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

A.s. zaterdag- op zondag-
nacht wordt de klok weer 

1 uurtje verzet

Zijdstraat 90 Aalsmeer
t. 0297 32 42 13 

www.sparnaaij-juweliers.nl

‘Nacht vaN de Nacht’ 
op 27 oktober 2012 

Op 27 oktober 2012 organiseren de Provinciale Milieufederaties en 
Natuur en Milieu voor de 8e maal de ‘Nacht van de Nacht’. Inzet van 
de ‘Nacht van de Nacht’ is het behoud van de donkerte als kwaliteit 
van en voor het leven.

Meedoen?
Ook u kunt hieraan meedoen. Doe zoveel mogelijk de lichten uit 
in huis of in uw bedrijf! U kunt ook zelf iets organiseren tijdens 
de ‘Nacht van de Nacht’. Zo gaan bijvoorbeeld de kinderen van 
groep 8 van de Hoeksteen tijdens de ‘Nacht van de Nacht’ varen 
met de Westeinderrondvaart Aalsmeer om Aalsmeer in het donker te 
verkennen. En is er een avondwandeling in het Amsterdamse Bos.

Als u wilt weten wat u allemaal kunt doen tijdens de ‘Nacht van de 
Nacht’: Kijk dan op de website: www.nachtvandenacht.nl. Hier kunt 
u ook acties aanmelden als u zelf een leuk idee heeft.

Dorpsstraat 4, Aalsmeer. Tel. 0297-329459
Open: Woensdag t/m Zaterdag. Koopavond gesloten.

opheffings
uitverkoop

tot 70% 
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Zaterdag voor derde maal
Pompoenenspeurtocht voor 
kinderen in het Centrum
Aalsmeer - De winkeliersvereni-
ging Aalsmeer Centrum organiseert 
aanstaande zaterdag 27 oktober 
voor de derde maal een pompoe-
nenspeurtocht voor kinderen. Vorig 
jaar deden meer dan 100 kinderen 
mee. Verkleed komen mag, maar 
hoeft niet! In de Zijdstraat staat za-
terdag tussen 13.00 en 15.00 uur 
een speciale Halloweenkraam waar 
de kinderen een deelnemerskaart-
je kunnen ophalen. Met behulp van 
het plattegrondje op de kaart kun-
nen de verlichte pompoenen in de 
etalages van verschillende winkels 
gevonden worden. Heb je alle pom-
poenen gevonden, dan kan je de 

kaart weer inleveren bij de kraam. 
Daar ligt voor alle deelnemers een 
zakje met lekker griezelig snoep 
klaar. Er zijn heel veel leuke prijzen 
te winnen, die beschikbaar worden 
gesteld door de deelnemende win-
kels. Wat te denken van pannen-
koeken eten voor vier personen, een 
nieuw horloge, een lekker taartje of 
een hengelsportpakket? Uit de goe-
de inzendingen worden meteen na 
afl oop van de speurtocht de win-
naars getrokken. Daarna worden 
de winnaars gebeld, want de prijs-
uitreiking is aan het einde van de 
middag! Een leuke activiteit om de 
herfstvakantie mee af te sluiten!

Notaris Geert Labordus en wethouder Ad Verburg op het notariskantoor voor 
de loting van de ontheffi ng zondagsopenstelling supermarkten.

Notaris verricht loting ontheffi ng
Zondagsopenstelling voor 
C1000 en Albert Heijn
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 19 
oktober heeft de loting plaatsgevon-
den voor de ontheffi ng van de zon-

dagsopenstelling. Deze loting vond 
plaats vanwege de meerdere aan-
vragen voor een ontheffi ng. Nota-

Blijvende extra controles door politie in wijken

Nieuwe trend:  Inbraken in 
huizen via 1e verdieping!
Aalsmeer - De politie zet de ko-
mende maanden extra in om het 
aantal inbraken in woningen en be-
drijven terug te dringen. Er worden 
in alle wijken extra controles ge-
houden, zowel in de vorm van op-
vallende aanwezigheid als stille sur-
veillances. Bij vakantie raadt de po-
litie verder aan om dit vooral te mel-
den via de website, want de dage-
lijkse ‘rondjes’ gaan hier op aange-
past worden. Uiteraard kunnen in-
woners zelf ook veel doen om inbra-
ken te voorkomen. Zorg voor goed 
hang- en sluitwerk, laat geen ra-
men open staan, doe deuren op slot 
en vraag buren een oogje in het zeil 
te houden tijdens een langer ver-
blijf elders. En, inwoners weten als 
geen ander wie wel en wie niet in 
de wijk thuis hoort. Mochten ver-
dachte fi guren of opvallend gedrag 
gezien worden, schroom dan voor-
al niet om dit telefonisch of per mail 
te laten weten. Uiteraard mag bij 
het zien van een inbraak direct het 
alarmnummer ingetoetst worden. 
De extra surveillances door de po-
litie werpen al enigszins hun vruch-
ten af, maar het aantal inbraken vin-
den de wijkchefs in Aalsmeer nog 
niet voldoende gekelderd. 

Hulpmiddelen in tuinen
Afgelopen week heeft een nieuwe 
trend intrede gedaan bij het inbre-
kersgilde. Woningen worden op de 
begane grond veelal goed afgeslo-

ten, maar toegang tot huizen krij-
gen via de bovenverdieping is een 
stuk makkelijker. Vaak wordt om de 
etage te bereiken gebruik gemaakt 
van in de tuin aanwezige midde-
len, zoals een vuilnisbak, een pergo-
la en, helemaal handig, een ladder. 
Loop eens een rondje om de woning 
en kijk of er handige hulpmiddelen 
voor inbrekers liggen of staan in de 
tuin. Door dit ‘kijkje’ was misschien 
wel de inbraak in een woning in de 
Willem Alexanderstraat niet gelukt. 
Op woensdag 17 oktober tussen vier 
uur in de middag en negen uur ‘s 
avonds is het huis bezocht door die-
ven. Via de vuilnisbak en een per-
gola wisten de inbrekers de eerste 
verdieping te bereiken, een raam te 
forceren en vervolgens naar binnen 
te klimmen. Gestolen zijn een toet-
senbord, parfum en sleutels. 
Op vrijdag 19 oktober is tussen zes 
en acht uur in de avond ingebro-
ken in een woning in de Cactus-
laan. Door het badkamerraam op 
de eerste verdieping open te bre-
ken, hebben inbrekers zich toegang 
verschaft. Er zijn meerdere kamers 
doorzocht. De dieven wilden geen 
pottenkijkers, alle gordijnen waren 
dicht geschoven. Er zijn sieraden 
meegenomen. Getuigen hebben en-
kele dagen voor de inbraak een klei-
ne rode auto in de buurt van de wo-
ning zien staan. Achter het stuur 
een donkergetinte man van 30 tot 
35 jaar. Hij is rond 1.70 meter lang, 

heeft een ringbaardje en zwart haar. 
De man zei op zoek te zijn naar een 
betonbedrijf. Mogelijk heeft hij met 
de inbraak te maken, maar hier zijn 
vooralsnog geen bewijzen voor. 

Sieraden en geld
In de nacht van vrijdag 19 op zater-
dag 20 oktober is opnieuw ingebro-
ken in een woning via een raam op 
de eerste verdieping. Ditmaal on-
gewenst bezoek in een huis op de 
Aalsmeerderweg. Aan de achterzij-
de zijn de dieven het platte dak op-
geklommen en hebben een raam 
geforceerd. Er zijn sieraden weg. 
Ook zijn de inbrekers er vandoor 
gegaan met contant geld. Opvallend 
tot slot is de poging om in te bre-
ken in een woning in Ketelhuis in de 
nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 
oktober. De bewoonster ontdekte 
rond het middaguur braaksporen op 
de pui van haar woning. De inbre-
kers hebben het huis op de tweede 
verdieping via het balkon willen be-
treden! Ze zijn niet binnen geweest, 
mogelijk hoorden de dieven gelui-
den of zagen mensen en zijn er van-
door gegaan. 
De politie blijft de komende maan-
den controleren in de wijken en 
hoopt inbrekers aan te kunnen hou-
den. Liefst ook met uw hulp. Houd 
oren en ogen open, maar sluit deu-
ren en ramen, ook op de eerste ver-
dieping, en laat geen hulpmiddelen 
in de tuin voor het gilde achter!

Fiets weer boven water!
Aalsmeer - De sloot tussen het 
Spoorlijnpad en de Spoorlijn is uit-
gebaggerd. Het water is weer wat 
op diepte gebracht. Er zijn planten 
verwijderd, maar vooral veel mod-
der is omhoog gebracht. Er is ook 
een vondst gedaan. Geen waarde-
volle vondst, maar voor 1 iemand is 
wel een raadsel opgelost: Fiets te-
rug gevonden! De eigenaar van het 
groen met witte rijwiel heeft mis-
schien nog een zoektocht gehou-
den. Kwaad omdat zijn of haar fi ets 
gestolen was. Het kan ook een daad 
uit baldadigheid geweest zijn, maar 
dan mist nog steeds één gedupeer-
de ineens zijn of haar vervoermid-
del. Hoe lang de fi ets in het water 
heeft gelegen, is niet bekend. In ie-
der geval is de fi ets nu op het droge 

gelegd. Verder roesten blijft het rij-
wiel bespaard. Nu maar hopen dat 
de rechtmatige eigenaar blij is met 
deze vondst en de ‘stalen ros’ weer 
in gebruik gaat nemen. Overigens 
wel een heel groot verschil met het 
schoonmaken van de grachten in 
Amsterdam. Dan komt er echt niet 
maar één fi ets boven, maar tien-, zo 
niet honderdtallen. 

ris Geert Labordus heeft de loting 
verricht in bijzijn van wethouder 
Ad Verburg van Economische Za-
ken. Op basis van deze loting is be-
paald dat het fi liaal van de C1000 in 
de Ophelialaan en Albert Heijn op 
het Praamplein de ontheffi ng voor 
drie jaar verkrijgen. Met de winkel-
tijdenverordening, die afgelopen 13 
september is vastgesteld door de 
raad, kreeg het college van bur-
gemeester en wethouders de be-
voegdheid om per 15.000 inwoners 
één ontheffi ng te verlenen voor een 
zon- en feestdagenopstelling. Voor 
Aalsmeer betekende dit dat er twee 
zon- en feestdagenontheffi ngen 
verleend mochten worden. 

Vanaf 1 december aanstaande
De N201 deelt de gemeente in twee 
gebieden. Voor elk gebied is nu een 
ontheffi ng verleend. De twee su-
permarkten mogen op alle zon- en 
feestdagen tussen 16.00 en 22.00 
uur geopend zijn. Deze ontheffi ng 
is geldig van 1 december 2012 tot 
en met 1 december 2015. JEANSACTIE
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

125e jaargang

oplAgE: 17.850

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

sLAChTOFFERhuLp
NEdERLANd

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

KLAChTEN 
gELuIdshINdER 
sChIphOL

Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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

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

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

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

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

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

bRANdwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 

28 oktober

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zon-
dag om 10u. viering en 14u. Poolse 
dienst met Christoff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Zondag 16u. 
kerkdienst, allerheiligen en ge-
denking aller zielen. Pastoor Jacob 
Spaans, orgel Michael v/d Bergh.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst, ds. J. van Veen. 
Om 10.30u. jeugddienst Plug & Pray.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
10.30u. dienst.

Begra Bijbelstudie
Maandag 22 oktober in Heliomare, 
Zwarteweg 98 om 20u. met br. Wil-
lem Ouweneel. Onderwerp: 3 Falen-
de Geloofshelden.

Evangeliesatiekring
Bijbelstudie in gebouw Seringen-
horst, Parklaan 26a. Dinsdag 6 no-
vember 20u. ‘Bergen in de Bijbel’ 
met P.A. Slagter, Wijk bij Duurstede.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. tienerdienst m.m.v. Youth 
for Christ. Tevens crèche, peuter-
dienst en metamorfose.

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart om 
10u. Spreker Anton v/d Laak. Te-
vens speciale dienst voor kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Diensten om 10u. en 
16.30u. met ds. H. Fahner. Woens-
dag 19.30u. hervormingsdienst met 
ds. M. Krijgsman.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. Liesbet Geijlvoet. Opvang 
allerkleinsten en zondagsschool. 
Extra collecte: Nederlands Bijbel 
Genootschap.

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag dien-
sten om 10u. en 16.30u.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. ds. J. van Popering. 
Herdenkingsdienst.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u. met ds. E.J. 
Westerman, Aalsmeer. Organist: H. 
van Noord. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met J. 
Haeck, Zeist. Organist: R. Kooning.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag samenkomst met doven-
vertolking en vertaling in Engels.
Aparte bijeenkomst voor kinderen.
Om 10u. samenkomst met spreker 
Martijn Piet.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. G. Nederveen uit 
Alkmaar en 16.30u. met ds. H. van 
der Velde uit Voorthuizen.

 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Vermist.
- Omgeving Hadleystraat: Zwarte poes met paar witte haartjes op bef.
- Baanvak: Witte poes met zwarte vlekken. Zij is 15 jaar en haar naam
 s Milka. 
- Aalmeer/Amstelveen, Bosrandweg: Jonge kater. Wit met grijze cype
 se vlekken. Hij heet Mac.
- Copernicusstraat: Rode kater van 1,5 jaar oud met groen bandje. Hij
 heet Sjakie.
- Stommeerkade: Rode kater met witte bef, neus en voorpoten.
- Leeghwaterstraat: Witte kater met 1 blauw en 1 groen oog. Hij heeft
 een chip en is dun behaard op de rug. Hij heet Emjay.
- Anne Frankstraat: Grijs-zwarte cyperse poes met wit befje en witte
 sokjes voor en achter. Zij heeft een chip en heet Whoopie.

Gevonden:
- Omgeving Stommeerkade: Cypers grijs poesje, wit befje en witte 
 pootjes. Ongeveer 12 weken oud.

Goed tehuis gezocht:
- Lieve zwart-witte kittens.
- Moeder poes en 3 kittens

Tijger vermist!
Aalsmeer - Sinds dinsdagavond 23 
oktober wordt kater Tijger vermist. 
Het dier woont op de Uiterweg 83. 
Tijger is 6 maanden oud, grijs van 
kleur, cypers met wit. Hij heeft een 
chip. Wie Tijger heeft gezien wordt 
verzocht contact op te nemen via 
06-49295157.

