker Martin Koorn-
stra schrijft over een eerdere dienst 

op zijn Facebook pagina: “God deed 
wonderen! Een vrouw kon haar 
hand weer bewegen, nadat de-
ze steeds verkrampte door de me-
dicijnen. Rugpijn werd genezen, in-
gezakte voeten kregen weer kracht.” 
De Wonderlijke Zondag wordt ge-
houden in de LEG, Kruisweg 55, 
Aalsmeerderbrug. Aanvang: 19.30 
uur. Zaal open: 19.00 uur. De toe-
gang is gratis. 

PCOB weekje naar Odoorn
Aalsmeer - Om half 10 vertrokken 
op maandag 2 oktober 46 leden van 
de PCOB richting Odoorn, in het 
Harde was er een stop voor kof-
fie met gebak en rond half 2 kwam 
de groep aan en stond er een lunch 
klaar. En na de koffers uitgepakt te 
hebben kon vrij de omgeving ver-
kend worden. ‘s Avonds was er een 
film over het Geo Park. De volgende 
dag hadden de vakantiegangers ‘s 
morgens vrij en gingen de meesten 
een wandeling maken. ‘s Middags 
vertrok de bus voor een rondrit door 
het Geo Park. Een prachtig natuur-
gebied, waar de invloeden van de 
ijstijd nog zijn te zien. Na het diner 
was het tijd voor de bingo, een ieder 
ging met een prijs naar de kamer. 
Woensdag stond een rit naar Appin-
gedam op het programma. Na een 
heerlijke lunch werd ingestapt voor 
een rondvaart. ’s Avonds, na weer 

heerlijk diner, stond er een Drentse 
quiz op het programma, heel lach-
wekkend en geslaagd. Donderdag-
morgen was het stormachtig, de 
groep bleef binnen en deed wat 
spelletjes. De middagexcursie ging 
naar Royal Goedewagen, waar een 
rondleiding werd gegeven in de fa-
briek waar Delfsblauw aardewerk 
vanaf klei tot het handgeschilderd 
eindproduct wordt gemaakt, schit-
terend. Het afscheidsdiner was een 
uitgebreid buffet, tussen de gangen 
door werd er door een zangeres ge-
zongen en kon meegedaan wor-
den aan een muzikale quiz, allemaal 
heel gezellig. Op vrijdag 6 oktober in 
de ochtend nog een rondrit en een 
heerlijke lunch, maar om twee uur 
vertrok de bus richting Aalsmeer. 
“We kijken terug op een goede en 
gezellige midweek”, aldus de PCOB-
leden Jannie, Lieke en Peter. 

ker Martijn Piet. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kin-
deren. Dovenvertolking en ver-
taling in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. J.A.C. 
Weij en 16.30u. met ds. J. Trom-
mel uit Alphen a/d Rijn.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Za-

terdag 17u. Eucharistieviering in 
Kloosterhof. Zondag 9.30u. Eu-
charistieviering met m.m.v. Kar-
melkoor. Om 14u. Poolse dienst 
met Krzysztof. Woensdag 25 ok-
tober Poolse dienst om 18u.

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

Zondag 10u. Dienst met ds. J.G. 
Berber-Bakhuis.

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

Zondag 10u. Viering. 
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 10u. Eucharistieviering 

m.m.v. dames- en herenkoor.
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.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden elke 

maandag in gebouw Mendel, 
Zwarteweg 98 vanaf 20u. Op 23 
oktober o.l.v. br. Frank Ouweneel. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in 

Ontmoetingsruimte Ons Twee-
de Thuis, Jasmijnstraat 33 van-
af 20u. Op 24 oktober met Hoite 
Slagter over ‘De gezonde leer, 
studies uit de brieven van Timo-
teüs en Titus’.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met dhr. Arno Post.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag 10u. Dienst. Spreker 

Steve van Deventer. Babyoppas, 
kinder- en tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

10u. Diensten om 10u. en 16.30u. 
met ds. L.J. Koopman. Oppas-
dienst kinderen 0-3 jaar en zon-
dagsschool voor jeugd basis-
school. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Groe-

ne viering met br. Leo Bakker. 
Collecte: Noodfonds St. Luke’s 
Hospital. Oppas op aanvraag: 
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. Dient met ds. T.H.P. 
Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
C.A.E. Groot uit Barneveld. Orga-
nist: A. Stolk. 

-  Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag 10u. Dienst 
met ds. J. de Goei uit Amersfoort. 
Organist: Johan v/d Zwaard.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst, spre-

 Zondag 
22 oktober

Ter voorbereiding op concours
Flora en Sursum Corda 
geven dubbel-concert
Kudelstaart - Muziekvereniging 
Flora gaat in november naar het 
muziekfestival in Schoonhoven en 
Christelijke Muziekvereniging Sur-
sum Corda gaat als festivaldeelne-
mer naar een concours in Zaandam, 
eveneens in november. Hoe kunnen 
zij zich beter voorbereiden op deze 
optredens dan met een try-out con-
cert met elkaar in Kudelstaart?
Het dubbel-optreden van Flora en 

Sursum Corda wordt gehouden op 
zaterdag 21 oktober in Dorpshuis ‘t 
Podium in Kudelstaart aan de Ku-
delstaartseweg 239 en begint om 
20.00 uur. De zaal gaat open om 
19.30 uur. De toegangsprijs is 5 euro 
per persoon. Kaarten zijn verkrijg-
baar aan de zaal en in de voorver-
koop bij de leden van de beide ver-
enigingen. Kijk voor meer informa-
tie op de websites de verenigingen.

De bokken van Bacchus
Aalsmeer - Het is herfst. Dat is te 
merken aan alles maar vooral aan 
het bier. Dat kleur weer mooi rood 
op. Geurt naar de zoete smaakt van 
bock. Op vrijdag 20 oktober orga-
niseert cultureel café Bacchus een 
avond waarin bier centraal staat. 
Deze keer is hout het thema. Geen 
blinkenden steriele ketels van RVS 
maar ouderwetse eikenhouten va-
ten waar het bier karakter van krijgt. 
Er zijn wat speciale hapjes voor de 
aankleding en Erna, bierprofessio-
nal uit Zoeterwoude, komt weer 
speciaal naar Aalsmeer om het ui-
terste uit de bieren te praten. Maar 
het bier , daar gaat het om.

Kom proeven, pas dan kun je kunt 
erover meepraten. Bacchus in de 

Gerberastraat opent de deur om 
21.00 uur, de proeverij kost 15 euro.

Zaterdag cabaret ‘Bang!’
Op zaterdag 21 oktober presenteert 
Bacchus weer een avondje cabaret. 
Uitgenodigd is Martijn Kardol en zijn 
programma heeft de titel ‘Bang!’ Het is 
het eerste avondvullende programma 
van deze cabaretier. In de voorstelling 
neemt hij zijn publiek mee in zijn won-
derlijke wereld vol creatieve observa-
ties en oplossingen. De voorstelling 
‘Bang!’ begint zaterdag 21 oktober 
om 21.00 uur in cultureel café Bac-
chus in de Gerberastraat. Zaal open 
vanaf 20.15 uur. De entree bedraagt 
12 euro. Kaarten zijn te reserveren via 
www.cafebacchus.nl of telefonisch 
(na 18.00 uur) via 0297-342657.

Andere kunstvormen in Oude Raadhuis

Culturele instuif bij KCA
Aalsmeer - Stichting Kunst en Cul-
tuur Aalsmeer is op zoek naar nieu-
we wegen om kunst en cultuur in 
Aalsmeer te verspreiden en meer 
belangstellenden te trekken naar 
verschillende vormen van kunstui-
tingen. Het Oude Raadhuis is al ja-
ren de plaats waar de beeldende 
kunst tot zijn recht komt in de wis-
selende tentoonstellingen die daar 
plaats vinden. Op zondag 22 okto-
ber wil KCA ook gelegenheid ge-
ven om andere kunstvormen te ui-
ten. Er staat in het Oude Raadhuis 
een piano die zich prima leent voor 
een mooi pianostuk al dan niet be-
geleid door zang of andere instru-
menten. Gezien de aard van het ge-
bouw leent jazz zich minder. Wel 
voor andere vormen, zoals het voor-

dragen van proza of poëzie. Dit wil 
KCA graag op die zondag een po-
dium bieden. Uiteindelijk is het de 
bedoeling dat eens in de zes weken 
het Oude Raadhuis hiervoor open 
staat. Tijdens de braderie waren er 
al spontane uitingen met prachtig 
pianospel en zang.
Inwoners worden van harte uitge-
nodigd om de stoute schoenen aan 
te trekken en de sprong in het diepe 
te wagen. Musiceren op piano, met 
de stem of een ander instrument, 
het voordragen van proza of poëzie, 
eenieder is vrij om het te doen op 
zondag 22 oktober. De middag start 
om 15.30 uur. Aanmelden voor een 
voordracht of een optreden kan bij 
Wilbert Streng via 06-22627963 of 
via wjmstreng@hotmail.com.

nen professionals en partners des-
gewenst aansluiten. Voor de koffie 
en thee wordt een bijdrage van 1 
euro gevraagd. De training is kos-
teloos. Aanmelden is wenselijk via  
emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.
nl of 06-22468574.
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Muziek/Cabaret/film
Vrijdag 20 oktober:
* Bandbrouwerij voor en door muzi-
kanten in N201, Zwarteweg v/a 20u. 
Zaterdag 21 oktober:
* Dubbelconcert Flora en Sursum 
Corda in Dorpshuis van Kudelstaart 
vanaf 20u.
* Cabaretvoorstelling Martijn Kar-
dol met ‘Bang’ in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u.
* Ernst Jansz met ‘De Neerkant’ in 
Oude Veiling, Marktstraat, 20.30u.
* Optreden Ted’s Roadshow in café 
Sportzicht, Sportlaan vanaf 21u.
Zondag 22 oktober:
* Culturele instuif KCA in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraa v/a 15.30u.
* Optreden Remband in The Shack, 
Oude Meer vanaf 16u.
Woensdag 25 oktober:
* Natuurfilm over ijsvogels in Zorg-
centrum Aelsmeer, Molenpad vanaf 
15u. Voor 55+ers.
Zaterdag 28 oktober:
* Halloween Party met dj bij Geoff’s, 
Aalsmeerderdijk 452 in Aalsmeer-
derbrug vanaf 20u.

Exposities 
Vanaf 19 oktober:
* Nieuwe expositie fotografie in Ou-
de Raadhuis, Dorpsstraat. Open: Ie-
dere donderdag tot en met zondag 
van 14 tot 17u. Zaterdag opening 
16u. door Henk Spaan
Vrijdag 20 oktober:
* Opening expositie schilder Ortho 
Owen uit Canada in wijkpunt Voor 
Elkaer, Kudelstaart om 14.30u.
Zaterdag 21 oktober:
* Crash Museum in fort Aalsmeer 
te Aalsmeerderbrug open, 11 tot 
16u. Kinderlezingen ‘Hoe werkt een 
vliegtuig’ om 11 en 14u.
21 en 22 oktober:
* Historische Tuin open. Ingang via 
Praamplein. Expositie in Historisch 
Centrum ‘Oudst Aalsmeer’. 
Tot 26 oktober:
* Expositie schilderijen van Astrid 
Stoffels en Tjits van der Kooij in het 
gemeentehuis. Te bezichtigen tij-
dens openingsuren. 
* Expositie Kunstploeg kabouters in 
burgerzaal, gemeentehuis. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden.
Tot en met 19 november:
* Expositie ‘Highlights’ bij Gale-
rie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. 
Open: zaterdag en zondag 13-17u.

Diversen
Donderdag 19 oktober:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Wandelen in het Bos van 19.30 tot 
20.30u. Start: Bosrandweg tegen-
over Rietwijkeroordweg.
* Speelavond en jaarvergadering 
Sjoelclub in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20u.
* Speelavond DES in dorpshuis de 
Reede, Rijsenhout vanaf 20u.
Vrijdag 20 oktober:
* Open Hof Keuken met Italiaan-
se maaltijd vanaf 18u. in Het Baken, 
Sportlaan. 
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u. 
* Kaarten bij BV Hornmeer in buurt-
huis aan de Dreef vanaf 20u.
* Kaartavond bij FC Aalsmeer, Beet-
hovenlaan vanaf 20u.
* Bokbierproeverij in Bacchus, Ger-
berastraat vanaf 21u.
Zaterdag 21 oktober:
* Plantenbakkenactie Tiflo in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Huis aan 
huis en in kramen op Praamplein en 

Poldermeesterplein vanaf 9.30u.
* Kaartenverkoop toneelvereniging 
Kudelstaart voor ‘Calendar Girls’ in 
Dorpshuis van 11 tot 13u.
* Verkoop producten uit Israel in ’t 
Baken, Sportlaan 86 van 13 tot 16u.
* Bingomiddag in dorpshuis de Ree-
de, Rijsenhout vanaf 13.30u.
* Taxatiedag oude boeken en an-
sichten in Bibliotheek, Marktstraat 
van 13 tot 16u.
* Buurtbingo in Place2Bieb van 14 
tot 17u. Graaf Willemlaan 1.
Zondag 22 oktober:
* Griezelfeest met diverse activi-
teiten op kinderboerderij Boeren-
vreugd, Hornmeer van 11 tot 15u.
* Vogelbeurs in zaal De Baccara, 
Baccarastraat van 10 tot 12.30u.
* Watertoren open voor publiek. To-
ren beklimmen kan van 13 tot 17u.
Maandag 23 oktober:
* Kaartavond bij Allen Weerbaar in ’t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Videoclub doe-avond over licht in 
buurthuis Hornmeer, Dreef 1, 20u.
23 en 25 oktober:
* Sport- en spelinstuif voor jeugd 
4-12jr van 9.30 tot 12u. Op maandag 
in sporthal De Waterlelie en woens-
dag in Proosdijhal Kudelstaart. Extra 
vrijzwemmen in Waterlelie in de va-
kantie.
Dinsdag 24 oktober:
* Open huis in Open Hof kerk, Op-
helialaan 9.45-11.30u. Elke dinsdag.
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
24 en 26 oktober:
* Computerhulp Aalsmeer in ’t Hof-
plein, ingang Clematisstraat 16. Ie-
dere dinsdag en donderdag van 
9.30 tot 12u.
Woensdag 25 oktober:
* Inloop bij Oost-Inn van 9.30 tot 
11.30u. en literaire avond van 19.45 
tot 21.30u. in De Mikado, Catharina 
Amalialaan 66.
* Pompoen snijden voor jeugd/jon-
geren bij De Binding in Middelpunt, 
Wilhelminastraat, 13 tot 16u.
 * OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Spelletjesmiddag in wijkcentrum 
Voor Elkaer, Kudelstaart van 14.30 
tot 16.30u. Elke woensdag.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
25 tot en met 29 oktober:
* World Tour beachvolleybal in The 
Beach, Oosteinderweg 247a. In 
weekend ook Hippiemarkt en kin-
deractiviteiten.
Donderdag 26 oktober:
* Historische verhalen in De Oude 
Veiling, Marktstraat, 14.30 tot 16u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis de 
Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
* Bokbierfestival bij horecazaken in 
Centrum van 20 tot 23u.
Vrijdag 27 oktober:
* Darten in ’t Dijkhuis, Aalsmeerder-
dijk 77 in Oude Meer vanaf 20.30u.
Zaterdag 28 oktober:
* Pompoenenspeurtocht voor kinde-
ren in het Centrum.

Vergaderingen
Donderdag 19 oktober:
* Openbare vergadering commis-
sie Maatschappij en Bestuur in ge-
meentehuis vanaf 20u.
Dinsdag 24 oktober:
* Bijeenkomst SP in buurthuis Horn-
meer, Dreef 1 vanaf 20u.
Donderdag 26 oktober:
* Inloopspreekuur bewonerscom-
missie Eigen Haard in Dorpshuis 
Kudelstaart van 19.30 tot 20.30u.
Dinsdag 31 oktober:
* Inloop-bijeenkomst over komst ar-
beidsmigrantenlogies in Green Park. 
Van 19 tot 21u. in The Beach, Oost-
einderweg 247a.

Zaterdag opening door Henk Spaan

Tentoonstelling fotografie 
nieuw in Oude Raadhuis
Aalsmeer - In het Oude raad-
huis wordt op dit moment hard ge-
werkt aan de inrichting van de nieu-
we tentoonstelling met werken van 
Reint Baarda, Monic Persoon, Kuno 
Grommers en Harriët Mastboom. De 
opening van de tentoonstelling fo-
tografie is aanstaande zaterdag 21 
oktober en wordt om 16.00 uur ver-
richt door Henk Spaan.
Vier totaal verschillende kunste-
naars exposeren vanaf donder-
dag 19 oktober bij KCA in het Oude 
Raadhuis. Baarda staat bekend om 
zijn stilistische foto’s van gebouwen. 
De gebouwen worden uit hun con-
text gehaald en krijgen een geheel 
nieuw leven in de foto’s van Baar-
da. Er zijn veel foto’s van gebou-
wen in Aalsmeer te zien in Het Ou-
de Raadhuis. Monic Persoon staat 
bekend als de fotograaf van veel le-
zende Aalsmeerders, maar er zijn 
nu wonderlijke foto’s te zien waar-
in ze zichzelf en haar man verplaatst 

heeft in een andere tijd en locatie. 
Kuno Grommers fotografeert in per-
spectief, maakt van te voren een op-
stelling, waarna foto’s ontstaan die 
spelen met het waarnemingsver-
mogen. Het is geometrisch abstract 
werk. De vierde fotograaf is Harri-
et Mastboom. Zij heeft foto’s ge-
maakt vanuit de auto op de snelweg 
op reis tussen Frankrijk en Neder-
land. De beelden zijn herkenbaar. 
Alsof een film aan je voorbij trekt. Al 
met al een prachtige tentoonstelling 
die enerzijds emoties en herkenning 
oproept, maar ook werk laat zien dat 
volledig los staat van de emotione-
le wereld.
Deze tentoonstelling van KCA is te 
zien in het Oude Raadhuis van don-
derdag 19 oktober tot en met zon-
dag 3 december. Het Oude Raad-
huis in de Dorpsstraat 9 is iedere 
donderdag tot en met zondag ge-
opend van 14.00 tot 17.00 uur. De 
toegang is gratis.

Toneelvereniging Kudelstaart
Kaartenverkoop ‘Calendar 
Girls’ zaterdag van start
Kudelstaart - Zoals al eerder te le-
zen was in deze krant staat er iets 
bijzonders te gebeuren. In de maand 
november is het zo ver; licht uit, spot 
aan voor alle spelers van Toneelver-
eniging Kudelstaart! Aan alle inten-
sieve repetitieavonden komt bin-
nenkort een einde nu bijna het doek 
open gaat voor ‘Calendar Girls’. Dit 
bijzondere toneelstuk staat onder 
deskundige leiding van regisseu-
se Petra Daalman – verbonden aan 
de actieve toneelvereniging van Rij-
senhout, de Rijzenspelers. Het ver-
haal komt uit de pen van de beken-
de Amerikaanse schrijver Tim Firth.

Wat verwachten?
Het verhaal gaat over een vrouwen-
vereniging die jaarlijks een kalen-
der maakt voor een goed doel. En 
rondom zo’n kalender hoort natuur-
lijk een thema. Deze keer willen de 
dames eens iets anders uitkiezen 
dan de geijkte gebouwen; het moet 
iets bijzonders worden! Na veel wik-
ken en wegen bedenkt één van de 
dames het lumineuze idee om een 
naaktkalender te maken waarbij 
de opbrengst bestemd is voor het 
KWF-fonds. U kunt zich voorstellen 
dat dit alles nogal wat hilariteit met 
zich mee brengt. Het verhaal om-
zeilt echter ook de nare kanten van 
het leven niet, dat zult u zelf merken 
evenals of de kalenderverkoop een 
succes zal worden…
Wilt u de sterren Tineke van Kleef, 

Corrie van der Peet, Lia Bon, Yvon-
ne Wels, Annelies Onken, Anita van 
Leeuwen, Helga de Zanger, Liesbeth 
Zeldenthuis, Wim Zandvliet en Pe-
ter van Neijenhof op het toneel zien 
schitteren? Noteer dan deze data in 
uw agenda. De feestelijke premiè-
re staat gepland voor vrijdag 10 no-
vember, maar ook op zaterdag 18, 
vrijdag 24 en zaterdag 25 november 
opent het Dorpshuis in Kudelstaart 
zijn deuren voor u. Kaarten à 10 eu-
ro per stuk zijn op zaterdag 21 ok-
tober tussen 11.00 en 13.00 uur 
te koop in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Vanaf maandag 23 okto-
ber zijn de toegangsbewijzen ver-
krijgbaar bij Gall&Gall in Kudelstaart 
en Bakkerij Vooges in de Zijdstraat 
van Aalsmeer. 

Kalenderverkoop voor het KWF
In het verhaal staat de productie van 
de unieke kalender centraal en is de 
vrouwenvereniging erg druk in de 
weer voor het KWF vanwege per-
soonlijk leed. De Toneelvereniging 
wil graag dat goede voorbeeld vol-
gen en mag u een prachtige kalen-
der met haar eigen calendargirls te 
koop aanbieden, na afloop van de 
voorstelling. De opbrengst zal ui-
teraard ten goede komen aan het 
Kankerfonds, overeenkomstig aan 
het script van het toneelstuk. Op die 
manier kunt u thuis nog vaak nage-
nieten van deze mooie avond uit en 
steunt u een goed doel.

Livemuziek op zondagmiddag
Remband in The Shack
Oude Meer - Bekende gezichten 
op het podium in The Shack aan-
staande zondag 22 oktober. Hans 
Millenaar, Remco de Hundt, Rem-
co Millenaar, Ab Hansen en Ron 
Schalkwijk vormen sinds anderhalf 
jaar de band Remband. Dit vijftal 
speelt de onsterfelijke muziek van 
hun muzikale helden uit voorname-
lijk de jaren zeventig. Met veel en-
thousiasme en aandacht is geko-
zen voor de muziek waarin de pia-
no/hammond centraal staan. Denk 
aan tijdloze nummers van onder an-
dere Procol Harum, Styx, The Doors, 
Deep Purple en Joe Cocker. The 
Shack gaat terug naar die onverge-
telijk jaren zeventig en ‘With A Lit-
tle Help From Our Friends’ gaat het 
op zeker weer een gezellige en zeer 
verrassende middag worden! 

Rory Gallagher
Zondag 29 oktober staat Laundro-
mat op het Shack-podium. Een 
weergaloze tribute aan de legenda-
rische Rory Gallagher! Ze stonden 
al eerder met veel succes in The 

Shack. Deze Nederlandse Rory Gal-
lagher Tribute band timmert al ve-
le jaren aan de weg om de muziek 
van, én de herinnering aan, de gro-
te Ierse Bluesgitarist levend te hou-
den. En dat doen ze door een ijzer-
sterke tribute neer te zetten. 

Electric Light Orchestra
Vrijdag 17 november presenteert 
The Shack een Electric Light Or-
chestra undercover. Een underco-
versessie van een muzikaal zeer 
hoog niveau, en daar heb je uiter-
aard een stel tóp-klasse-muzikan-
ten voor nodig: Op basgitaar Dirk 
Schreuders, op gitaar en zang Mick 
Hup, op toetsen Len van der Laak, 
op cello Jonas Pap, op gitaren Tho-
mas Meeuwis en Arthur Adam en 
op drums: Dave Menkehorst. 
The Shack is zondag 22 oktober 
open vanaf 15.00 uur. De Remband 
begint om 16.00 uur en de entree is 
8 euro per persoon. Voor het pro-
gramma en meer: www.the-shack.
info. Adres: Schipholdijk 253b in 
Oude Meer. 

Voor vierde maal bij vijf horecazaken

Bokbiertocht in Centrum
Aalsmeer - Volgende week don-
derdag 26 oktober wordt alweer 
voor de vierde maal de Bokbiertocht 
door vijf horeca-gelegenheden in 
het Centrum georganiseerd. Elke 
deelnemer presenteert verschillen-
de bokbieren met uiteraard passen-
de hapjes. In Joppe serveert men 
twee bokbieren van de tap, Texels 
Bock en Jopen Bok. Bij het Wa-
pen van Aalsmeer een lokaal Bock-
bier uit Amstelveen, Bockbier van 
de Naeckte Brouwers, Bij de Praam 
Brand Dubbelbock en Amstel Bock, 
Bij de Jonge Heertjes Ritterbock en 

Konig Ludwig en bij de Zotte Wilg 
Texels Bock en La Chouffe Bock.
De bokbiertocht is van 20.00 tot 
23.00 uur en vindt plaats bij de ca-
fés de Praam (Zijdstraat) en Joppe 
(Weteringstraat), en de restaurants 
Het Wapen van Aalsmeer (Dorps-
straat), De Jonge Heertjes (Raad-
huisplein) en In de Zotte Wilg (Ui-
terweg). Kaarten à 15 euro zijn bij 
alle horecazaken te koop. Een kaart 
geeft de mogelijkheid om vijf ver-
schillende bokbiertjes te proeven, 
bij elke locatie één. Kaarten zijn te 
koop bij alle deelnemers.

Zaterdag bingo voor hele 
buurt in Place2Bieb
Kudelstaart - 12, 23, 15, 72, 41, 60 
en bingo! Yes, een rijtje vol en een 
prijs te pakken! Maar deze num-
mers corresponderen tevens naar 
leeftijden die de medewerkers van 
Place2Bieb graag op zaterdag 21 
oktober binnen zien in het cen-
trum in Kudelstaart. Voor alle leef-
tijden dus! Voor de hele buurt or-
ganiseert de Place2Bieb een bin-
go. Dock, De Binding en de buurt-
bewoners Richard en Diana slaan 
de handen wederom in één om van 

de nieuwe locatie aan de Graaf Wil-
lemlaan een plek te maken waar de 
buurt zich welkom voelt. Na de bu-
rendag in september, nu een bingo 
in oktober. Dit met een drankje en 
een hapje natuurlijk. Ook de plaat-
selijke winkeliers uit Kudelstaart 
werken graag mee en zullen voor de 
te winnen prijzen zorgen. Kosten: el-
ke ronde krijg een gratis bingokaart, 
maar met meerdere kaarten kost 1 
euro per extra kaart. De bingo bij 
Place2Bieb is van 14.00 tot 17.00 uur. 

STAGE
MUSIC SHOP

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

KOOPJE: TIP:

Elektrische gitaar 
'Richwood' vanaf  € 165,-

Lessenaar 'Boston'
(zwart) € 19,95

Heel veel kleurige
ukelele's vanaf  29,95

K3 kindergitaar
(met plectrum) € 35,95

NIEUW:

Geslaagd tweede optreden
Jubileum bij Little Hobo’s
Aalsmeer - Ze hadden een jubi-
leum te vieren. Dick Kuin en Leen 
Mulder van de Hobo String Band. 
Een paar dagen voor het optreden in 
café Joppe kwamen de twee er ach-
ter dat ze alweer 50 jaar met elkaar 
muziek maken. Leen had daarom 
afgelopen zaterdag 14 oktober een 
cadeautje voor Dick meegenomen, 
een kleine mondharmonica. Mis-
schien wel om Dick er toe te zetten 
om net als zijn grote voorbeeld, Bob 
Dylan, naast gitaar en zang ook de 
mondharmonica te gaan bespelen. 
Na deze korte onderbreking werd 
de muziek weer ingezet, want daar 
ging en gaat het om bij de Little Ho-
bo’s: Op liedjes van toen, sommigen 
uit de tijd van de Hobo String Band, 
trakteren. 
Mooie ballads en swingende coun-
trypop wisselden elkaar af. Het gaf 

variatie en het vele aanwezige pu-
bliek kon dit wel waarderen. Waar-
dering was er ook voor de niet heel 
gebruikelijke instrumenten. De viool 
en de lapsteel vulden elkaar prima 
aan, het drumstel was eigentijds en 
compact net als de elektrische con-
trabas en natuurlijk was er ook een 
hoofdrol voor de gitaar. Afwisselend 
was verder dat alle bandleden ook 
allemaal op (solo)zang van zich lie-
ten horen. 
De bandleden Dick Kuin, Leen Mul-
der, Piet van Leeuwen, Tristan Hupe 
en Jan Erik Hoeve kijken terug op 
een geslaagd tweede optreden met 
hun nieuwe band en, gezien de vro-
lijke en gezellige sfeer in Joppe, 
heeft het publiek ook genoten. 
Voor fans: Er wacht alweer een vol-
gend optreden. Op zondag 12 no-
vember in Amsterdam!

Blues, folk, country, pop, ballads
Zaterdag Ted’s Road Show 
in café Sportzicht
Aalsmeer - Zaterdag 21 oktober 
treedt Ted’s Road Show op in café 
Sportzicht in de Sportlaan. De toe-
gang is gratis en voor iedereen die 
zin heeft in een gezellige avond. 
Aanvang: 21.00 uur. 
Ted’s Road Show is een duo dat 
oorspronkelijk uit Wolverhampton 
in Engeland komt. Hun muziekstijl 
bestaat voornamelijk uit blues, folk, 
country, pop en ballads. Covers van 
onder andere Johnny Cash, J.J. Ca-
le, C.C.R., Neil Young, B.B.King, Ro-
bert Johnson, Muddy Waters en ei-
gen werk in dezelfde richting. Fred 
is al jaren muzikant en heeft in ver-
schillende bands gespeeld in Ne-
derland en Engeland. Hij heeft ook 
een muziekfestival opgezet voor 
dak en thuislozen in Utrecht,waar 
hij met onder andere met Hans Dul-
fer, Hallo Venray, Supersub, Ome 
Cor heeft samengespeeld met zijn 
band The Silent Scream. Fred heeft 

ook als solo muzikant zijn voetstap-
pen verdiend met Ted’s Road Show 
waarmee hij in kroegen, kleine za-
len en festivals in Nederland, Duits-
land, België en Engeland heeft ge-
speeld. Hij speelt soms samen met 
zijn broer Joe Publik als duo. Ted’s 
Road Show bestaat uit: Ted op zang, 
gitaren en mondharmonica en Wil-
lem op zang en akoestische gitaar. 
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- uw handtekening
- zo mogelijk uw e-mailadres
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

MELDINGSPLICHT EVENEMENTEN
Organiseert u in 2018 een evenement waarbij u meer dan 
2.000 personen op het piekmoment verwacht of het evene-
ment risicovol is? Doe hiervan dan voor 1 december 2017 
een melding bij de gemeente Aalsmeer. Stuur een mail naar 
gemeente@aalsmeer.nl . Op deze manier kunnen de veilig-
heidsdiensten rekening houden met eventuele knelpunten. U 
dient hiervoor altijd ook een evenementenvergunning aan te 
vragen. Het melden van een evenement geeft geen recht om 
een evenementvergunning.

ONTWERPBESTEMMINGSPLANNEN ‘UITERWEG 401 
- WIJZIGING WONING EN WOONARKEN’ EN ‘6E 
HERZIENING WOONARKEN - UITERWEG 93WS4’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
met ingang van 20 oktober 2017 t/m 30 november 2017 het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Uiterweg 401 - wijziging woning en 
woonarken’ inclusief de bijlagen ter inzage ligt. Tegelijkertijd 
ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘6e herziening Woonarken – 
Uiterweg 93ws4’ ter inzage, dat in samenhang met voornoemd 
bestemmingsplan wordt voorbereid. Een ieder kan tijdens deze 
periode een zienswijze over de inhoud van de ontwerpbestem-
mingsplannen naar voren brengen.

Inhoud ontwerpbestemmingsplannen
Het bestemmingsplan ‘Uiterweg 401 - wijziging woning en 
woonarken’ voorziet in de herinrichting van het perceel Uiter-
weg 401-403 (inmiddels hernummerd tot 401). Daarbij wordt 
onder meer het inmiddels gesloopte dubbele woonhuis ver-
vangen door één vrijstaande woning met bijbehorende voor-
zieningen en worden twee bestaande permanent bewoonde 
woonarken verplaatst en vernieuwd. Aan de Uiterweg 93 lig-
gen momenteel meerdere woonarken die permanent bewoond 
mogen worden op grond van het vigerende bestemmingsplan 
‘Woonarken’. De woonark met het adres Uiterweg 93ws4 is daar 
één van. Deze woonark wordt ook vernieuwd en verplaatst 
naar het perceel Uiterweg 401. Om te voorkomen dat de be-
staande ligplaats aan de Uiterweg 93ws4 opnieuw kan worden 
benut, en hierdoor feitelijk een uitbreiding van het aantal lig-
plaatsen voor permanente bewoning in de gemeente Aalsmeer 
plaatsvindt, wordt voor deze locatie een apart bestemmings-
plan voorbereid. Door middel van het bestemmingsplan ‘6e 
Herziening Bestemmingsplan Woonarken - Uiterweg 93ws4’ 
wordt deze ligplaats verwijderd.

Terinzagelegging
De stukken zijn in te zien op de volgende wijzen:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.09AD-OW01
  respectievelijk NL.IMRO.0358.11G-OW01
- via gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/web/

Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/
Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken in het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden

  van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30-
20.00 uur

- in papieren vorm bij de Balie Bouwen en vergunningen in 
het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1

aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag 
t/m woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, 
vrijdag 8.30-12.30 uur).

Zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een 
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mon-
delinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor 
kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeen-
telijke website door op de hiervoor genoemde webpagina de 
optie ‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht 
aan burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aals-
meer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmings-
plan ‘Uiterweg 401 – wijziging woning en woonarken’’ en/of 
ontwerpbestemmingsplan ‘6e herziening Woonarken – Uiter-
weg 93ws4’. Degene die buiten de openingstijden inzage wil 
hebben in de stukken en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen kan hiervoor een afspraak maken via 
het algemene tel. 0297-387575.

SUBSIDIE VOOR VERWIJDEREN ASBESTDAKEN 
De Rijksoverheid heeft bepaald dat vanaf 2024 asbestdaken in 
Nederland verboden zijn. Asbestdaken verweren in de buiten-
lucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. 
Om het risico voor de gezondheid te beperken zijn asbestda-
ken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod houdt in dat 
eigenaren van asbestdaken dit voor 2024 moeten laten verwij-
deren. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft voor 
het verwijderen van asbestdaken een subsidieregeling in het 
leven geroepen. Deze subsidieregeling stimuleert de verwijde-
ring van asbestdaken. Om meer informatie te geven over deze 
subsidieregeling en het verwijderen van asbestdaken hebben 
wij voor u een aantal vragen op een rij gezet.

Voor wie geldt de subsidieregeling?
De regeling geldt voor particulieren, (agrarische) bedrijven, 
non-profit organisaties en overheden.

Wat zijn de voorwaarden?
Het aanvragen van subsidie is mogelijk tot 31 december 2019 
en moet binnen 6 maanden na verwijdering van het asbest-
dak door een erkend bedrijf worden aangevraagd. De subsidie 
bedraagt e4,50 per m² verwijderd asbestdak met een maxi-
mum van e25.000,- per adres. Let op: Dakbeschot of andere 
asbesthoudende toepassingen komen niet in aanmerking voor 
deze regeling. 

Wat zijn de gevolgen als ik na 2024 in het 
bezit ben van een asbestdak?
Ook wanneer u na 2024 nog in het bezit bent van een as-
bestdak moet u dit alsnog verwijderen. De gemeente kan hier 
handhavend tegen optreden.

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.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Officiële Mededelingen
19 oktober 2017

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. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. 
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 
08.30-17.00 uur.

OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunnin-
gen.

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 informatie 
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de 
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen www.wijkoverlegaalsmeer.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 vergaderin-
gen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissiever-
gadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen 
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 ziens-
wijzen. 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 vergadering.

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

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

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 Staatscourant. 
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebe-
kendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

Meer informatie
Meer informatie over het aanvragen van subsidie en de voor-
waarden is te vinden op de website van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland: 
https://mijn.rvo.nl/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken 

WIJZIGINGSPLAN LANDELIJK GEBIED OOST, 
AALSMEERDERWEG (NAAST) 376 EN EEN 
ONTHEFFINGSVERZOEK HOGERE GRENSWAARDEN WET 
GELUIDHINDER (ONTWERP)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro), bekend dat in procedure wordt gebracht het ontwerp 
wijzigingsplan Landelijk Gebied Oost, Aalsmeerderweg (naast) 
376 (NL.IMRO.0358.02L-OW01). Het wijzigingsplan wordt 
opgesteld om het initiatief tot het realiseren van een vrij-
staande, particuliere woning in het lint van de Aalsmeerder-
weg mogelijk te maken. Ter plaatse van de gewenste ontwikke-
ling geldt het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost, waarin 
wordt bepaald dat het aantal woningen zoals aanwezig op het 
moment van terinzagelegging van het ontwerp van genoemd 
bestemmingsplan niet mag worden vermeerderd. De gewenste 
ontwikkeling is met het oog op die bepaling in strijd met het 
bestemmingsplan. In het bestemmingsplan is een wijzigings-
bevoegdheid opgenomen, welke de mogelijkheid biedt onder-
bouwd en onder een aantal voorwaarden woningen toe te voe-
gen aan het bestaande lint. Het wijzigingsplan dat hier voor 
ligt geeft invulling aan deze wijzigingsbevoegdheid. Naast het 
wijzigingsplan is het vaststellen van een hogere grenswaarde 
Wet geluidhinder noodzakelijk. 

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden Wet geluidhin-
der is noodzakelijk voor de te realiseren woning. Het verzoek 
hogere grenswaarden volgt uit de beoogde ontwikkeling en 
heeft betrekking op het overschrijden van de grenswaarden als 
gevolg van het wegverkeerslawaai van de Aalsmeerderweg en 
van het industrielawaai van Schiphol Oost. Ingevolge artikel 
76a van de Wet Geluidhinder is het mogelijk om voor de ge-
luidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai een ontheffing te 
verlenen. Ingevolge artikel 45 van de Wet Geluidhinder is het 
mogelijk om ook voor deze geluidsbelasting een ontheffing 
te verlenen. 

Ter informatie
Het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt 
voor een ieder ter inzage vanaf vrijdag 20 oktober 2017 t/m 
donderdag 30 november 2017:
- bij de Balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1 (openingstijden balie: maandag tot
  en met vrijdag van 8.30-14.00 (vrije inloop). Op woensdag 

is de balie open van 8.30-20.00 uur
- via gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/web/

Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/
Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm, via deze 
site is het mogelijk een zienswijze digitaal in te dienen

- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis 
van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via 
centrale balie (openingstijden balie: maandag, dinsdag en 
woensdag tussen 8.30-15.30 uur, donderdag tussen 8.30-
16.30 uur en vrijdag tussen 8.30-12.30 uur)

- via website ruimtelijkeplannen.nl http://www.ruimtelijke-
plannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.02L-OW01

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

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. 

- 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 beschikbaar 
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 omge-
vingsvergunningen 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 ver-
huismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” 
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen 
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswij-
ziging, 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 di-
verse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kinder-
toeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
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

Llanos Jr H. 30-10-1979 09-10-2017
Balogh K.K. 26-10-1991 11-10-2017

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 boven-genoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerza-
ken 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.

BEKENDMAKINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 12 ok-
tober 2017 hebben besloten de inschrijving als ingezetene 
van de volgende persoon in de basisregistratie personen (BRP) 
van Aalsmeer ongedaan te maken:
- Chidi, S. geboren op 03 oktober 1994, datum ingang onge-

daan maken van de inschrijving: 24 augustus 2017.

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Ju-
ridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend 
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. 
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een ko-
pie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres
- de datum van uw bezwaarschrift
- een omschrijving van het besluit waartegen u 
 bezwaar maakt
- waarom u het niet eens bent met ons besluit
- uw handtekening
- zo mogelijk uw e-mailadres
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?” De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis. 

De burgemeester van Aalsmeer maakt bekend dat bij zijn 
besluit van 12 oktober 2017 het reisdocument met nummer 
NXKL3H003, afgegeven op 7 september 2017, op grond van 
artikel artikel 47, lid 1 onder h van de Paspoortwet van rechts-
wege is vervallen. De reden hiervan is dat bij de aanvraag 
door de burger onjuiste gegevens zijn verstrekt, waaruit later 
is gebleken dat de burgemeester van Aalsmeer niet de tot 
afgifte bevoegde autoriteit was. De houder van dit document 
is verplicht dit in te leveren bij de burgemeester van Aalsmeer.

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: De burgemeester van Aals-
meer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken.  
U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes we-
ken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet 
het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het be-
sluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres
- de datum van uw bezwaarschrift
- een omschrijving van het besluit waartegen u 
 bezwaar maakt
- waarom u het niet eens bent met ons besluit

Vervolg op volgende blz.



De (on)mogelijkheden in de 
zorg op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Steeds meer locaties 
in Nederland worden toegankelijker 
voor mindervalide mensen, en het 
wordt nog sneller beter dankzij On-
gehinderd. Meer daarover in ‘Halte 
Zwarteweg’ op donderdag 19 okto-
ber. Esther Sparnaaij gaat daarna in 
gesprek over de (on)mogelijkheden 
in de zorg. De zorgverleners Mari-
elle Wegman, Annette Hoorn, Moos 
Putto en Wilma Klijn schuiven aan 
tafel bij ‘Echt Esther’. Vragen stel-
len aan de dames kan via esther@
radioaalsmeer.nl. Meindert van der 
Zwaard presenteert al drie jaar 
‘Aalsmeer by Night en donderdag-
avond 19 oktober vanaf 22.00 uur is 
er weer een bijzondere uitzending. 
Meindert gaat verder met het der-
de deel van de ‘October Eighties’. 
Het eerste half uur en het gehe-
le tweede uur hoor je de leukste en 
opmerkelijkste muziek uit het tijd-
perk 1980 tot 1989. Suggesties en 
verzoeknummers uit de jaren tach-
tig zijn altijd van harte welkom. Bel 
gerust tijdens de uitzending: 0297 
325858 of volg ‘Aalsmeer by Night’ 
op Facebook.

Kinderburgemeester en toneel
Kim en Laurens krijgen de kinder-
boerderij en kinderburgemeester 
op bezoek in ‘Let’s Go’ op vrijdag 20 
oktober. En natuurlijk is er swingen-
de muziek, dus reden genoeg om je 
radio om 18.00 uur af te stemmen 
op Radio Aalsmeer. Ron Leegwa-
ter opent het weekend met zijn ‘Vrij-
dagavondcafé’ van 21.00 tot 23.00 
uur. Ron en Deborah ontvangen on-

der andere wijkagent Erik van den 
Brun, die actuele politienieuws en 
preventieve beveiligingsadviezen 
geeft. Ook is Chiel Hollander te gast 
om alle ins en outs te vertellen over 
de komende Roparun. Verder speelt 
Ron weer het radiospelletje Sound-
memory met een kandidaat die kans 
maakt op de mok met zijn/haar he-
le naam erop en is Deborah er met 
haar maandelijkse social media ru-
briek om exact 22.22 uur. En er is 
contact met Yvonne Wells om te 
spreken over de Kudelstaartse voor-
stelling Calender Girls. Dit alles om-
lijst met vrolijke items en heel veel 
muziek.

Fysiotherapeut 
Afgelopen maandag schoof de Ku-
delstaartse verpleegkundige Desi-
ree Vreken aan tafel bij presentato-
ren Mylène en Elbert Huijts. Spon-
taan, zorgzaam en lieverd waren 
de woorden die volgens Vreken het 
best bij haar passen. Ook Desiree 
is op zoek gegaan naar een nieu-
we gast en gelukkig is haar dat ge-
lukt. “Onlangs vierde hij zijn 50-ja-
rig jubileum als fysiotherapeut. Ik 
wil graag weten hoe hij dat zo lang 
heeft volgehouden”, aldus de ver-
pleegkundige over Wim Hofman. 
Het antwoord op deze vragen hoor 
je aanstaande maandag 23 oktober 
vanaf 19.00 uur in ‘Door de Mangel’.
De lokale omroep Radio Aalsmeer 
is te beluisteren via 105.9 FM in de 
ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal 
radiokanaal 868 (Caiway) en www.
radioaalsmeer.nl. 

OSA steunt met passie opkomen 
voor ontwikkelingssamenwerking
Aalsmeer - Woensdag 11 oktober 
was in de raadskelder van het ge-
meentehuis de jaarlijkse presen-
tatie bijeenkomst van OSA (stich-
ting Ontwikkelings Samenwerking 
Aalsmeer). Omdat wethouder Ad 
Verburg OSA een goed hart toe-
draagt, opende hij voor de achtste 
keer de avond. Dat hij lovend sprak 
over de Stichting en over al dege-
nen die zich belangeloos inzet-
ten voor landen waar water, voed-
sel, hygiëne en medische zorg geen 
vanzelfsprekendheid is, was geheel 
op zijn plaats. Voor de inwoners van 
Aalsmeer was het een uitstekende 
gelegenheid om meer achtergrond 
informatie te verkrijgen over de 16 
projecten (of 9 organisaties) die 
in 2016 een financiële ondersteu-
ning hebben ontvangen van OSA. 
In totaal werd er een bedrag van 
32.274,22 euro uitgekeerd. 
Het geld ging naar projecten in Tan-
zania, Oeganda, Niger en Nigeria 
gekozen door de Doopsgezinde Ge-
meente, Het Wellantcollege: Aids-
bestrijding, Kinderhulp Afrika: Oe-
ganda, SVSI Joke van der Zwaan, 
Luci Beumer en Antoniusschool: 
Nepal, Stichting GA: twee projecten 

in Wit Rusland, Stichting Toetssteen, 
Jaap Overbeek: Cambodja, Stich-
ting Heart tot Children: Oeganda, 
Stichting Foundation House en Jo-
zefschool: Nigeria. De bevlogenheid 
en de passie voor ontwikkeling sa-
menwerking, de bereidheid om zelf 
de handen uit de mouwen te ste-
ken, de landen - op eigen kosten - 
te bezoeken, de contacten te onder-
houden met de inheemse bevolking 
werden door de uitgestalde foto’s 
en verslagen voelbaar. Een goede 
vondst was het om door middel van 
een door Stef Holling gehouden in-
terviews de vertegenwoordigers van 
de verschillende projecten aan het 
woord te laten. Ieder kreeg vijf mi-
nuten om zijn of haar verhaal te ver-
tellen. Naast de schrijnende woor-
den was er ook het optimisme dat 
hulp (en financiële) ondersteuning 
helpt en dat iedere euro bijdraagt. 
“Het lijkt een druppel op een gloei-
ende plaat, maar vergeet niet dat ie-
dere druppel een oceaan kan wor-
den”, sprak één van de sprekers.

Kansrijke toekomst
In Nigeria is net een ziekenhuis af-
gebouwd, een ziekenhuis waar alle 

patiënten geholpen kunnen worden 
ongeacht hun financiële status. Het 
gebouw staat er, maar nu nog alle 
apparatuur. Dokter Darc Ogunlusi - 
orthopedisch chirurg - verdient met 
zijn harde werken en inzet dat die 
apparatuur er ook komt. “Wij heb-
ben het meegemaakt dat een vrouw 
in barensweeën gewoon werd weg-
gestuurd, omdat zij geen geld had. 
In Nigeria word je niet geholpen.” 
Gelukkig is de vrouw en haar kind 
toch gered. Tabitha Dekker vertrok 
achttien jaar geleden naar de Fili-
pijnen, samen met haar partner Ab-
ner Cavan zorgt zij voor de allerarm-
ste die onder erbarmelijke omstan-
digheden leven. Zij biedt hen huis-
vesting, scholing en redt kinderen 
van 11 tot 15 jaar uit de prostitutie. 
Inmiddels is er een beschermd on-
derkomen. Door de vreselijke over-
stromingen in Nepal zijn veel Nepa-
lese gezinnen dakloos. Acht fami-
lies wonen nu in een krot - op de fo-
to’s wordt duidelijk dat krot nog een 
te vriendelijk woord is. Er wordt nu 
geld verzameld voor overstroming 
bestendige huizen. Joke van der 
Zwaan vertelt hoe ‘redders’ - daar 
waar Unicef het laat afweten - be-

pakt en bezakt de bergen intrekken. 
Bij een project in Oeganda wordt 
gespaard voor watertanks. Er is 
nergens schoon drinkwater of wa-
ter waarmee meisjes die ongesteld 
zijn zich eens lekker kunnen was-
sen. Er worden huizen neergezet 
waar aids weeskinderen onderdak 
en scholing geboden wordt. Zij heb-
ben weer een toekomst voor zich. 
Project Granny’s tot Granny’s waar 
grootmoeders huizen (laten) bou-
wen. De huisvesting was zo slecht 
dat de kinderen ziek waren. Nu 
kunnen zij weer lachen. De meisjes 
krijgen naailes en jongens leren een 
akker verbouwen. De Granny’s zor-
gen voor de kleinkinderen, omdat 
hun ouders aan aids zijn gestorven. 
Voormalige wethouder Jaap Over-
beek werd vijf jaar geleden gegre-
pen door de armoede in Cambod-
ja. Bij zijn afscheid vroeg hij geen 
cadeau’s maar een donatie voor de 
Stichting Toetssteen. Het leverde 
veel op, maar niet genoeg om vol-
doende huisjes te bouwen. Het in-
zamelen ging verder en samen met 
zijn zoon vertrok hij afgelopen ja-
nuari naar één van de armste lan-
den. Het ontbreekt aan iedere leef-
bare situatie, maar inmiddels zijn er 
nu ruim tweehonderd huisjes ge-
bouwd. 
Stichting GA zorgt voor een op-
vangcentrum voor (ex)-drug en 
drank verslaafden in Wit-Rusland.

Iedere euro goed terecht
Natuurlijk komt ter sprake of het 
geld ook daar terecht komt waar 
het zo broodnodig is. Juist omdat de 
projecten kleinschalig zijn is de con-
trole zo scherp dat er niet één euro 
in verkeerde handen terecht komt. 
“Blijf uw verhalen over goede doe-
len vertellen. Het werkt echt!” Voor-
zitter Erik Boerigter van Vereniging 
Partin - een vraagbaak voor kleine 
stichtingen - benadrukt dat ervaring 
delen de mensen aanspreekt. Voor 
meer informatie www.partin.nl.

FairTrade Gemeente 
Het is mede aan de inzet van Bet-
ty Kooij te danken dat Aalsmeer 
zich Fairtrade Gemeente kan noe-
men. Woensdagmiddag 1 november 
wordt dat gevierd in het gemeente-
huis. OSA steunde het sympathieke 
project. Meer informatie is te vinden 
op: www.fairtradegemeenten.nl 
Meer informatie over OSA op de 
website: www.osa-aalsmeer.nl
Janna van Zon 
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WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
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. Re-
ageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Distelvlinderstraat 5, 1432 MP (Z-2017/051053), het plaat-

sen van een dakkapel op de voorgevel van een woning
- Eiland Westeinderplassen, sectie H nr. 570, (Z-2017/051138), 

het plaatsen van een bergkist
- Doelstraat 13 en 14, 1433 DA (Z-2017/051332), het plaat-

sen van een nieuwe stalen damwand en een gevel van 
woonhuis binnen de beschermingszone van een primaire 
waterkering

- Zijlijnstraat 43 en Doelstraat 14, 1433 DC (Z-2017/051330), 
het inrichten van een tijdelijke bouwplaats, het aanleggen 
van 2 dammen met duikers ten behoeve van een inrit naar 
de bouwplaats en het plaatsen van houten meerpalen in de 
primaire watergang 

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) 
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u 
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie. 
- Schweitzerstraat 64, 1433 AH (Z-2017/042115), het plaat-

sen van een dakkapel aan de voorgevel. Verzonden: 10-10-
2017

Ligplaatsvergunning woonarken, vergunning 
verleend *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende ligplaatsvergunning(en) is/zijn verleend. Te-
gen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
-  Stommeerweg 72 ws 17, 1431 EX (Z-2017/022128), het 

wijzigen van de tenaamstelling en het verplaatsen van de 
woonark vanaf de Stommeerweg 72 ws 10. Verzonden: 04-
10-2017

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure. De beslistermijn is 
verlengd met zes weken
De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing van 
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Oosteinderweg 171, 1432 AK (Z-2017/044042), het geheel 

renoveren van de woning, het plaatsen van een uitbouw 
aan de achterzijde, het plaatsen van een dakkapel aan de 
voor- en achterzijde en het vervangen van de kozijnen

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding is geaccepteerd:
- Oosteinderweg 171, 1432 AK (Z-2017/044040), het ge-

deeltelijk slopen van een woning ten behoeve van een 
renovatie

- Lijnbaan 5, 1431 CH (Z-2017/046304), het slopen van een 
fietsenstalling van een kerk

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

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 evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Van Cleeffkade 15, 1431BA (Z-2017/051339), Personeels-

feest Heineken Nederland op 4 november 2017, ontvangen 
13 oktober 2017

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen 
wij u naar de site van www.cbf.nl .

TER INZAGE
t/m 19-10-17 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbe-

stemmingsplan ‘2e herziening Nieuw Oostein-
de - Hornweg 315’ en ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden met de daarop betrekking heb-
bende stukken. 

t/m 19-10-17 het ontwerpbestemmingsplan ‘ Woonarken –
Uiterweg 53’ met bijbehorende stukken en het 
ontwerp-bestemmingsplan ‘5e herziening be-
stemmingsplan Woonarken - Uiterweg 93’, dat 
in samenhang met voornoemd bestemmings-
plan wordt voorbereid.

t/m 25-10-17 documenten m.b.t. intrekken naamge-
ving openbare ruimte “Nieuwe Aalsmeerder-
laan”, en toekennen naamgeving openbare 
ruimte ”Burgemeester Hoffscholteweg” aan 
de toekomstige weg tussen de Burgemees-
ter Kasteleinweg en de Aalsmeerderweg. (Z-
2017/044848) 

t/m 27-10-17 aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bij-
behorende stukken m.b.t. Hornweg132 (Z-
2017/009326), het oprichten van een woon-
huis.

t/m 02-11-17 het ontwerpbestemmingsplan ‘2e herziening 

Hornmeer - Meervalstraat-Roerdomplaan’, 
beeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit (met 
de bijbehorende stukken tegelijkertijd met het 
ontwerpbestemmingsplan) ter inzage met in-
gang van 22 september 2017 t/m 2 november 
2017

t/m 03-11-17 de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. het oprichten 
van een woonhuis met berging en het aanleg-
gen van een in- en uitrit op Hornweg 172, (Z-
2017/031473)

t/m 10-11-17 de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. het oprichten van 
een woonhuis op Machineweg 208 (kavel 7), 
1432 EV (Z-2017/033858)

t/m 16-11-17 het vastgestelde paraplubestemmingsplan 
met bijbehorende verbeeldingen, planregels 
en toelichting 

t/m 23-11-17 aanvraag om omgevingsvergunning, ontwerp-
beschikking omgevingsvergunning in afwij-
king van het bestemmingsplan Green Park 
Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 
7, Schipholparkeren deelgebied 3, de ruimte-
lijke onderbouwing en de overige daarop be-
trekking hebbende stukken

t/m 27-11-17 zakelijke beschrijving van overeenkomst tot 
kostenverhaal - Uiterweg 139, Aalsmeer - 
Zaaknummer Z-2017/045444

t/m 30-11-17 ontwerp-wijzigingsplan Landelijk Gebied Oost, 
Aalsmeerderweg (naast) 376 en een onthef-
fingsverzoek hogere grenswaarden Wet geluid-
hinder (ontwerp) met bijbehorende stukken 

t/m 30-11-17 het ontwerpbestemmingsplan ‘Uiterweg 401 - 
wijziging woning en woonarken’ inclusief de 
bijlagen en het ontwerpbestemmingsplan ‘6e 
herziening Woonarken - Uiterweg 93ws4’ ter 
inzage, dat in samenhang met voornoemd be-
stemmingsplan wordt voorbereid

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.