Bij Een in Anker
Aalsmeer - Zondag 28 oktober start 
het nieuwe seizoen Bij Een. De opzet 
van deze jongerensamenkomsten is 
vernieuwd. “Het wordt leerzaam, maar 
ook gezellig”, aldus de initiatiefne-
mers. De God’s Story band heeft weer 
goed geoefend, dus alle reden om te 
komen! De organisatie hoopt veel jon-
geren en belangstellenden vanaf 17.00 
uur te mogen begroeten in ’t Anker 
aan de Oosteinderweg 273a.

Ruim 1,2 miljoen loten verkocht
Uitslag Zonnebloemloterij
Aalsmeer - De vrijwilligers van 
de Zonnebloem hebben dit jaar 
1.257.627 loten verkocht. In totaal is 
daarmee 2.515.254 euro opgehaald. 
Deze opbrengst komt ten goede 
aan de ruim 300.000 dagactiviteiten 
en vele aangepaste vakanties die de 
Zonnebloem organiseert voor dui-
zenden zieken en gehandicapten. 
Bij de trekking zijn 5.020 geldprijzen 
uitgeloofd, waaronder de hoofdprijs 
van 15.000 euro. De trekkingsuitslag 

staat op www.zonnebloem.nl en Te-
letekstpagina 559 (Nederland 1, 2, 
3). Ook kunnen mensen via het ser-
vicenummer 0900-0633 achterhalen 
of hun lot in de prijzen gevallen is. 
Prijswinnaars worden verzocht het 
winnende lot te zenden aan Pond-
res, t.a.v. Zonnebloemloterij, Post-
bus 1279, 5004 BG Tilburg met ver-
melding van NAW-gegevens en het 
bankrekeningnummer om de geld-
prijs te ontvangen.

14.263,79 euro bijeen
voor Kankerbestrijding
Aalsmeer - De collecte voor KWF 
Kankerbestrijding in Aalsmeer heeft 
14.263,79 opgebracht. Wie de col-
lectant heeft gemist, kan alsnog een 
gift overmaken op giro 26000 ten 
name van KWF Kankerbestrijding 
in Amsterdam. Met het geld dat 
de collectanten hebben opgehaald 
blijft KWF Kankerbestrijding zich in-
zetten voor minder kanker, meer ge-
nezing en een betere kwaliteit van 
leven. Dat doet zij echter niet alleen, 
maar samen met patiënten, onder-
zoekers, artsen, donateurs en vrij-
willigers. Door de vergrijzing van 

de bevolking en omdat kanker eer-
der ontdekt wordt, zal het aantal 
kankerpatiënten de komende jaren 
sterk toenemen. 

De strijd tegen kanker is dan ook 
nog niet gestreden. Ondanks de 
goede resultaten is nog een lan-
ge weg te gaan want helaas overlij-
den er nog jaarlijks 42.000 mensen 
aan kanker. Wetenschappelijk on-
derzoek blijft nog steeds heel hard 
nodig. De KWF-afdeling Aalsmeer 
dankt daarom iedereen voor zijn of 
haar bijdrage aan deze collecte. 

Waar is onze 
Whoopie?
Aalsmeer - Als vermist opgege-
ven door zijn baas, is een grijs-
zwart Cyperse poes met witte sok-
jes voor en achter. Whoopie is de 
naam van dit dier. De poes wordt 
vermist vanaf de Anne Franklaan in 
Kudelstaart. Wie Whoopie heeft ge-
zien, wordt verzocht contact op te 
nemen met de Dierenbescherming 
afdeling Noord-Holland Zuid via 
0297-343618.

Nog niet alle bussen ‘ bemenst’
Collecte voor Diabetes Fonds
Aalsmeer - Dit jaar wordt in heel 
Nederland van 28 oktober tot en 
met 3 november wederom de col-
lecte gehouden voor het Diabetes 
Fonds. Heel veel collectanten gaan 
door weer en wind en komen aan de 
deur voor het goede doel. Diabetes, 
oftewel suikerziekte is een sluip-
moordenaar; het heeft verwoesten-
de gevolgen zoals een hartaanval, 
dementie, blindheid en nierscha-
de. In Nederland overlijden jaar-
lijks evenveel mensen aan diabetes 
als aan borstkanker, namelijk ruim 
3.000. Dagelijks krijgen 200 men-
sen de diagnose diabetes, terwijl er 
al 1 miljoen patiënten zijn. Collec-
teleider en Regiocoördinator Nan-
cy van Oorde: “Wij vinden het heel 
belangrijk dat er iets aan diabetes 
wordt gedaan. Iedereen kent wel ie-
mand met diabetes. Het is een rot-
ziekte met ernstige gevolgen. Daar-
om is onderzoek zo belangrijk, zodat 

minder mensen diabetes krijgen en 
het te voorkomen en te genezen is.” 
Het Diabetes Fonds zet alles op al-
les om diabetes en de verwoesten-
de gevolgen ervan te voorkomen. 
Dat doet het fonds door fundamen-
teel onderzoek te betalen. Maar van 
alle subsidieaanvragen van onder-
zoekers kan er maar een kwart ge-
honoreerd worden. 

Het Diabetes Fonds krijgt geen geld 
van de overheid, dus is afhankelijk 
van donaties en de collecte. Wilt u 
mee collecteren? Regiocoördinator 
Nancy van Oorde neemt hiervoor 
graag haar telefoon op: 0653442022 
of stuur een email naar nanskees@
caiway.nl. Zij zorgt er voor dat uw 
aanmelding bij de juiste collectelei-
der of collecteleidster terecht komt. 
Want helaas zijn nog niet álle col-
lectebussen ‘bemenst’. Voor meer 
informatie: www.diabetesfonds.nl.

Kledingactie voor 
Mensen in Nood
Aalsmeer - Op zaterdag 3 novem-
ber vindt in Aalsmeer en Rijsen-
hout de kledinginzamelingsactie van 
Sam’s Kledingactie voor Mensen in 
Nood plaats. Goede, nog draagbare 
kleding, schoeisel en huishoudtex-
tiel kunnen in gesloten plastic zak-
ken afgegeven worden bij de Open 
Hofkerk in de Ophelialaan 247 tus-
sen 9.00 en 12.00 uur en bij de Ont-
moetingskerk aan de Werf 2 in Rij-
senhout van 9.00 tot 11.00 uur. De 
opbrengst van de ingezamelde kle-
ding gaat naar de projecten van Cor-
daid Mensen in Nood. Al een aantal 
jaar steunt Sam’s het Droogte Cyclus 
Project in Kenia. In dit project wordt 
de lokale bevolking geleerd om zich 
te wapenen tegen de droogte. Voor 
meer informatie over Sam’s Kleding-
actie en de gesteunde projecten kan 
gekeken worden op www.samskle-
dingactie.nl of bel naar 073-6871060.

Ontmoeting Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 31 oktober 
van 9.30 tot 11.30 uur is er gelegen-
heid om onder het genot van een 
kopje koffie of thee elkaar te ont-
moeten in de Oost-Inn in De Mika-
do aan de Catharina Amalialaan 66. 
Iedereen is van harte welkom. Infor-
matie: 0297-325636 of 345413.

Eigentijdse Mattheüs Passie 
Leimuiden – In januari start een 
uniek muzikaal passieproject van en 
voor de regio. In tien weken tijd stu-
deert een nog te vormen gelegen-
heidskoor een eigentijdse Matthe-
us Passie in. In de week voor Pasen 
2013 wordt de Passie uitgevoerd in 
de Woudse Dom in Rijnsaterwoude, 
de St. Jan de Doper en de Dorpskerk 
te Leimuiden. Het project wordt ge-
steund door de drie kerken en is een 
missionair initiatief om kerk naar bui-
ten te zijn. De Passie gaat over de 
laatste dagen uit het leven van Je-
zus. Iedereen die van zingen houdt 
kan met dit passieproject meedoen. 
Dirigent Theo van der Hoorn heeft de 
muzikale leiding. Het bijzondere van 
deze Mattheüs Passie is dat de men-
sen in de zaal tussentijds vier oor-
spronkelijke koralen van Bach’s be-
werking kunnen meezingen. De der-
tien overige liederen worden afwisse-
lend door solisten en een groot gele-
genheidskoor in een moderne, eigen-
tijdse toonzetting van Gerard van Am-
stel gezongen. Oude en nieuwe mu-
ziek wisselen elkaar verrassend af. 
Het geheel zal muzikaal ondersteund 
worden door een ensemble met pi-
ano, percussie, klarinet en gitaar en 
een koperensemble. De teksten zijn 
een vertolking van het Bijbelse lij-
densverhaal naar Mattheüs en ge-
schreven door Piet van Midden. Het 
uitgangspunt van het organiserende 
team is om projecten te starten waar-
mee mensen elkaar binnen en buiten 
de kerk(en) ontmoeten en waarin het 
christelijk geloof op een aanspreken-
de wijze mensen kan verbinden. De 
deelnemers krijgen tegen een kost-
prijs van 20 euro de partituur en de 

geluidopnames voor de kerst mee 
naar huis. Vanaf januari tot eind maart 
wordt er wekelijks gerepeteerd, de 
ene week op dinsdagavond, de ande-
re week op zondagavond, in het nieu-
we kerkelijke centrum De ontmoeting 
in de Dorpsstraat 46, Leimuiden. De 
eerste repetitieavond is op zondag 13 
januari vanaf 19.00 uur. Opgave graag 
voor 1 december via info@passielei-
muiden.nl of 0172-701081 (Petra Ver-
schoof, organisatie). Voor meer infor-
matie: www.passieleimuiden.nl. Inleiding en concert Verdi’s 

Requiem en Stabat Mater
Aalsmeer - De commissie activitei-
ten geloof, kerk en samenleving van 
de Protestantse Gemeente Aalsmeer 
nodigt u van harte uit voor een inlei-
ding op het Requiem en het Stabat 
Mater op woensdag 31 oktober van-
af 20.00 uur in de Open Hof kerk in 
de Ophelialaan. De toegang is gra-
tis. Vervolgens wordt op dinsdag 6 
november vanaf 20.15 uur het Requi-
em en het Stabat Mater in het Con-
certgebouw te Amsterdam uitgevoerd. 
Een koor van 135 personen, vier so-
listen en een orkest van 64 personen 
staan garant voor een geweldige uit-
voering. Het KCOV Excelsior heeft vijf-
tig eerste rang plaatsen beschikbaar 
gesteld voor 29 euro per stuk. Afhan-
kelijk van het aantal deelnemers is het 
mogelijk dat er (tegen betaling) col-
lectief vervoer wordt geregeld. An-
ders gezamenlijk met bus 172. Het Re-
quiem en het Stabat Mater is een bij-
zondere combinatie, immers het Sta-
bat Mater verwoordt de weeklacht van 
de moeder Gods, wenend bij het kruis 

van haar stervende zoon. Direct daar-
op volgt het Requiem dat handelt over 
de nagedachtenis van de gestorvenen. 
Verdi componeerde slechts een hand-
vol geestelijke werken, waaronder een 
Pater Noster (Onze Vader), de Quattro 
Pezzi Sacri, waarvan het Stabat Ma-
ter een onderdeel vormt, en het Requi-
em. Zijn bekendheid als operacompo-
nist heeft niets afgedaan aan de ‘po-
pulariteit’ van het Requiem. Onder de 
vele toonzettingen van deze religieuze 
tekst blijft Verdi’s versie de meest op-
merkelijke. De Koninklijke Christelijke 
Oratorium Vereniging Excelsior heeft 
in de laatste jaren een grote progres-
sie doorgemaakt. Zij is inmiddels een 
begrip onder de topkoren van Am-
sterdam en sedert meer dan een hal-
ve eeuw bekend om haar jaarlijkse uit-
voeringen van de Matthäus Passion. 
Het koor beschikt niet alleen over een 
mooie, gepolijste klank. Opgeven kan 
tot 31 oktober en/of kaarten reserve-
ren voor 6 november via e-mail: aad-
hofland@caiway.nl.
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AGENDA
Muziek/Film/Toneel
Vrijdag 26 oktober:
* Kindermatinee in Bacchus, Gerbe-
rastraat met jeugdfilm. Vanaf 13u. 
* Vanaf 21.30u. Pierre’s Jazz Bac-
chenaal met beelden en films.
* Party Time met dj Henkie in café 
de Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Live-muziek in grand café 7Street 
in Crown Studio, Van Cleeffkade.
* Tony Vega Band in Shack, Schip-
holdijk 253, Oude Meer v/a 21.30u.
Zaterdag 27 oktober:
* Play-inn en concert v/a 16u. Show- 
Jachthoornkorps in de Spil, zijstraat 
Bilderdammerweg, Kudelstaart.
* Rock4Queen ‘A night at the Ope-
ra’ in Crown Theater Aalsmeer, Van 
Cleeffkade. Aanvang: 20u.
* Benefietconcert voor Nepal met 
diverse bands in De Oude Veiling, 
Marktstraat v/a 20u.
* Halloween in N201 met optredens 
twee bands, Zwarteweg, 21.30-03u.
* Optreden The Whatts in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21.30u.
* Estafettemiddag v/a 17u. feest in 
café de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Oktoberfeest (bierstube) met dj 
Paul van Leeuwen en zanger Pe-
ter Marnier in kantine RKDES, Wim 
Kandreef, Kudelstaart. Vanaf 20.30u.
Zondag 28 oktober:
* Randy Pears Trio in Shack, Schip-
holdijk 253, Oude Meer v/a 15.30u.
* Duo Noten live in De Walrus in 
Aalsmeerderbrug, 17-19u.
Donderdag 1 november:
* Blitzz Piano’s Live in Blitzz, Markt-
straat van 20 tot 01u.
Vrijdag 2 november:
* Komedie-voorstelling Midlife in 
Crown Theater, Van Cleeffkade, 20u.
Zaterdag 3 november:
* Toneelvoorstelling Rijzenspe-
lers ‘Pension de Richel’ in De Ree-
de, Schouwstraat. Aanvang: 20.15u. 
Ook op 9 en 10 november.
* Cabaret van Jennifer Evenhuis 
‘Hoe moeilijk kan het zijn’ in Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21u.
* Feest carnavalvereniging De Pret-
peurders in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20.15u.