Taxatiedag oude boeken
Aalsmeer - Heeft u oude boeken, 
bijbels, handschriften, ansichtkaar-
ten of prenten in huis? En bent u 
altijd al nieuwsgierig geweest naar 
wat deze materialen waard zouden 
zijn? Pak ze dan goed in en neem ze 
mee daar de bibliotheek. 
Taxateur, antiquaar en veilinghouder 
Arie Molendijk is aanstaande zater-
dag 21 oktober aanwezig in de bi-
bliotheek in de Marktstraat om ou-
de boeken te taxeren. De taxatie 
wordt zoveel mogelijk gedaan aan 
de hand van recent verschenen vei-
lingcatalogi. Een nauwkeurige vast-
stelling van de waarde van de boe-
ken is afhankelijk van de druk en de 
staat waarin het boek verkeert. 
Met enige regelmaat komen er op 
dit soort dagen uiterst zeldzame 
werken voor de dag en soms doe-
men zelfs geheel onbekende boe-
ken op. Arie neemt voor iedereen, 
één voor één, de tijd om een duide-
lijke taxatie te geven van de meege-
brachte materialen. Mochten er in-
teressante werken tussen zitten dan 
kunnen deze direct verkocht wor-
den. Voor een eventuele restauratie 
kan een afspraak gemaakt worden. 
Heel zeldzame boeken kunnen in 

aanmerking komen voor een taxa-
tierapport voor de verzekering. Zo’n 
rapport kan dezelfde dag worden 
opgemaakt. Arie Molendijk heeft in-
middels bijna 1.000 taxatiedagen op 
zijn naam staan. De toegangsprijs 
bedraagt vijf euro per persoon, ter 
plekke aan hem te voldoen onge-
acht het aantal te taxeren boeken. 
Kom zaterdag 21 oktober met ou-
de boeken naar de bibliotheek in de 
Marktstraat. Inloop tussen 13.00 en 
16.00 uur. Deelname en wachttijden 
zijn afhankelijk van de opkomst.
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Zaterdag presentatie nieuw album
Ernst Jansz en ‘De Neerkant’
Aalsmeer - Op zaterdag 21 oktober 
presenteert Ernst Jansz zijn nieuwe 
album ‘De Neerkant’ in De Oude Vei-
ling in de Marktstraat. Het concert 
begint om 20.30 uur en de toegang 
bedraagt 20 euro per persoon. Kaar-
ten reserveren kan via scr@pieter-
groenveld.com. Het album ‘De Neer-
kant’ geeft een beeld van wie Ernst 
Jansz is, waar hij muzikaal staat. Er 
klinkt iets door van de muziek van 
CCC Inc. (folk, Americana, coun-
try), naast invloeden van de Indi-
sche achtergrond van Jansz (Kron-
tjong). Aangezien CCC Inc. inmid-
dels 50 jaar bestaat en Jansz daar 
zijn muzikale carrière is begonnen, 
zit hij nu zelf ook 50 jaar in het vak 
en is ‘De Neerkant’ dus in meer dan 
één opzicht een jubileumalbum. Na 
CCC Inc. begint Ernst Jansz diver-
se bands: Slumberlandband (1975), 
Rumbones (1977) en vervolgens in 
1978 Doe Maar, dat wegens teveel 
succes in 1984 wordt opgeheven. In 
1976 toert Jansz voor het eerst met 
Boudewijn de Groot en in de jaren 
daarna zal hij nog regelmatig als be-
geleider, bandleider en producer met 
Boudewijn de Groot samenwerken. 
Ook met Bram Vermeulen gaat Jansz 
op tournee en ook voor hem pro-
duceert hij platen. Daarnaast heeft 
Jansz nog andere projecten samen 
met Doe Maar-maatje Jan Hendriks. 
Met Midnight Hour (1986) bren-

gen ze Soul-klassiekers en voor Ri-
enne Va Plus (1990 - 1992) laten ze 
zich qua tekst en muziek inspireren 
door de jaren dertig en veertig. Sinds 
2000 maakt Jansz met enige tussen-
pozen solo-albums met ingetogen, 
intieme liedjes, waarbij hij in toene-
mende mate zijn Indische roots ver-
kent. CCC Inc. is in 1974 officieel op-
geheven, maar eigenlijk altijd blijven 
bestaan en met regelmaat blijven 
optreden. Dit najaar vieren ze hun 
50-jarige bestaan met een jubileum-
tournee. Ook Doe Maar heeft na de 
opheffing in 1984 in 1999 een door-
start gemaakt. Tot op heden treedt 
de band nog steeds met groot suc-
ces op. Ernst Jansz toert dit najaar 
solo in diverse theaters.

Publieksprijswinnaar Nel Spaargaren bij haar schilderij.

Winnaars Amazing Amateurs bekend

Gouden penseel van KCA 
voor Nel Spaargaren
Aalsmeer - KCA kan tevreden te-
rugkijken op de tentoonstelling 
Amazing Amateurs in het Oude 
Raadhuis. Ruim 700 bezoekers heb-
ben de tentoonstelling bezocht. Ook 
de laatste middag op zondag 15 ok-
tober  werd druk bezocht. Mari-
an Kaaijk, voorzitter KCA, maakte 
de winnaars bekend. Eerst de prij-
zen van de vakjury en vervolgens de 
prijzen van de publieksjury.
De vakjury bestond dit jaar uit: An-
nelie Klein Sprokkelhorst, Annemiek 
Rozenberg, Heleen van Haaften en 
Miep Maarse. De werken zijn be-
oordeeld op basis van de volgende 
criteria: Kwaliteit, Techniek, Kleur-
gebruik en Originaliteit.

Humorvol en intensief
Winnaar bij de vakjury was dit jaar 
Hansje Havinga met werk in uit-
voering. De jury was het er una-
niem over eens dat dit werk de eer-
ste plaats verdient. De presenta-
tie is humorvol en laat tegelijker-
tijd ook zien dat het een zeer inten-
sief werk is om  draad en kraal tot 
een mooi sieraad om te vormen. Het 
resultaat zijn kleine sculpturen, die 

bovendien de mens kunnen versie-
ren. De tweede prijs ging naar Paula 
Schulte met het masker. Een verstild 
in zichzelf gekeerd masker. Lijkt op 
hout, maar is prachtig keramiek op 
raku gestookt en suggereert een 
boom. Niets is minder waar. En de 
derde prijs ging naar Ingrid Wiebe-
Otto met beukenbos. Volgens de ju-
ry was dit een eigenzinnig werk met 
leuk materiaalgebruik en een mooie 
eigen interpretatie van een beuken-
bos.

Publieksprijs 
Daarna werd de publieksprijs be-
kend gemaakt. Meer dan 300 men-
sen hadden hun stem uitgebracht. 
De winnaar dit jaar is Nel Spaarga-
ren met haar prachtige pastel met 
de titel ‘Herfst vuurlijn’. Zij kreeg 
de wisselbokaal, de Gouden Pen-
seel, die nu nog even bij KCA is om 
te zorgen dat haar naam er ook bij 
gegraveerd wordt. Tweede is Mar-
greet Brakel geworden met haar 
acrylschilderij ‘Bloemen’ en de der-
de prijs van de publieksjury is voor 
het olieverfschilderij met een mooi 
stilleven van Gerard Zelen.

Eindopbrengst van 2e KWF 
Korenmarathon: 10.471,84

zijn”, aldus voorzitter Jan Kwak van 
KWF Aalsmeer. Vorige week zondag 
8 oktober kon tijdens de Grand Fina-
le de tussenstand van 9.225 euro be-
kend gemaakt worden en dat was al 
een bijzonder mooi bedrag. Maar nu 
er nog eens 1.246 euro bijgekomen 
is uit de opbrengst van een deel van 
de baromzet en uit de donaties in 
de collectebussen bij de garderobe, 
is het eindbedrag 10.471 euro na-
tuurlijk helemaal geweldig. “Ten op-
zichte van vorig jaar is het een toe-
name van 1.864 euro. Waarschijn-
lijk heeft het er mee te maken dat 
er meer koren meededen of dat er 
meer bezoekers waren of door een 
andere spreiding van de optredens, 
waardoor koren en bezoekers langer 
bleven om een drankje te nuttigden. 
Maar de vriendelijke glimlach van de 

garderobe mannen Dex, Kaj, Niels 
en Storm zal er zeker toe hebben bij-
gedragen dat er veel geld in de col-
lectebussen gedoneerd werd”, voegt 
penningmeester Marlien Smit toe.

Volgend jaar weer
Vorige week was al bekend dat de 
directie van De Studio’s ook volgend 
jaar weer de gelegenheid geeft om 
het evenement te organiseren en 
daar maakt KWF Aalsmeer graag 
gebruik van. “Eerst dit afronden en 
evalueren”, zegt voorzitter Kwak: “En 
dan begin van het nieuwe jaar weer 
volop aan de gang om er in het na-
jaar weer zo’n geweldige dag van te 
maken.” Foto’s en video’s van de af-
gelopen KWF Korenmarathon zijn te 
vinden op www.kwfaalsmeer.nl of te 
zien via Facebook.

Geslaagd Duo-Concert 
Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - Zaterdag 14 oktober 
gaf Aalsmeers Harmonie een duo-
concert met de Spaarnebazuin uit 
Haarlem in de Doopsgezinde kerk. 
Het was een geslaagd concert, met 
een afwisselend programma. Bei-
de orkesten staan onder leiding 
van Maron Teerds, en hij verzorg-
de de ook de aankondigingen van 
de stukken. Eerst was het de beurt 
aan Aalsmeers Harmonie, voor wie 
dit concert een try-out was voor het 
komende concours. Als eerste klonk 
David of the White Rock, een tradi-
tioneel Wales lied. Vervolgens klon-
ken de twee concoursstukken: Pi-
noccio van Alex Poelman en Lebui-
nus ex daventria van Peter Kleine-
Schaars. Twee heel verschillende 
stukken, met genoeg uitdagingen 
er in. De harmonie kwam er goed 
doorheen en wist mooie muziek te 
maken. Natuurlijk zijn er nog verbe-
terpunten en daar gaat de komen-
de weken hard aan gewerkt wor-
den. Het concours is op 18 novem-

ber in Zutphen. Voor de pauze sloot 
het orkest af met wat lichtere mu-
ziek: Total Toto, met bekende hits 
van deze band. Na de pauze lied de 
Spaarnebazuin van zich horen. Op 
het programma stonden onder an-
dere St. Louis Blues March, Pila-
tus-Mountain of Dragons, The Lord 
of the Rings en Michael Jackson’s 
BAD. Daarna lieten de orkesten ge-
zamenlijk (met zo’n 70 muzikanten) 
Moment for Morricone horen, met 
muziek uit de films ‘Once Upon a 
Time in the West’ en The Good, the 
Bad and the Ugly. Het concert werd 
afgesloten met de hit Uptown Funk.
De komende weken zet Aalsmeers 
Harmonie de puntjes op de i om 
zo een goed resultaat te halen op 
het concours. Daarna richt zij zich 
op het Champagneconcert dat op 
27 januari plaatsvindt, ook in de 
Doopsgezinde Kerk in Aalsmeer. 
Meer informatie over de harmonie 
en haar activiteiten: www.aalsmers-
harmonie.nl. 

Johan Dekker 40 jaar bij 
mannenkoor Con Amore
Aalsmeer - Maandag 9 oktober is 
koorlid Johan Dekker in het zonne-
tje gezet bij Con Amore. Tijdens de 
repetitieavond heeft de huldiging 
plaatsgevonden. In bijzijn van zijn 
echtgenote, want Cobi stapte on-
verwachts aan de arm van de voor-
zitter binnen. Op 3 oktober in 1977 is 
Johan aspirant-lid geworden bij het 
Aalsmeerse mannenkoor. Hij mocht 
blijven en heeft dit tot nu toe veer-
tig jaar volgehouden! Tijdens zijn 
lidmaatschap is hij bijna 20 jaar be-
stuurslid geweest, meestal als alge-
meen adjunct, dus de man die over-
al inzet baar was. Hij heeft een he-
le tijd de kleding van het koor in be-
heer gehad en zich vele jaren inge-
zet voor de muziek van het koor in 
de muziekcommissie. Voor zijn veer-
tig jarig koorjubileum ontving Johan 

Dekker de oorkonde van het koor, 
een cadeaubon en de gouden Con 
Amore speld. Voor echtgenote Co-
bi was er een mooie bos bloemen.

Eerste plaats kleur: Henk Vos. Luchtballonnen over Alphen.

Eerste en tweede plaatsen Henk Vos

Eerste interne competitie 
bij Fotogroep Aalsmeer
Aalsmeer - De Fotogroep Aalsmeer 
had op maandag 25 september de 
eerste ronde interne competitie met 
een vrij onderwerp. Zowel kleur als 
zwart/wit foto’s konden worden in-
geleverd. De meeste leden leverden 
hun beste foto’s in voor deze onder-
linge wedstrijd waardoor er zo’n 41 
foto’s te beoordelen waren. Alle fo-
to’s waren ingelijst in passe-partout.
Alle leden gaven vervolgens een 
waardering aan de ingeleverde foto’s 
door middel van punten.  De punten-
telling leverde de volgende resulta-
ten op: Zwartwit: 1e plaats Henk Vos 
(Amsterdam bij Avond 1); 2e plaats 
Henk Vos (Amsterdam bij Avond 2); 
gedeelde 3e plaats Adrie Kraan (Kel-
pies) en Anton van Overveld (Velu-
we). Kleur: 1e plaats Henk Vos (lucht-

ballonnen boven Alphen); 2e plaats 
Henk Vos (Amsterdam bij Avond 3); 
3e plaats Ton Horstman (winkelcen-
trum New York). Een selectie van de 
ingezonden foto’s zal worden ten-
toongesteld in het Boerma Insti-
tuut aan de Legmeerdijk. Op 23 ok-
tober heeft de Fotogroep de volgen-
de groepsavond met als onderwerp 
een uitleg over straatfotografie. Te-
vens is er deze avond de gelegen-
heid voor alle leden om een beperkt 
aantal foto’s in te leveren om nader 
te bespreken. Voor de rest van het 
seizoen is een interessante agenda 
samengesteld met een aantal uitda-
gende fotografische opdrachten. De-
ze agenda is op de website gepubli-
ceerd. Belangstelling? Kijk verder op 
www.fotogroepaalsmeer.nl. 

Mooie zangvoordracht ACOV
Aalsmeer - Zaterdag 14 oktober viel 
er in de Open Hof Kerk het Requiem 
van Brahms (1833-1897) uitgevoerd 
door Aalsmeers Christelijk Oratorium 
Vereniging te beluisteren.
Dirigent Danny Nooteboom wist - 
met zijn interpretatie - het publiek 
opnieuw te verrassen met een goed 
zingend koor, uitstekende solisten en 
door de begeleiding te laten uitvoe-
ren op de vleugel, bespeeld door Ju-
lia Buizer en Julia Zaytseva. Het was 
de combinatie van zwaarte en licht-
heid die de avond tot een muzikaal 
interessant geheel bracht. Johan-
nes Brahms componeerde het requi-
em in 1868. Niet bedoeld voor de zie-
lenheil van de dode, maar als muziek 
voor hen die een geliefde betreuren. 
Het is een Hooglied van troost voor 
de nabestaanden en het kunnen ver-
zoenen met de dood.

Niet bepaald lichte kost. 
Er werd veel van het koor gevraagd. 
Maar dat slaagde er in een prachti-
ge zangvoordracht te geven. Wan-
neer het koor krachtig inzet om ver-
volgens zacht en teder ‘Want zij zul-
len getroost worden’ te zingen, dan 
gebeurt er wat in het hoofd van de 
mens. Dat gevoel overkwam het veel-
talig publiek ook bij het jubelende 
‘Maar het Woord des Heren blijft tot 
in eeuwigheid’. Een muzikale troos-
tende blijheid in tijd van zwaar ver-
driet. Tenor Ago Verdonschot liet 
een knap staaltje ademhalingstech-
niek horen en zien. Het koor - aan-

gevuld met een zestiental gastzan-
gers - ondersteunde op fraaie wijze 
de sopraan Elise van Es - die er even-
als de beide pianistes prachtig uitzag. 
In het slotkoor zingen de bassen ‘Ja, 
zegt de Geest’. Het gaat maar om één 
gezongen regel, maar wel van zo’n 
schoonheid! Het Requiem werd zon-
der pauze uitgevoerd en menig koor-
lid voelde na ruim een uur behoor-
lijk de voeten, maar ook zij waren 
blij met de geslaagde uitvoering. Van 
hen veel lof voor de dirigent. Zijn in-
breng is van een niet te onderschat-
ten waarde, maar die kan hij ook ten 
uitvoer brengen omdat hij beschikt 
over een goed koor. Met hun krach-
tige stemmen wisten zij het overko-
mende vliegtuiglawaai tot bijna nul te 
reduceren.  

Zingen voedt de geest
Het Credo van ACOV:  ontdekken, 
verbazen, leren, hard werken, ontroe-
ren, verbeteren, ontspannen en voor-
al genieten. Zingen bij ACOV bete-
kent streven naar kwaliteit en harmo-
nie. Luisteren naar muziek verruimt 
en voedt de geest - niemand kan dat 
zo mooi uitleggen als professor Dick 
Scherder. Maar wat hij vervolgens 
zegt: ‘Zelf zingen voedt de geest het 
allermeest!’ Wellicht is dat een mooie 
stimulans om u aan te melden via 
www.acov.nl. Het volgende concert is 
16 maart 2018, dan wordt uitgevoerd 
De Johannes Passion van J.S.Bach in 
de Sint Urbaniskerk in Bovenkerk. 
Janna van Zon 

Theaterrecensie
Champagne met Bob & 
Gon en La Dietrich
Aalsmeer - Het nieuwe seizoen van 
Bob & Gon gehouden in The Club 
van Studio Aalsmeer begon zondag 
15 oktober fonkelend met een glas 
champagne dat het publiek werd 
aangeboden door de firma Witte-
bol. Het drankje paste uitstekend bij 
de glamour en glitter sfeer van deze 
middag. Op het podium een prach-
tige kaptafel fraai uitgelicht. Verder 
de attributen die horen bij een ster 
die Marlene Dietrich was. Aan de 
kapstok de witte bontmantel die zij 
altijd zo gracieus om haar weelderi-
ge lichaam wist te draperen. 
Met de filmbeelden - passend bij de 
omgeving van La Dietrich - kon het 
publiek genieten van een heerlijke 
theatermiddag waar Wilma Bakker 
als La Dietrich optrad. En hoe zeg! 
Wilma Bakker vertolkt haar rol zo in-
tens dat je als het ware La Dietrich 
op het podium ziet staan. Zij werd 
voortreffelijk begeleid door de pia-
nist Erik Lansink. Zijn rol is essenti-
eel, het is meer dan alleen maar het 
bespelen van de toetsen. 

“Ik sliep met zoveel mannen”
Het heeft La Dietrich nooit aan man-
nen ontbroken, zij vielen voor haar 
als een blok. Je wordt duizelig van 
de hoeveelheid. La Dietrich wordt 
ontdekt door regisseur Josef von 
Sternberg. Tijdens de auditie moet 
zij steeds maar weer heen en weer 
lopen. “Ik voelde mij als een koe op 
de markt.” Zij zong een brutaal lied: 
‘Ich bin von kopf bis fuss auf liebe 
eingestellt’ en doet dat op zo’n een 
wijze dat menig man hier behoor-

lijk onrustig van wordt. Het zou haar 
wereldberoemd maken, maar het le-
verde haar overigens ook de scheld-
naam van ‘stoephoer’ op, zo vertelt 
zij tijdens de voorstelling. Zij gaat 
naar Hollywood, naar Las Vegas 
en ook daar liggen de mannen aan 
haar voeten. Zij ontvangt postzak-
ken vol brieven van verliefde aan-
bidders. “Ik sliep met zoveel man-
nen dat ik de tel ben kwijtgeraakt.” 
Maar behalve over al die verlief-
de mannen gaat het ook over de 
oorlog, over the Nazi’s ‘I hate tho-
se guys’, over het verstoppen van 
geweren in kinderwagens en over 
Joodse slachtoffers “Vraag niet 
waarom ik huil.” La Dietrich blijkt 
een vrouw die er een eigen mening 
op na houdt. “Als ik mijn stem ver-
hef ben ik duidelijk te horen!” En het 
gaat over haar dochter Maria. Zij 
zingt een ontroerend lied over haar 
blonde baby. “Ik ben moeder en ac-
trice tegelijkertijd.” Door de voor-
stelling heen veroudert La Dietrich 
op een ontroerende wijze. Haar grij-
ze haren worden dun, zijn niet meer 
mooi gekapt. De make-up en oor-
bellen verdwijnen. Er wordt er geen 
champagne meer gedronken, maar 
water. Zij transformeert van een 
femme fatale - een grande dame - 
naar een fragiele dame. Gelukkig 
valt er toch nog één man uit het pu-
bliek voor haar op zijn knieën! En 
bedankt haar met een kushand. En 
zij krijgt een overweldigend bos roze 
rozen. Het is een passend einde van 
een mooie theatermiddag.
Janna van Zon

Wandelen langs kunstkasten (16)
Kunstkast van meester Niek
Aalsmeer - Na slechts 500 meter 
verwijderd van het café tafereel ge-
schilderd door Bob van den Heu-
vel staat bij de Kolenhaven aan de 
Stommeerweg kunstkast nummer 
zestien beschilderd door Meester 
Niek van de Josef School. Zelf geeft 
Meester Niek aan dat hij blij is met 
de plek. 
‘Ik rijd er iedere dag op weg naar 
school langs. Het moest voor mij 
een kindvriendelijke kast worden en 
omdat ik zoveel ruimte kreeg, twee 
kasten naast elkaar, koos ik voor de 
drie karakters uit de animatiefilm: 
My neighbour Toroto.”
Het is aan te raden even om de 
kunstkast heen te lopen en de fraai 
beschilderde achterkant te bekij-
ken, want daar zie je de Katbus af-
gebeeld! Deze Japanse animatie-
film uit 1988 was voor meester Niek 
een eye-opener. Hij zou het fantas-

tisch vinden wanneer alle kinderen 
en liefst ook alle volwassenen door 
zijn kast de poppetjes gaan herken-
nen en dat iedereen daarna naar de 
film gaat kijken.
Janna van Zon

Aalsmeer - De eindafrekening van 
de tweede KWF Korenmarathon is 
binnen, de inhoud van de collecte-
bussen bij de garderobe is geteld 

en dit alles resulteert in een eind-
bedrag van maar liefst 10.471,84 eu-
ro. “Een fantastisch bedrag waar we 
met zijn allen heel trots op kunnen 
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Sterkere spreiding export 
bloemen en planten
Aalsmeer - Tot en met september 
is de exportwaarde van bloemen 
en planten vanuit Nederland met 
6% geklommen tot bijna 4,7 mil-
jard. Trends als een sterkere sprei-
ding over meer landen, een snellere 
groei bij bloemen en de forse toena-
me naar Duitsland zetten door. Dit 
stellen VGB en Floridata vast op ba-
sis van de exportstatistieken. Het af-
gelopen kwartaal was het veertien-
de in een reeks met een positieve 
afsluiting. Exporteurs constateren 
dat de internationale concurrentie 
toeneemt. 
”Nederland kan de wereldwijd ster-

ke positie vasthouden door blijvend 
te investeren in ICT, de beschikbaar-
heid van een breed pakket en logis-
tieke effi ciency”, aldus Floridata en 
de VGB. September bleef met een 
toename van 4% iets achter bij de 
gemiddelde groei van afgerond 6% 
dit jaar. 
De kwartaalomzet in vergelijking 
met het derde kwartaal 2016 ein-
digde met ruim 1,2 miljard 2,6% ho-
ger. De effecten van de recent aan-
gekondigde verhoging van het lage 
BTW-tarief op de binnenlandse af-
zet van bloemen en planten zijn las-
tig in te schatten. In Europees ver-

Halloween party bij Geoff’s
Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 
28 oktober organiseert Geoff’s een 
Halloween party. Aanvang is 20.00 
uur en bezoekers wordt gevraagd 
verkleed te komen. Degene die het 
leukst verkleed komt, krijgt een di-
ner aangeboden voor twee perso-
nen bij Geoff’s. Muziek verzoekjes 
kunnen deze avond ingediend wor-
den bij de dj. 

Kookworkshop barbecue
Op zaterdag 4 november begint bij 
Geoff’s om 17.00 uur een barbecue-
kookworkshop op de Kamado bar-
becue. Er wordt uitleg gegeven over 
de barbecue, diverse kooktechnie-
ken op de barbecue getoond en de 
deelnemers aan de kookworkshop 
gaan zelf een driegangen menu be-
reiden op de barbecue. Aanslui-
tend kan deze avond een Moonlight 
rondvaart over de Ringvaart en de 
Westeinderplassen gemaakt wor-
den. De moeite waard, want het is 
die avond volle maan. De rondvaart 
vindt alleen plaats mits het weer 
het toelaat. De kookworkshop en 

de rondvaart zijn los te boeken. De 
workshop is een avondvullend pro-
gramma en is inclusief het eten van 
de zelfgemaakte gerechten. De kos-
ten zijn 45 euro per persoon inclu-
sief een welkomsdrankje.
De rondvaart voor de volle maan 
tocht kost 12,50 euro per persoon 
inclusief een welkomsdrankje.

Zelf pizza bakken
Op zaterdag 25 november staat bij 
Geoff’s een pizza/broodbak work-
shop op de hout gestookte pizza 
oven op het programma. Zelf een 
overheerlijke pizza bakken en daar-
na deze gezellig zelf opeten met een 
drankje. De workshop is inclusief 
recepten en uitleg over de pizza en 
begint om 17.00 uur. De kosten zijn 
21,50 euro per persoon inclusief een 
welkomsdrankje. 
Kaarten voor de workshops en de 
rondvaart zijn te boeken via info@
geoffs.nl of bel 06-55332557. Adres: 
Aalsmeerderdijk 452 in Aalsmeer-
derbrug. Kijk voor meer informatie 
op www.geoffs.nl.

75+ Club te gast bij Brood- 
en Banketbakkerij Vooges
Aalsmeer - De 75 + club van de 
Vrienden van het Zorgcentrum 
Aelsmeer brengt twee maal per 
jaar een bedrijfsbezoek aan één 
van haar leden Op 12 oktober was 
de club te gast bij Vooges Brood- 
en Banketbakkerij op het industrie-
terrein aan de Visserstraat. De op-
komst was overweldigend. In zijn 
welkomstwoord vermeldde voorzit-
ter Berry Philippa onder andere dat 
het bedrijf al 102 jaar bestaat. Hier-
na werd de nieuwe directeur van 
het zorgcentrum Frans Knuit in de 
gelegenheid gesteld zich even voor 
te stellen aan de 75 + club. Vervol-
gens kreeg eigenaar Wim Engel het 
woord. Samen met zijn vrouw Corine 
en zoon Jasper heeft hij de leiding 
van het bedrijf waar ruim 60 per-
sonen werkzaam zijn. Vooges heeft 
een aparte bakkerij en drie winkels. 
Een vierde winkel wordt binnenkort 
geopend in Mijdrecht. Al het brood 
en banket wordt nog altijd ambach-

telijk bereid en handmatig gecon-
troleerd tijdens het gehele proces. 
Zo kan de beste kwaliteit worden 
gegarandeerd, zowel voor particu-
liere en zakelijke klanten. Vermeld 
mag nog worden dat Jasper in 2006 
tot ‘Beste Banketbakker van Neder-
land’ is benoemd. Vervolgens werd 
een uitvoerige rondleiding gegeven 
in de bakkerij waarbij werd aange-
toond dat ambachtelijk werken en 
moderne technieken heel goed sa-
men kunnen gaan. Het was indruk-
wekkend wat er getoond werd. Na 
afl oop werd er nog gezellig gebor-
reld en genoten van lekkere hapjes, 
klaargemaakt door de koks van het 
Zorgcentrum Aelsmeer. Bij vertrek 
kregen de bezoekers een tas mee 
met overheerlijke producten, bereid 
door Vooges Brood- en Banketbak-
kerij. De Vrienden kijken terug op 
een zeer geslaagde bijenkomst. Het 
volgende bedrijfsbezoek zal in het 
voorjaar van 2018 plaatsvinden.

Voorlichting ‘Hoe maak ik 
een studiekeuze?’
Uithoorn - Aankomende studen-
ten moeten zich vóór 1 mei 2018 
hebben aangemeld voor hun studie 
om recht te hebben op een studie-
keuzecheck. De studiekeuzecheck 
houdt in dat je nog vóór de start van 
de opleiding kunt uitzoeken of deze 
opleiding echt bij je past. Sommige 
opleidingen in het hoger onderwijs 
hebben een beperkt aantal plaat-
sen. Zij kunnen een numerus fi xus 
instellen. Dat betekent dat als meer 
studenten zich aanmelden voor zo’n 
opleiding, je mee moet doen aan de 
selectie door de onderwijsinstelling 
voor een plek. Inschrijving is bin-
nen afzienbare tijd, namelijk uiterlijk 
15 januari 2018. Dat is sneller dan 
je denkt! 
Het is iets van alle tijden, maar best 
lastig om op jeugdige leeftijd te kie-
zen voor een studie en te beden-
ken wat voor werk je later wilt gaan 
doen. Herkenbaar? Een studiekeuze 
maken is iets heel persoonlijks en 
een belangrijke beslissing. Er is veel 
aanbod en alles lijkt even boeiend te 
zijn. Maar hoe ga je uitzoeken welke 
studie het beste bij je past? Hoe kies 
je? En wat kan je als ouder doen om 
je kind te helpen bij het studiekeu-
ze proces? Om wat overzicht te cre-

eren in het studiekeuzeproces geeft 
Noloc erkend studiekeuzecoach 
Rose-Marie Lucas van Rooskleurig 
Coaching op zaterdag 4 november 
voor 14.00 tot 15.15 uur een gratis 
voorlichtingsbijeenkomst ‘hoe maak 
ik een studiekeuze?’. Deze is be-
doeld voor scholieren die een MBO, 
HBO of WO studie gaan kiezen en 
voor hun ouders. 
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst 
kom je meer te weten over het ma-
ken van een studiekeuze. Denk 
hierbij aan de mogelijkheden bin-
nen ‘onderwijsland Nederland’, de 
wet- en regelgeving, succes- en af-
valfactoren voor een studiekeuze en 
het doorlopen van een 7 stappen-
plan bij studiekeuze. Ook als ou-
der kan je helpen. Maar hoe doe je 
dat en ga je hierover in gesprek met 
jouw zoon of dochter? 
Uiteraard is er volop ruimte voor 
het stellen van vragen en na afl oop 
krijg je de tips en adviezen mee naar 
huis! Iets voor jouw zoon of dochter? 
Meld je dan aan info@rooskleurig-
coaching.nl of bel 06-53135015. De 
voorlichtingsbijeenkomst op 4 no-
vember van 14.00 tot 15.15 uur is in 
bibliotheek Mijdrecht aan de Dr. J. 
van der Haarlaan 8.

Uitreiking titel Fair Trade 
gemeente aan Aalsmeer
Aalsmeer - In de FairTrade week 
van 28 oktober tot 5 november 
wordt de titel FairTrade Gemeente 
op woensdagmiddag 1 november 
aan de gemeente Aalsmeer over-
handigd. De middag is in het ge-
meentehuis en begint om 13.45 uur 
met muziek uit Afrika en koffi e en 
thee, uiteraard FairTrade. Belang-
stellenden zijn van harte welkom.

Wanneer u FairTrade producten ver-
koopt, koopt en gebruikt, en dat 
doen al veel bedrijven, organisaties 
en enkele horeca gelegenheden in 
de gemeente, zorgt u voor een beter 
bestaan voor de boeren en produ-
centen in de ontwikkelingslanden. 
Op de feestelijke middag is er een 
woord van de wethouder Duur-
zaamheid Jop Kluis. Hij geeft aan 
waarom de gemeente hier mee be-
zig wil zijn. Ook zullen twee Fair-
Trade ambassadeurs vertellen waar-
om zij FairTrade producten gebrui-
ken en FairTrade rozen telen in Ke-
nia. Het wordt opnieuw duidelijk wat 
dit betekent voor de mensen in de 
ontwikkelingslanden. Enkele jonge-
ren hebben een rap gemaakt met 
het thema FairTrade. Uiteraard volgt 
de titel overhandiging aan de ge-
meente Aalsmeer. Dit keer door de 
voorzitter de heer Henk Zandvliet 
(oud Aalsmeerder) van de Stichting 

FairTrade Gemeente Nederland. Af-
sluitend is er een FairTrade drank-
je. Voor de kinderen is er gelegen-
heid om een vlaggenlijn te maken 
met een wens voor de kinderen in 
de ontwikkelingslanden. Tekenen 
mag natuurlijk ook. Er is een kraam 
met FairTrade producten door het 
bedrijfsleven geschonken. De afge-
lopen twee jaar heeft de Werkgroep 
FairTrade Gemeente Aalsmeer hard 
gewerkt om dit mogelijk te maken. 
Meer informatie over FairTrade ge-
meenten, er zijn er wereldwijd nu 
2000, is te vinden op: www.fairtra-
degemeenten.nl. Een email sturen 
kan ook aan de contactpersoon: 
Betty Kooij: jbkooij@kabelfoon.nl

Tandtechniek
Pierre van der Steeg en Dolf 
Meerleveld bundelen krachten
Aalsmeer - Pierre van der Steeg en 
Dolf Meerleveld bundelen krachten
Al vijftien jaar is P.C. van der Steeg 
Tandtechniek gevestigd aan de 
Oosteinderweg in Aalsmeer naast 
het idyllische Katholieke kerkje. Af-
gelopen zomer is er fl ink verbouwd 
in de praktijk. Er zijn twee nieuwe 
behandelkamers, de wachtruimte is 
opgefrist en er is een receptie ge-
creëerd. De reden hiervoor is dat 
per 1 oktober Dolf Meerleveld het 
team is komen versterken. Dolf is 
tandprotheticus en had al een prak-
tijk in Amstelveen. De twee werkten 
veel samen. Pierre: “We kennen el-
kaar uit onze studententijd, daar-
na waren we jaren collega’s, vervol-
gens startten we onze eigen prak-
tijken en nu zijn we weer samen. 
We hebben onze krachten gebun-
deld en kunnen met onze opgeda-
ne ervaring onze cliënten vakkundig 
behandelen.” Joke, de vrouw van 
Pierre, doet allerhande spandien-
sten, zoals administratie, receptie-
werk en is vliegende keep voor het 
bedrijf. Dochter Sanne, die midden 
in haar studie ‘Klinisch Tandtechni-
cus’ zit, werkt ook in de praktijk. Tij-
dens het gesprek is ze druk in de 
gipskamer. “En dan hebben we nog 
Henk, onze chauffeur.” Aldus Joke 
van der Steeg. De uitstraling van de 
praktijk is laagdrempelig, er hangt 
een ontspannen sfeer. Wat ook op-
valt is de hoeveelheid gebitten die 
in de werkruimte ligt. Dolf: “Mensen 
hebben meestal geen idee dat het 
een zeer arbeidsintensief proces is. 
In totaal duurt het een maand voor-
dat een gebit gereed is, maar voor 
spoedgevallen maken we uiteraard 

ook tijd. We zijn zeer fl exibel.” U kunt 
bij de praktijk van Van der Steeg en 
Meerleveld terecht voor kunstgebit-
ten, reparaties, rebasing, frame’s en 
het bedrijf is gespecialiseerd in klik-
gebitten op implantaten. Pierre: “En, 
niet onbelangrijk, wij zijn aangeslo-
ten bij alle zorgverzekeraars. Gebit-
ten zitten in uw basisverzekering. 
Een tip; als u uw eigen risico geheel 
of gedeeltelijk heeft verbruikt, kan 
het gunstig zijn om nog dit jaar een 
nieuwe prothese te laten vervaar-
digen. U bent bij ons aan het juis-
te adres!” 

Defi brillator 
De openingstijden van de praktijk 
zijn maandag tot en met donder-
dag van 08.00 tot 17.00 uur en op 
vrijdag tot 12.30 uur. Een behande-
ling is meestal op afspraak, maar 
binnenlopen is ook geen probleem. 
Voor mensen die slecht ter been zijn 
biedt het bedrijf zelfs een vervoers-
service op de donderdag. Er is rui-
me parkeergelegenheid aanwezig. 
Op hetzelfde terrein hangt sinds een 
jaar een defi brillator. Joke zegt: “Dat 
is handig om te weten. Gelukkig is 
het ding nog nooit gebruikt!” De 
praktijk van P.C. van der Steeg en R. 
Meerleveld is te vinden aan de Oos-
teinderweg 390 en te bereiken via 
0297321676. Op de website www.
tppmeerleveld.nl vindt u meer infor-
matie. Tot slot willen Dolf en Pier-
re benadrukken dat hun werk meer 
een hobby is. “Het is fantastisch om 
te zien hoe mensen opknappen van 
iets dat wij hebben gefabriceerd. Ja, 
we hebben plezier in ons werk.”
Door Miranda Gommans 

Kom ook op zaterdag 4 november
Woondag in gemeentehuis
Aalsmeer - Aalsmeer is een ge-
meente waar mensen graag wonen 
en willen blijven wonen. Dat is niet 
altijd eenvoudig, want de woning-
markt zat jarenlang ‘op slot’. Om in-
woners te helpen bij het vinden van 
een passende woning in Aalsmeer 
wordt op zaterdag 4 november van 
11.00 tot 15.00 uur een Woondag 
georganiseerd in het gemeentehuis.
Tijdens deze dag komen alle aspec-
ten rondom wonen aan bod: van ko-
pen, huren, verhuizen en verbouwen 
tot verduurzamen en veilig wonen. 
Starters kunnen informatie krijgen 
over beschikbare starterswoningen 
en de starterslening, doorstromers 
kunnen zich oriënteren op het nieu-
we woningaanbod en ouderen kun-
nen advies krijgen over hoe zij lan-
ger zelfstandig kunnen blijven wo-
nen. Ook kunnen inwoners informa-
tie krijgen bij Energieloket Siener-
gie over het verduurzamen van hun 
woning. Steeds meer mensen kie-
zen hiervoor, omdat een energiezui-

nig en duurzaam gebouwd huis la-
gere woonlasten oplevert en het mi-
lieu spaart. 
Wethouder Robbert-Jan van Duijn: 
“Ik ben blij dat er weer beweging zit 
in de Aalsmeerse woningmarkt. Dat 
geeft meer mogelijkheden voor jon-
geren, starters en ouderen om een 
passende woning te vinden in ons 
mooie Aalsmeer. We willen als col-
lege zorgen voor betaalbare woon-
ruimte voor alle doelgroepen. Om 
dit te bereiken richten we ons op 
uitbreiding van het aantal koop-
woningen in het goedkope mid-
densegment, starterswoningen en 
levensloopbestendige woningen. De 
Woondag is een goed initiatief van 
de makelaars, architecten, ontwik-
kelaars en het notariaat in Aalsmeer 
om gezamenlijk de woningmarkt te 
versterken in Aalsmeer.”
De Woondag is een initiatief van 
Meervastgoed, Energieloket Siener-
gie, Doornbos bouwadvies & make-
laardij en de gemeente Aalsmeer.

band speelt bij de export een moge-
lijk andere heffi ngssystematiek, die 
de VGB samen met andere organi-
saties nauwlettend volgt. 

Bloemen blijven op voorsprong 
In september stegen zowel de bloe-
men- als de plantenwaarde met 
ruim 4% tot 280 respectievelijk 168 
miljoen. De cumulatieve voorsprong 
van de bloemen houdt daardoor 
stand: plus 7% voor de snijbloemen 
tegen plus 4% voor de pot- en tuin-
planten. Vorig jaar steeg de planten-
waarde sneller dan die van de bloe-
men en in 2015 klommen de bloe-
men meer. ”Het is tekenend voor de 
Nederlandse groothandel, dat voor 
beide segmenten concepten wor-
den ontwikkeld die de markt ver-

breden”, aldus VGB-directeur Mat-
thijs Mesken.

Grootafnemer groeit mee
Grootafnemer Duitsland, tot en met 
september goed voor een derde van 
Nederlandse exportwaarde in bloe-
men en planten, tekent met een toe-
name van 66 miljoen voor 27% van 
de totale groei. ”De Duitse economie 
draait goed en er is veel vertrouwen. 
Daarnaast zijn de weersomstandighe-
den voor de verkoop van bloemen en 
planten dit jaar bijna steeds goed ge-
weest”, verklaart Erik Jaap Kroone van 
Nijssen Jr. over de groeiende afzet. 
Engeland (-6%) en Zweden (-1%) zijn 
de enige landen in de top-10 export-
bestemmingen met een krimp. Rus-
land (+37%) blijft de sterkste groeier. 

Meer over app History2Go
Historische verhalen in 
De Oude Veiling
Aalsmeer - Op donderdagmiddag 
26 oktober komt historicus Sander 
Heijne vertellen over de app History-
2Go. Hiermee kunnen mensen digi-
taal hun historische kennis koppe-
len aan locaties. De historische ver-
halen worden zo voor iedereen toe-
gankelijk. De workshop vindt plaats 
in de sfeervolle kleine bovenzaal van 
De Oude Veiling in de Marktstraat, 
is van 14.30 tot 16.00 uur en wordt 
georganiseerd in het kader van de 
Maand van de Geschiedenis, wel-
ke dit jaar het thema ‘geluk’ heeft. 
Sander Heijne zal de werking van 
de app uitleggen en praktische tips 
geven over hoe je historische anek-
dotes omvormt tot lekker leesba-
re deelbare verhalen. De deelne-
mers gaan actief met deze tips aan 
het werk. De bibliotheek voorziet 
in tablets om te gebruiken bij de-
ze workshop. Een eigen apparaat 
mee nemen kan natuurlijk ook. San-
der Heijne is historicus, onderzoeks-
journalist en initiatiefnemer van de 
app History2Go. Hij leert en onder-
steunt regelmatig zowel particulie-
ren als medewerkers van erfgoedin-
stellingen en overheden om histori-

sche verhalen te vatten in goedge-
schreven, spannende verhalen. His-
tory2Go, het museum in je broekzak, 
is een gratis app (vrij van adverten-
ties) waarmee je inlogt op het verle-
den van een omgeving. De gedach-
te achter History2Go is het geloof 
dat over ieder plein, bos, straat, huis 
of weiland een spannend historisch 
verhaal te vertellen valt.

Zesde Aalsmeer 
kalender bij Bruna

Aalsmeer - Dit jaar voor de zes-
de keer weer de Aalsmeer ka-
lender. Het is wederom een mooi 
exemplaar geworden met prachti-
ge foto`s van Jan Daalman en Fo-
to de Boer. Kortom, zeer herkenbare 
foto`s waar iedereen een jaar lang 
plezier aan kan beleven.
Misschien ook een leuk cadeau 
voor de feestdagen, of familie en 
vrienden in het buitenland. De ka-
lender is vanaf nu te koop bij Bruna 
in de Zijdstraat voor 9,95 euro.

Opening ‘‘ nieuwe’’ expositie
Op vrijdag 20 oktober is de ope-
ning van de nieuwe expositie
door dhr. Richard Kilian. Hij zal u 
vertellen over de werken van de 
Canadese schilder, Orhto Owen.
Toegang: Gratis.
U bent van harte welkom vanaf  
14.30 uur. 

Natuurfilm in het zorgcentrum
Op woensdag 25 oktober om 
15.00 uur wordt er gekeken naar 
een natuurfilm; de terugkeer van 
de ijsvogel in Nederland. 

Woensdagavond diner 
in restaurant Voor Elkaer
Op woensdag 25 november kunt 
u 's avonds heerlijk bij ons dineren. 
De koks hebben een heerlijk 
3-gangen menu samengesteld. 
Zo krijgt u o.a. een gebonden 
rozijnensoep, kip rollade met 
tutti-frutti, sla op oma’s wijze, 
tuinboontjes met spek en aardap-
pel kroketjes. En als dessert een 
aardbeien pudding met een 
lange vinger. U bent van harte 
welkom vanaf 17.30 uur.
Kosten voor dit menu bedragen 
€12,-. Voor meer informatie of 

reserveren kunt u bellen met 

onze gastheer of gastvrouwen op 
nummer 0297-820979. 

Thema-avond in restaurant 
Voor Elkaer
Op Vrijdag 27 oktober is het 
thema-avond! Na het succes 
van vorig jaar, is er dit jaar weer 
een heerlijk Duits oktoberfest 
3-gangen diner  daarbij serveren 
we ook een Duits biertje ( €2,25)
Laat u verassen ! en reserveer een 
plekje op deze gezellige avond.
Kosten van het diner: €15,- 
Vanaf 17.30 uur staan wij voor u 
klaar! Graag vooraf reserveren. 
Voor meer informatie of reserve-
ren kunt u bellen met onze gast-
heer of gastvrouwen op nummer 
0297-820979. 

Spelletjes middag
Iedere woensdag middag van 
14.30 - 16.30 uur is het spelletjes 
middag in Wijkpunt Voor Elkaer. 
Deze middag is er van alles te 
doen.. Zo kunt u kaarten, bord-
spellen met elkaar spelen en nog 
veel meer, dus kom gezellig langs 
en neem gerust iemand mee. 
U kunt natuurlijk ook gewoon 
aanschuiven voor een gezellig 
praatje!

Activiteiten 
Voor iedereen vanaf 55 jaar!
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VERKEERSAGENDA MIDDELLANGE TERMIJN

N196

N196

BLOEMENVEILING

ROYAL FLORA HOLLAND

2020

Uitvoeringsprogramma Verkeer Aalsmeer 
en Kudelstaart 2017-2019 van start

In het Uitvoeringsprogramma Verkeer Aalsmeer en Kudelstaart 
2017-2019 staat een doorkijk naar de grote infrastructurele 
projecten die de komende jaren op de agenda staan. Daarnaast 
staat er een verkeersmaatregelenpakket voor de korte termijn. 
In dit pakket worden kleine, snel te realiseren maatregelen 
voorgesteld. De voorbereidingen voor de uitvoering van de 
diverse maatregelen worden nu gestart en de belanghebbenden 
en inwoners en bedrijven worden hierover geïnformeerd. 
Per kern van Aalsmeer zijn de soms grote en soms kleinere 
kortetermijnmaatregelen geïnventariseerd met de participanten. 

Verkeersagenda middellange termijn
Aalsmeer krijgt de komende jaren te maken met een aantal 
grootschalige projecten die invloed hebben op zowel de lokale 
als de regionale bereikbaarheid. Hiernaast staan deze projecten. 
Op de kaart worden deze projecten en de uitvoeringsplanning 
weergegeven. De genoemde planning betreft een voorlopige 
planning, waarbij een vertraging bij één van bovenstaande 
projecten van invloed kan zijn op de planning van andere 
projecten. Bovendien zijn wij voor de uitvoering afhankelijk van 
andere overheden/consortia.

Het gaat om de volgende projecten: 
- Aanpassen fi etsstructuur Hornmeerpark/Dreef: 2017-2019 
- Reconstructie Aalsmeerderweg: 2017-2018
- Afwaarderen Burgemeester Kasteleinweg 
 (Provincie Noord-Holland): 2018-2020
- Aanleg Burgemeester Hoffscholteweg en verlengde 
 Molenvlietweg: 2018-2019
- Reconstructie Middenweg (inclusief OLV Greenport): 
 2019-2021
- Reconstructie Machineweg: 2020
- Reconstructie N231 (Provincie Noord Holland): 2018-2020 
- Van Cleeffkade - Stationsweg: 2021

Uitvoeringsprogramma kortetermijnmaatregelen
Voor de korte termijn (2017-2019) is een pakket uitgewerkt met 
maatregelen die relatief snel te realiseren zijn. De maatregelen 
zijn onderverdeeld naar kern (Kudelstaart, Oost & Aalsmeer) 
en zijn gericht op het op eenvoudige wijze verbeteren van 
de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Bij de 
beoordeling van de maatregelen is onderzocht of deze op korte 
termijn uitgevoerd kunnen worden en of deze niet confl icteren met 
de realisatie van de grote infrastructurele projecten. 
Het maatregelenpakket is in overleg met diverse belanghebbenden 
tot stand gekomen, waaronder diverse wijkoverleggen, 
winkeliersverenigingen, hulpdiensten en Fietsersbond. Per kern 
zijn de voornaamste knelpunten benoemd, waarmee de gemeente 
Aalsmeer in de periode 2017 tot en met 2019 aan de slag gaat. 

Daarnaast worden ook enkele maatregelen uitgevoerd die al in de 
planning stonden. Deze maatregelen komen voort uit meldingen/
verzoeken van derden, eigen observaties, juridisch onjuiste 
situaties en achterstallig onderhoud. Een aantal maatregelen is al 
uitgevoerd of bevindt zich inmiddels al in een verder gevorderd 
stadium. Voor een aantal maatregelen is de exacte oplossing nog 
niet helder en dient nader onderzoek te worden verricht.

Wethouder Verkeer en Vervoer Robbert-Jan van Duijn: “De voorbereiding en 
uitvoering van de grote infrastructurele projecten, zoals de N196, is complex 
en duurt langer dan vooraf gedacht. We willen niet alle verkeersmaatregelen in 
Aalsmeer en Kudelstaart op het gereedkomen van deze projecten laten wachten 
en hebben daarom een verkeersmaatregelenpakket voor de korte termijn 
samengesteld. Deze maatregelen kunnen onafhankelijk van de grote projecten 
worden uitgevoerd. Dit pakket is tot stand gekomen in samenwerking met 
diverse participanten, zoals wijkraden, winkeliersverenigingen, Fietsersbond 
en politie en bevat maatregelen die vooruitlopend op en gelijktijdig met de 
middellangetermijnmaatregelen kunnen worden gerealiseerd.”

 Kern Kudelstaart
 Maatregel Toelichting Planning

1 Kudelstaartseweg: wegvak tussen Herenweg en Madame Curiestraat Aanbrengen verkeersremmende maatregelen 2018

2 Kruising Mijnsherenweg - Zwanebloemweg Verwijderen wegversmalling 2018

3 Vrachtverkeer Kudelstaart: sluipverkeer Onderzoek en zo nodig aanpassen bebording 2017

4 Aanpassen uitritten Mijnsherenweg Handhaven en ook aanbrengen bij overige uitritten Mijnsherenweg is uitgevoerd

5 Fietspadpalen Vervangen en verwijderen fi etspadpalen 2017

6 Rietlanden Aanpassen inritten en aanbrengen drempels 2018

7 Parkeervakken Graaf Willemlaan Defi nitief aanleggen parkeervakken 2017

8 Zebra Einsteinstraat Verlengen zebra  is uitgevoerd

9 Verkeersregelinstallatie Mijnsherenweg - Schweitzerstraat - Einsteinstraat Vervangen en onderzoeken naar aanvullende maatregelen 2018-2019

 Kern Aalsmeer Oost
 Maatregel Toelichting Planning

1 Overlast fi etsers Poldermeesterplein Verplaatsen straatmeubilair 2017

2 Toegangsweg sporthal Bloemhof verplaatsen  Aanpassen achteringang en deze aanwijzen als hoofdentree 2019

3 Verbeteren voorrangssituatie Palingstraat - Hornweg Mogelijkheden onderzoeken na afronding bouwplan Hornweg 317 2019

4 Verbeteren verkeerssituatie Bierlingstraat en Arianestraat Situatie aanpassen 2017

5 Inrijverbod vrachtauto’s Hoek Hornweg - Palingstraat verduidelijken Aanpassen bebording 2017

6 Verduidelijken waarschuwing beperkte doorrijhoogte Hornweg Bebording aanpassen en onderzoeken alternatieve maatregelen Hornweg 2017-2019

7 Verbeteren kruising Machineweg - Oosteinderweg - Pontweg Belijning ophalen/Situatie Pontweg aanpassen 2018

8 Verbeteren kruising Catharina-Amalialaan - Machineweg - Middenweg Kortetermijnmaatregelen onderzoeken 2017

9 Verkeersregelinstallatie Aalsmeerderweg - Machineweg Vervangen verkeersregelinstallatie 2019

10 Fietspadpalen Vervangen en verwijderen fi etspadpalen 2017

11 Eenrichtingsverkeer parallelweg Machineweg Instellen éénrichtingsverkeer 2018

 Kern Aalsmeer
 Maatregel Toelichting Planning

1 Verkeerssituatie Hortensialaan - 1e JC Mensinglaan verbeteren Markering aanpassen 2018

2 Voorrangssituatie Spoorlijnpad uniformeren Voorrangssituaties aanpassen 2018

3 Kruising Middenweg - Aalsmeerderweg - Parallelweg Aalsmeerderweg Belijning aanpassen/ophalen, fi ets-oversteken in rood asfalt en kruising aanpassen 2018

4 Omgeving Grundelweg - Uiterweg - Van Cleeffkade - Stationsweg Verkeerscirculatiemaatregelen Raadhuisplein - Drie Kolommenplein 2017-2018

5 Blauwe zone Drie Kolommenplein uitbreiden Mogelijkheden tot uitbreiden blauwe zone/gelijktrekken parkeertijden onderzoeken 2017-2018

6 Fietspadpalen Vervangen en verwijderen fi etspadpalen 2017

7  Oversteek Zwarteweg - Kudelstaartseweg Verwijderen drempel, aanpassen fi ets- en voetgangersoversteek 2017

8 Mozartlaan Realiseren fi etsstroken 2018

9  Baanvak Aanpassen inritconstructies en aanbrengen parkeervakken 2018

10 Oosteinderweg Verlengen rechtsafvak op de Oosteinderweg richting Burgemeester Kasteleinweg is uitgevoerd
 

11  Kudelstaartseweg - Gerberastraat - Hadleystraat Aanpassen inritconstructies 2018

12 Kruising Kudelstaartseweg - Surfeiland Aanpassen inritconstructie 2018

13 Verkeersregelinstallatie Kudelstaartseweg bij watertoren Vervangen en onderzoeken naar aanvullende maatregelen 2018-2019
 

  

De komende jaren gaat er veel veranderen op 
verkeersgebied in en rond Aalsmeer. Zo wordt 
de belangrijkste gebiedsontsluitingsweg, de 
Burgemeester Kasteleinweg, afgewaardeerd en 
wordt een nieuwe ontsluitingsroute tussen N201 
en Aalsmeer Centrum aangelegd: de Burgemeester 
Hoffscholteweg en de verlengde Molenvlietweg. In 
overleg met de provincie wordt onderzocht of de 
N231 ten zuiden van de N196 kan worden verbreed. 
Dit zal tot gevolg hebben dat het lokale herkomst- 
en bestemmingsverkeer zich zal gaan herverdelen 
over de te zijner tijd beschikbare Aalsmeerse wegen, 
voornamelijk de Burgemeester Hoffscholteweg, de 
route Burgemeester Kasteleinweg-Ophelialaan zuid 
en de Van Cleeffkade-Stationsweg.

Korte termijnmaatregelen per kern
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Werkkleding en 
radio gestolen

Aalsmeer - In de nacht van dins-
dag 10 op woensdag 11 oktober 
is ingebroken in een in de At-
talantalaan geparkeerde auto. 
De schuifdeur van de Volkswa-
gen Transporter is door de die-
ven open gebroken. Uit de auto 
is werkkleding gestolen. Op zijn 
de dieven er vandoor gegaan met 
de radio. De inbraak heeft tus-
sen half zeven dinsdagavond en 
zeven uur op woensdagochtend 
plaats gevonden.