Exposities
25 t/m 28 oktober:
* Tentoonstelling 60 jaar Vogelvrien-
den Aalsmeer e.o. in Wellant Colle-
ge, Linnaeuslaan 2. Open: Donder-
dag 20-22u., vrijdag 10-22u., zater-
dag 10-18u. en zondag 10-15u.
25 t/m 27 oktober:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u.
27 en 28 oktober:
* Expositie met beelden, schilderij-
en en glaskunst in galerie Sous-Ter-
re, Kudelstaartseweg. Zaterdag en 
zondag open 13 tot 17u.
Zaterdag 27 oktober:
* Crash museum in fort Aalsmeer, 

Aalsmeerderbrug open, 11-16u.
Vanaf 25 oktober:
* Schilderijen en tekeningen ‘Flo-
wers into Art’ in Oude Raadhuis, 
Dorpstraat. Donderdag t/m zondag 
14-17u. Opening 4 november 16u. 
door arrangeur Piet Vellekoop.

Diversen.
Donderdag 25 oktober:
* Poolcafé in N201, Zwarteweg van 
15 tot 22.30u. Iedere woensdag, 
donderdag en vrijdag.
* Kaartavond BV Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat, 20u.
* Open kringavond in Oude Veiling, 
Marktstraat, 20-22u.
Vrijdag 26 oktober:
* Halloweentocht voor jeugd door 
Oosteinde. Start: 18.30u. bij De Mi-
kado, Catharina Amalialaan 66.
* Koppelkaarten BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
Zaterdag 27 oktober:
* Snertrit Solexvrienden naar brom-
fietsmuseum. Vertrek: 10.30u bij Ku-
delstaartseweg 165.
* Pompoenen speurtocht voor jeugd 
in Centrum, Zijdstraat, 13-15u.
Zondag 28 oktober:
* Talk of the Town met Theo van 
Houten. Gasten: Jogty Meihuizen 
en Anneke Harting. Vanaf 15.30u. in 
Oude Veiling, Marktstraat.
Maandag 29 oktober:
* Koppelkaartavond BV Oostend in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Werkavond Film- en Videoclub in ‘t 
Anker, Oosteinderweg 273a, 19.30u.
Dinsdag 30 oktober:
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 20u.
Woensdag 31 oktober:
* Inloop Oost-Inn in De Mikado, Ca-
tharina Amalialaan, 9.30 tot 11.30u. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Peuterfestival met twee voorstel-
lingen in Crown Theater, Van Cleeff-
kade 15 vanaf 10u.
* Open avond 60 jaar Film- en Vi-
deoclub in ‘t Anker, Oosteinderweg 
273a vanaf 19.30u.
* Start kienseizoen in café Sport-
zicht, Sportlaan vanaf 20u.
Donderdag 1 november:
* Ouderensoos bij BV Oostend van-
af 14u. Om 20u. Sjoelen in ‘t Middel-
punt, Wilhelminastraat.
Zaterdag 3 november:
* Lezing Ad van Liempt over ‘De 
donkere kamer van Damokles’ in 
Oude Veiling, Marktstraat, 20-22u.

Vergaderingen
Donderdag 1 november:
* Vergadering beraad en raad in ge-
meentehuis vanaf 19.30u.
Donderdag 8 november:
* Najaarsrapportage en program-
mabegroting in beraad en raad in 
gemeentehuis vanaf 19u.

Zaterdagavond in Oude Veiling
Blues en Dazzle live tijdens 
benefietconcert voor Nepal
Aalsmeer - Het jaarlijkse benefiet-
concert voor Nepal wordt aanstaan-
de zaterdag 27 oktober weer gehou-
den in De Oude Veiling in de Markt-
straat. Geheel belangeloos treden 
vanaf 20.00 uur muzikanten op ten 
behoeve van kinderen in Nepal. De 
entree bedraagt 7,50 euro per per-
soon en dit bedrag komt geheel ten 
goede aan de kinderen in Nepal. De 
Little Boogie Boy Bluesband met 
bluesman Hein Meijer verzorgt een 
optreden, de band Dazzle neemt 
plaats op het podium. De muziek 
van deze band is vooral georiën-
teerd op classic-rock en blues-rock. 
Met een acht man/vrouw sterke for-
matie belooft dit een spektakel te 
worden. Saskia Veenswijk mag na-
tuurlijk niet ontbreken op deze be-
nefietavonden. Altijd weer een ver-
rassing welke muzikale vrienden ze 
mee zal brengen. Maar één ding is 
zeker, ze maakt er ieder jaar weer 
een feestje van op het podium. Haar 
eigen geschreven nummers krijgen 
door de steeds wisselende muzi-
kanten elke keer weer een andere 

sound. De organisatie is verder ook 
heel blij met de komst van de Jay 
Jay bluesband. Deze formatie speelt 
al lang samen en bestaande num-
mers van Muddy Waters, Walter Ja-
cobs en Pinetop Perkins gaan ge-
combineerd worden met de sound 
uit het repertoire van zangeres In-
grid. De Nepalese sfeer zal uiter-
aard niet ontbreken. Er wordt een 
Nepalkamer ingericht, waar Nepa-
lese muziek te horen zal zijn. De Ne-
palese medewerkers Radju Khadka 
en zus Bishnu zullen daar zorg voor 
dragen. Tevens zullen zij hun prach-
tige Nepalese spullen te koop aan-
bieden, waarvan een deel van de 
opbrengst bestemd is voor de pro-
jecten. De hapjes worden ook dit 
jaar weer verzorgd door Himalaya 
huis. Het kan haast niet anders dan 
dat het met al deze kanjers weer 
een geweldig feest zal worden, waar 
de kinderen in Nepal ook wel bij zul-
len varen. Voor meer informatie kan 
gekeken worden op www.nepalbe-
nefiet.webs.com of bel Joke van der 
Zwaan: 06-23861976. 

Volgende week relatiekomedie
Rock 4 Queen met ‘Night at 
the Opera’ in Crown Theater
Aalsmeer - Het tweede weekend 
van het nieuwe seizoen van het 
Crown Theater biedt prachtige voor-
stellingen. Liefhebbers van de mu-
ziek van Queen worden op zaterdag 
27 oktober op hun wenken bediend 
met een vertolking door het Vocal 
Quartet Rock 4. Rock 4 Queen pre-
senteert ‘A Night at the Opera’. Ga 
er maar aan staan: het vertolken van 
het meest legendarische album van 
Queen. Vocal Quartet Rock 4 gaat 
deze uitdaging aan en interpreteert 
het album op geheel eigen, sublie-
me wijze. Klassiek, rock, pop en a 
capella met elkaar verenigd. Een 
lust voor het oor van iedere muziek-
liefhebber. De show bevat eigenzin-
nige bewerkingen van bekende en 
minder bekende nummers, zoals 
Killer Queen, Innuendo, You take my 
breath away, Somebody to love Un-
der pressure en natuurlijk de klas-
sieker onder de klassiekers: Bohe-
mian Rhapsody. Rock 4 Queen be-
gint zaterdag om 20.00 uur in het 
Crown Theater aan de Van Cleeffka-
de. De entreeprijs is 24,50 euro. 

Nog één keer los me Midlife!
Volgende week vrijdag 2 november 
is in het Crown Theater de spran-

kelende relatiekomedie Midlife! te 
zien. Wat zou jij doen als je van je 
partner een jaar ‘los’ mocht gaan? 
De dromerige, charmante, maar wat 
naïeve Robert (Alfred van den Heu-
vel) zit in een midlifecrisis. Sandra 
(Kiki Classen), de vrouw van zijn 
beste vriend Hans (Han Oldigs), 
spoort hem aan tot het vieren van 
een tweede jeugd. Zijn humoristi-
sche vrouw en rots in de branding 
(Barbara Pouwels), weet al snel wat 
haar te doen staat. Ze laat hem een 
jaar vrij; een jaar time-out om uit te 
zoeken wat hij wil en wie hij is. De 
wereld is een snoepwinkel en hij 
kan niet kiezen. Hij duikt het leven 
in, nog één keer los, maar wat doet 
zij? Midlife! is een sprankelende re-
latiekomedie met een scherp randje. 
De voorstelling is geschreven door 
auteur Niek Barendsen. Regie: Paul 
van Ewijk. Aanvang vrijdag 2 no-
vember is 20.00 uur en wie via de 
sprintprijs-actie kaarten koopt (kan 
tot en met 28 november) betaalt 
geen 27,50 euro entree, maar 22,50 
euro per persoon. Verkoop kaarten: 
www.crowntheateraalsmeer.nl of 
bel 0900-1353 (See Tickets). Kaar-
ten kunnen ook aan de zaal gekocht 
worden vanaf 19.00 uur. 

Tony Vega Band en Randy Pears Trio

2 Topbands in The Shack
Oude Meer - Vrijdagavond 26 okto-
ber komt de Tony Vega Band optre-
den in The Shack. Geboren in Chi-
cago, opgegroeid in Houston, en na 
een ontmoeting met Albert Collins 
besloot Tony Vega zijn eerste stap-
pen in de Texas Blues te zetten. Eind 
1997 richtte hij de Tony Vega Band 
op en werd al snel een van de toon-
aangevende Texas blues acts in de 
wereld. Al meer dan 6 jaar heeft To-
ny een vaste ritme sectie bestaan-
de uit drummer Theo Thumper en 
bassist Anne-Maarten van Heu-
velen. En deze mannen zijn twee 
van de drie leden van de alom be-
kende band Black Top. Degene die 
Black Top eerder hebben gezien in 
The Shack weten dat de combina-
tie Thumper & Hills samen met To-
ny Vega, een avond wordt waar de 
vonken vanaf zullen vliegen. Lief-
hebbers van stevige gitaar-blues-
rock mogen dit optreden zeker niet 
gaan missen. Zondagmiddag 28 ok-
tober is het podium van The Shack 
voor het Randy Pears Trio. Ran-
dy Pears, opgegroeid op het eiland 

Texel, kreeg op 11 jarige leeftijd een 
gitaar van zijn moeder. In zijn tie-
nerjaren kwam hij onder andere in 
aanraking met bekende leden uit 
de Nederlandse Blues-scene. Rond 
zijn twintigste, aangenomen als gi-
tarist in de house-band van Ronald 
Abrams, een derde generatie blues 
muzikant van south-side Chica-
go, kon hij van dichtbij proeven hoe 
de blues gespeeld moest worden. 
Het Randy Pears Blues Trio bestaat 
naast zanger en gitarist Randy uit 
bassist Patrick Obrist en drummer 
Mark Link. Het trio speelt covers uit 
het rijke verleden van de bluesmu-
ziek. Speciaal voor zondagmiddag 
ondersteund met gast muzikanten. 
The Shack is geopend op vrijdag, en 
zondagmiddag vanaf 15.00 uur. Het 
optreden van Tony Vega Band be-
gint vrijdagavond om 21.30 uur en 
het optreden van Randy Pears Trio 
op zondagmiddag om 15.30 uur. En-
tree is 5,00. Zaterdag 27 oktober is 
The Shack gesloten. Voor alle infor-
matie: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer. 

Expositie in Het Oude Raadhuis
Nieuw: Flowers into Art
Aalsmeer - Stichting KCA presen-
teert vanaf 25 oktober de tentoon-
stelling Flowers into Art. Want wie 
Aalsmeer noemt, zegt bloemen, de 
plaats is onbetwist nummer één in 
de wereld. KCA wil deze eeuwenou-
de verbintenis met bloemen marke-
ren en laat met het werk van der-
tien kunstenaars zien dat de bloem 
de kunst inspireert. Dahlia’s, le-
lies, rozen en vele andere bloemen 
van Aalsmeerse telers zijn terug te 
vinden in schilderijen en tekenin-
gen in de meest uiteenlopende stij-
len. En natuurlijk de mooiste leven-
de planten van Anco Vanda’s! Bloe-
men roepen een scala van emo-
ties op, triomf en blijdschap, geloof 
en hoop, vruchtbaarheid en kracht, 
vergankelijkheid en nostalgie. Bloe-
men en kunst zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. De feestelij-
ke tentoonstelling werd samenge-
steld door Annefie van Itterzon. Zij 
nam in het voorafgaande jaar ver-
schillende kunstenaars mee naar de 
Historische Tuin; het bleek al eer-
der een geliefde plek voor schil-
ders. Op de foto kunstenares Clare 
van Stolk geïnspireerd door Autumh 
Joy, één van de mooiste dahlia’s uit 
het assortiment. Het resultaat van 
haar onderzoek is te zien in Het Ou-
de Raadhuis van Aalsmeer in de 
Dorpsstraat. De verbondenheid die 
kunstenaars hebben met bloemen 

wordt op deze tentoonstelling met 
verve uitgewerkt! In een rubriek in 
deze krant leest u de komende we-
ken hoe kunstenaars hun favoriete 
bloem hebben verbeeld. ‘Flowers in-
to Art’ is vanaf vandaag te bezich-
tigen in Het Oude Raadhuis. Tot en 
met 9 december zijn bezoekers ie-
dere donderdag tot en met zondag 
welkom tussen 14.00 en 17.00 uur. 
Op zondag 4 november wordt de 
nieuwe tentoonstelling officieel ge-
opend om 16.00 uur door bloeme-
narrangeur en kunstverzamelaar 
Piet Vellekoop. Publiek is hierbij van 
harte welkom.

Oktoberfeest 
bij RKDES
Kudelstaart - Zaterdag 27 okto-
ber wordt de RKDES kantine om-
gebouwd tot een Duitse bierstube. 
Vanaf 20.30 uur kan er worden aan-
geschoven aan lange tafels en wor-
den de pullen gevuld. DJ Paul van 

Leeuwen zal de hele avond zorgen 
voor bijpassende muziek en ook 
zanger Peter Marnier komt langs 
om een paar mooie uithalen te la-
ten horen. 
De entree is gratis, maar wie verze-
kerd wil zijn van een tafel, kan be-
ter reserveren en dit kan via www.
rkdes.com. Op de site ook meer in-
formatie. Adres is Wim Kandreef, 
sportpark Calslagen.