Motor gestolen
Aalsmeer - In de nacht van dins-
dag 10 op woensdag 11 okto-
ber is uit een loods een buiten-
boordmotor gestolen. Het betreft 
een langstaart Suzuki motor, ty-
pe DD80 waarvan het serienum-
mer eindigt op 647. De inbraak en 
diefstal heeft tussen negen uur ’s 
avonds en negen uur in de och-
tend plaatsgevonden.

‘Bekende’ dief 
aangehouden

Aalsmeer - Op woensdag 11 
oktober om elf uur in de avond 
heeft de politie een fietsendief 
aangehouden. De 32-jarige man 
zonder vaste woon- of verblijf-
plaats dacht er ongezien vandoor 
te kunnen gaan met een bak-
fiets, die door de eigenaars voor 
de woning in de Schoolstraat 
was gestald. De dief werd be-
trapt door de eigenaars. Direct is 
alarm geslagen en agenten heb-
ben de man aan weten te hou-
den. De 32-jarige blijkt een be-
kende van de politie te zijn. Hij 
heeft een dagvaarding gekregen 
en zal zich moeten verantwoor-
den bij justitie.

Explosieven achter gebleven
Plofkraak op geldautomaat 
van Rabobank mislukt!
Kudelstaart - Rond half vier in de 
nacht van woensdag 11 op donder-
dag 12 oktober is geprobeerd een 
plofkraak te plegen op de geldau-
tomaat van de Rabobank in de Ein-
steinstraat. Het is mislukt de auto-
maat bij het winkelcentrum op te 
blazen, maar de daders hebben ex-
plosieven achter gelaten. Uit voor-
zorg zijn daarom acht woningen 
ontruimd. Een explosief is afgegaan. 
Van deze harde knal zijn veel omwo-
nenden wakker geschrokken.
De Explosieven Opruimingsdienst 

heeft met een robot de explosieven 
bekeken en elders onschadelijk ge-
maakt. De daders zijn er volgens ge-
tuigen in een auto vandoor gegaan. 
De politie doet nader onderzoek. De 
omgeving rond de geldautomaat is 
hiervoor enige tijd afgezet geweest. 
Rond zeven uur was het gevaar ge-
weken en konden de bewoners 
weer terug naar huis.
Mogelijk zijn er getuigen. Zij wor-
den verzocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844.
Foto: Marco Carels

Naar ziekenhuis na botsing 
bij Stommeerkade
Aalsmeer - Omstreeks 15.45 uur 
heeft er op dinsdag 17 oktober een 
aanrijding plaats gevonden op de 
kruising Burgemeester Kastelein-
weg en de Stommeerkade. Een au-
to en een taxibusje zijn op elkaar 
gebotst. De inzittende van de per-

sonenauto raakte daarbij gewond 
en is per ambulance naar het zie-
kenhuis vervoerd. Hoe het ongeval 
heeft kunnen gebeuren is nog on-
bekend. De politie doet onderzoek 
naar de oorzaak van het ongeval.
Foto: Marco Carels

Scooterrijder gewond na 
aanrijding Machineweg
Aalsmeer - Dinsdag 17 oktober 
even voor acht uur in de avond is 
een scooterrijder gewond geraakt 
bij een aanrijding op de Machine-
weg ter hoogte van de kruising met 
de Aalsmeerderweg. Een ambulan-
ce is ter plaatse gekomen voor het 

slachtoffer. Het is onbekend wat het 
letsel van de scooterrijder is. Zijn 
voertuig raakte zwaar beschadigd. 
De auto liep flinke deuken op. De 
politie doet onderzoek naar de oor-
zaak va het ongeval.
Foto: KaWijKo Media

Al voorbereid op langer zelfstandig thuis wonen?

Vrijwillige woonvoorlichters 
voor ouderen van start!
Aalsmeer - Afgelopen week zijn de 
Vrijwillige Woonvoorlichters Oude-
ren (VWO’s) van start gegaan. Deze 
vrijwilligers zijn de laatste maanden 
opgeleid om ouderen te helpen om 
langer zelfstandig te kunnen blijven 
wonen. Wethouder Robbert-Jan van 
Duijn: De Samenwerkende Oude-
ren Organisaties Aalsmeer en Ku-
delstaart hebben dit initiatief geno-

men. Zij hebben enthousiast vorm 
gegeven aan een manier om oude-
ren te helpen om zo goed en veilig 
mogelijk te kunnen blijven wonen in 
Aalsmeer. Ik ben hier erg trots op 
vooral omdat dit gedaan wordt met 
vrijwilligers. De inzet van Woonvoor-
lichters sluit ook helemaal aan bij 
de gemeentelijke afspraken die ge-
maakt zijn in de Woonagenda.”

Maatregelen nemen
“Ouderen moeten in een vroeg sta-
dium bedenken of hun woonsituatie 
daarvoor wel geschikt is”, zegt Wim 
van de Merbel, coördinator van de 
VWO’s “Zij moeten bijvoorbeeld na-
denken of zij hun huis moeten ver-
bouwen. Of misschien kunnen ze 
beter verhuizen? Ze moeten dus 
tijdig maatregelen nemen en niet 

Wethouder Robbert-Jan van Duijn neemt de eerste folder in ontvangst van coördinator Wim van de Merbel.

wachten tot het water aan de lippen 
staat. Dan zijn er vaak geen keuzes 
meer.” 

Gratis advies
De Woonvoorlichters gaan bij ou-
deren op huisbezoek en nemen dan 
aan de hand van een checklist alle 
relevante onderwerpen door. Wim: 
“We attenderen ze op alle moge-
lijkheden, helpen zoeken op inter-
net, verwijzen ze naar de instan-
ties waar ze terecht kunnen en hel-
pen bij het invullen van formulieren. 
Ook kunnen wij hen doorverwijzen 
naar de juiste instanties voor (finan-
ciële) ondersteuning of deskundige 
hulp, zoals een makelaar, financieel 
adviseur, notaris, enzovoort. Onze 
adviezen zijn gratis. We helpen ie-
dereen graag op weg, zodat zij de 
toekomst zonder zorgen tegemoet 
kunnen zien.”
Woondag in gemeentehuis
Op zaterdag 4 november van 11.00 
tot 15.00 uur presenteren de VWO’s 
zich ook op de Woondag in het ge-
meentehuis. Naast brede informatie 
over ‘Wonen in Aalsmeer’ kunnen 
bezoekers ook een gesprek aan-
gaan met één van de woonvoorlich-
ters over wat zij kunnen doen om 
langer zelfstandig te blijven wonen.
De Vrijwillige Woonvoorlichters Ou-
deren zijn een initiatief van de Sa-
menwerkende Ouderenorganisaties 
Aalsmeer en Kudelstaart. De VWO’s 
zullen altijd uitgaan van de wen-
sen en mogelijkheden van ouderen. 
Voor deze ondersteuning hoeft men 
geen lid te zijn of worden van een 
ouderenbond.

Voor een afspraak of nadere infor-
matie kan contact opgenomen wor-
den met coördinator Wim van de 
Merbel via 0297-321143 of info@
voa-aalsmeer.nl of via de website 
www.voa-aalsmeer.nl. Aarzel niet 
en laat u informeren!

Voor duurzamer maken van woningen

Gemeente Aalsmeer start 
duurzaamheidsfonds
Aalsmeer - Op dinsdag 10 oktober, 
de jaarlijkse dag van de duurzaam-
heid, start gemeente Aalsmeer het 
Duurzaamheidsfonds. Hiermee wil 
de gemeente duurzame initiatieven 
van groepen bewoners en bedrijven 
stimuleren die bijdragen aan het 
duurzamer maken van woningen in 
Aalsmeer. Het fonds heeft 450.000 
euro beschikbaar voor de komende 

twee jaar. Wethouder Robbert-Jan 
van Duijn (Wonen): “We werken aan 
een toekomstbestendig, leefbaar 
Aalsmeer. De gemeente Aalsmeer 
wil in 2040 onafhankelijk van fos-
siele energiebronnen zijn. Veel in-
woners en organisaties vinden dit 
ook belangrijk. De gemeente kan 
dit doel niet alleen bereiken en sti-
muleert daarom initiatieven van in-

Voor groepen
Het fonds is bedoeld voor groepen 
mensen, zoals de inwoners van een 
straat of wijk, VVE’s, bedrijven en 
organisaties. Dus niet voor individu-
ele woningeigenaren. Verder moet 
het initiatief daadwerkelijk zorgen 
voor vermindering van CO2-uitstoot 
en daarmee bijdragen aan de ambi-
tie Aalsmeer Fossielvrij in 2040.

Subsidie of lening
Via het Duurzaamheidsfonds sub-
sidieert de gemeente ontwikkel-
kosten van verduurzamingsprojec-
ten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
een haalbaarheidsonderzoek of op-
start-, en onderzoeksactiviteiten. 
Voor de uitvoering van activiteiten 
kan de gemeente een lening ver-
strekken, indien de financiering niet 
(volledig) via eigen middelen, op-
brengst of leningen bij banken of 
andere instanties kan worden ge-
realiseerd. Enkele voorbeelden van 
activiteiten: een collectief zonnepa-
nelenproject, nemen van duurzame 
maatregelen bij een VvE of het or-
ganiseren van een wijkactie gericht 
op particuliere huiseigenaren.

Aanjager aangesteld 
Om het geheel in goede banen te 
leiden heeft de gemeente een Aan-
jager Duurzaamheidsfonds aange-
steld. Carina Dijkhuis adviseert ini-
tiatiefnemers bij het opstellen van 
de aanvraag voor een subsidie of 
lening en brengt hen in contact 
met mogelijke samenwerkingspart-
ners met duurzaamheidsexpertise 
binnen en buiten de gemeentelijke 
organisatie. Meer informatie over 
het Duurzaamheidsfonds: www.
aalsmeer.nl/duurzaamheidsfonds.

Riool klaar, nu asfalteren 
bij rotonde aan Dreef
Aalsmeer - De nieuwe riolering 
zit in de grond bij de rotonde bij 
de Dreef, Zwarteweg en Hortensia-
laan. De kruising kan weer klaar ge-
maakt worden voor gebruik. De weg 
is dicht en momenteel vinden asfal-
teringswerkzaamheden plaats. Er 
wordt keihard gewerkt om de klus 
te klaren voor de geplande datum 
van begin november. 

De kruising krijgt een ietwat ande-
re indeling, de rotonde wordt fiets-
vriendelijker gemaakt. Dit omdat 
over een jaar (of twee) veel kinde-
ren (en ouders) van deze route ge-
bruik zullen gaan maken op weg 
naar kindcentrum Triade met hierin 
ruimte voor onder andere de basis-
scholen De Hoeksteen en De Weg-
wijzer.

SP houdt bijeenkomst in 
buurthuis Hornmeer
Aalsmeer - Op dinsdag 24 oktober 
is er vanaf 20.00 uur een SP bijeen-
komst in buurthuis Hornmeer aan 
de Dreef 1. 
Binnen de gemeente is de SP-
Werkgroep Aalsmeer en Kudelstaart 
al een aantal jaar bezig om zich 
een plek te verwerven binnen de 
Aalsmeerse politiek. Een groep ac-
tieve SP-ers heeft al een aantal 
voorstellen en problemen bij de ge-
meente aangekaart. De bedoeling 
was om toe te werken naar de ge-
meenteraadsverkiezingen van 2018. 
Maar er komt heel veel kijken om 
daaraan mee te kunnen doen. Op de 
eerste plaats is een goed functione-
rend afdelingsbestuur nodig. Daar-
naast moeten er personen beschik-
baar zijn voor de gemeenteraad. Dat 
zijn mensen die kritisch naar het 
Aalsmeerse beleid kijken en op een 
nette manier de SP-standpunten 
naar voren brengen. De SP-werk-
groep valt onder afdeling Amstel-
land-Meerlanden waarvan het be-
stuur in Amstelveen is gevestigd.
Bij de Tweede Kamer-verkiezingen 
van maart dit jaar heeft de SP het 
in de gemeente Aalsmeer met 915 
stemmen een stuk beter gedaan 
dan bij de verkiezingen van 2012. 
De werkgroep is verheugd over de 

toename van het aantal SP-stem-
mers en wil daarom graag op de bij-
eenkomst van 24 oktober aandacht 
besteden aan de huidige situatie in 
Aalsmeer. Actief SP-lid van het eer-
ste uur Wim Burgers: “We hopen 
dat tijdens deze bijeenkomst men-
sen enthousiast raken en zich bij de 
werkgroep aan willen sluiten. Alleen 
als er voldoende mensen beschik-
baar zijn kunnen er stappen worden 
gezet naar een onafhankelijke afde-
ling met een eigen bestuur en wie 
weet deelname aan de gemeente-
raadsverkiezingen van 2022. Laten 
wij er met z’n allen voor gaan.”
Wie wil komen kan zich aanmelden 
bij Wim Burgers via 0297-240395 of 
06-39040895.

woners, bedrijven en organisaties. 
Met het Duurzaamheidsfonds kun-
nen goede initiatieven daadwerke-
lijk worden gerealiseerd door haal-
baarheidsonderzoeken en financie-
ring mogelijk te maken.”
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Politie zoekt getuigen!
Inbrekers betrapt in tuin
Kudelstaart - Op vrijdag 13 ok-
tober is tussen half elf en elf uur 
in de avond ingebroken in een 
woning in de Graaf Willemlaan. 
Getuigen hoorden geluiden bui-
ten en zijn een kijkje gaan ne-
men. In de tuin van een van de 
buren zagen zij drie personen 
staan. Er is direct alarm geslagen. 
De politie was snel ter plaatse en 
er is een hondengeleider ingezet 
bij de zoektocht naar de daders, 
die er snel vandoor waren gegaan 
toen zij werden gesnapt. De da-
ders wisten te ontkomen. Ze zijn 
niet meer aangetroffen. 
Volgens de getuigen gaat het om 
drie mannen met een Noord Afri-
kaans uiterlijk. Ze droegen don-
kere kleding en hadden petjes 
af. De inbrekers zijn in de wo-
ning geweest. Er zijn braaksporen 

aangetroffen. Op de bovenver-
dieping lagen sieraden klaar om 
meegenomen te worden. Moge-
lijk zijn er meer getuigen. Zij wor-
den verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844. 
Het onderzoek is nog gaande.

Huis overhoop 
Dezelfde vrijdag 13 oktober is ook 
ingebroken in een woning aan de 
Bisschop Koenraadstraat. Met 
een schroevendraaier hebben de 
dieven de voordeur van het huis 
open gewrikt. Daarna is gepro-
beerd om de achterdeur te ope-
nen, waarschijnlijk om te gebrui-
ken als vluchtweg. Dit is niet ge-
lukt. Er is wel veel schade aan 
de deuren. De gehele woning is 
doorzocht. Vooralsnog is niet be-
kend wat er wordt vermist. 

Geen openbaar vervoer meer in 
Rijsenhout vanaf december
Connexxion heeft in het vervoers-
plan besloten dat bus 163 in Rij-
senhout vanaf 9 december aan-
staande niet meer rijdt. Nu komt de 
163 een keer per uur. Niet altijd. Te-
kort aan chauffeurs en ziekte is de 
oorzaak dat de bus te laat of hele-
maal niet komt. Volgens Connexxi-
on komt er een flexbus en dat be-
tekent dat de inwoners van Rijsen-
hout een app moeten downloaden 
op hun telefoon of op de compu-
ter en elke dag bellen om de flex-
bus te bestellen. Volgens Connexxi-
on kan dat vier keer per uur! Nu 
komt de bus een keer per uur. Hoe 
gaat Connexxion dit waarmaken? Je 
moet twee keer per dag bellen, want 
je moet naar het station en eind van 

de dag weer naar Rijsenhout. De 
kosten zijn voor de beller. De wer-
kenden en de schoolgaande jeugd 
zijn duidelijk het slachtoffer van dit 
beleid. Connexxion laat zien dat het 
voldoet aan de minimale ontsluiting 
die in de Verkeerswet staat, maar 
gaat voorbij aan de service voor de 
reizigers. Schande. Het College van 
B&W van Haarlemmermeer heeft in-
gestemd met het vervoersplan. Mo-
gelijk omdat zij geen last hebben 
van dit beleid. 
Laat bus 163 intact, want een keer 
per uur is echt niet veel!

Louise Meijer
Rijshornstraat 109, Rijsenhout
karperenco@hetnet.nl

ingezonden

Aalsmeer - De renovatie en herin-
richting van het Hornmeerpark na-
dert de voltooiing. De paden zijn 
niet meer drassig, de eerste be-
planting is neergezet en er zijn vori-
ge week nieuwe bankjes geplaatst. 
Van deze zitmogelijkheid is afge-
lopen weekend gelijk gebruik ge-
maakt. Prima, dat is ook de bedoe-
ling. Maar de gemeente had er be-
ter ook gelijk afvalbakken bij kun-
nen zetten. De leeg gedronken fles-
sen zijn maar tegen een boom ge-
plaatst en een stuk plastic tussen de 
planken klem gezet. Hopelijk gaat 
de gemeente snel verder met de 
verdere invulling ofwel voorziet het 
park ook van afvalbakken!

Nieuwe bankjes in park, maar 
waar zijn de afvalbakken?

Op 31 oktober in The Beach
Inloop arbeidsmigranten-
logies in Green Park
Aalsmeer - Op dinsdag 31 oktober 
organiseert de gemeente een in-
loop-informatieavond over arbeids-
migrantenlogies op Green Park 
Aalsmeer. Belangstellenden zijn 
tussen 19.00 en 21.00 uur van har-
te welkom in The Beach om vragen 
te stellen en in gesprek te gaan met 
bestuurders en medewerkers van 
de gemeente, de initiatiefnemers 
en de toekomstige beheerders van 
de logieslocaties en bedrijven uit de 
regio die arbeidsmigranten in dienst 
hebben. 
 
Verantwoord en veilig
Arbeidsmigranten zijn belangrijk 
en onmisbaar voor veel bedrijven 
in deze regio. Gemeente en bedrij-
ven met arbeidsmigranten in dienst 
hebben de wens om de huisvesting 
verantwoord en veilig te regelen. Dit 

is in het belang van de arbeidsmi-
granten én van de omgeving.
De gemeenteraad heeft op 7 ju-
li 2016 de gewijzigde structuurvi-
sie Green Park Aalsmeer vastge-
steld. Hierin staat dat op bedrijven-
terrein Green Park Aalsmeer maxi-
maal 600 bedden voor arbeidsmi-
granten worden gerealiseerd. Hier-
voor zijn drie locaties aangewe-
zen, overigens niet alleen voor ar-
beidsmigranten, maar ook voor an-
dere doelgroepen. Op korte termijn 
worden twee locaties gerealiseerd. 
Eén aan de Japanlaan en één bij de 
kruising van de Legmeerdijk met de 
nieuwe N201. Voor de locatie aan de 
Japanlaan is een omgevingsvergun-
ning aangevraagd. Iedereen is wel-
kom op dinsdag 31 oktober tussen 
19.00 en 21.00 uur in The Beach aan 
de Oosteinderweg 247a.

Bewonerscommissie houdt 
inloopspreekuur 
Kudelstaart - De bewonerscom-
missie behartigt de belangen van Ei-
gen Haard huurders in Kudelstaart. 
Er is regelmatig overleg met de par-
ticipatie medewerkster van de Wo-
ningbouwvereniging over de kwa-
liteit en voorzieningen in en rond 
de woningen en over de leefom-
geving. Ook tuinonderhoud vindt 
de Bewonerscommissie belang-
rijk. Met betrekking tot de leefom-
geving zijn leden van de commissie 
ook altijd aanwezig bij het dorps-
overleg en is de Bewonerscommis-

sie aangesloten bij de Huurdersver-
eniging (Hak). Heeft u voortduren-
de klachten omtrent uw woongenot 
of wilt u over een bepaalde situatie 
of kwestie in gesprek? Op donder-
dag 26 oktober houdt de bewoners-
commissie een inloopspreekuur van 
19.30 tot 20.30 uur in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. 
Of kom gewoon langs en maak ken-
nis met de leden van d e commissie. 
Voor meer informatie kan contact 
opgenomen met de heer W. Been 
via 06-31223627.

Pompoen snijden voor 
jeugd in ‘t Middelpunt
Aalsmeer - Op woensdag in de 
Herfstvakantie kun je bij de Binding 
in het Middelpunt terecht om je ei-
gen pompoen te snijden! Van 13.00 
tot 16.00 uur op 25 oktober kun je 
tijdens de inloop van de Binding aan 
de slag om een mooie Halloween 
pompoen te maken naar eigen ont-
werp. Omdat de organisatie voor ie-
dereen voldoende pompoenen wil-
len hebben, is van tevoren aanmel-
den gewenst. Je kunt je opgeven via 
de website of door even te bellen/
appen met Charlotte van de Binding. 

Inloop elke woensdag
Wist je trouwens dat je elke woens-
dag van 13.00 tot 16.00 uur binnen 
kunt lopen bij de inloop van de Bin-
ding in het Middelpunt? Je kunt hier 
terecht voor een potje pingpong, een 
spelletje, lekker buiten spelen, huis-
werk of gewoon gezellig bijkletsen 
met je vrienden. Kom je ook een keer 

langs? De inloop is voor iedereen uit 
groep 6, 7 en 8 uit Oosteinde. 

Studeren, klussen en koken
Jeugd van de middelbare school kan 
terecht bij de Binding en Dock in de 
Keet aan de Aalsmeerderweg 344. 
Hier kun je elke maandag tussen 
15.00 en 21.00 uur terecht voor de 
Studiekeet (huiswerkbegeleiding), 
de Kluskeet (voor allerhande klus-
werkzaamheden), de Eetkeet (sa-
men koken en eten op woensdag) of 
voor de gezellige avondinloop. Kijk 
voor meer info op de websites www.
dock.nl of www.debinding.nl. 

Commissie vergadert over 
jeugdhulp en woonoverlast
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
19 oktober, vergadert de commis-
sie Maatschappij en Bestuur over 
een nieuwe Verordening Jeugdhulp 
waarmee de gemeenteraad onder 
andere invulling geeft aan de toe-
gang tot specialistische jeugdhulp. 
Aanleiding voor de nieuwe verorde-
ning is de wijziging van werkwijzen 
en inkoop van zorg, waarbij de jon-
gere centraal staat. De commissiele-
den bespreken ook een voorgestel-
de wijziging van de Algemene Plaat-
selijke Verordening. Belangrijkste in-
houdelijke wijzigingen zijn de nieu-
we bevoegdheden die de raad aan 
de burgemeester kan geven in ge-
val van woonoverlast. Tot slot heeft 
de fractie PACT Aalsmeer om be-
spreking gevraagd van het gemeen-
telijke aandelenbezit Eneco. De ver-
plichting dat Eneco aandelen in han-
den zijn van overheden is begin dit 

jaar vervallen. De fractie PACT wil 
van de andere fracties weten of zij 
voor of tegen eventuele verkoop van 
het aandelenbezit zijn.
De bijeenkomsten van de commis-
sies en de gemeenteraad zijn open-
baar. Toehoorders zijn van harte wel-
kom om de bijeenkomsten op de pu-
blieke tribune bij te wonen. De bij-
eenkomsten zijn ook volgen via de 
livestream vanaf de gemeentelij-
ke website of achteraf terug te kij-
ken. Inspreken over onderwerpen, 
die behandeld worden in de com-
missievergaderingen, is mogelijk. 
Aanmelden is wel een vereiste en dit 
kan bij de Griffie via het email adres 
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch tot 
12.00 uur op de dag van de vergade-
ring. Telefoon: 0297-387584 of 0297-
387515. Aanvang alle avonden 20.00 
uur in raadzaal van het gemeente-
huis op het Raadhuisplein.

Foto: www.kicksfotos.nl

Bazaar Kloosterhof: Zonnige 
dag met super-opbrengst!
Aalsmeer - Mede door de zonni-
ge dag wisten velen weer de weg te 
vinden naar de jaarlijkse bazaar die 
afgelopen zaterdag 14 oktober in 
Zorgcentrum ’t Kloosterhof gehou-
den werd! Bewoners, familie, kinde-
ren, buren en vele andere belang-
stellenden. Veel gezelligheid en leu-
ke ontmoetingen rondom alle acti-
viteiten! De bazaar werd weer geor-
ganiseerd door de ‘Vrienden van ’t 
Kloosterhof’. Buiten stond al vroeg 
een rij bij de oliebollenkraam en 
dat bleef de hele middag zo. Binnen 
was van alles te doen, te kopen en 
te raden. Mooi eigen werk van de 
handwerkclub, een zeer grote keus 
aan boeken, er kon meegedaan 
worden aan het muizenspel en en-
veloppen trekken. Bij de grote verlo-
ting waren prachtige prijzen te win-
nen, zoals een hotel-arrangement, 
een drankenpakket of een bon voor 
een heerlijk etentje. Velen probeer-
den de waarde van de boodschap-
penmand te raden (37,77 euro) of 

het gewicht van het krentenbrood 
(1076 gram). Ook waren er prach-
tige planten te koop en ontbraken 
de ballenbak, sjoelbak en de grab-
belton niet. Het Rad van Avontuur 
draaide vele rondjes en de tafels 
vulden zich met prachtige prijzen! 
Ook voor de inwendige mens werd 
goed gezorgd en de bezoekers wer-
den zelfs op bitterballen getrak-
teerd! Teveel allemaal om op te noe-
men. 
Dit alles leverde een geweldige op-
brengst op van netto bijna 5.000 eu-
ro. Een mooi bedrag bestemd voor 
veel extraatjes die de bewoners ten 
goede komen. Heel veel dank aan 
alle royale bezoekers, sponsoren en 
bovenal aan alle vrijwilligers die me-
de deze bazaar tot een groot suc-
ces hebben gemaakt. Kon u er niet 
bij zijn dit jaar? Jammer, maar vol-
gend jaar oktober bent u van harte 
welkom op de jaarlijkse bazaar van 
’t Kloosterhof! 
Jaap van Leeuwen 

Klaverjassen bij 
de Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
de Geluksvogels op de woensdag-
avond in het Dorpshuis. De aan-
vang is 20.00 uur. Op 11 oktober 
is Loes Versteeg eerste met 5467 
punten, Gerda Raadschelders werd 
tweede met 5423 punten en Hannie 
Houthuijs derde met 5188 punten. 
De poedelprijs was deze week voor 
Ton Schouten met 3876 punten

Speelavond DES
Rijsenhout - De volgende speel-
avond van buurtvereniging DES 
is vanavond, donderdag 19 okto-
ber, in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat. De aanvang is 20.00 
uur en nieuwe kaarters en domi-
neerders zijn van harte welkom.
Het klaverjassen op 21 september is 
gewonnen door T. Brozius met 5159 
punten, gevolgd door N. Sneeuw 
met 5071 punten en op drie me-
vrouw J. van de Haar met 4860 pun-
ten. Bij het domineren was mevrouw 
E. van der Linden de beste speelster 
met 10 schrappen en op twee is, na 
loting, mevrouw J. Koolhaas geëin-
digd met eveneens 10 schrappen.

Dammers warm gedraaid
De Kwakel - De onderlinge compe-
titie van het Kwakelse Kunst en Ge-
noegen is inmiddels al enkele we-
ken gevorderd. De dammers zijn nu 
warm gedraaid voor de bondscom-
petitie, waarin men pas 6 novem-
ber de eerste wedstrijd in de hoofd-
klasse speelt. Op de maandagavon-
den in ’t Fort zijn tot nu toe de bei-
de Wimmen het best op dreef, op 
hun onderlinge treffen na wisten 
zij de overige partijen te winnen. 
De onderlinge partij tussen Konst 
en Keessen eindigde in remise. Een 
van de twee remises tot nu toe, al-
leen Piet Terlouw en Leo Hooger-
vorst wisten nog tot een puntende-

ling te komen. De gebroeders Har-
te, Jos en Kees, moeten hun eerste 
punt nog halen, zij verloren achter-
eenvolgens van Adrie Voorn die nu 
derde staat. Steeds beter weet Bert 
van Wermeskerken partij te bieden 
aan zijn clubleden, die hij altijd in 
een opgemaakt lokaal ontvangt. Al-
leen daarom al verdiend Bert een 
dik pluspunt. In december zal K&G 
stil blijven staan bij haar 90 jarig be-
staan, dat zal op zaterdagmiddag 
de 16e december zijn als het do-
nateur damtoernooi wordt gehou-
den. Damliefhebbers kunnen zich 
wenden tot Adrie Voorn via 0297-
568472.

35 Jaar Vogelbeurs Aalsmeer
Aalsmeer - Vogelbeurs Aalsmeer 
viert dit jaar haar 35 jarig bestaan 
en dat is een feestje waard. Alle vo-
gelliefhebbers en bezoekers die een 
vogel of vogel-benodigdheden ko-
men kopen, ruilen of verkopen vie-
ren het 35 jarige jubileumfeest mee.
Het jaar 2017 is voor de Vogelvrien-
den Aalsmeer zelfs dubbelfeest. De 
vereniging bestaat al liefst 65 jaar. 
Een jubileum dat tegelijk word ge-
vierd met en tijdens de vogelbeurs, 
die aanstaande zondag 22 oktober 
weer plaats vindt. De beurs wordt 
gehouden in zaal De Baccara in de 
Baccarastraat en is van 10.00 tot 

12.30 uur. Iedere vogelliefhebber is 
welkom om vogels te kopen, te ver-
kopen, te ruilen of rond te kijken en 
vragen te stellen over de hobby vo-
gels, voedsel en huisvesting. Voor 
de kinderen is er gratis grabbelen.
De entree bedraagt 1 euro voor ie-
dereen die komt kijken of kopen.
Verkoop van uw eigen vogels is gra-
tis, zowel voor leden als bezoekers.
Aanwezig zijn diverse soorten vo-
gels, zoals tropische vogels, kana-
ries en kromsnavels. Ook diverse 
soorten zaden en zaadmengsels en 
vogelkooien zijn hier verkrijgbaar.
Voor inlichtingen: 06-10666878.

Scouting Tiflo langs de 
deur met plantenbakken
Aalsmeer - Het is een tradi-
tie: de jaarlijkse plantenbakkenac-
tie van scoutingvereniging Tiflo uit 
Aalsmeer. Zaterdag 21 oktober gaan 
alle leden van de groep langs de 
deur met een plantenbak met een 
moderne uitstraling. 
Ook dit jaar speelt de Tiflo in op de 
wensen van deze tijd, dus nog meer 
reden om een plantenbakje te ko-
pen. De plantjes worden door de 
oudere leden van de Tiflo zelf opge-
pot. De verkoop wordt gedaan door 
alle leden met behulp van een aan-
tal ouders. 
Zaterdag 21 oktober begint om 
9.30 uur op verschillende punten 
in Aalsmeer en Kudelstaart de ver-
koop. De prijs van het plantenbak-
je is dit jaar 4 euro. De opbrengst 
van de verkoop is bestemd voor 
de aanschaf van nieuw spelmateri-

aal en ten behoeve van activiteiten 
van de Tiflo. Ook staat de scouting 
met een kraam op Praamplein in het 
Centrum en op het Poldermeester-
plein in Oost.
Scoutinggroep Tiflo telt zo’n 85 le-
den in de leeftijd van 5 tot 18 jaar. 
De groep bestaat uit verschillen-
de speltakken: bevers, kabouters, 
welpen, gidsen, verkenners en wil-
de vaart. Iedere zaterdag komen 
de speltakken bijeen aan de Stom-
meerweg 13 om daar hun actie-
ve en gezellige spel te doen. De 
activiteiten van de bevers, kabou-
ters en welpen vindt plaats op het 
land, het spel van de verkenners en 
gidsen speelt zich voornamelijk af 
op en rond de Westeinderplassen. 
Bent u of is uw zoon/dochter geïn-
teresseerd? Neem dan een kijkje op 
www.tiflo.nl.

Doe-avond Videoclub 
over ‘filmen en licht’
Aalsmeer - Als je gaat filmen, heb 
je te maken met licht, want zonder 
licht zie je geen beeld! Als je voor 
het eerst gaat filmen, zul je waar-
schijnlijk bestaand licht gebruiken. 
Dat betekent voornamelijk dus dag-
licht als je buiten filmt. Bij het bin-
nen filmen, in huis, de werkruimte of 
een andere lokatie, krijg je te maken 
met kunstlicht. 
Om een meer professioneel ogende 
opname te gaan maken, is het van 
belang om ook even stil te staan bij 
het soort licht, en welke effecten je 
daarmee kan bereiken. Sowieso zijn 
er natuurlijk settings in de camera 
waarmee je het licht kan beïnvloe-
den. Je kunt echter ook met kleurfil-
ters speciale effecten bereiken. 
Tijdens de doe-avond van Video-
club Aalsmeer op maandag 23 ok-
tober gaan de leden met de came-
ra en lampen aan de slag om de ver-
schillende mogelijkheden die er zijn 
te gaan oefenen. Met filters zal dag-

licht worden nagebootst en er zal 
worden geëxperimenteerd met de 
witbalans. Vragen over andere ca-
merainstellingen worden zeker ook 
meegenomen. Heb je interesse deze 
avond mee te maken? Je bent van 
harte welkom. Neem dan wel je ca-
mera en gebruiksaanwijzing mee. 
De avond wordt gehouden in de 
nieuwe locatie van Buurthuis Horn-
meer aan de Dreef 1 en begint om 
20.00 uur. De ervaring leert dat 
nieuwelingen die een avond ko-
men kijken en meedoen het fijn vin-
den de mogelijkheid te hebben voor 
enige nazorg. Dat is geen probleem. 
Er is altijd de optie om voor een lid-
maatschap te kiezen.
Voor verdere informatie kan con-
tact opgenomen worden secretaris 
Susan Griekspoor via 0297-327490 
of per email: susangriekspoor@
xs4all.nl. Algemene informatie is te 
vinden op de website: www.video-
clubaalsmeer.nl
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

krantk i n d e r -   e n   j e u g d

Kinderlezing in Crash: 
Hoe werkt een vliegtuig?
Aalsmeer - Het Crash Luchtoorlog- 
en Verzetsmuseum ’40-’45 heeft ok-
tober uitgeroepen tot Kindermaand. 
Op zaterdag 21 oktober vindt in dit 
kader in het museum een kinder-
lezing plaats waarbij zij kunnen le-
ren hoe een vliegtuig werkt en wat 
daarvoor allemaal nodig is. 
Wat doet de vleugel van het vlieg-
tuig? Hoe wordt het vliegtuig be-
stuurd? Hoe kan men een licht 
vliegtuig bouwen terwijl het toch 
heel sterk is? Deze en andere vra-
gen worden tijdens de kinderlezing 
beantwoord. Daarna kunnen de kin-
deren aan de hand van zelf gevou-
wen vliegtuigjes zien hoe een vlieg-
tuig bestuurd wordt.
Het museum zelf biedt heel veel ma-
teriaal waarin de werking van een 
vliegtuig te herkennen is. In de spe-
ciale rondleiding gaan de kinderen 
daar naar op zoek en daarbij wordt 
de mooie Spitfire, het Engelse jacht-

vliegtuig, van het museum zeker 
niet overgeslagen. Het programma 
is alleen voor kinderen. Maar ou-
ders kunnen natuurlijk ondertussen 
in het museum rondkijken! De le-
zing wordt twee maal gehouden. De 
eerste begint om 11.00 uur, gevolgd 
door de tweede om 14.00 uur.
Het Crash museum is geopend op 
zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en 
gevestigd in fort Aalsmeer aan de 
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeer-
derbrug. Toegang tot het museum 
kost 3,50 euro voor volwassenen, 
vanaf 12 jaar 1.50 euro, maar is de 
hele maand oktober gratis voor kin-
deren tot 12 jaar. Veteranen en do-
nateurs hebben ook gratis toegang.
Voor meer informatie over de col-
lectie van het museum en het werk 
van de Stichting CRASH ’40-’45 kan 
men kijken op de website www.
crash40-45.nl of onze facebookpa-
gina.

‘Kleine Beer’ in 
het theater

Amstelveen - Het prentenboek 
‘Welterusten, Kleine Beer’ komt in 
het theater in Amstelveen. Thea-
ter Terra, bekend van onder andere 
Kikker en Raad eens hoeveel ik van 

Spelletjes en pompoenenspeurtocht
Griezelen op Boerenvreugd
Aalsmeer - Aanstaande zondag 22 
oktober kunnen bezoekers lekker 
griezelen op kinderboerderij Boe-
renvreugd in de Hornmeer. Een ge-
zellig familie-evenement waarbij 
de jonge bezoekers van de kinder-
boerderij centraal staan. De activi-
teiten op deze dag zijn een beetje 
spannend, maar vooral leuk. Er zijn 
griezelspelletjes, zoals heksenneus-
prikken, het spinnenblaasspel, de 
griezelige voelkim en monster-blik-
gooien. Speciaal voor deze dag is 
er een griezelgrot die zeker een be-
zoekje waard is. Papa’s en mama’s 
mogen natuurlijk ook mee naar bin-
nen!

Schminken
Lekkere griezelige snoepjes zijn te 
koop bij de heksen in de snoepjes-
kraam, zij delen ook zelf gebrouwen 
heksendrank (limonade) uit.
In de schminkhoek worden de kin-
deren omgetoverd tot enge grie-
zels of lieve heksen. De kinderen 
kunnen over het hele boerderijter-
rein op zoek naar pompoenen. Aan 
de pompoenen hangen vragen die 
te maken hebben met griezelen. De 
pompoenenspeurtocht is voor het 
hele gezin! 

Vleermuizen
Knutselen mag tijdens een boerde-
rij-evenement niet ontbreken. Deze 
keer worden vleermuizen gemaakt 
en de knutselwerkjes mogen zo-
als altijd mee naar huis. Over vleer-

muizen is ook informatie te vinden 
in de infohoek in de stolp. Een leer-
zame minitentoonstelling die zeker 
de moeite waard is om een kijkje te 
nemen. De activiteiten vinden plaats 
tussen 11.00 en 15.00 uur. Kinde-
ren die het leuk vinden, mogen ver-
kleed komen. De grote verwarmde 
tent gaat weer neergezet worden op 
het boerderijterrein, zo kan de ac-
tiviteit ook bij slecht weer gewoon 
doorgaan! Kinderboerderij Boeren-
vreugd heeft een vernieuwde par-
keerplaats aan de Beethovenlaan 
118, en er zijn recentelijk ook nieu-
we fietsenrekken geplaatst. Op de 
hoogte blijven van nieuws en acti-
viteiten op de kinderboerderij? Volg 
dan kinderboerderij Boerenvreugd 
op Facebook of neem een kijkje op 
de website www.boerenvreugd.nl.

Ko met Vlo in Poppentheater
Amstelland - Het Amstelveens 
Poppentheater heeft met de pre-
mière van ‘Ko met de Vlo’ een bizar-
re en spannende slapstick in huis. 
De voorstelling gaat over een aan-
doenlijke zwerfhond, die in een lief-
devol gezin wordt opgenomen. Wat 
het gezin echter niet weet, is dat er 
in zijn vacht een familie vlooien ver-
stopt zit… Een terroriserende plaag 
voor het hele huishouden! Thea-
tergezelschap ‘Lichtbende ‘ brengt 
met live animaties licht tot leven. 
Verhalen zonder woorden, opge-

bouwd uit magische toverlantaarn-
beelden op een gigantisch scherm, 
sluiten naadloos aan op de live ge-
speelde muziek. Een unieke beleve-
nis voor de hele familie. ‘Ko met de 
Vlo’ is geschikt voor iedereen vanaf 
4 jaar en te zien in het Amstelveens 
Poppentheater op zondag 22 okto-
ber (première) en maandag 23 ok-
tober om 14.30 uur. Toegangsprijs: 
8,50 euro. Reserveren kan via 020-
6450439; info@amstelveenspop-
pentheater.nl of via www.amstel-
veenspoppentheater.nl.

Aalsmeer - De griezel-kijkavond van de openbare basisschool de Zuidoos-
ter is weer zeer geslaagd. Als afsluiting van de Kinderboekenweek mochten 
de leerlingen in het donker verkleed naar school. Alle kinderen mochten op de 
foto in een griezellokaal. Op de foto de familie Kolk waarvan vier kinderen op 
de basisschool zitten. Echte griezels: Nova, Colin, Kas en Cor.

Griezelen op de Zuidooster

Kom samen muziek maken!

Cultuurpunt start met 
Aalsmeers Jeugdorkest
Aalsmeer - Dit najaar start Cul-
tuurpunt Aalsmeer een nieuw 
jeugdorkest in Aalsmeer. Cultuur-
punt Aalsmeer werkt bij dit pro-
ject samen met Aalsmeerse partij-
en die zich bezighouden met mu-
ziekonderwijs en amateurkunst. Het 
project biedt plaats aan Aalsmeer-
se kinderen van groep 5 tot en met 
8 die muziek maken of willen leren 
maken. Zij krijgen les van profes-
sionals die daarbij worden onder-
steund door leden van de verenigin-
gen. Cultuurpunt Aalsmeer coördi-
neert het project. 

Laagdrempelig ensemble
Het Aalsmeers Jeugdorkest is een 
laagdrempelig, heterogeen ensem-
ble. Toetsinstrumenten, blaasinstru-
menten, snaarinstrumenten, slag-
werk: alle soorten instrumenten zijn 
welkom! Ook als je nog niet zo lang 
speelt, of alleen hebt meegedaan 
aan een kennismakingsproject, ben 
je van harte welkom. De partijen 
worden namelijk met verschillende 
moeilijkheidsgradaties aangeboden. 
Tijdens de eerste les, op maandag 
30 oktober, zijn ouders ook van har-
te welkom om te komen kijken, en 
natuurlijk ook broertjes, zusjes en 
vriendjes en vriendinnetjes. En volg 
jij nu een cursus bij het Cultuur-
punt, bijvoorbeeld Ontdek je talent 
op een instrument, gitaar of key-
board? Dan kun jij je ook aanslui-
ten bij het jeugdorkest. Het nieuwe 

orkest staat onder leiding van An-
dré Vulperhorst. Hij heeft ervaring 
met het werken met ensembles en 
deelnemers van verschillend niveau. 
Hij wordt geassisteerd door vakdo-
centen op verschillende instrumen-
ten. Deze vakdocenten kunnen een 
instrumentengroep en/of individue-
le speler apart van de groep extra 
instrueren. 

Lidmaatschap
Het lidmaatschap voor het Jeugdor-
kest beslaat een periode van 27 we-
ken, verdeeld over drie periodes van 
9 weken die steeds worden afgeslo-
ten met een presentatie. Meer infor-
matie over het Aalsmeers Jeugdor-
kest, de prijzen en de wijze van aan-
melding is te vinden op de website 
van het Cultuurpunt. Vind jij samen 
muziek maken ook leuker dan solo? 
Kom dan bij het Aalsmeers Jeugd-
orkest!

Pronken op monsterbal
Aalsmeer - Op OBS Samen Een zijn 
er ieder jaar leuke activiteiten in de 
Kinderboekenweek. Met als afslui-
ting deze keer het monsterbal en 
daarom was gevraagd aan de kin-
deren om verkleed naar school te 
komen! Het thema van de Kinder-

boekenweek was ‘gruwelijk eng’. 
De gymzaal was ook ‘griezelig’ don-
ker gemaakt en het monsterbal kon 
worden gehouden! Heel spannend 
allemaal maar oh zo leuk, het was 
een mooi griezelig spektakel op 
OBS Samen Een.

Op bezoek in de watertoren
Groep 5 Jozefschool op 
grote hoogte!
Aalsmeer - Groep 5 van de Jozef-
school heeft afgelopen dinsdagmor-
gen 17 oktober de watertoren be-
zocht. Tijdens deze excursie leerden 
de kinderen alles over dit prachti-
ge rijksmonument dat ruim 85 jaar 
oud is. De watertoren van Aalsmeer 
werd in 1928 gebouwd om de in-
woners van Aalsmeer en omstre-
ken van drinkwater te voorzien en is 
sindsdien een baken aan de West-
einderplassen. De toren is 51 meter 
hoog en gebouwd in de zogeheten 
Art Déco stijl. Ontwerper van de wa-
tertoren is ir. Hendrik Sangster. De 
enthousiaste vrijwilligers van Stich-
ting Beheer Watertoren Aalsmeer, 
Dick de Kuijer en Gert-Jan Smith, 
zijn met de kinderen helemaal naar 

boven geklommen waar zij konden 
genieten van een prachtig uitzicht. 
Het weer werkte gelukkig mee, dus 
de kinderen konden Aalsmeer en de 
verre omgeving van bovenaf bekij-
ken. Verder kregen de kinderen van 
hen uitleg over de bouw, werking en 
het gebruik van de watertoren.
 
‘Moet je horen’
In de toren zelf zorgt een apar-
te akoestiek voor galmende klan-
ken. De akoestiek is dan ook door 
de kinderen uitgebreid getest met 
het zingen van een lied over de wa-
tertoren ‘Moet je horen in die toren’. 
Het was een zeer avontuurlijke, leer-
zame en gezellige ochtend voor de 
kinderen.

Van links naar rechts: Loco-burgemeester van Delft, wethouder jeugd Gert-
jan van der Hoeven, Amstelveense kinderburgemeester Varvara en Aalsmeer-
se kinderburgemeester Derek.

Samen met wethouder naar Delft
Derek op landelijke dag 
kinderburgemeesters
Aalsmeer - Kinderburgemees-
ter Derek Buikema is afgelopen za-
terdag 14 oktober samen met wet-
houder Jeugd Gertjan van der Hoe-
ven naar de tweede landelijke kin-
derburgemeestersdag in Delft ge-
weest. Vorig jaar was de eerste edi-
tie in Aalsmeer. Naar aanleiding van 
deze succesvolle dag hebben Stich-
ting Kinderrechten.nu in samenwer-
king met de gemeente Delft, muse-
um Prinsenhof en de Kindercorres-
pondent het initiatief genomen voor 
deze tweede kinderburgemeesters-
dag.

Kinderen helpen
Kinderburgemeesters moeten niet 
alleen lintjes doorknippen, maar ook 
over serieuze dingen meepraten. Ze 
willen bekender worden, zodat meer 
kinderen ze weten te vinden en ook 
vinden de kinderburgemeesters dat 
ze een eigen bedrag moeten krij-
gen om kinderen in hun gemeente 
te helpen en projecten uit te voeren. 
Dit zijn enkele uitkomsten van de 
landelijke kinderburgemeestersdag 
2017. In het Manifest van de kinder-
burgemeesters hebben de kinder-
burgemeesters zelf aangegeven wat 

zij nodig hebben.

Manifest naar Eerste Kamer
In Delft heeft eerste kamerlid Jan 
Anthonie Bruijn het manifest van 
de kinderburgemeesters in ont-
vangst genomen. Hij beloofde hun 
boodschap en ideeën aan de Haag-
se politici door te geven. De burge-
meesters zelf maakten alvast een 
groepsapp, zodat ze makkelijker 
contact met elkaar hebben en sa-
men projecten kunnen opzetten. 

Rookvrije pleinen
Kinderburgemeester Derek heeft 
het manifest ook ondertekend: “Het 
is belangrijk dat volwassenen naar 
kinderen luisteren, want als ze dat 
niet doen zouden er heel veel on-
gelukkige kinderen zijn.” Dat komt, 
denkt Derek, omdat kinderen an-
ders denken dan volwassenen. Voor 
Aalsmeer is Derek druk bezig met 
het realiseren van rookvrije zones 
in gebieden waar kinderen komen. 
Hij wil beginnen op schoolpleinen 
en bij sportverenigingen. Kijk voor 
meer informatie en voor het you-
tubefilmpje op www.kinderrechten-
nu.nl 

je hou, brengt het wereldberoemde 
prentenboek ‘Welterusten, Kleine 
Beer’ tot leven in de nieuwe familie-
musical voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Tot en met maart 2018 is deze fami-
liemusical te zien in heel Nederland 
en Vlaanderen en op zondag 5 no-
vember om 15.00 uur is ‘Welterus-
ten, Kleine Beer’ te zien in Schouw-
burg Amstelveen.

Luuk ongeslagen aan kop 
in jeugdcompetitie AAS
Aalsmeer - Het verhaal over de 
jeugdcompetitie bij schaakclub AAS 
wordt eentonig. Ook groot jeugdta-
lent Konrad was niet opgewassen te-
gen Luuk. In een directe confrontatie 
verloor Konrad en viel daardoor terug 
op de ranglijst. Luuk blijft ongeslagen 
aan kop. Grootste sensatie van de 
avond was wel de overwinning van 
Christiaan op Jasper. Jasper zat naar 
eigen zeggen ‘niet goed in zijn vel’ en 
verloor van tegenstander Christiaan, 
die hierdoor naar de tweede plek is 
gestegen. Lukt het hem dan om Luuk 

van zijn stevige kroon te stoten? AAS 
geeft iedere vrijdag les aan de jeugd 
van 19.00 tot 19.30 uur in stap 1, 2 en 
3, waarna de jeugdcompetitie aan-
vangt. Daarna vindt de les in stap 4 
en 5 van 20.00 tot 20.45 uur. Clubhuis 
van AAS is de Doopsgezinde Kerk in 
de Zijdstraat in de Zijdstraat. De les-
sen worden gegeven door de gedi-
plomeerde trainers Bob Feis, Henk 
van Leeuwen, Henk Noordhoek en 
Ben de Leur. Voor meer informatie: 
www.aas.leisb.nl
Door Ben de Leur
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Herfstvakantie volgende week
Sport- en spelactiviteiten in 
sporthallen en zwembad
Aalsmeer - Lekker sportief bezig 
zijn in de herfstvakantie? Dat kan! 
In de sporthallen en in het zwem-
bad worden volgende week diverse 
activiteiten georganiseerd voor kin-
deren.

Sport- en spelinstuiven
Nieuw: in Sporthal De Waterlelie 
wordt een sport- en spelinstuif ge-
houden op woensdag 25 oktober. 
Maak kennis met de nieuwe sport-
hal en kom lekker klimmen, klaute-
ren en spelen. Kinderen van 4 tot en 
met 12 jaar zijn welkom tussen 9.30 
en 12.00 uur. Natuurlijk is er ook een 
sport- en spelinstuif in De Proosdij-
hal in Kudelstaart. Deze is op maan-
dag 23 oktober van 9.30 tot 12.00 
uur. 
Een kaartje voor een instuif kost 3 
euro. (Groot)ouders zijn natuurlijk 
van harte welkom om mee te ko-
men met hun kinderen, zij betalen 
geen entree. In beide sporthallen is 
de horeca open.

Combi-ticket
In Sportcentrum De Waterlelie kun 
kinderen op woensdag 25 okto-
ber meedoen aan de sport- en 
spelinstuif en vrijzwemmen voor 
slechts 5 euro. Dit speciale com-
bi-ticket is alleen geldig deze dag. 
Tussen 9.30 en 12.00 uur kunnen de 
kinderen spelen en sporten en tus-
sen 10.30 en 15.30 uur zwemmen. 

Extra vrijzwemmen
Van zaterdag 21 tot en met zondag 
29 oktober is er dagelijks vrijzwem-

men in Zwembad De Waterlelie: Op 
zaterdag 21 en 28 oktober van 12.30 
tot 14.30 uur, zondag 22 en 29 okto-
ber van 10.00 tot 13.00 uur, maan-
dag 23 en dinsdag 24 oktober van 
10.30 tot 14.30 uur, woensdag 25 
oktober van 10.30 tot 15.30 uur, 
donderdag 26 oktober van 12.00 tot 
14.30 uur en vrijdag 27 oktober van 
10.00 tot 13.00 uur. Het speciale ta-
rief voor vrijzwemmen is voor kinde-
ren van 1 tot en met 3 jaar 2 euro, 
voor 4 tot en met 15-jarigen 4 euro 
(niet op zondag) en voor 16 jaar en 
ouder 4,95 euro.

Banenbad en Babyzwemmen
Het programma van het banen-
bad blijft ongewijzigd, met uitzon-
dering van woensdag. Dan is het 
bad ’s ochtends open van 9.00 tot 
13.00 uur, ’s avonds gelden de ge-
wone openingstijden (19.30 tot 
21.30 uur). Alle sportgroepen gaan 
in de vakantie gewoon door; alleen 
het Aquajoggen op donderdagmid-
dag wordt verschoven van 14.00 
naar 14.30 uur. Ook met de aller-
jongsten kan worden gezwommen 
in de vakantie. De baby en peuter-
lessen gaan gewoon door op dins-
dagochtend, donderdagochtend en 
zondagochtend. Op vrijdag gaan de 
lessen niet door in de vakantie. Een 
kaartje kost 6,50 euro voor (groot)
ouder en kind. Voor meer informatie 
over de activiteiten en actuele ope-
ningstijden kan gekeken worden op 
www.dewaterlelieaalsmeer.nl, in de 
gratis app van De Waterlelie of bel 
naar de receptie: 0297-322022.

Overvol programma met Pinksteren
Weekaatje volgend jaar 
een keer in juni
Aalsmeer - De organisatie van het 
Weekaatje heeft recentelijk in sa-
menspraak met het bestuur van 
FC Aalsmeer besloten het Weekaa-
tje aankomend jaar in het weekend 
van 22 tot en met 24 juni 2018 te or-
ganiseren. De oorzaak ligt in de ge-
wijzigde competitieopzet van de 
KNVB voor het seizoen 2017-2018. 
De competitie is dit seizoen na-
melijk pas eind september gestart. 
Hierdoor staat er een volledig com-
petitieprogramma in het Pinkster-
weekend van 2018 gepland en is er 
geen ruimte voor andere activitei-

ten, waaronder het Weekaatje. 
Het bestuur betreurt deze ontwikke-
ling en realiseert zich dat het grote 
evenement, hopelijk eenmalig, met 
een dag zal moeten worden inge-
kort. 
“Op korte termijn vindt er een ge-
sprek met de KNVB plaats met als 
doel de editie van 2019 en volgen-
de jaren in het Pinksterweekend te 
kunnen blijven organiseren”, aldus 
het bestuur en de organisatie van 
het Weekaatje op de website van 
voetbalvereniging FC Aalsmeer. 
Bron: website FC Aalsmeer

Basketbal: Wisselend succes 
voor Aalsmeerse jeugdteams
Aalsmeer - In het weekend van 7 
en 8 oktober kwamen slechts drie 
jeugdteams van Basketbal Vereni-
ging Aalsmeer in actie. De bes-
te prestatie werd geleverd door het 
tweede U 16 team onder leiding 
van Valentijn Stokman. Tegenstan-
der Christofoor werd op vakkundi-
ge wijze met een 37-24 nederlaag 
terug naar Badhoevedorp gestuurd. 
De Aalsmeerse jongens kregen 
daarmee loon naar werken. Voor-
al Robin Coumans en Corné Klein 
Gunnewiek waren een plaag voor 
de tegenstanders. Invallers Shea de 
Bies en Sees Jongkind uit de U 14 
toonden aan dat ook zij het niveau 
goed aankunnen. Opvallend was de 
steeds beter functionerende 1-3-
1 zone verdediging waar ook deze 
tegenstanders het heel erg moeilijk 
mee hadden.

Net tekort
Het eerste U 16 team kwam in de 
slotfase net tekort tegen Racing Be-
verwijk. Dit team beschikt over twee 
zeer balvaardige spelers waar de 
Aalsmeerders hun handen aan vol 
hadden. Toch was het Aalsmeer dat 
als team een uitstekende presta-
tie neerzette. Center Jorre van Beek 
kampte met een rugblessure waar-
door hij nauwelijks inzetbaar was en 
dat scheelde enorm in aanvallend 
zowel als verdedigend opzicht. Jor-

re is altijd goed voor minstens 10 tot 
15 rebounds en heeft ook een be-
langrijk aandeel in de score. Deze 
scorende rol werd voor een groot 
deel overgenomen door de ande-
re spelers, maar onder de borden 
moest Aalsmeer het veelal afleg-
gen tegen de center van Beverwijk. 
Met nog een minuut te gaan leek 
de uitslag van de wedstrijd nog al-
le kanten op te kunnen vallen, maar 
een paar ongelukkige doelpogin-
gen van Aalsmeer met daar tegen-
over een paar wonderbaarlijk ge-
slaagde doelpogingen van Bever-
wijk maakten dat de bezoekers met 
60-57 konden winnen.