Dit weekend in café de Praam
Vrije versnapering en DJ’s 
Henkie, René en Nista
Aalsmeer - Kees Markman heeft 
afgelopen zaterdag succesvol het 
estafette seizoen in café de praam 
geopend. Naast luisteren naar en 
dansen op de muziek, werden de-
ze middag ook de prijzen en foto’s 
van het derde step by step evene-
ment bekeken. Zeer enthousiast 
hebben alle gasten gereageerd op 
de nieuwe rokerslounge en de gar-
derobe die plaats biedt aan zo’n 300 
jassen. De praam vraagt voor de be-
waakte garderobe 1 euro op vrijdag 
en zaterdag, maar het leuke is dat 
zowel vrijdag- en zaterdagavond via 
de garderobenummertje kans ge-
maakt kan worden op een waar-
debon van 100 euro. Vrijdag 26 ok-
tober gaat de Praam van start met 
het wekelijkse vvv-tje. Dit staat voor 
vrije vrijdagmiddag versnapering 
waar de barmeiden Debby en Es-

ther de bezoekers graag op trakte-
ren. Tussen 17.00 en 19.00 uur zijn 
ook omwonenden en winkeliersuit 
de Zijdstraat welkom om een drank-
je en een hapje te komen nuttigen 
op kosten van de Praam. Vrijdag-
avond is het weer partynight met DJ 
Henkie. 
Zaterdagmiddag zal de beken-
de Aalsmeerder René Piet tussen 
17.00 en 19.00 uur achter de DJ Boet 
plaatsnemen. Samen met bartender 
John Nelis gaan zij er weer een ge-
zellige zaterdagmiddag van maken. 
Zaterdagavond 27 oktober staat de 
Nista’s club night op het program-
ma. De lekkerste House en Dance 
Tracks van dit moment draait hij sa-
men met een aantal gast DJ’s, on-
der wie Dirty German. De clubnight 
is vanaf 23.00 uur en de toegang is 
gratis voor iedereen vanaf 16 jaar.

Miniconcert zaterdag in de Spil
Show- Jachthoornkorps
Kudelstaart - Zaterdag 27 oktober 
organiseert het jubilerende Show- 
Jachthoornkorps Kudelstaart een 
play-inn. Op deze dag zijn muzikan-
ten van verschillende jachthoorn-
korpsen te gast in Kudelstaart en 
zullen zij deze zaterdag een aantal 
muziekstukken instuderen om die 
later op de dag in een miniconcert 
te laten horen aan het publiek. Deze 
play-inn vindt elk jaar plaats en dit 
jaar is het aan Kudelstaart om de-
ze dag te organiseren. Dit jaar doen 
ook muzikanten mee uit Duitsland. 
De vereniging Hansa Giessen heeft 
voor deze dag een lange reis over 
om mee te spelen in Kudelstaart. 

Het insturen van de muziekstuk-
ken zal deels plaats vinden in het 
clubgebouw van het Show- Jacht-
hoornkorps Kudelstaart en deels in 
de grote zaal van kerkelijk centrum 
de Spil. 
‘s Middags om 16.00 uur wordt een 
miniconcert gegeven in de grote 
zaal van de Spil en vervolgens is er 
nog tijd om gezellig na te praten in 
het clubgebouw van het jachthoorn-
korps. Het concert is gratis toe-
gankelijk. De leden van het Show- 
Jachthoornkorps hopen op veel toe-
schouwers, zodat zij aan iedereen 
kunnen laten horen hoe mooi jacht-
hoornmuziek is.

Pierre’s Jazzbacchanaal met 
Quincy Jones en Buddy Rich
Aalsmeer - In 1960 werd in Carré 
een musical opgevoerd die ‘blues-
opera’ werd genoemd: Free And Ea-
sy. De begeidingsband werd geleid 
door de bekende arrangeur Quin-
cy Jones. Hij had in het orkest de 
grootste muzikanten uit de Ameri-
kaanse jazzwereld samengebracht 
met als belangrijkste solisten trom-
pettist Clark Terry en altsaxofonist 
Phil Woods. De show werd geen 
commercieel succes. Maar Quin-
cy Jones slaagde erin de bigband 
anderhalf jaar bij elkaar te houden. 
De muzikanten reisden door Euro-
pa en speelden in elke concertzaal 
die ze wilde engageren. Twee van 
die gedenkwaardige concerten zijn 
vastgelegd. Eén ervan is vrijdag-
avond in Bacchus te zien. In 1978 
bestond het North Sea Jazz Festi-
val pas drie jaar toen daar de big-
band van drummer Buddy Rich op-
trad. De Avro, die toen nog veel aan 
jazz deed, heeft dat concert in zijn 

geheel opgenomen. Dat is bijzon-
der gelukkig, want ‘big swing face’ 
noemt zijn orkest het beste dat hij 
ooit gehad heeft. Ook Buddy Rich is 
vrijdagavond te zien in cultureel ca-
fé Bacchus in de Gerberastraat tij-
dens Pierre’s Jazzbacchanaal. Aan-
vang 21.00 uur. Toegang: 4,50 euro. 
Info: Pierre Tuning, 360355 en Rein-
oud Staps, 325304.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
DÉ VIOOLSPECIALIST

AANBIEDING: KOOPJE:

NIEUW: HEBBEN:

€109,00

€125,00 €59,95

€46,50

Elektrische gitaar
‘Jim Harley’

Keyboards
‘Medeli’

Koptelefoon DJ-streetstyle
‘Audio-Technica’

Gitaarversterker
‘Stagg’ 10W

vanaf



Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

De snoeiboot Vaart weer uit

Op zaterdag 27 oktober 2011 vaart de snoeiboot weer uit om 
eilandeigenaren op de Westeinderplassen de mogelijkheid te 
geven hun snoeihout gratis en op een verantwoorde manier 
af te voeren. 

De tijden en locaties 
09.00-12.00 uur: Schuilhaven de Winkel 
   aan de Grote Poelzijde 
13.00-16.00 uur: Baggerdepot Otto 
   aan de doorgang Grote Brug 
Als de boot op de aangegeven tijd niet aanwezig is, dan is 
deze waarschijnlijk even aan het lossen, maar komt weer 
terug. 

begrip in aalsmeer 
De gemeente biedt de service van het ophalen van snoeiafval 
aan omdat zij graag wil (het is zelfs verplicht) dat eilandei-
genaren het overhangend groen in de vaarwegen snoeien. 
In het najaar worden er daarom in het kader van de actie 
‘Hou de vaarweg bevaarbaar’ schouwrondes gehouden op het 
water. Particuliere eilandeigenaren kunnen hier aan mee-
werken door alle overhangend groen boven het water van 
de sloten en vaarwegen te snoeien en af te voeren naar de 
snoeiboot. Voor bomen met een doorsnede van 15 cm of 
meer, gemeten op een hoogte van 1.30 meter, moet men een 
zogenaamde kapvergunning aanvragen. (Dit aanvraagformu-
lier is te downloaden op www.aalsmeer.nl ). Alleen snoeihout 
van recreanten wordt aangenomen. Bedrijfsafval, zoals se-
ringenhout -en kluiten, wordt niet geaccepteerd. Voor meer 
informatie over de takkeninzameling en de snoeiboot kunnen 
geïnteresseerden contact opnemen met de afdeling Handha-
ving, vaarwegbeheer tel. (0297) 387 788. 

manDaatbesluit met registratienummer 
2010/9334

De burgemeester van de gemeente Aalsmeer heeft op 16 ok-
tober 2012 besloten om het mandaatbesluit van 5 juli 2010, 
met registratienummer 2010/9334, in te trekken. In dit be-
sluit had de burgemeester mandaat verleend aan de hulpof-
ficieren van justitie van de politieregio Amsterdam- Amstel-
land om namens de burgemeester te mogen besluiten tot het 
opleggen van een tijdelijk huisverbod. Door het intrekken 
van dit mandaat zal de burgemeester vanaf vrijdag 26 okto-
ber 2012 zonder tussenkomst van derden besluiten tot het 
wel of niet opleggen van een huisverbod. 

Gelijktijdig met het intrekken van het mandaatbesluit heeft 
de burgemeester besloten om ten behoeve van het uitvoeren 
van de Wet tijdelijk huisverbod de hulpofficieren van justitie 
van de politieregio Amsterdam- Amstelland te machtigen om 
namens de burgemeester de werkzaamheden uit te voeren 
die staan vermeld in artikel 2, derde, zevende en achtste lid, 
en artikel 5, eerste lid van de Wet tijdelijk huisverbod. Deze 
machtiging treedt op vrijdag 26 oktober 2012 in werking. 

gemeentelijke monumenten

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Aalsmeer heeft in haar vergadering van 23 oktober 2012 
het voornemen kenbaar gemaakt om de volgende objecten 
aan te wijzen als gemeentelijk monument:
- Chr. Gereformeerde kerk, gelegen aan de Lijnbaan;
- Trafohuisje, gelegen aan het Schinkeldijkje;
- Seringenpark, gelegen tussen de Ophelialaan en de Mo-

lenvliet.
Het voornemen tot aanwijzing met bijbehorende stukken ligt 
vanaf 26 oktober a.s. gedurende zes weken ter inzage op 
het gemeentehuis en bestaat de mogelijkheid hiertegen een 
zienswijze in te dienen bij het college. 

DefinitieVe beschikkingen

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

winkeltijdenwet
Op grond van artikel 2, lid 1a en 1b van de Winkeltijdenwet, 
is ontheffing verleend voor de openstelling op zon- en feest-
dagen voor de periode van 1 december 2012 tot 1 december 
2015 aan:
- Albert Heijn, Praamplein 4a te Aalsmeer.
- C1000, Ophelialaan 124 te Aalsmeer
Datum verzending vergunningen: 23 oktober 2012

standplaatsvergunningen
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Gewijzigde standplaatsvergunning voor de verkoop van 

gegrilde kip op vrijdag en zaterdag op het Poldermeester-
plein;

Datum verzending vergunningen: 23 oktober 2012

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 255 A, het plaatsen van een damwand;
- Bilderdammerweg 109, het vergroten van de woning;
- Boomgaard 101, het plaatsen van een trap;
- Brasemstraat 17, het plaatsen van een dakkapel;
- Edisonstraat, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Geraniumstraat 17, het kappen van bomen;
- Kudelstaartseweg 73, het bouwen van een woning;
- Mr. Jac. Takkade 15, het aanleggen van een uitrit;
- Oosteinderweg 77, het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
- Pontweg 19 (naast), het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
- Rhijnlandsoord, het aanleggen van kabels en leidingen.

VerleenDe omgeVingsVergunningen, 
reguliere proceDure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, 
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de 
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergun-
ningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van ver-
zending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Dorpsstraat 32/Helling 12, het maken van een zelfstan-

officiële mededelingen
25 oktober 2012

dige woning op de 1e verdieping;
- Hornweg 142, het kappen van een kastanje;
- Mozartlaan 18, het kappen van een cedrus;
- Sierteeltstraat 25, het intern wijzigen van het distributie-

gebouw;
- Stommeerweg 2, het vernieuwen van het terras.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 25 oktober 2012. 

welstanDscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en 
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda 
staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, 
activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.

ter inzage bij De afDeling DienstVerlening, 
balie 5 ( week 43)

t/m 26-10 Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide 
procedure aan de Hornweg 233 te Aalsmeer;

t/m 01-11 APV Ontheffing sluitingstijd: ’t Podium Dorps-
huis Kudelstaart voor 20 op 21 oktober 2012 tot 
02.00 uur; ’t Podium Dorpshuis Kudelstaart voor 
3 op 4 november 2012 tot 02.00 uur;

t/m 01-11 AH 125 jaar op 22 september 2012 van 09.00 
tot 17.00 uur op het Poldermeesterplein;

t/m 02-11 Kennisgeving besluit Wet Algemene Bepalingen 
Omgevingsrecht : A-Z-HZ_WABO-20120251;

t/m 02-11 Verordening winkeltijden Aalsmeer 2012; 
2012/7552-M&R;

t/m 09-11 APV Collectevergunning: Samen-op-weg-ge-
meente voor verkopen van sinaasappelen op 29 
en 30 januari 2013;

t/m 09-11 Besluit financiële tegemoetkomingen voorzie-
ningen maatschappelijk ondersteuning Samen-
werkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 2012 (ver-
sie 2);

t/m 15-11 Gewijzigd vastgestelde wijziging bestemmings-
plan ‘Greenpark Aalsmeer Middenweg en deelge-
bieden 3, 5 en 7’ - ‘Greenpark Aalsmeer, deelge-
bied 5, bouwgrenzen kavel 1’;

t/m 22-11 Gebiedsindeling en beleidsregel voor zon- en 
feestdagenregeling;

t/m 27-11 Wijziging datum Bloemencorso;
t/m 29-11 Standplaats- en ventbeleid;
t/m 29-11 APV-Evenementenvergunning: Circus op de 

Dreef van 19 en 20 oktober 2013 van 13.30-
18.00 uur;

t/m 30-11 Kennisgeving ontheffing op grond van art. 8.4 
lid 2 Bouwbesluit 2012;

t/m 05-12 Ontheffing Winkeltijdenwet verleend voor de 
openstelling op zon- en feestdagen voor de 
periode van 1 december 2012 tot 1 december 
2015 aan Albert Heijn en C1000;

t/m 05-12 Gewijzigde standplaatsvergunning voor de ver-
koop van gegrilde kip op vrijdag en zaterdag op 
het Poldermeesterplein;

t/m 07-12 Gemeentelijke monumenten.

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.

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.

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

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

fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 6 en 20 november 2012.

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

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

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

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

schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en 
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl  
of website www.bezoekbas.nl
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Brand door snel ingrijpen 
brandweer voorkomen!
Aalsmeer - Op maandag 22 okto-
ber rond tien uur in de avond zagen 
omwonenden hevige rook komen 
uit een bovenwoning in de Zijd-
straat. De brandweer werd direct 
gealarmeerd en dankzij het snelle 
ingrijpen van de spuitgasten is een 
uitslaande brand voorkomen. De 
brandweer heeft om binnen te ko-

men de deur moeten forceren, om-
dat de bewoners niet thuis waren. 
Op een elektrische kookplaat trof 
de brandweer een plastic zak aan. 
Deze was gaan smeulen en zorgde 
voor de heftige rookontwikkeling. Er 
hoefde niet geblust te worden, maar 
door de snelle actie is veel leed be-
spaard.