Concentratieverlies
De U 18 speelde een moeilijke wed-
strijd tegen een zeer sterk Early Bird. 
Hoewel coach Bram Buskermolen 
na afloop dacht dat er zeker kansen 
op een overwinning waren geweest, 
verloor Aalsmeer toch met 64-
73. Dat verschil werd vooral in het 
tweede kwart gemaakt waarin Ear-
ly Bird een achteraf beslissend gat 
van 10 punten kon slaan door een 
periode van concentratieverlies. Dat 
Aalsmeer daarna een prima tweede 
helft speelde was een schrale troost, 
maar toonde wel aan dat het team 
voldoende kwaliteit in huis heeft om 
het vervolg van de competitie met 
vertrouwen tegemoet te zien. 

Kennis maken 
met schaatsen

Rijsenhout - In samenwerking met 
Team Sportservice Haarlemmermeer 
en Aalsmeer biedt IJsclub de Blau-
we Beugel scholieren in de leeftijd 
van 7 tot 13 jaar de mogelijkheid om 
in november een clinic van vier les-
sen te volgen via de Jeugdsportpas. 
Aanmelden hiervoor kan via: jouw.
teamsportservice.nl. De vrijwilligers 
van IJsclub de Blauwe Beugel ver-
heugen zich al op zoveel mogelijk 
inschrijvingen en natuurlijk op een 
strenge winter met veel schaatsple-

Teamfoto met coaches Hanna Viet (midden) en Alyssa te Riele (rechts).

Veldkorfbalcompetitie jeugd
C1 van VZOD kampioen!
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
14 oktober was het zo ver voor de 
C1 van korfbalvereniging VZOD. 
Nadat het team vorige week de 
punten vergeten was mee te nemen 
uit Nieuw-Vennep, was er zaterdag 
een nieuwe kans om kampioen te 
worden. Iedereen was gespannen, 
maar had er wel erg veel zin in. Het 
was heerlijk korfbalweer en alle kin-
deren gingen zich voorbereiden op 
de wedstrijd. Even warm lopen, rek-
ken en strekken en natuurlijk een 
balletje schieten op de korf. In de 
eerste minuut leek het even de ver-
keerde kant op te gaan en werden 
de Kudelstaartse volleyballers met-
een op scherp gezet door een doel-
punt van Fluks. Even omschakelen 
en daar gingen ze! Er werd meteen 
een prachtige doorloopbal gemaakt, 
maar die werd helaas afgekeurd 
door de scheidsrechter voor snijden.
VZOD pakte het echter meteen 
weer goed op en scoorde vrij snel 
daarna. Er waren hele mooie com-
binaties tussen de aanvallende spe-
lers en alle tactieken werden uit de 
kast gehaald. Van een mooie door-
loopbal tot prachtige afstands-
schoten. Er werd naar alle kinde-
ren gekeken en echt als een team 
gespeeld. Ook het schieten ging 
erg goed en dat was een paar we-
ken geleden echt wel anders. Daar 
zijn ze als team erg in gegroeid. In 
de wedstrijd kon je dit goed terug 

zien door meer schotpogingen op 
de korf en door dichter bij de korf 
aan te vallen. Af en toe had Fluks 
ook nog een paar mooie aanvallen, 
maar gelukkig voor VZOD kwamen 
hier verder geen doelpunten uit. De 
einduitslag van de wedstrijd was 
1-16 en daarmee was VZOD terecht 
kampioen geworden. Hoewel het 
kampioenschap door de verliespun-
ten van vorige week helaas gedeeld 
moet worden met Madjoe, staat de 
C1 dankzij een doelsaldo van maar 
liefst +27 toch nog op een verdien-
de eerste plek. 
Na de wedstrijd werd er snel omge-
kleed en ging iedereen de auto in, 
op weg naar het clubhuis van VZOD 
om daar het kampioenschap nog 
even goed te vieren. Dit begon met 
een heerlijke zelfgemaakte kwark-
taart van Alyssa, waarna alle kin-
deren een medaille kregen en er 
mooie teamfoto werd gemaakt.

Onwijs trots
De coaches Alyssa en Hanna zijn 
echt onwijs trots op hun team. 
Ze zijn stuk voor stuk onwijs ge-
groeid tijdens het veld seizoen. Ze 
zijn erg lief voor elkaar en zijn on-
danks het leeftijdsverschil tussen 
sommige spelers een echt team ge-
worden. “We nemen alles mee naar 
het zaalseizoen en gaan daar verder 
met groeien”, aldus de enthousiaste 
coach-dames.

Aalsmeer - Twee bekers zijn gewonnen door Samen Een bij het schoolvolley-
baltoernooi afgelopen zaterdag 14 oktober. Net als in voorgaande jaren weer 
een mooi resultaat! Van groep 8 werden Roos, Basma, Romaisa, Maybritt, Jis-
ke, Sten en Kai kampioen. Van groep 6 het team van Kenza, Joy, Tine, Casper, 
Steven, Jilles en Martijn. Knap gedaan hoor! 

Groepen 6 en 8 van Samen Een 
kampioen bij schoolvolleybal

Prima start crosscompetitie
Veldritzege Tristan Geleijn
Rijsenhout - In wegwedstrijden 
rijdt hij in de schaduw van zijn an-
derhalf jaar oudere broer Owen, 
maar afgelopen zondag mocht 
Tristan Geleijn ook eens genieten 
van een overwinning. De nieuweling 
uit Rijsenhout deed dat na afloop 
van de eerste rit in de Amsterdam-
se veldritcompetitie. Op een gras-
parcours in Nieuwveen ging hij kort 
na de start al op kop van het ren-
nerslint en liet vervolgens niemand 

meer passeren. Elian Lagendijk en 
Wessel Mouris werden tweede en 
derde. Sven Buskermolen uit Ku-
delstaart reed ook een knappe race, 
beloond met een zevende plaats. Er 
waren in deze groep 34 deelnemers. 
Bij de eliterenners onder de veertig 
jaar en beloften won UWTC-renner 
Timmy Oude Elferink. Voor de wed-
strijden bij Nieuwveen kwamen in 
de vier categorieën 228 renners aan 
de start, onder wie liefst 78 veertig-
plussers. Komende zondag volgt in 
Sloten deel twee van de twaalf rit-
ten tellende competitie. In Amstel-
land wordt later nog gereden in Nes 
aan de Amstel (5 november), Ou-
derkerk aan de Amstel (26 novem-
ber) en Uithoorn (17 december).

Internationaal
Owen Geleijn, die zich na zijn suc-
cesvolle wegseizoen nog niet spe-
cifiek heeft kunnen toeleggen op 
het veldrijden, werd afgelopen zon-
dag 51ste in een internationale UCI-
cross voor junioren in het Belgische 
Zonhoven. De renner uit Rijsenhout, 
vorig jaar bij de nieuwelingen in het 
veld goed voor vele ereplaatsen en 
een zevende plek in het nationa-
le kampioenschap, volgde op ruim 
zeven minuten van de Nederlandse 
winnaar Pim Ronhaar.

Tristan Geleijn.
Foto: WTC de Amstel

Roy en Justin Huiskens uit Aalsmeer hebben ook meegewerkt aan de voor-
stelling afgelopen zaterdag 14 oktober in De Meerse. Het was hun laatste op-
treden met het jeugdcircus. “Het was een geweldige show. Wat een mooie 
afsluiting van 9 jaar Acrobatico”, aldus de twee. Foto: www.kicksfotos.nl

Wat Donald Trump nog kan leren
Verrassende spektakelshow 
jonge artiesten Acrobatico
Amstelland - Wat heeft Donald 
Trump, de machtigste man ter we-
reld, te maken met jeugdcircus 
Acrobatico? Weinig. De Amerikaan-
se president maakt regelmatig ru-
zie. Over wie de grootste raket heeft. 
Wie de beste president is. En waar 
je de mooiste oliepijpleidingen kunt 
aanleggen.
Bij jeugdcircus Acrobatico hebben 
ze geen oliepijpleidingen. Geen pre-
sidenten. Geen raketten. Het enige 
wat ze met de Amerikaanse presi-
dent gemeen hebben, zijn de ruzies. 
In hun nieuwste voorstelling ‘Schat-
jes en Schoffies’ in schouwburg De 
Meerse maken de jonge circusar-
tiesten elkaar aanvankelijk uit voor 
alles wat God verboden heeft. En 
natuurlijk voor ‘loser’ - iets waar 
Trump ook goed in is.

Zinderend
Waar de Amerikaanse president 
miljarden dollars inzet om z’n ruzies 
te beslechten, daar lossen de schat-
jes en de schoffies van Acrobatico 
hun ruzies anders op. Ze bekijken 
elkaar, ze draaien om elkaar heen, 
ze dagen elkaar uit, ze battelen wat. 
Om al snel in te zien dat ze eigen-
lijk niet zoveel van elkaar verschil-
len. En vanuit het niets verrassen 
ze het publiek met een zinderen-

de spektakelshow. Geen amateuris-
tisch, goedbedoeld optreden waar-
bij de zaal langzaam in slaap valt. 
Nee. Acrobatico verleidt het publiek 
twee uur lang met een gevarieerd, 
professioneel en humoristisch op-
treden. Van zwevende dames, acro-
batiek hoog in de lucht, eenwieler-
battles en evenwichts-acts op kof-
fiekopjes tot koorddanstrucs, diabo-
lo-kunsten en metershoge levende 
bouwwerken. Afgewisseld door een 
jonge illusionist die kinderen laat 
verdwijnen, in vieren hakt, in brand 
steekt en ze vervolgens weer levend 
en gezond op het podium laat ver-
schijnen. Alsof het niets is. 

Echte schoonheid
En dat is het verbazingwekkende: 
van alle doorsnee-circusattributen 
maken de acteurs van Acrobatico 
iets bijzonders. Want echte schoon-
heid schuilt in eenvoud. Niet voor 
niets verloor de zaal zich na afloop 
in een staande ovatie. 
Maar wat kan Donald Trump dan 
nog van jeugdcircus Acrobatico le-
ren? Simpel. Ga met je vijanden in 
gesprek. Drink samen een bier-
tje. Doe een kunstje. En alles komt 
goed. Meer weten over Acrobatico? 
Ga naar www.acrobatico.nl
Tekst: Tjalling van Dijk

zier. Verdere informatie over de ijs-
club en het jeugdschaatsen is te 
verkrijgen via www.ijsclubdeblau-
webeugel.nl
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Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Stefan Pouw wint finale
Kudelstaart - De tweede speel-
avond van de dartclub Poel’s Eye in 
het Dorpshuis van Kudelstaart werd 
gewonnen door Lars Paisier. De-
ze jonge en zeer beloftevolle dar-
ter won voor de vierde keer in de 
laatste vijf speelavonden tijd die hij 
aanwezig was. Ronald Baars was de 
verliezende finalist. Het tweede ni-
veau werd gewonnen door Kilian 
Broeren, hier was de finalist Gilbert 
van Eijk. Er waren nog twee niveaus. 
Chris Schuurman was op de eer-
ste speelavond, die tevens de Ku-
delstaart Open 2017 was, de runner 
up (verliezende finalist), maar was 
nu pardoes in het derde niveau be-
land. Hierin haalde hij de halve fina-
le, net als Ilona van Emden. De finale 
ging echter tussen Johan Breur en 
Remco Maarse. Voor Breur was het 
zijn eerste finale ooit, voor Remco 
daarentegen was het alweer zijn 37-
ste (!) finale. Remco won vier keer 
het Hoogste Niveau. Remco was 
dus favoriet voor deze finale, maar 
in het verleden behaalde resultaten 
gaven uiteraard geen garanties voor 
het heden. Remco maakte echter 
zijn favorietenrol waar. Albert Ge-
leijn had de Hoogste Uitgooi van de 
avond met een prachtige 130 finish. 
Deze eer moest hij delen met Kili-
an Broeren, die hetzelfde trucje uit-
haalde. Het was de achtste keer ooit 
dat twee darters de Hoogste Uitgooi 
van de avond hadden. Albert bereik-
te ook de halve finale van het vierde 
niveau, net als Rob Braam. De fina-
le ging echter tussen Stefan Pouw 
en Danny de Hartog. Hier werd de 
stelling dat ‘in het verleden behaal-
de resultaten geen garanties geven 
voor het heden’ dan wel bewaar-
heid. Danny won in het verleden vier 
keer de Grote Finale, maar het was 
Stefan die de finale won. Ondertus-
sen nadert het eerste Periode Kam-
pioenschap (drie speelavonden) zijn 
ontknoping. Na twee speelavonden 
staat Erik Jan op kop, gevolgd door 
Ronald met 1 punt achterstand, Bak 
op 2, Martin op 4 en Gilbert en Ti-
bor op 5 punten. Morgen, vrijdag 20 
oktober, is de volgende speelavond 

van de Poel’s Eye, met hopelijk weer 
veel nieuwe gezichten. Elke dar-
ter kan zonder opgave vooraf mee-
doen, de Poel’s Eye is laagdrempe-
lig en geschikt voor alle niveaus; 
hoe meer zielen hoe meer vreugd. 
Man en vrouw, jong en oud, ieder-
een speelt door elkaar, maar dankzij 
het vier niveau systeem komt ieder-
een op zijn eigen niveau terecht. Het 
motto van de Poel’s Eye is dan ook; 
zoveel als mogelijk darten, op zoveel 
als mogelijk het eigen niveau. En als 
u de nieuwe surround verlichtin-
gen en geverfde stellingen nog niet 
heeft bewonderd is dat een extra 
reden om te komen. De inschrijving 
sluit om 20.00 uur, deelname kost 4 
euro en de minimum leeftijd is 15 
jaar. Op de website www.poelseye.
nl is nog meer informatie te vinden.

Winnaars Lars Paisier en 
Stefan Pouw.

Tiny Amsing en Albert Geleijn.

Koppeltoernooi 2 sjoelclubs: 
Algehele winst Tiny en Albert
Aalsmeer - Zaterdag 14 oktober 
hebben veertien spelers van Sjoel-
club Aalsmeer meegedaan aan het 
koppeltoernooi van de buren, bij 
Sjoelclub Rijsenhout. Het leverde 
zowel in de A- als in de B-Klasse 
een eerste en derde plaats op. De 
algehele winst met een gemiddel-
de van 118,00 ging net als vorig jaar 
naar Tiny Amsing en Albert Geleijn. 
Zij namen in de eerste ronde ruim 
100 punten voorsprong op de num-
mer twee, Marcel Eickhof en Leo 
van Tiem. Petra Houweling en Mar-
ry Verhoeven werden derde met een 
gemiddelde van 111,68. Hans van 
Leeuwen en Theo van Leijden leg-
den met 104,16 gemiddeld beslag 
op de vierde plaats. Wijnand Sprin-
gin’tVeld en Marcel Oostrom (SV 
Zaanstad) werden vijfde met 101,92. 
Elisa Houweling werd met haar va-
der Bert achtste met 98,20 gemid-
deld. 
In de B-Klasse wonnen vader en 
zoon Brozius. Henk en Thijs kwa-
men tot 94,56 gemiddeld. Cock en 
Mariëtte van der Vlugt werden der-

de met 94,12. Dit lag dus erg dicht 
bij elkaar. Sjaak Siebeling en Mirjam 
van den Berg werden zevende met 
91,84 gemiddeld. 

Jaarvergadering
Tijdens de volgende clubavond op 
donderdag 19 oktober vindt tevens 
de jaarvergadering plaats. Daar-
na wordt er nog één serie van tien 
bakken gesjoeld. Mocht u sjoelen in 
competitieverband ook leuk lijken? 
Kom gerust een keer proberen. De 
avonden, die om de twee weken op 
donderdag gehouden worden in het 
Dorpshuis in Kudelstaart, begin-
nen om 20.00 uur. Er wordt in vier 
klassen (op eigen niveau) gesjoeld 
en per competitieavond worden 
er twee keer tien bakken gegooid. 
Voor informatie zie www.sjoelclub-
aalsmeer.nl.

Eerste NK
Zaterdag 21 oktober vindt het eerste 
NK van het seizoen plaats. In Voort-
huizen is het NK 20-2. Zaterdag 18 
november is het NK teams.

Thijs en Henk Brozius.

Foto: www.kicksfotos.nl

Voetbal, Eerste Klasse A
FC Aalsmeer zaterdag zet 
Westlandia op zij
Aalsmeer - FC Aalsmeer heeft in 
de tweede thuiswedstrijd een dik-
ke en meer dan verdiende over-
winning geboekt tegen Westlan-
dia. Trainer Cor van Garderen zag 
zijn ploeg weer kans op kans cre-
eren en na 90 minuten was de 5-1 
eindstand een prima afspiegeling 
van het wedstrijdbeeld. Natuur-
lijk kregen de gasten uit Naaldwijk 
her en der kansen en kansjes, maar 
het woog niet op tegen de daden-
drang van Zaterdag 1. Nadat Lilinho 
Martins vorige week de schijnwer-
pers op zich gericht zag, was het nu 
de beurt aan Michal Kocon. Kocon 
deed er zelfs nog een schepje bo-
venop door 4 maal raak te schieten.
Door de zege is FC Aalsmeer nog 
zonder nederlaag en staan de 
Aalsmeerders keurig in de top 3 van 
1 A.
Al snel bleek dat FC Aalsmeer de 
baas wilde zijn op het eigen zon-
overgoten sportpark. De ruim 200 
belangstellenden zagen een over-
wicht wat zich uitbetaalde in kan-
sen, nog niet meteen in doelpunten. 
Vooral Lulinho en Kocon hadden de 
sprintschoenen weer stevig onder-
gebonden. Alleen het eindschot in 
de vorm van een voorzet op maat 
liet beide vleugelflitsers nog in de 
steek. De gasten kregen tussendoor 
wat kansjes. Aanvoerder Bijl mikte 
uit een corner over en een schot van 
Angelo Groen werd gekeerd door 
Nick van der Wiel. Na 25 minuten 
kreeg de thuisploeg loon naar wer-
ken. Michal Kocon draaide zich vrij 
tussen twee verdedigers en prik-
te in de verre hoek raak. Het bleek 
de opmaat voor ‘zijn middag’. Nog 
geen 5 minuten later omspeelde hij 
op fraaie wijze doelman Janssen en 
schoof uiterst beheerst de 2-0 tegen 
de touwen. Bij beide doelpunten was 
altijd wel één van de Martinsjes be-
trokken. Smet op de eerste 45 minu-
ten was de tegentreffer in de voor-
laatste minuut voor rust. Een ogen-
schijnlijk onschuldige voorzet van 

Groen verdween via doelman van 
der Wiel in het Aalsmeer-doel. Een 
gelukje voor de gasten, niet minder 
belangrijk. Het was op papier ineens 
weer een wedstrijd. FC Aalsmeer liet 
zien meteen na rust door te willen 
drukken en die spelstijl wierp na 
een kleine tien minuten zijn vruch-
ten af. Lilinho en Michal kregen vrije 
doortocht en laatstgenoemde kon 
zijn derde treffer binnenschuiven: 
3-1 Na ruim een uur leek de beslis-
sing in de maak. Na weer een goe-
de combinatie tussen de broertjes 
Martins was Michal het eindstation. 
Van dichtbij kon hij voor de vierde 
maal toeslaan: 4-1.
Daarna een opmerkelijke fase. Eerst 
kreeg Sander Aznar Martinez een 
tweede gele kaart wegens aan-
merkingen op scheidsrechter Gom-
mans. Even later kregen de bezoe-
kers een strafschop. Daarbij toonde 
Nick van der Wiel zich winnaar door 
de strafschop van Bron te stoppen. 
Grensrechter Atahiri vond echter 
dat Nick te vroeg bewoog. Vervol-
gens kreeg ook de Aalsmeer-goa-
lie twee keer geel wegens doormek-
keren op scheidsrechter Gommans. 
Gevolg: Strafschop over, Colby Har-
mon als vervanger in het doel en FC 
Aalsmeer met 9 man verder.
Maar met Colby Harmon beschikt 
Zaterdag 1 echter over een uitste-
kende ‘tweede’ doelman. Harmon 
pakte ook de strafschop van Bron 
en hield zodoende de marge op drie. 
In het laatste kwartier verwachtte 
heel Aalsmeer een zware kluif. De 
gasten kwamen echter gogme en 
kwaliteit tekort om nog echt aan-
spraak op iets te maken. Colby trad 
nog een paar keer handelend op en 
de thuisploeg scoorde in de laatste 
minuut zelfs nog de 5-1. Linksback 
Daan van Huffel bekroonde ander-
maal een vlekkeloze partij met een 
fraai doelpunt. Zijn lange rush ein-
digde met een geplaatst balletje in 
de verre hoek. 
Arno Maarse

FIQAS A1 handbalsters 
net te klein voor Quintus 
Aalsmeer - Met de mist nog bo-
ven de grond, vertrokken de hand-
balmeiden A1 van FIQAS in alle 
vroegte op zondagochtend om 8.15 
uur richting Kwintsheul om te spe-
len tegen Quintus.. De wedstijd be-
gon meteen met een onderschep-
ping van Beau waardoor de keeper 
van Quintus direct op scherp werd 
gezet. Tijdens de daarop volgende 
aanval werd er gescoord door Ro-
chelle, 0-1 voor FIQAS. Er werd hard 
en snel gespeeld, beide teams zet-
ten mooie wissels in. Na ruim 10 
minuten gespeeld te hebben stond 
Quintus voor met 4-3. Het schuiven 
en doorgeven van de tegenstander 
verliep wat lastig waardoor de hoe-
ken van Quintus konden scoren. FI-
QAS wist af en toe de bal te onder-
scheppen waardoor Aimee en Kay-
lee samen op de keeper afkwamen 
en konden scoren. De wissels gin-
gen lopen waardoor vanaf de op-
bouw gescoord kon worden. De 
stand was inmiddels 5-5. Bij Quin-
tus werd er vanaf de bank steeds 
een verse speler ingezet waardoor 
het tempo erg hoog bleef. FIQAS 
met maar één wissel op de bank 
moest in de aanval af en toe even 
de rust pakken, waardoor er soms 
slordig aangespeeld werd. Quintus 
liep uit naar 11-5. Het tandje meer 
werd door de meiden van FIQAS er-
bij gezet waardoor Lisa vanuit een 
break kon scoren en Aalsmeer weer 
dichterbij kroop. Door een penal-
ty tegen werd het gat echter weer 
groter. De meiden bleven vechten 
voor ieder doelpuntje. Beau werd 
goed aangespeeld en scoorde van-
af de cirkel. De eerstvolgende aan-
val scoorde Roos vanaf de rechter 
opbouw. Kaylee ging dansend door 

de verdediging heen wat een prach-
tig doelpunt opleverde. Het fluitsig-
naal voor de eerste helft ging bij een 
stand van 14-10. Na de rust stond 
er bij Quintus een bekend gezicht 
op doel, Marjolein van Aalst. De 
scherpte was er niet meteen bij FI-
QAS waardoor er direct een tegen-
doelpunt viel: 15-10. Het schakelen 
bij een mislukte aanval, was ver te 
zoeken bij FIQAS waardoor er een 
break gelopen kon worden bij Quin-
tus. De afwerking zat ook tegen, de 
lat en paal werden goed geraakt! 
Aimee werd goed aangespeeld door 
Kaylee en wist weer te scoren: 18-
12. Roos had een nieuwe kans om 
via een penalty te scoren en benutte 
ze prima. Aimee wist door de verde-
diging te gaan een scoorde door de 
benen van de keeper, stand: 23-15. 
Duidelijk was te zien en te merken 
dat Quintus door goed wisselen het 
tempo de gehele wedstijd hoog kon 
houden. Na lang rond te spelen wist 
Lisa vanaf de hoek nog te scoren. 
Het fluitsignaal van de scheidsrech-
ter ging bij een eindstand van 30-17.

Dames 1 tegen Kwiek 
Dames 1 van FIQAS moest het zon-
dag 15 oktober opnemen tegen 
Kwiek. Ondanks het mooie weer, 
was de Bloemhof goed gevuld met 
publiek. De Aalsmeerse dames had-
den een flinke kluif aan de tegen-
stander, maar wisten goed stand te 
houden en bij te blijven met scoren. 
De rust gingen de ploegen in met 
11-15, een kleine achterstand voor 
FIQAS. Ook in de tweede helft werd 
er over en weer veel gescoord. He-
laas voor de Aalsmeerse dames was 
het uiteindelijk Kwiek dat naar huis 
mocht met winst. Eindstand: 26-29.

Hardlopen bij AV Aalsmeer
Aalsmeer - Heb je de smaak van het 
hardlopen te pakken, wil je graag ver-
der en wil je ook wat meer techniek 
leren? Meld je dan nu aan voor de 
vervolgcursus hardlopen bij Atletiek-
vereniging Aalsmeer. Op zaterdag-
ochtend 28 oktober start er een se-
rie van zes hardlooptrainingen voor 
iedereen die in staat is om 20 minu-

Foto: www.kicksfotos.nl. Heren 1 van FIQAS handbal.

BeNe League handbal
Handballers FIQAS winnen 
dik van Belgische Neerpelt
Aalsmeer - Zaterdagavond 14 ok-
tober kregen de mannen van FIQAS 
Aalsmeer het Belgische Neerpelt op 
bezoek. Vooraf had de tegenstander 
één punt meer, dus bij winst kon-
den de Aalsmeerders omhoog op 
de ranglijst. Het werd een heerlijke 
handbalavond met een sprankelend 
spelend FIQAS, waar het plezier en 
de passie van het spel af spatten.
Het was weliswaar Neerpelt dat 
score opende, daarna zorgde Rob 
Jansen (2x), Wai Wong en Rem-
co van Dam voor een voorsprong 
van 4-2. Intussen had Gaby Bir-
jovanu al een paar fraaie reddin-
gen verricht. Bij het Belgische team 
kwam het gevaar vooral van de lan-
ge schutter Marco Vernooy (bij de 
Aalsmeerders nog wel bekend van 
zijn tijd bij Lions) en de Macedoniër 
Vlatko Tasevski. Dankzij hun scho-
ten kon Neerpelt bijblijven tot 6-6. 
Mede ook omdat er bij FIQAS een 
paar keer balverlies werd geleden. 
Na een klein kwartier bereikte Jan-
sen cirkelspeler Samir Benghanem 
wel en hij weet wel raad met zo’n 
kans: 7-6. Quinten Ouderland on-
derschepte vervolgens de bal, ging 
als een haas in de break en maak-
te er 8-6 van. Remco van Dam zorg-
de – opnieuw in een snel opgezet-
te aanval – niet alleen voor de 9-6, 
maar verzilverde ook een strafworp: 
10-6. En dit alles binnen vijf minu-
ten. Hierna wilden de mannen het 
misschien net iets te mooi doen en 
gingen een paar kansen verloren, 
maar na een onderschepping van 
Benghanem scoorde Michael Kam-
steeg de 11-6. Een prettige marge 
van vijf die in tact bleef tot de 25e 
minuut. Daarna kreeg Neerpelt te 
maken met een tijdstraf en FIQAS 
profiteerde optimaal: Ouderland 
(twee keer vanuit de linkerhoek) 
en Wong (door het midden) bouw-
den de voorsprong uit naar 16-8. 