Amstelveen - Donderdagavond 
27 september om zes uur heeft de 
politie twee mannen van 26 en 29 
jaar aangehouden voor een auto-in-
braak op de Amstelslag in Amstel-
veen. Een getuige zag de mannen 
inbreken in een auto en reed daar-
na achter de verdachten aan. Hij 
wenkte surveillerende politieagen-
ten en vertelde wat er was gebeurd. 
Na een korte achtervolging zijn de 
mannen aangehouden. In de au-
to werden gereedschappen en na-
vigatiesystemen aangetroffen. Naar 
aanleiding hiervan zijn er huiszoe-
kingen gedaan waarbij meer navi-
gatiesystemen en softdrugs zijn ge-
vonden. Dit bleken gestolen goe-
deren te zijn. Ook werd een ring 
aangetroffen met de inscriptie 
“Peter 21-11-03 J.T.M. 2. x.”. Naast Rozenburg - De verkeerspolitie 

heeft op zaterdagmiddag 20 okto-
ber en aan het begin van de avond 
een laserguncontrole gehouden op 
de N201 om extreme hardrijders op 
deze ongevalsweg uit het verkeer te 
halen. Hierbij werden tussen 14.30 
en 18.30 uur vele honderden weg-
gebruikers gecontroleerd op onvei-
lig rijgedrag. Het verkeer dat van-
uit Hoofddorp in de richting van 
Aalsmeer ging, werd ter hoogte van 
Rozenburg op snelheid gemeten 
met een lasergun van de politie. 

Hardrijders
Hierbij werden in totaal 30 wegge-
bruikers aan de kant gezet, die ex-
treem hoge snelheden reden: de 
echte hardrijders dus. Deze hard-
rijders kregen hun proces-verbaal 
direct mee. Drie automobilisten die 
137, 143 en 146 kilometer per uur 
hadden gereden op de N201, raak-

Rijbewijs motorrijder 
ingevorderd om wheely

ten direct hun rijbewijs kwijt. Op 
de N201 geldt een maximum snel-
heid van 80 kilometer per uur. Rond 
21.25 uur trok een motorrijder direct 
de aandacht van de verkeerpolitie, 
vanwege zijn gevaarlijke rijgedrag. 
De motorrijder, een 23-jarige man 
uit Aalsmeer, maakte onder ande-
re een wheely over een afstand van 
ongeveer 75 meter, bij een snelheid 
van bijna 100 kilometer per uur. Dit 
ging ongecontroleerd en de man 
bleek zijn eigen motor niet onder 
controle te hebben. 

Door zijn gevaarlijke en ongecon-
troleerde rijgedrag, te hoge snelheid 
en het feit dat hij gevaar en hinder 
had veroorzaakt voor het overig ver-
keer werd hij door een motorrijder 
van politie direct aan de kant gezet. 
Zijn rijbewijs werd ingevorderd in 
verband met overtreding van artikel 
5 van de Wegenverkeerswet.

deze ring en navigatiesystemen zijn 
er onder andere zonnebrillen en 
mobiele telefoons aangetroffen. De-
ze goederen zijn niet te herleiden 
tot een aangifte. Ben u slachtoffer 
geworden van een misdrijf waar-
bij uw goederen zijn gestolen? Doe 
dan aangifte bij de politie. Het on-
derzoeksteam wilt graag in contact 
komen met getuigen van deze in-
braak en dan in het bijzonder met 
de getuige die de politie in Amstel-
veen wees op de inbraak en de ver-
dachten. De foto van de ring is ge-
plaatst op www.depolitiezoekt.nl. 
Kent of bent u de eigenaar van deze 
ring, vul dan het tipformulier in op 
de website. Getuigen van de auto-
inbraak worden verzocht contact op 
te nemen met onderzoeksteam via 
0900-8844.

Eigenaar van trouwring gezochtingezonden
Fietsen Zijdstraat: Blij met fietsluw!
Ik volg als niet-Aalsmeerder, maar 
regelmatige bezoeker van de Zijd-
straat, de discussie daarover in de 
Nieuwe Meerbode met interesse. Ik 
betreurde de polarisatie die bleek 
uit de inbreng van de actiegroep 
die de fietsers weg wil hebben en 
de mensen die ze vooral in de Zijd-
straat willen houden. Het deed mij 
dan ook goed in de bijdrage van uw 
redacteur Jan Peterse in de Nieuwe 
Meerbode van 11 oktober te lezen 
dat het woord ‘fietsvrij’ kennelijk in-
middels vervangen is door ‘fietsluw’. 
Mijn vrouw en ik komen zowel als 
fietsers als voetgangers (wanneer 
wij - inclusief hond - met boot of 
auto Aalsmeer bezoeken) in de 
Zijdstraat en kunnen de situatie van 
beide kanten ervaren. Volgens mij 
wordt het probleem door de fietsers 
(die inderdaad ‘gast’ zijn en zich zo 
behoren te gedragen) vooral veroor-
zaakt door ‘doorgaand verkeer’ dat 
zo snel mogelijk door de Zijdstraat 
wil en zich weinig gelegen laat lig-
gen aan de ook aanwezige voetgan-
gers. De fietsers die echt in de Zijd-
straat moeten zijn (de klanten van 
de winkels) hoeven helemaal niet zo 
snel te rijden en passen naar mijn 
ervaring beter op de overige aanwe-
zigen. In het artikel van Jan Pieterse 
wordt het “College aan het werk ge-
zet”. Dat lijkt mij prima, maar dan wil 
ik het zicht op oplossingen van het 
probleem wat verbreden. Voor door-
gaande fietsers zijn er namelijk wei-
nig alternatieven voor de Zijdstraat. 
In de Marktstraat mag alleen vanaf 

de Van Cleeffkade worden gereden, 
vanaf de Dorpsstraat/Weterings-
straat naar de Van Cleeffkade is het 
(met de huidige inrichting terecht) 
verboden en op het Praamplein ben 
je als fietser je leven niet zeker door 
van het parkeerterrein komende au-
to’s vooral veroorzaakt door de on-
duidelijke voorrangssituatie (wat 
overigens ook geldt voor automobi-
listen, mede door het slechte over-
zicht door de grote en hoge plan-
tenbakken). Om de Zijdstraat echt 
fietsluw te maken dienen er dus 
voor doorgaande fietsers aantrek-
kelijke alternatieven te komen. Ik 
wens het college succes met het re-
aliseren ervan!

Hans G. Paar, Bennebroekerweg 9
1435 CE Rijsenhout, 0297-361645
h.g.paar@inter.nl.net

Kassen lichtbron
Onderzoek 
‘Donkere kant 
van N-Holland’
Aalsmeer - Noord-Holland is een 
van de meest verlichte provincies 
van Nederland. Tegelijkertijd blij-
ken Texel en de Wieringermeer juist 
tot de donkerste gebieden van het 
land te behoren. Deze opmerkelijke 
conclusie kan getrokken worden uit 

het licht/donkerteonderzoek van de 
provincie en is goed te zien op de 
duisterniskaart van Noord-Holland. 
Het afgelopen jaar is op 225 plek-
ken in Noord-Holland de nachtelij-
ke duisternis gemeten. Hierbij werd 
bevestigd dat met name de kas-
sengebieden bij Heerhugowaard 
en Aalsmeer, de stad Amsterdam, 
de industrie in IJmond en Schip-
hol ’s nachts de sterkste lichtbron-
nen zijn. Deze lichtbronnen heb-
ben tot 30 kilometer ver invloed op 
de mate van duisternis en maken 
de Noord-Hollandse nachten min-
der donker. Noord-Holland wordt 
elk jaar vijf procent lichter, donke-
re nachten worden daarmee steeds 
schaarser. Dit terwijl donkerte een 
oerkwaliteit is; vergelijkbaar met 
rust en stilte. Steeds meer mensen 

krijgen last van het vele licht. Ook 
voor de natuur zijn donkere nach-
ten belangrijk: kunstlicht heeft een 
negatief effect op het oriëntatiever-
mogen, het bioritme en de leefom-
geving van dieren. Daarnaast kost 
verlichting veel energie, wat slecht 
is voor het milieu. Voor de provin-
cie voldoende redenen om actief in 
te zetten op het behoud van donke-
re nachten en het terugdringen van 
lichtoverlast. Door met gemeenten 
of ondernemers om tafel te gaan, 
kunnen maatregelen gezocht wor-
den die de lichtuitstoot verminderen 
en energie besparen. De duisternis-
kaart vindt u op de website van de 
provincie en binnenkort op www.at-
lasleefomgeving.nl. In de Nacht van 
de nacht op 27 oktober wordt de 
kaart gepresenteerd en toegelicht. 
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De passie van Marc-Philippe 
Verschuren: Muziek
Aalsmeer - Het is altijd boffen 
wanneer je in je leven jonge men-
sen tegenkomt die zo een charisma-
tische uitstralingen hebben dat zij je 
weten te boeien tot in je ziel. Zo ie-
mand is Marc-Philippe Verschuren 
(1990). Een gesprek met hem is een 
eye opener. Zulke leuke invalshoe-
ken en een originele kijk op het le-
ven. Hij weet wat hij wil, maar dat 
het hem allemaal komt aangewaaid 

spreekt hij faliekant tegen. Hij werkt 
er hard voor om zijn dromen te kun-
nen verwezenlijken. Negen jaar was 
hij nog maar toen hij al genomi-

neerd werd voor de VSB kinderpoë-
zieprijs. Zijn gedicht mocht hij voor-
dragen in de Rode Hoed in Amster-
dam. Zijn gedichten werden opge-
nomen in de Nieuwe Meerbode en 
ook leverde Marc-Philippe een bij-
drage aan de KCA kunstroute door 
zijn gedichten voor te lezen. Naar-
mate hij ouder werd, werden zijn 
gedichten serieuzer. Zij gingen van 
het leven tot aan de dood. Van zijn 
ouders mocht hij naar pianoles. 
“Zij hebben mijn enorm gestimu-
leerd en zijn mij altijd blijven steu-
nen.” Maar het schrijven was voor 
hem het meest belangrijk. “Het was 
mijn uitlaatklep, ik kon er alles in 
kwijt.” Met veertien jaar schreef hij 
zijn eerste Engelse gedicht. “En toen 
bedacht ik: Dat zou net zo goed een 
zangtekst kunnen zijn. Door meer te 
gaan schrijven, lukte het ook steeds 
beter om mijn teksten met mijn mu-
ziek te verbinden. Zo kwam het mo-
ment dat ik mij geheel ben gaan wij-
den aan zangteksten en muziek.” Hij 
zong zijn eigen teksten, componeer-
de zijn muziek en begeleidde zich-
zelf aan de piano. Trad op voor pu-
bliek, onder andere in Bacchus en 
P60, want zoals hij zelf enthousiast 
aangeeft, staat hij graag op het po-
dium om op een kunstzinnige mu-
zikale manier iets van zichzelf te 
kunnen laten zien. Op het Alkwin-
College volgde hij het HAVO/VWO, 

maar tijdens de schooltijden zat zijn 
hoofd vol muziek. “In de klas schreef 
ik mijn teksten en de muziek werkte 
ik na schooltijd uit.”

Durf je dromen te leven
Het onderwijzend personeel had 
soms een behoorlijk kluif aan de 
Marc-Philippe. Hij vroeg zich vaak 
dingen af die nu niet direct hoor-
de bij zijn leeftijd en daarnaast had 
hij ook een groot rechtsvaardigheid 
gevoel. Stak dat beslist niet onder 
stoelen of banken. En waarom iets 
in je hoofd stampen als je er zeker 
van bent dat je er in je latere leven 
toch niets mee gaat doen. “Nooit 
heb ik het op kunnen brengen om 
iets in mijn hoofd te krijgen dat niet 
relevant leek voor mijn toekomst.” 
Muziek dat was zijn passie en het 
belangrijkst in zijn bestaan. “Ik wist 
wel wat ik wilde, maar wanneer je 
van alle kanten wordt afgeraden om 
echt de muziek in te gaan, omdat 
er later geen droog brood in valt te 
verdienen, dan valt het niet mee om 
je zin door te zetten. Natuurlijk be-
greep ik best wat men bedoelde. Ik 
begreep dat maar een klein percen-
tage de kans krijgt om een mooi sa-
laris te verdienen in de kunstwereld, 
dat het niet gemakkelijk zou wor-
den. Daarom werd mij geadviseerd 
muziek naast het werk te doen. Mu-
ziek als hobby, als bijzaak. Ik heb het 

geprobeerd met een ICT opleiding, 
met als enig doel geld. Voor mij een 
onvoldoende motivatie, want ik ben 
afgehaakt. 
Na de zomer van 2011 ben ik be-
gonnen met de Pabo. Ik heb mijn 
schoolgeld betaald mijn boeken-
pakket bij elkaar gekocht, maar al 
bij de eerste keren dat ik de boe-
ken opende werd ik geconfronteerd 
met een inhoud die botste met mij 
eigen ideeën over het onderwijs en 
onderwijzen. Ik weet nog dat ik te-
gen mijn ouders zei: Dit is helemaal 
niks. Ik wel muziekles geven of zo, 
en dat deed ik.”

Droomwereld
“Toen ik een jaar of vijftien was zei 
mijn klassenleraar: Marc, je leeft in 

een droomwereld. Maar ik dacht: 
Durf je dromen te leven. Zelfs al is 
de kans dat iets lukt maar gering, 
als mijn hart ergens ligt doe ik er al-
les aan om mijn doel te bereiken.” 

Tot het uiterste willen gaan voor 
je passie. Marc-Philippe be-
wees dat door zijn bijbaantjes, zo-
als huiswerkbegeleiding, pianoles-
sen en werken in de thuiszorg om 
zijn droom te financieren. Hij ging 
zang-, piano-, gitaar- en drumles 
geven. Gewoon bij de mensen thuis 
en hij geniet van alle contacten die 
er zijn ontstaan. “Het ligt mij om les 
te geven, ik heb leerlingen van 5 tot 
50 jaar en door die diversiteit leer je 
je aanpassen. Want les geven aan 
een tien jarige is anders dan aan 

een volwassene.” Het lijkt hem alle-
maal in de schoot geworpen. “Hoe-
veel mensen kunnen er nu zeggen: 
Ik ben oprecht gelukkig met mijn 
werk? Ik zoek niet bewust, maar 
steeds dient zich wel weer iets aan, 
ik rol van het ene project in het an-
dere.” Zo schreef hij opverzoek van 
het Bijenkorf personeel de muziek 
bij de door hen aangeleverde tek-
sten. Hij begeleidde de voorstelling 
aan de piano en kreeg ook een vo-
cale rol binnen het stuk. De uitvoe-
ring in de Schouwburg van Amstel-
veen werd een succes. “Soms treed 
ik op bij een bruiloft en laatst heb 
ik gespeeld tijdens de uitvaartdienst 
bij een goede vriend van een leer-
ling van mij. 

Zo maak je mensen in heel veel fa-
cetten mee en zo gebruik ik ook de 
muziek.” Sinds verleden jaar wordt 
er gezongen in een pop/rockband 
Instant Rush “Veertig covers zijn 
er ingestudeerd en nu schrijven wij 
ook onze eigen muziek. De teksten 
zijn voornamelijk in het Engels, maar 
ik zie het ook als een uitdaging om 
het zo in het Nederlands te vertel-
len dat het niet onder doet voor de 
Engelse tekst. Als je zoveel met taal 
bezig bent, dan wil je niet dat jouw 
naam ergens onder staat waarover 
je niet tevreden bent. Ik moet mij er 
mee kunnen identificeren.” Met een 
recensie na zijn optreden in De Ou-
de Veiling is hij nog steeds blij: Marc 
wil echt achter hetgeen staan wat 
hij uitvoert. “Anders verliest de mu-
ziek zijn echtheid en de performer 
zijn geloofwaardigheid”, besluit hij.

Janna van Zon

Dit weekend gevarieerde tentoonstelling

Vogelvrienden Aalsmeer 60 jaar
Aalsmeer - Zestig jaar bestaat de 
vereniging van Vogelvrienden voor 
Aalsmeer en omstreken en dit jubi-
leum is een feestje waard. De ba-
sis is in 1952 gelegd door vier vo-
gelliefhebbers die hun vogels bij-
een brachten, gingen vergelijken en 
beoordelen. Deze beginselen heb-
ben zij aan veel vogelliefhebbers in 
de omgeving door gegeven. Hieruit 
is de Vogelvrienden voor Aalsmeer 
en omstreken gegroeid. De vereni-
ging kent veel leden uit Aalsmeer 
en uit de weide omgeving, zelfs in 
de kop van Noord-Holland. Het doel 
van de vereniging is de leden en vo-
gelliefhebbers allerhande informatie 
te verstrekken door middel van on-
der andere het organiseren van dia-

lezingen, door erkende keurmees-
ters de vogels te laten observeren 
en te beoordelen en het uit wisselen 
van bevindingen onder elkaar. In de 
60 jaar Vogelvrienden Aalsmeer zijn 
veel vogelliefhebbers lid geworden, 
maar ook zijn aantallen uitgeschre-
ven. Van 55 leden is de vereniging 
gegroeid naar 118 leden, maar een 
hoogtepunt vasthouden valt niet 
mee. De animo is afgenomen, het 
aantal leden is gedaald tot 58 leden 
op dit moment. Het hoogtepunt van 
elke vogelvereniging is het organi-
seren van een vogeltentoonstelling 
waar vogels door vogelliefhebbers 
worden gebracht. Vervolgens wor-
den de vogels beoordeeld door er-
kende keurmeesters, die zijn aan-

tot 18.00 uur en zondag 28 oktober 
van 10.00 tot 15.00 uur. De tentoon-
stelling wordt zondag om 15.00 uur 
besloten met een rad van avontuur 
met vele mooie prijzen. Buiten de 
vogelshow is er voldoende ruimte 
voor een kopje koffie of een drankje 
te nuttigen en mee te doen met de 
tombola of loterij, voor de kleintjes 
staat de grabbelton klaar. 
In totaal zijn 401 vogels ingezonden, 
waaronder 28 vogels van de jeugd, 
bestaande uit kanaries, tropen en 
kromsnavels. Vooral de vele apar-
te soorten vogels zijn op deze vo-
gelshow te zien, zoals de kakatoe, 
kleine cubavink, glansekster en bij 
de kanaries de speciale houdings-
rassen, die tentoon gesteld wor-
den in speciale kooien. De vereni-
ging van Vogelvrienden is trots dat 
zij zo’n uitgebreid sortiment aan vo-
gels kunnen tentoonstellen. Vanwe-
ge het jubileum is een open volière 
gebouwd, waarbij de vogels in een 
ruimte vliegen waar ook de bezoe-
kers lopen, dus geen afscheiding 
tussen vogels en bezoekers, een 
uniek gebeuren. De jubileumten-
toonstelling bezoeken, is een aanra-
der. De toegang is gratis. Voor infor-
matie kan contact opgenomen wor-
den met secretaris G. Goeijenbier 
via 06-10666878.

Gezamenlijk concert Aalsmeers 
Harmonie en fanfare geslaagd
Aalsmeer - Zaterdag 20 oktober 
gaf Aalsmeers Harmonie een geza-
menlijk concert met Fanfarecorps 
Zuiderwoude in de burgerzaal van 
het gemeentehuis. Het thema van 
deze avond was ‘Verenigd Konink-
rijk’ en beide orkesten lieten dat blij-
ken in hun programma. Om 20.00 
uur werd het concert gezamenlijk 
geopend met het onofficiële volks-
lied van de Britten: Rule Britannia. 
Ruim negentig muzikanten zaten op 
het podium, waardoor het stuk met 
veel klank werd gebracht. 
Het eerste deel van het stuk werd 
gedirigeerd door Maron Teerds van 
Aalsmeers Harmonie en zijn colle-
ga Thomas Geerts van Fanfarecorps 
Zuiderwoude nam halverwege het 
stokje van hem over. Daarna was 
het de beurt aan de fanfare om het 
concert voort te zetten. Dat deed zij 
onder andere met Canterbury Cho-
ral, Mary Poppins, Land of Legends 
en Pirates of the Caribbean. Ook 
werd Seventy six Trombones ge-
speeld, waarbij de drie trombonisten 
en de dirigent van Aalsmeers Har-
monie de solo speelden. Dit maak-
te het stuk tot een swingend ge-
heel. Met Times Square werd het 

programma voor de pauze afgeslo-
ten. Na de pauze was het de beurt 
aan Aalsmeers Harmonie. Zij open-
de het tweede deel van het concert 
met de mars Army of the Nile. Ver-
volgens klonken de bekende me-
lodieën van Tea for Two en My Fair 
Lady. Toen was het de beurt aan 
de dirigent van Zuiderwoude om 
een solo op bugel te spelen, be-
geleid door Aalsmeers Harmonie. 
Het stuk Ballad klonk prachtig en 
het werd door het publiek zeer ge-
waardeerd. Daarna ging de harmo-
nie verder met Matrimony van Gil-
bert O’Sullivan, Old en Wise en de 
opzwepende Riverdance. Uiteraard 
werd het concert ook weer geza-
menlijk afgesloten en wel met het 
Britse volkslied en een deel van Ar-
my of the Nile. Dit was het eerste 
concert van Aalsmeers Harmonie 
in het seizoen 2012-2013. Dit wordt 
een heel speciaal seizoen, want de 
harmonie bestaat 100 jaar. Dat gaat 
uiteraard groot worden gevierd. Het 
volgende concert is het Champag-
neconcert op 20 januari. Voor meer 
informatie over de harmonie en haar 
activiteiten, kijk op www.aalsmeers-
harmonie.nl. 

Popkoor geeft twee concerten
Soundsation stelt zich voor!
Aalsmeer - Op zaterdag 17 en zon-
dag 18 november geeft popkoor 
Soundsation haar eerste grote con-
cert in de Open Hof-kerk in de Op-
helialaan. In dit concert zal het pop-
koor zich voorstellen aan het pu-
bliek. De titel van het concert is: 
This is Soundsation! Het popkoor 
is opgericht in april 2010 en telt in-
middels 65 enthousiaste leden. Het 
koor zingt iedere dinsdag in een van 
de bovenzalen van De Oude Veiling 
in de Marktstraat.Op het repertoire 
staan een veelzijdigheid aan pop-
songs, voornamelijk in het Neder-
lands en Engels, maar ook een en-
kel Franstalig lied wordt ingestu-
deerd. Naast veel groepsnummers 
is er ook ruimte voor solisten en du-
etten. Het koor staat onder muzi-
kale leiding van Irma Hogenboom-
Zethof. De afgelopen maanden is er 
veel geoefend om het eerste grote 
concert in elkaar te sleutelen. Nu 
is het koor in de fase gekomen om 
de laatste puntjes op de i te zetten. 

Omdat het aangekondigde concert 
op zaterdag 18 november zo goed 
als uitverkocht is, heeft het bestuur 
besloten om een tweede concert 
op zondagmiddag te plannen. De 
Open Hof-kerk zal geheel in stijl van 
het koor aangekleed worden en tij-
dens het concert zal iedere bezoe-
ker goed kunnen kennismaken met 
het koor en haar leden. Kaarten voor 
beide concerten zijn te koop bij de 
Readshop in de Ophelialaan, Dio 
drogist van der Zwaard in de Zijd-
straat, Marskramer Van den Berg in 
winkelcentrum in Kudelstaart en bij 
Primera aan het Poldermeesterplein 
en kosten 10 euro per stuk. Dit be-
drag is inclusief een consumptie in 
de pauze. Op zaterdag 17 november 
begint het concert om 20.00 uur en 
op zondag 18 november om 14.30 
uur. De Open Hof-kerk is voor bei-
de concerten 30 minuten voor aan-
vang open. Meer informatie over het 
koor en de concerten is te vinden op 
www.soundsationaalsmeer.nl.

Sneeuwwitje sfeervolle opening 
tweede theaterseizoen
Aalsmeer - Met de familie dans-
voorstelling ‘Sneeuwwitje en de ze-
ven dwergen’ is afgelopen vrijdag 
19 oktober het tweede seizoen van 
het Crown Theater Aalsmeer van 
start gegaan. De premièreavond 
trok veel bezoekers, jong en oud, en 
zij werden verwelkomt op de rode 
loper door tien balletmeisjes van De 
Hint en onder de boom bij de foy-
er wachten Sneeuwwitje, een boze 
heks en stiefmoeder het publiek op. 
Een sfeervolle ontvangst voor aan-
vang van een show, die van de be-
zoekers de volle waardering kreeg. 
Een verteller nam de (jeugdige) be-
zoekers mee in het sprookje van 
Sneeuwwitje en de zeven dwergen. 
Op de muziek van Bogdan Pawlow-
ski danste het Nationaal Opera- en 
Ballettheater van Kharkiv uit de Oe-
kraïne de sterren van de hemel. Een 
terecht luid applaus kregen de dan-

sers na afloop. De organisatie had 
ook nog een heel speciaal optreden 
op het programma gezet. De 26 kin-
deren uit Wit-Rusland, die momen-
teel bij Aalsmeerse en Kudelstaart-
se gastgezinnen verblijven, waren 
ook uitgenodigd voor de sprookjes-
avond. Als dank voerden zij een act 
op Russische muziek op ter afslui-
ting van deze eerste voorstellings-
avond. Tot en met 18 mei biedt het 
Crown Theater, dat volledig wordt 
gerund door vrijwilligers, nog een 
scala aan mooie musicals, goede to-
neelstukken, leuke komedies, hilari-
sche cabaretvoorstellingen en veel 
swingende muziekprogramma’s. 

Kijk hiervoor op www.crowntheate-
raalsmeer.nl. Boek op tijd en maak 
gebruik van de mogelijk om kaarten 
te kopen via het aantrekkelijke prij-
zensysteem met zgn. Sprintprijzen.

Donateurs en begunstigers welkom
Zondag concert Vrienden 
van Zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - Op zondag 28 okto-
ber organiseert de stichting Vrien-
den van Zorgcentrum Aelsmeer een 
concert in de grote zaal van het ou-
derentehuis aan het Molenpad. Het 
programma bestaat uit een aan-
tal klassieke werken van Franse 
herkomst en heeft de titel ‘Viva la 
France’ meegekregen. Uitvoerende 
musici zijn Hanneke Maarse op pi-
ano, Judith Glasbeek op dwarsfluit 
en Theo Griekspoor op orgel. Ook 
wordt medewerking verleend door 
Bob Brugman, Femke van Dam en 
Marcel van de Lagemaat. Het con-
cert begint om 15.00 uur, de zaal 
is open vanaf 14.30 uur. De stich-
ting Vrienden van Zorgcentrum 
Aelsmeer is opgericht om oude-
ren ‘dagen met een gouden randje’ 
te bieden. Dit door het werven van 
donaties en giften en het ontwikke-
len van activiteiten voor ouderen. De 
stichting heeft zo’n 300 donateurs. 
In financieel opzicht gaat het goed 
met de Vrienden. In september 2011 
is op verzoek van het zorgcentrum 
een rolstoelfiets aangeschaft en af-

gelopen voorjaar is binnen het zorg-
centrum een mobiliteitsproject op-
gestart. Door de stichting wordt ook 
jaarlijks een bijdrage verstrekt voor 
de vakantie van bewoners van het 
zorgcentrum. Binnenkort reist weer 
een bus vol ouderen af voor een ver-
zorgde vakantie. Verder is afgelopen 
september de klussenbus van start 
gegaan. Hiermee kunnen kleine on-
gemakken bij cliënten thuis verhol-
pen worden. Natuurlijk zijn er voor 
het komende jaar nog diverse am-
bities. Zo is er een projectvoorstel 
binnen gekomen voor het inrich-
ten van een fitnessplek in de tuin 
van het zorgcentrum. Voor de ge-
wenste jeu de boules baan moet 
nog gespaard worden. Spreekt de 
inzet van de Vrienden van Zorg-
centrum Aelsmeer u aan? Steu-
nen kan door op te geven als dona-
teur of begunstiger. De donatie kan 
worden gestort op rekeningnum-
mer 3001.104.21 van de Vrienden. 
De minimumbijdrage is 15 euro per 
jaar. Ook eenmalige giften zijn uiter-
aard welkom. 

gesloten bij de Nederlandse Bond 
voor Vogelliefhebbers. Voor elke 
vogel wordt een keurbriefje inge-
vuld met de toegekende keurpun-
ten. Wie het hoogst eindigt, wordt 
kampioen. Ook de jeugd is aanwe-
zig op de tentoonstelling en wel met 
een eigen afdeling. Er zijn overigens 
maar drie jeugdige inzenders, maar 
het begin is er. In de 60 jaar is de 
tentoonstelling regelmatig verhuisd 
naar een grotere ruimte om de vo-
gels goed te kunnen showen. Van 
de oude bloemenveiling CAV naar 
het Parochiehuis vervolgens buurt-
huis Hornmeer en nu in het Wel-
lant college MBO in de Linnaeu-
slaan 2. De tentoonstelling word 
vanavond, donderdag 25 oktober, 
om 20.00 uur officieel geopend door 
de heer H. Marinus, oud-voorzitter 
van de Nederlandse Bond voor Vo-
gelliefhebbers. De tentoonstelling in 
het Wellant collge MBO Linnaeu-
slaan 2 is vervolgens te bezoeken 
op vrijdag 26 oktober van 10.00 tot 
22.00 uur, zaterdag 27 oktober 10.00 
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Vader Arjen Tjepkema samen met mevrouw Walraven in haar nieuwe tuin.