Omdat Marco Verbeij ook nog een 
strafworp (van Vernooy) stopte gin-
gen de ploegen ook bij deze stand 
rusten. 
Na de pauze werd het – voor de 
Aalsmeerse supporters – alleen 
maar leuker. De FIQAS mannen 
speelden lekker vrij uit. Er kon wor-
den doorgewisseld en zo pikten ook 
Kevin Hooijman en Nils Dekker hun 
doelpuntjes mee. Heel fraai was bij-
voorbeeld de 21-9 van Kamsteeg die 
door Hooijman achter de rug langs 
werd aangespeeld. Maar ook de 
28-18 was een juweeltje: een vlie-
ger gescoord door Dekker op aan-
geven van Van Dam. De maximale 
voorsprong was twaalf (24-12), het 
werd uiteindelijk een wel verdiende 
en ook zeer nodige 32-22 overwin-
ning voor FIQAS Aalsmeer, dat hier-
door opschoof naar plaats zes in de 
BeNe League en nu dus in het lin-
ker rijtje staat. Aanstaande zater-
dag 21 oktober spelen de mannen 
opnieuw thuis: dan wordt om 19.15 
uur Quintus ontvangen, de ploeg uit 
Kwintsheul die dit seizoen onder lei-
ding staat van de in Aalsmeer wel 
bekende Alex Curescu. Zorg dat je 
er bij bent! 
Doelpunten: Remco van Dam 6, Mi-
chael Kamsteeg 5, Rob Jansen 4, 
Quinten Ouderland en Nils Dekker 
3, Wai Wong, Samir Benghanem, 
Kevin Hooijman, Robin Boomhou-
wer en Tim Bottinga 2, Lars Kooij 1. 

Programma BeNe League
Zaterdag 21 oktober, 19.15 uur: FI-
QAS Aalsmeer – Quintus
Zaterdag 4 november, 20.15 uur: KV 
Sasja – FIQAS Aalsmeer 
Zondag 12 november, 15.45 uur: FI-
QAS Aalsmeer – Kras/Volendam
Zaterdag 18 november, 20.15 uur: 
Callant/Tongeren – FIQAS Aalsmeer
Zondag 26 november, 15.00 uur: FI-
QAS Aalsmeer – JMS/Hurry Up

Programma 
handbal

Zaterdag 21 oktober, veld
10.15 u: FIQAS D2-Legmeervogels
Zaterdag 21 oktober, zaal
18.45 u: FIQAS heren 3-Havas 
 (Eerste Divisie)
19.15 u: FIQAS heren 1-Quintus 
 (BeNe League)
Zondag 22 oktober, veld
11.00 u: FIQAS meisjes B1-Houten
Zondag 22 oktober, zaal
11.00 u: FIQAS jongens B1-
 Hercules (Jeugd Divisie)

Winst Wim op 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 25 oktober 
vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis 
in de Gerberasraat. Het kaarten op 
11 oktober is gewonnen door Wim 
Reuling met 5573 punten, gevolgd 
door Ubel met 5443 punten, Els Ver-
geer met 5111 punten en op vier An-
ton van de Polder met 5075 punten.

Wedstrijden 
veldvoetbal

Zaterdag 21 oktober:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 – C.S.W. 1 14.30 u 
F.C.A. 2 - Castricum 2 11.45 u
F.C.A. 4 – Sloterdijk 4 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. V1 – D.S.S. V3 14.30 u
S.C.W. 
S.C.W. 3 – Roda’23 3 14.30 u 
SCW 45+1 – VVZ.’49 45+1 14.30 u
SCW 35+1–Pancratius 35+1 14.30 u

Zondag 22 oktober:
F.C.AALSMEER
Van Nispen 1 - F.C.A. 1 14.00 u
F.C.A. 3 – Hoofddorp 6 14.00 u
F.C.A. 4 - H.Y.S. 4 14.00 u

R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 – Warmunda 1 14.00 u 
A.G.B. 3 - R.K.D.E.S 2 12.00 u 
Onze Gazellen 3 - RKDES 3 9.30 u
R.K.D.E.S. 4 – R.C.H. 2 12.00 u
R.K.D.E.S. 5
R.K.D.E.S. 6 

ten hard te lopen. De nadruk ligt hier-
bij op een verantwoorde opbouw en 
gezellig, samen trainen. Iedereen die 
20 minuten aan één stuk kan hardlo-
pen, kan aan deze cursus meedoen. 
Er wordt onder andere aandacht be-
steed aan het verbeteren van de 
looptechniek, houding en snelheid. 
Na afloop van deze cursus ben je in 
staat om 5 kilometer aan een stuk 
hard te lopen en mee te doen aan de 
Ringvaartloop op zondag 26 novem-
ber. De trainingen vinden plaats op 
en rondom de atletiekbaan aan de 
Sportlaan. De eerste training is op za-
terdag 28 oktober van 9.00 tot onge-
veer 10.30 uur. Daarna is er gelegen-
heid om in de kantine nog even na te 
praten. Aanmelden kan tot 27 okto-
ber bij Annemieke Hollander via trai-
nen@avaalsmeer of bel voor meer in-
formatie: 06-18069374.

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 23 okto-
ber houdt Allen Weerbaar weer een 
kaartavond in buurthuis het Mid-
delpunt aan de Wilhelminastraat in 
Oost. Om 20.00 uur worden de kaar-
ten verdeeld. Vanaf 19.30 uur staat 
de deur wijd open voor inschrijving 
en koffie of thee. Het inleggeld is 
1,50 euro per persoon. Er wordt ge-

klaverjast en gejokerd. Voor vragen 
kan contact opgenomen worden 
met Lida de Nooij via 0297-325040.
De winnaars van de laatste kaart-
avond zijn Maarten van der Vaart 
met 5559 punten, Ed Schuit met 
5303 punten en Adri Groenen-
dijk met 5129 punten. De marsen-
prijs was voor Matty van Tol en de 
poedelprijs is uitgereikt aan Hen-
ny Wahlen. Bij het jokeren ging Lili-
an Klaassen met de eerste prijs naar 
huis en op de laatste plaats eindig-
de Leny Schuit.



Team Calvetti, Europees Kampioen Veteranen. Van links naar rechts: Henry 
Calvetti uit Aalsmeer, Rajen Koebeer, Martin Bakker, Meep Poel (begeleider 
NJBB) en gehurkt Bert van Dijk.

Met Aalsmeerder Henry Calvetti
Nederland wederom EK 
kampioen Jeu de Boules
Aalsmeer - Het EK veteranen kam-
pioenschap Jeu de Boules 2017 
werd dit jaar gehouden van 6 tot en 
met 8 oktober in Karlslunde, Dene-
marken. En het team uit Nederland 
is wederom EK winnaar geworden! 
Vorig jaar pakte het team van de 
Aalsmeerder Henry Calvetti de titel 
in Monaco. Dit jaar deden er in to-
taal 25 landen mee.

Hoofdtoernooi
Na de openingsceremonie op vrij-
dagochtend werden de voorrondes 
gespeeld en bleven er aan het ein-
de van de dag zestien landen over 
voor het hoofdtoernooi. Op zaterdag 
werd in vier poules van vier landen 
verder gestreden om de titel. Ne-
derland belandde in een poule met 
Finland, Estland en gastland Dene-

marken. Het team van Calvetti wist 
zich te plaatsen voor de kwartfina-
les, samen met Engeland, Mona-
co, Rusland, Zweden, Schotland en 
Spanje en Denemarken. De wed-
strijden konden live gevolgd worden 
via livestreams op Facebook van de 
Deense Jeu de Boules bond, ‘Dansk 
Petanque Forbund’.

Zinderende finale
Inmiddels zaten honderden fans ge-
kluisterd aan de PC en zagen in de 
kwartfinale Nederland winnen van 
Rusland. In de halve finale won Ne-
derland van Monaco met 13-6 en 
belandde daardoor in de finale te-
gen Spanje dat van Zweden had ge-
wonnen. Nederland versloeg uitein-
delijk Spanje in een zinderende, drie 
uur durende, finale met 13-9.

Moeder en zoon slaan toe 
bij kaartavond FCA
Aalsmeer - Uit het niets wa-
ren ze er ineens twee bevlogen FC 
Aalsmeerders, moeder Elly Zekveld, 
onder andere werkzaam achter de 
bar, en Joost Ezink, als scheidsrech-
ter en voetballer actief. Voor de eer-
ste keer aanwezig en dan zo ruim 
winnen, dan moet er iets in de ge-
nen zitten van vader of opa Jan Zek-
veld. Het is trouwens toch de jeugd 
die op het ogenblik laat blijken dat 
er wel degelijk talent aanwezig is 
bij het klaverjassen en hoge pun-
ten scoort. Maar de competitie is 
nog lang en misschien gaat de rou-
tine straks toch wel weer een grote 
rol spelen. Ook bij het hartenjagen 
was het de jeugdige Roel die ieder-
een te slim af was en de eerste prijs 
in de wacht sleepte en dat is zeker 

een felicitatie waard. Het klaverjas-
sen is gewonnen door Elly Zekveld 
en Joost Ezink met 5431 punten. Op 
twee Tom Schrama en Rody Sprin-
gintveld met 5053 punten en op drie 
Kees en Rob Springintveld met 4985 
punten. De poedelprijs was voor Jo-
pie de Vries en Corry Feenstra met 
3687 punten. Bij het hartenjagen 
was de eerste prijs voor Roel Hop-
man met 168 punten, gevolgd door 
Bets Romkema met 184 punten en 
Han Hoogervorst met 198 punten. 
De poedelprijs was voor Sjaak Schijf 
met 289 punten.
Aanstaande vrijdag 20 oktober is de 
derde kaartronde in de kantien van 
FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan. 
Aanvang 20.15 uur, aanwezig vanaf 
20.00 uur.

Dartcompetitie in ‘t Dijkhuis
Oude Meer - Afgelopen vrijdag 13 
oktober was alweer de derde speel-
avond van het nieuwe dartseizoen 
in ‘t Dijkhuis waar altijd sportieve 
en spannende wedstrijden gespeeld 
worden. Er wordt om de veertien da-
gen gedart. De zaal gaat open om 
19.30 uur en vanaf 20.30 uur starten 
de wedstrijden op de negen aanwe-
zige dartbanen. 
De inschrijving bedraagt 4 euro. Er 
is een dames en heren-poule en er 
wordt 501 gespeeld. Tussendoor is 
er natuurlijk tijd voor een drankje en 
nog een lekker hapje niet te verge-

ten. Daarna komen de darters in de 
verliezersronde of in de winnaars-
ronde terecht. Voor de winnaars is 
er een mooie bos bloemen en de 
verliezers-wisselbeker is ook een 
mooie uitdaging. Chocolaatjes zijn 
er voor de hoogst gegooide finish of 
de meest gegooide 180-ers. Dit al-
les wordt allemaal bijgehouden in 
de standenlijst. 
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom in ’t Dijkhuis aan de Aalsmeer-
derdijk 77 in Oude Meer. De eerst-
volgende dartavond is op vrijdag 27 
oktober.

Zaalvoetbalcompetitie
Twee koplopers bij ZABO
Aalsmeer - Na twee wedstrijdavon-
den zijn er twee koplopers bij de 
ZABO, te weten de teams van Met & 
Co en Polonia Aalsmeer. Beide ploe-
gen hebben de volle buit gescoord 
van zes punten uit twee duels, zelfs 
het doelsaldo is identiek. Afgelopen 
zaterdag 14 oktober werd de ZABO 
zaalvoetbalcompetitie voortgezet. 
Speelronde twee vond plaats in hal 
2 van sporthal de Bloemhof en de 
wedstrijden stonden onder leiding 
van de scheidsrechters Van Loon 
en Van Manen. Het avondje ZABO 
begon om 19.00 uur met de wed-
strijd LEMO tegen Met & Co. Géén 
punten voor LEMO ditmaal. Hoe-
wel er meer in had gezeten moest 
het team een nederlaag incasseren. 
Met & Co zegevierde namelijk met 
de cijfers van 4-3. Vervolgens ver-
schenen Bolas Underwear en Foot-
ball Fanatics aan de aftrap. De twee 
nieuwkomers bij de ZABO-compe-
titie mochten het zaterdagavond te-
gen elkaar opnemen. Een spannen-
de pot zaalvoetbal eindigde met de 
uitslag van 2-1 in het voordeel van 

Bolas Underwear. De partij tussen 
Koning Nieuwendijk en Amsec Piller 
kreeg de eindstand van 5-0 toebe-
deeld. De slotwedstrijd ging tussen 
Polonia Aalsmeer en IBH Aalsmeer. 
Eerstgenoemd team toonde in de 
eerste helft het betere spel en liep 
al vroegtijdig uit naar een 2-0 voor-
sprong. De ploeg dicteerde het du-
el en bepaalde ruststand op 3-0. 
Halverwege de tweede helft kwam 
na een slim genomen vrije trap de 
4-0 op het scorebord. IBH Aalsmeer 
redde in de slotfase de bekende eer 
en zodoende werd deze ontmoeting 
afgesloten met een 4-1 overwinning 
voor Polonia Aalsmeer. 

Stand na ronde 2:
Met & Co 2-6, Polonia Aalsmeer 2-6, 
Koning Nieuwendijk 2-3, LEMO 2-3, 
Football Fanatics 2-3, Bolas Under-
wear 2-3, IBH Aalsmeer 2-0, Amsec 
Piller 2-0. 
Speelronde drie volgt zaterdag-
avond 28 oktober, wederom in 
sporthal de Bloemhof aan de Horn-
weg vanaf 19.00 uur.

Floretschermen
Schermer Daniël Giacon 
wint brons in Duitsland
Aalsmeer - Floretschermer Dani-
el Giacon van Scherm Centrum Am-
sterdam (SCA) maakt een mooie 
seizoenstart door. Hij behaalde al de 
top 32 op een sterk seniorentoer-
nooi in Antony (bij Parijs) en de top 
16 op Satelliet toernooien voor seni-
oren in Amsterdam en Londen. 
Afgelopen weekend betrad de 
16-jarige schermer uit Aalsmeer de 
loper in Steinfurt (Duitsland). 
Op zaterdag 14 oktober deed hij 
mee aan de STU Cup, een senio-
rentoernooi. Hij verloor in de kwart-
finale van een andere Nederlander 
en werd uiteindelijk vijfde van de 
112 schermers. Op zondag 15 okto-
ber deed hij er aan het Steinfurter 
Schloss toernooi mee voor Junioren 
(U20). In de poule werden, net als 
op zaterdag, alle partijen gewonnen. 
De eliminaties verliepen vlotjes met 
scores van 15-5, 15-1, 15-3 en 15-9. 
Na een spannende partij verloor hij 
de halve finale met 14-15 en behaal-

de hij zijn eerste podiumplaats van 
het seizoen. Aan het einde van dit 
lange weekend mocht hij de bron-
zen medaille in ontvangst nemen.
Om zich te kunnen blijven ontwik-
kelen, is Daniël op zoek naar spon-
sors. Op de website www.danielgi-
acon.nl is alle informatie te vinden.

Nikki Koningen (links) kan niet voorkomen dat KIOS uitloopt.

Veldcompetitie nu afgesloten
Collectieve off-day nekt 
korfballers van VZOD
Kudelstaart - De laatste veldwed-
strijd van 2017 was voor de korf-
ballers van VZOD/FIQAS één om 
snel te vergeten. Na de uitsteken-
de winst vorige week tegen de kop-
loper waren de verwachtingen voor 
deze week tegen streekgenoot KIOS 
hoog gespannen. Het tweede team 
mocht het spits afbijten en wist een 
mooie overwinning te boeken tegen 
KIOS 2 (15-11). Al snel bleek ech-
ter dat VZOD 1 meer tegen zich-
zelf vocht dan tegen KIOS. Het liep 
niet en onbegrijpelijke beslissingen 
van de scheidsrechter zorgden voor 
frustraties in het team, iets waar KI-

OS duidelijk beter tegen bewapend 
was. Niet zelden is frustratie olie op 
het vuur en in de rust was al duide-
lijk dat het team van coach Attie van 
Kooij het onderspit zou gaan delven. 
Uiteindelijk was het verschil 11 pun-
ten en velen daarvan waren straf-
worpen. Met 15-26 werd het eerste 
deel van de veldcompetitie afgeslo-
ten waardoor VZOD komend voor-
jaar in de middenmoot verder gaat. 
Het zaalseizoen start over drie we-
ken en de poule is behoorlijk zwaar. 
Traditioneel is VZOD echter sterk in 
de zaal, dus het belooft weer een 
spannende winter te worden.

Iedere dinsdag in ‘t Middelpunt
Peter Bakker 1e bij darten
Aalsmeer - De pijlen vielen bij de 
meeste darters afgelopen dinsdag-
avond wel in de juiste tripples en 
de dubbel uit was bij de meeste 
ook wel hoog. Zo had Peter Bakker 
een uitgooi van 96. Sebastiaan Dolk 
net één punt meer, dus 97. Ben van 
Dam de hoogste, één van 105, maar 
de eer ging toch naar Peter Bak-
ker. Ben werd tweede en de der-
de plaats was voor Sebastiaan. Er 
was weer een oude bekende terug 
op het honk, Ted van Galen. Hij is er 
een tijdje uitgeweest, maar had toch 

al weer snel het ritme te pakken. Het 
verliep hem zelfs best wel weer soe-
pel. De vierde plaats voor hem,op 
vijf Kees de Lange, zesde Franklin 
Dolk, zevende Hans Dolk en achtste 
Henk van der Stroom.
Er is iedere dinsdagavond darten in 
’t Middelpunt in de Wilhelminastraat 
55. Ook darten? Iedereen vanaf 16 
jaar is welkom. Voor nieuwelingen 
zijn oefensetjes beschikbaar. De 
avond begint om acht uur, de zaal 
is vanaf half acht open en de kosten 
zijn 2,50 euro per persoon per keer.

Beachvolleybaltoppers melden zich
World Tour in The Beach
Aalsmeer - Een deelnemersveld 
om u tegen te zeggen. Dat geldt 
voor de World Tour, die van 25 tot en 
met 29 oktober The Beach aandoet. 
Topteams van over de hele wereld, 
onder andere uit Japan, Amerika, 
Canada en Nieuw-Zeeland, strijken 
neer in de voormalige bloemenvei-
linghal. Om in een subtropische en-
tourage hun wedstrijden in het ka-
der van de World Tour – de Cham-
pions League van het beachvolley-
bal - te spelen.

Thuiswedstrijd Sven Vismans
In het sterk bezette deelnemersveld 
onder meer Sven Vismans, voor wie 
dit toernooi een thuiswedstrijd is. 
“En een heel belangrijke wedstrijd, 
want dit is het moment om punten 
te scoren voor de internationale ran-
king richting het EK Beach 2018 in 
Nederland. En omdat het een thuis-
wedstrijd is, wil ik sowieso alles uit 
de kast halen”, reageert hij. Alsof hij 
dat niet altijd al doet. De Amstelve-
ner komt het veld in met Jannes van 
der Ham. Hun kracht? “Blok en ver-
dediging”, verklaart Vismans. En dat 
zullen ze hard nodig hebben. “Het 
deelnemersveld is van een extreem 
hoog niveau, dus hoop ik op veel 
publiek, want we zullen de steun 
goed kunnen gebruiken. Met be-
hulp van volle tribunes acht ik een 
stunt niet ondenkbaar.”
Het koppel Vismans en Van der 
Ham is niet het enige Nederland-

se koppel dat tijdens dit evenement 
op het zand verschijnt. Bij de man-
nen treden eveneens Van Steen-
is en Penninga, Heurman en Nije-
boer en Boehlé en Van de Velde 
aan. Deze vier koppels zijn samen 
met acht buitenlandse duo’s al ze-
ker van het hoofdtoernooi, waaraan 
uiteindelijk zestien teams meedoen. 
Bij de dames zijn de teams Stubbe 
en Meppelink, Van Iersel en Sinne-
ma, Driessen en Meertens en Van 
Driel en Schoon in het bezit van een 
startbewijs voor het evenement.
De wedstrijden worden gespeeld in 
de middag en avond tot 22.00 uur. 
Woensdag 25 oktober wordt gestart 
met het kwalificatietoernooi. De 
voorronden van het hoofdtoernooi 
worden op donderdag 26 en vrij-
dag 27 oktober gespeeld. Zaterdag 
28 en zondag 29 oktober staan res-
pectievelijk de kwart, halve en hele 
finales op het programma. Ga naar 
www.beach.nl voor de exacte speel-
tijden. 

Hippiemarkt en kids-programma
Daarnaast zijn er meerdere neven-
activiteiten. Vrijdagavond, zaterdag 
en zondag herleven ‘oude tijden’ bij 
de originele Hippiemarkt met meer 
dan 50 kramen. Ook wordt er vrij-
dagavond een footvolley toernooi 
gespeeld tussen Nederland en Cor-
sica, België en Duitsland. En natuur-
lijk is er als vanouds een uitgebreid 
kids-programma op zondag.

‘Oor wassing’ van Rijnmond
Voetballers FC Aalsmeer 
zondag te laconiek
Aalsmeer - Er waren er maar wei-
nig supporters echt op tijd bij de 
wedstrijd van FC Aalsmeer afge-
lopen zondag 15 oktober. Oorzaak 
was de wegonderbreking richting 
Leidschendam. Of dit allemaal van 
invloed was op de wedstrijd, wie 
zal het zeggen. De eerste 20 minu-
ten gebeurde er eigenlijk niets bij-
zonders, twee ploegen waarvan de 
een teveel op de verdediging speel-
de (FC Aalsmeer) en de ander nog 
niet echt gevaarlijk was. Tot in de 
22e minuut waardoor de wedstrijd 
in één keer kantelde. Rechts van 
het strafschopgebied was het Da-
mion Veldman die zijn mannetje wil-
de uitspelen, bij die actie gleed hij 
uit en raakte het been van zijn te-
genstander en die ging heel bereid-
willig naar de grond. Tot ongeloof 
van iedereen, ook eigen publiek, gaf 
de scheidsrechter een penalty! Da-
mion Veldman kreeg niet eens een 
gele kaart, maar wel een penalty te-
gen, die feilloos werd ingeschoten 
door Nick Ammerlaan. Een plaag-
geest deze middag voor de verde-
diging van FC Aalsmeer, (de spe-
lers hadden het kunnen weten van 
vorig seizoen): 1-0. In de 30ste mi-
nuut was Remi Pasternak heel dicht 
bij een doelpunt, na een mooie pas-
seerbeweging waarbij hij twee man 
het bos in stuurde. In plaats van nog 
iets verder door te lopen of de bal 
zijwaarts neer te leggen schoot hij 
te gehaast op doel, weg mooie kans. 
In de 35ste minuut een overtreding 
op Bas Voortman, bij het vijandelij-
ke strafschopgebied. Iedereen ver-
wachte een fluitsignaal en wederom 
was FC Aalsmeer de dupe. Ieder-
een liep eigenlijk naar voren, maar 
de bal werd ver naar voren getrapt 
en daar stond weer Ammerlaan vrij, 

die eenvoudig de bal over Jeremaih 
Veldman heen lobte. In de 40ste mi-
nuut was het weer niet opletten in 
de verdediging en zo was het dit 
keer Mitchel Jacobs die Jeremaih 
Veldman kansloos liet: 3-0 en de 
wedstrijd was gespeeld. Om nu te 
zeggen dat Rijnmond veel gevaarlij-
ker en een goede ploeg is, een paar 
snelle jongens in de voorhoede, dat 
was het wapen. FC Aalsmeer gaf 
veel te weinig druk aan de achter-
hoede. In de tweede helft bleef de 
geblesseerde Bas Voortman achter 
in de kleedkamer en was het Karol 
(terug van zijn huwelijksreis) die op 
linksback positie invulde en Damion 
Veldman de rechtsbuiten positie in-
nam. De eerste kans was voor Rut-
ger Brussen, die bijna raak schoot, 
maar de keeper van Rijnmond kon 
de bal net tot corner tikken. Zo 
kwamen er toch nog enkele kans-
jes. In de 60ste minuut kwam Gi-
no Slinger Rutger Brussen vervan-
gen, maar ook dat hielp niet echt. 
Even later werd Richard de Vries er 
op snelheid uit gelopen en was het 
weer Ammerlaan die de bal feilloos 
in de verste hoek tikte. Dat herhaal-
de hij 5 minuten later weer en het 
debacle was er: 5-0. In de laatste 5 
minuten was het nog Rem en Sten 
Piet die de score nog iets draaglij-
ker maakten door er 5-2 van te ma-
ken. De beste man aan FC Aalsmeer 
kant was Nick Sluys die een prima 
wedstrijd speelde. Komende zondag 
is Van Nispen de tegenstander van 
Aalsmeer. Wil de ploeg niet echt in 
de problemen komen, zal er zondag 
uit een ander vaatje getapt moeten 
worden. Positief coachen naar el-
kaar helpt heel goed en de mouwen 
moeten opgestroopt worden met in-
gang van aanstaande zondag!

Winst Bets en 
Coby op soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaart middag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Op donder-
dag 12 oktober is het jokeren ge-
wonnen door Bets Teunen met 114 
punten, Trudy Knol is met 264 pun-
ten tweede geworden en Gerard de 
Wit met 268 punten derde. Het kla-
verjassen is gewonnen door Co-
by Bouwmeester met 5268 pun-
ten, gevolgd door Loes Versteeg 
met 5254 punten op twee en Ger-
rit van der Geest met 5128 punten 
op drie. Belangstelling voor onze 
gezellige kaartmiddag? Kom gerust 
eens kijken. Klaverjassers en joke-
raars zijn van harte welkom. Inlich-
tingen bij mevrouw R. Pothuizen via 
0297- 340776

Bridgeavond bij 
Onder Ons

Aalsmeer - Het was weer een gezel-
lige speelavond afgelopen woensdag 
11 oktober bij bridgeclub Onder Ons. 
In de A-lijn ging de hoogste eer naar 
Jaap en Henk Noordhoek 60.83%. 
Op twee Bep Heijtel en Anita Mar-
tens 59.33% en op drie Joris van der 
Zwaard enJan Geleijn 55.50%. In de 
B-lijn waren Sima Visseren Lia Huis-
kes met 66.67% onverslaanbaar, ge-
volgd door Ans van Wees en Ren-
ze Bijker 54.17% en Alie van Verse-
veld en Til Eveleens 52.60%. In de C-
lijn moest de eerste en tweede plaats 
gedeeld worden door Wil Groot en 
Mijnie van Leeuwen en Chris Visbeen 
en Peter Jager 63.54%. Op drie Piet 
en Willy van Leeuwen 53.13%.

Kaartavond bij BV 
Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 20 
oktober is er weer gewoon kaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer. Ie-
dereen is van harte welkom in het 
buurthuis aan de Dreef 1. Aanvang 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 
voor koffie, thee en inschrijving. Het 
koppelkaarten op vrijdag 13 okto-
ber is gewonnen door Ben Bon en 
Paul Schouten met 5345 punten. Op 
de tweede plaats Wim Spring in ’t 
Veld en Rijk van Egdom met 5260 
punten. De derde plaats was voor 
Piet van Zuiverden en Martin van de 
Laarse met 5248 punten. De poe-
delprijs was voor Plony de Langen 
en Martha Zeldenthuis met 3568 
punten.

Sjoelcompetitie 
in de Reede

Rijsenhout - De volgende speel-
avond van Sjoelclub Rijsenhout is 
op donderdag 26 oktober in dorps-
huis de Reede aan de Schouwstraat. 
De aanvang is 19.30 uur. 
Tijdens de speelavond op 12 okto-
ber is in de hoofdklasse Jan-Willem 
Vermeer eerste geworden, gevolgd 
door Lineke van Brakel op twee 
en als derde Arnold van der Lin-
den. In klasse A op één Jan Joore 
als tweede Annelies Ravensbergen 
en op plaats drie Gert Lanser. Mar-
jo Sijm was wederom de sterkste in 
de C-klasse, gevolgd door Willem 
Romijn op twee en als derde Hans 
Schijf. Ook Els van der Linden was 
weer goed op dreef en werd eerste 
in de C-klasse. Op plaats twee Ruud 
Maas en op drie Annie van ‘t Zelfde. 
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