PT Gardens Hoveniers aan de slag
Nieuwe tuin voor mevrouw 
Walraven uit Seringenpark
Aalsmeer - Dit jaar is PT Gardens 
Hoveniers uit de Beethovenlaan 2 
begonnen om, zoals voorgenomen 
was, elk jaar een tuin aan te leggen 
voor iemand die het zelf eigenlijk 
niet kan betalen. Dit om ook eens 
iets goeds te doen voor de maat-
schappij. De oproep van eigenaar 
Tjepkema bleek niet tegen dove-
mansoren. Er kwamen vele reacties 
binnen. Eerst is een aantal kandida-
ten geselecteerd, uiteindelijk is ge-
kozen voor de reactie van mevrouw 
Walraven. “Zij woont op Seringen-
park 40 en wilde heel graag een 
nieuwe tuin, maar kon dat door al-
lerlei omstandigheden absoluut zelf 
niet betalen. Dus hebben we haar 
uitgekozen”, vertelt P. Tjepkema. 
En hij vervolgt: “Afgelopen week 
zijn we van start gegaan. We heb-
ben eerst de oude tegels en plan-

ten verwijderd en waar nodig aarde 
afgegraven en vers zand geplaatst. 
Daarna hebben we de hele tuin be-
straat met nieuwe stenen, en heb-
ben de borders weer mooi opnieuw 
beplant met nieuwe planten. Me-
vrouw Walraven was er heel blij mee 
en dat is voor ons genoeg motiva-
tie om dit project volgend jaar voort 
te zetten. We zijn dan ook van plan 
om volgend jaar weer minimaal één 
tuin weer geheel gratis aan te leg-
gen voor iemand, als het kan zelfs 
meer dan één. Maar, dat wil ik nog 
wel even melden. Mede dankzij me-
dewerking van twee bedrijven uit 
de regio hebben wij deze klus kun-
nen doen. Daar zijn wij en mevrouw 
Walraven hen zeer erkentelijk voor.” 
Meer weten: PT Gardens Hoveniers 
is bereikbaar via 06-30559351 en 
via ptgardens@kpnmail.nl. 

Toch gratis boekje voor 
leden van bibliotheek
Aalsmeer - De maand november 
staat in het teken van Nederland 
Leest. Normaal gesproken het mo-
ment voor bibliotheken om hun le-
den het bijbehorende cadeautje te 
geven. 
Aangezien de bibliotheek Markt-
straat wegens vernieuwingswerk-
zaamheden de hele maand novem-
ber gesloten is voor het publiek, zou 
dat betekenen dat leden van die bi-
bliotheek het geschenk dit jaar mis-
lopen. Door samen te werken met 
Boekhuis Aalsmeer is echter een 
oplossing gevonden en kan de bi-
bliotheek het cadeautje toch uit-
delen. Het Boekhuis is bereid ge-
vonden om in de maand november 

het boekje behorende bij Neder-
land Leest aan bezoekende bieble-
den uit te delen. Dit jaar is het boek 
van W.F. Hermans ‘De donkere ka-
mer van Damokles’ het gratis ge-
schenk. “Iedere volwassene kan op 
vertoon van zijn of haar bibliotheek-
pas in november het boekje gratis 
bij het Boekhuis aan de Zijdstraat 
komen afhalen”, belooft Constantijn 
Hoffscholte van het Boekhuis. “Een 
mooie manier van samenwerking 
tussen lokale bedrijven die goed 
is voor onze gemeenschappelijke 
‘handel’ in de vorm van boeken en 
in bredere zin van het lezen in het 
algemeen”, zo vat Victor van Honk 
van de bibliotheek het samen. 

Ook zondagmiddag open!
Kidsactie en kortingen op 
jeans bij Big L in Centrum
Aalsmeer - Big L gaat weer ruimte 
maken voor de nieuwste modellen 
jeans van de bekende merken van 
onder andere G-star, Pall Mall, LTB, 
Levi’s en gaat zo maar door. De ‘ou-
de jeans’ gaan dit weekend met fik-
se korting weg. Bespaar dit week-
end tot en met 60% korting op een 
nieuwe jeans. 
Voor iedereen zit er wel een broek 
bij, want Big L is bekend geworden 
om zijn grote aanbod in jeans en is 
tegenwoordig al jaren toonaange-
vend in de nieuwste modetrends. 
Een afdeling voor de heren met on-
der andere Jack & Jones, Cast Iron, 
G-star en Levi’s. Op de damesafde-
ling onder andere Edc, Only, G-star, 
Dept en Gsus . Ook aan de kinde-
ren is gedacht, zowel aan jongens 
als aan meisjes. Op dit moment he-
lemaal hot voor de kids zijn de mer-
ken Cars, Garcia en Outfitters Nati-
on. Vanwege de herfstvakantie heeft 
Big L dit weekend aan de kinderen 
gedacht. Een speciale actie op de 
kindertops. Wanneer twee artikelen 
gekocht worden, gaat één voor de 
helft van de prijs (goedkoopste ar-
tikel) de deur uit. Ook voor de kids 
diverse jeans in de aanbieding. Dit 

weekend volop actie dus in de win-
kel. Door het indrukwekkende aan-
tal modellen in jeans moet wel een 
broek te scoren zijn en dat tegen 
kortingen tot en met 60 procent! Het 
enthousiaste team begroet u graag 
dit weekend. Vrijdag is de winkel 
geopend van 10.00 tot 21.00 uur. De 
volgende ochtend, zaterdag, gaan 
de deuren weer open om 10.00 uur 
en sluit de winkel om 17.00 uur. Ook 
aanstaande zondag 28 oktober is de 
winkel in de Zijdstraat in het cen-
trum geopend van 12.00 tot 17.00 
uur.

Introductie 25 tot en met 28 oktober
Ontdek de nieuwe Renault 
Clio bij Nieuwendijk
Aalsmeer - De nieuwe Renault Clio, 
de vierde generatie van het model, 
is tijdens een speciaal introductie-
weekend van 25 tot en met 28 okto-
ber in de showroom van de Renault-
dealer Nieuwendijk te bewonderen. 
De dynamische hatchback van de 
hand van de Nederlandse Direc-
teur Design van Renault, Laurens 
van den Acker, is verkrijgbaar voor 
een prijs vanaf 13.990 euro. Daar-
bij is de nieuwe Renault Clio vol-
op te personaliseren naar de smaak 
van de klant. Renault Nieuwendijk is 
zeer positief over het nieuwe model: 
“De nieuwe Clio heeft een dyna-
misch en verleidelijk design. Hij valt 
op door de nieuwe Renault- neus. 
Ten opzichte van zijn voorganger is 
de Clio verlaagd, is de spoorbreedte 
vergroot en zijn de wielen aanzien-
lijk verder naar buiten geplaatst. Dat 
zorgt voor een ontwerp met meer 
dynamiek en persoonlijkheid.” Ook 
aan veiligheid is gedacht. “De vijf-
deurs is meer dan een mooi plaatje: 
de Clio scoort vijf sterren in de vei-
ligheidstests van EuroNCAP en ver-
breekt met de nieuwe Energy-moto-
ren records op het gebied van zuinig 
brandstofverbruik en geringe CO2-
uitstoot”, zo benadrukt de enthou-

siaste dealer. De Clio is standaard 
uitgerust met onder meer adaptie-
ve frontairbags voor bestuurder en 
passagier, zijairbags voor lichaam 
en hoofd, cruise control met snel-
heidsbegrenzer, led-dagrijverlich-
ting, elektrisch bedienbare ramen 
vóór, elektrisch verstelbare en ver-
warmbare buitenspiegels, ESP, Hill-
start Assist en banden met extreem 
lage rolweerstand. De vanafprijs van 
de Authentique-uitvoering is 13.990 
euro. In de extra rijk uitgeruste uit-
voeringen Expression (15.590 euro), 
Collection (16.990 euro) en Dyna-
mique (17.290 euro) is de auto voor-
zien van onder meer airconditio-
ning, een geïntegreerd 7-inch tou-
chscreen navigatie- en multimedia-
systeem, Bluetooth® handsfree te-
lefoonbediening en Eco-mode. 

De nieuwe Renault Clio is vanaf 25 
oktober live in de showroom van 
Renault Nieuwendijk te bewonde-
ren. De presentatie van het nieu-
we vlaggenschip wordt uiteraard 
aangekleed met een hapje en een 
drankje. Geïnteresseerden kun-
nen meer informatie krijgen of een 
proefrit maken in één van de test-
modellen. 

9 Kwekers genomineerd 
voor Dutch Flower Awards
Aalsmeer - Dutch Flower Group 
(DFG) heeft negen kwekers ge-
nomineerd voor de Dutch Flower 
Awards 2012. De onderscheidingen 
worden uitgereikt in de categorie-
en snijbloemen, planten en buiten-
landse bedrijven. Het is voor de elf-
de achtereenvolgende keer dat de 
wereldwijd opererende handels-
bedrijvengroep met de Dutch Flo-
wer Awards haar ketenpartners, de 
kwekers, in de schijnwerpers zet. 
De feestelijke bekendmaking van 
de winnaars vindt plaats op de Flo-
raHolland Trade Fair Aalsmeer op 
donderdag 1 november om 15.00 
uur in de DFG-stand. Bij de snij-
bloemen zijn de nominaties gegaan 
naar Qualily uit Poeldijk, Kreling 
Chrysant B.V. uit Bruchem en Bey-
ond Chrysant uit Hoek van Holland. 
In de categorie Planten zijn Orien-
tal Growers uit Bleiswijk, Gebr. Van 
Der Salm B.V. uit Boskoop en No-
lina Kwekerijen uit Woubrugge ge-
nomineerd voor de Dutch Flower 
Awards 2012. Khal Amazi (Zambia), 
Herburg Roses Plc. (Ethiopië en Pri-
marosa Ltd. (Kenia) zijn de genomi-
neerde buitenlandse leveranciers. 
“De Dutch Flower Awards staan dit 
jaar speciaal in het teken van trans-
parant partnership: open samen-

werking waarop de aanpak van al-
le Dutch Flower Group bedrijven is 
gebaseerd. Zonder de kwekers kun-
nen wij geen consumentenbehoef-
ten van onze klanten invullen. Met 
al onze bedrijven staan wij heel be-
wust stil bij het belang van onze ke-
tenpartners. Dit doen wij op de jaar-
lijkse leveranciersdagen en ook 
met deze, inmiddels in onze sector 
bekende,prijs”, aldus Marco van Zij-
verden. Hij vervolgt: “Binding van en 
met onze bedrijven is van groot be-
lang. 
De Dutch Flower Awards zijn een 
bijzondere erkenning voor een aan-
tal kwekers, die in het afgelopen 
jaar, in onze optiek bijzondere bij-
dragen hebben geleverd aan onze 
missie: Making Life Colourful.” De 
DFG-bedrijven maken jaarlijks on-
derling uit hoe de lijst met geno-
mineerden voor de Awards eruit-
ziet. De criteria voor de uiteindelijke 
keuze zijn onder meer duurzaam-
heid, betrouwbaarheid en innova-
tiviteit. “De Dutch Flower Awards 
mogen echt worden beschouwd als 
een blijk van waardering. Dit geldt 
niet alleen voor de winnaars, maar 
zeker ook voor alle genomineerden 
die wij jaarlijks in het zonnetje zet-
ten”, besluit Van Zijverden.

25,  26,  27 oktober in Uithoorn
Kennismaken met bedrijfswagens 
van Nissan Nieuwendijk
Uithoorn - Goed nieuws voor on-
dernemers. Komend weekend stelt 
Nissan Nieuwendijk de volledige 
reeks Nissan bedrijfswagens en hun 
vele voordelen voor. Bezoekers kun-
nen kennismaken met alle bedrijfs-
zekere en scherp geprijsde Nissan 
bedrijfswagens. De Nissan NV200, 
de lichtgewicht bedrijfswagen die 
beschikt over een verbluffend ruim 
interieur, met de fridge variant, die 
ideaal is voor koeltransport. De Pri-
mastar die beschikt over alle kwali-
teiten om een zeer praktische col-
lega te worden. De nieuwe NV400, 
een sterke en comfortabele com-

pagnon die zelfs de meest veelei-
sende klusjes klaart. En de Nissan 
Navara, de perfecte Pick Up voor al-
le werkzaamheden. Nissan Nieu-
wendijk heet ondernemers welkom 
met een gunstig aanbod: de 3-5-3 
deal; 3 jaar gratis onderhoud, 5 jaar 
garantie en 3 jaar 1,9% financial 
lease. Wie besluit tijdens de show 
een nieuwe Nissan aan te schaffen, 
profiteert bovendien van gratis ac-
cessoires ter waarde van 300 euro. 
De Nissan Nieuwendijk Bedrijfswa-
genshow wordt gehouden van don-
derdag 25 tot en met zaterdag 27 
oktober in Uithoorn!

“Met heel veel liefde en passie”
Catering Aelsmeer al vijf 
jaar een florerend bedrijf
Aalsmeer - Begin 2007 begonnen 
op 38 vierkante meter, heel snel 
daarna al verhuisd naar 120 vier-
kante meter en sinds juni van dit 
jaar maar liefst 400 vierkante meter 
tot zijn beschikking. Willem Kok, ei-
genaar van catering Aelsmeer, ver-
telt hoe dat allemaal gelopen is en 
hoe hij dit, zelfs in tijden van crisis, 
toch zo snel voor elkaar heeft gekre-
gen: “Vooral met heel veel liefde en 
passie. Ik heb altijd al geweten dat 
ik zoiets wilde gaan doen. Dus mijn 
ziel en zaligheid leg ik in mijn vak. 
Dat is waarschijnlijk merkbaar.” Wil-
lem wilde als kind al kok worden. Of 
koekjes bakken of meehelpen met 
bedienen. Zijn ouders komen uit de 
horeca, dus hij stond al op jonge 
leeftijd biertjes te tappen op feest-
jes. “En als we eens verkleed naar 
school mochten om wat voor reden 
dan ook, dan zag je mij steevast in 
een kokspak! Zelfs al op de kleu-
terschool.” Wat dat betreft doet Wil-
lem zijn achternaam wel eer aan. Hij 
heeft de hotelschool gedaan, daar-
bij stage gelopen in diverse restau-
rants in Parijs en heeft vervolgens 
gewerkt in de keuken bij restaurant 
de Kempers Roef in Kudelstaart en 
bijna tien jaar bij ’t Schouwse Hof 
op het Raadhuisplein. “Toch kreeg 
ik de drang om voor mezelf te be-
ginnen. Ik ben gaan onderzoeken 
waar behoefte aan was in Aalsmeer. 
Dat was catering in de ruimste zin 
van het woord. Binnen een jaar had 
ik er al een fulltime kok bij. Dat zegt 
genoeg. Het team is inmiddels ver-
sterkt met veel bedienend perso-
neel en afwassers op oproepbasis 
en freelance koks. Graag wil ik mijn 
vaste krachten Remi en Marit (bei-
den kok) even noemen. Met hen sta 
ik op de foto.”

Ambachtelijk bereide producten
Bij Catering Aelsmeer is qua fees-
ten geven bijna alles mogelijk. Wil-
lem vertelt verder: “Of het nu een 
besloten etentje op locatie is vanaf 
twintig personen, of een groot be-
drijfsfeest voor achthonderd man. 
Het kan allemaal. Als u met mij een 
afspraak maakt, is dat sowieso vrij-
blijvend en ik ga er uitgebreid voor 
zitten. Ik neem echt de tijd om een 
plan te bedenken en mee te den-
ken. Moet het een aangeklede bor-
rel worden met statafels in een zelf 

uitgezochte ruimte, is het met of 
zonder bedienend personeel, met of 
zonder buffetten. Wilt u een swin-
gende band, het juist klein houden 
met een DJ of een zanger? Betreft 
het een complete bruiloft, een re-
ceptie of een verjaardagsfeest? Zo-
veel mensen, zoveel wensen. We 
bieden in ieder geval alles aan en 
geven veel advies. Zo werken wij 
veel samen met de Arendshoeve in 
Aalsmeerderbrug. Dat is een top-
locatie, net als de Historische Tuin 
voor een wat kleinere partij. Ik werk 
al het besprokene uit, zet het net-
jes op papier en maak een passen-
de prijsaanbieding. Altijd alles in-
clusief, dus geen verrassingen ach-
teraf.” Willem ziet het als een uitda-
ging om van iedere partij een knal-
feest te maken. Hij gebruikt zijn er-
varing en enthousiasme in zijn le-
gio ideeën. “Het eten en de aankle-
ding zijn in ieder gaval altijd perfect 
verzorgd, omdat wij úw feest be-
langrijk vinden. Wat u ook viert.” Hij 
wil nog even benadrukken dat alle 
buffetten en hapjes uit eigen keu-
ken altijd vers worden bereid. Of u 
nu kiest voor Italiaans, Aziatisch of 
Spaanse tapas. “Maar”, voegt hij toe: 
“We kunnen al honderd borrelhap-
jes bezorgen (in Aalsmeer en Ku-
delstaart) voor zeventig euro com-
pleet. Dat is dan op trendy scha-
len hè, geen plastic. En we leveren 
het netjes aan in thermo koelboxen.” 
Ook voor overwerkmaaltijden is Ca-
tering Aelsmeer het juiste adres. 

Mooi pand op nieuw adres
Het vernieuwde pand, dat te vinden 
is op bedrijventerrein Hornmeer aan 
de Turfstekerstraat 15b, ligt naast 
Dorcas. Het is door lokale onder-
nemers geheel verbouwd en aan-
gepast aan alle normen van nu, mi-
lieu-, hygiëne- en veiligheidseisen. 
Het is een fris pand geworden met 
een megagrote keuken inclusief al-
le benodigde luxe apparatuur, een 
grote koelcel en een vriesgedeel-
te. Het cateringbedrijf beschikt over 
een vrachtwagen en een bestelau-
to. Op de website staan veel refe-
renties van bedrijven en particulie-
ren die Catering Aelsmeer op be-
zoek hebben gehad, en nog meer 
informatie: www.cateringaelsmeer.
nl Bellen kan ook: 0297-367979.
Door Miranda Gommans 

Op de foto: Van links naar rechts: De koks Remi en Marit en eigenaar Wil-
lem Kok.

Zeven deelnemers in Aalsmeer!
Restaurantbezoekers maken 
kans op orchidee van Alice
Aalsmeer - Vanaf vrijdag 26 okto-
ber maken restaurantbezoekers in 
Aalsmeer kans om een orchidee van 
Alice Adventures te winnen. Kweke-
rij Vreeken Orchid Cultures (VOC) is 
producent van de Alice orchideeën. 
VOC wil de orchideeën in de peri-
ode van de FloraHolland Trade Fair, 
de internationale handelsbeurs, ex-
tra onder de aandacht brengen. De 
orchideeën van Alice staan in de 
restaurants op tafel of op de bar en 
zijn herkenbaar aan de kleurrijke la-
bels. De deelnemende restaurants 
zijn: Westeinder Paviljoen, De Carni-
voor, De Jonge Heertjes, Het Wapen 
van Aalsmeer, Centennial, Pasta Vi-
no en Welkom Thuis.

Maak een foto
Restaurantbezoekers die een orchi-
dee van Alice Adventures zien, ma-
ken tot en met zondag 11 november 
kans op een eigen exemplaar. Dit 
doen zij door in het restaurant een 
foto van de Alice Adventures orchi-
dee te maken en deze naar Alice 
te sturen onder vermelding van de 
restaurantnaam. Dit kan via twit-
ter: www.twitter.com/alice_orchi-
ds of via mail: info@alice-adven-
tures.com. Meer informatie is te vin-
den op www.alice-adventures.com. 
Onder de inzendingen worden vijf 
mooie orchideeën verloot. Kwekerij 
VOC uit Aalsmeer brengt bijzonde-
re Phalaenopsis orchideeën op de 
markt onder het label Alice Adven-
tures. Met de website wordt de con-
sument meegenomen in de wereld 
van Alice. Zij beleeft allerlei avon-

turen tijdens haar zoektocht naar 
nieuwe, bijzondere soorten in Tai-
wan. Via de website en social media 
als Twitter en Facebook houdt Alice 
de consument ook op de hoogte 
van verzorgingstips, leuke weetjes, 
nieuwtjes en biedt ze inspiratie. De 
orchideeën van Alice Adventures 
zijn regelmatig te zien in het televi-
sieprogramma Robs grote tuinver-
bouwing.

Phalaenopsis orchideeën van Alice 
Adventures met kleurrijke labels.



pagina 12 Nieuwe Meerbode - 25 oktober 2012

“Sociale functie Dorcaswinkel 
van onschatbare waarde” 
Aalsmeer - “De sociale functie van 
de Dorcaswinkel is van onschatba-
re waarde en het werk van de vrij-
willigers waarderen wij zeer’’. Dat 
zei fractievoorzitter Jaap Overbeek 
van het CDA Aalsmeer bij het be-
zoek aan de Dorcaswinkel, waar 
een delegatie van fractie en bestuur 
afkwam op het Open Huis. Vrijdag 
19 oktober hield de Dorcaswin-
kel aan de Turfstekerstraat 15 open 
huis. Hoewel de winkel al enkele 

maanden open is, wilde de werk-
groep Aalsmeer haar relaties uitno-
digen om de nieuwe locatie in het 
voormalige pand van Victory te la-
ten zien. De politieke partijen wa-
ren ook uitgenodigd. Fractie en be-
stuur van het CDA gingen graag in 
op deze uitnodiging, verwant als zij 
zich voelen met het werk dat Dorcas 
verricht voor de allerarmsten in de-
ze wereld. Leden van de werkgroep 
Aalsmeer ontvingen de genodigden 

De CDA-delegatie met Dorcas-voorzitter Ernie Wesselius (derde van links) 
voor de decoratief ingerichte Dickenshoek.

Ondernemers slaan handen ineen
Woensdag uniek Ophelia 
‘moment’ voor klanten
Aalsmeer - Op woensdag 31 okto-
ber slaan drie ondernemers uit win-
kelcentrum Ophelia de handen in-
een. Samen creëren zij een bijzon-
der ‘moment’ voor hun klanten. In 
het voorjaar introduceerde Espa-
go Melano Moments: Een avond 
voor klanten waarbij de sierraden 
van het merk Melano centraal ston-
den. Een daverend succes en voor 
herhaling vatbaar. Het enthousi-

asme van Gonny de Koter van Es-
pago inspireerde Dirk van Zoolin-
gen van Wittebol Wijn en Marjolijn 
Kauling van Denise Mode. Wellicht 
een mooie start van wat ooit Ophe-
lia Moments kan worden? Bij Witte-
bol Wijn staat woensdag een aan-
tal likeuren, whisky’s en jenevers 
van Zuidam op de proeftafel klaar. 
Zuidam Distillers is één van de laat-
ste zelfstandige distilleerderijen van 

Ondernemend Aalsmeer welkom op 9 november 

Uitreiking prijzen voor Onderneming 
en Starter van het Jaar komt dichterbij
Aalsmeer - Over ruim twee weken 
is het zover, dan wordt bekend ge-
maakt wie de Aalsmeerse onder-
nemersprijzen in de wacht slepen 
voor Onderneming en Starter van 
het Jaar 2012. Tijdens een spette-
rende verkiezingsavond op 9 no-
vember zullen drie Aalsmeerse be-
drijven te horen krijgen wie de ge-
wilde titel van Onderneming of Star-
ter van het Jaar de komende twaalf 
maanden mogen voeren. De cate-
gorieën zijn Onderneming van het 
Jaar MKB Groot, Onderneming van 
het Jaar MKB Klein (minder dan 
20 personeelsleden) en Starter van 
het Jaar. Bedrijven konden voorge-
dragen worden of zichzelf inschrij-
ven tot 15 augustus. Daarna was het 
tijd voor de jury om de handen uit 
de mouwen te steken. De jury be-
staat uit oud-burgemeester Pieter 
Litjens en wethouder Economische 
Zaken Ad Verburg en vertegen-
woordigers van het lokale bedrijfs-
leven: Paul Overwater, bedrijfsad-
viseur Flynth adviseurs en accoun-
tants, Dirk de Bie, adviseur Regio-
stimulering Kamer van Koophandel, 
Jan Driessen, directeur Aalsmeer 
Rabobank Regio Schiphol, John 
Jansen, CEO ATPi, Marco van Zij-

verden, CEO Dutch Flower Group, 
Marcel Claessen, concernmanager 
FloraHolland en Tom de Vries, ma-
naging director De Vries Group. De 
juryleden zijn druk in de weer ge-
weest met het zorgvuldig doorle-
zen van alle ingezonden vragenlijs-
ten en aanvullende documenten. In 
goed overleg werd toen een eerste 
selectie gemaakt van bedrijven die 
bezocht zouden gaan worden door 
steeds een tweetal juryleden. Deze 
bezoeken hebben inmiddels plaats-
gevonden en de jury heeft unaniem 
de drie winnaars gekozen. Wie dat 
gaan worden blijft uiteraard nog 
tot op de verkiezingsavond 9 no-
vember geheim. Tijdens de jurybe-
zoeken van de afgelopen tijd is op-
nieuw gebleken dat Aalsmeerse on-
dernemers zeer gedreven, enthousi-
ast en betrokken zijn.

Feestavond Crown Studios
Oud-burgemeester Pieter Litjens is 
voorzitter van de jury en zal de prij-
zen voor de Onderneming van het 
Jaar uitreiken. Wethouder Econo-
mische Zaken Ad Verburg zal de 
prijs aan de Starter van het Jaar 
overhandigen tijdens de feestelij-
ke avond. Niet alleen de bedrijven, 

die zich hebben ingeschreven voor 
deze verkiezing zijn welkom, maar 
iedere ondernemer uit Aalsmeer is 
uitgenodigd om deze leuke onder-
nemersavond mee te maken. Na het 
succes van vorig jaar wil het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Aalsmeer sa-
men met de initiatiefnemers van dit 
evenement, Rabobank Regio Schip-
hol en Flynth adviseurs en accoun-
tants, hiermee hun waardering la-
ten blijken aan de Aalsmeerse on-
dernemers. 
Net als vorig jaar belooft het weer 
een spraakmakende en verrassende 
avond te worden, die dit jaar geor-
ganiseerd wordt in Crown Business 
Studios. Naast de bekendmaking 
van de winnaars is er veel muziek 
en entertainment, gelegenheid tot 
napraten en netwerken. Deze avond 
zal ook het eerste exemplaar van de 
langverwachte ‘Aalsmeerse Dorps-
glossy Pieter’ overhandigd worden 
aan Pieter Litjens. Wilt u naar de 
verkiezingsavond komen en bent u 
ondernemer in Aalsmeer? Meld u 
dan snel aan via de website: www.
ovhj-aalsmeer.nl.

Door Ilse Zethof

Kijkje in Aalsmeer toen en 
nu voor burgemeester
Aalsmeer - Waarnemend bur-
gemeester Theo van Eijk van 

Aalsmeer heeft afgelopen donder-
dag 18 oktober het eerste exem-

Bezoek burgemeester Van Eijk met een lach en een traan

Diamanten huwelijk voor 
Hermanus en Sijtje Jongkind
Aalsmeer - 18 cursief: 36:Aalsmeer 
– Op 16 oktober mochten Hermanus 
Jongkind en Sijtje Jongkind-Piet 
zich een diamanten bruidspaar noe-
men, want dat was de dag dat ze 60 
jaar getrouwd waren. Die dag vier-
den ze dit heugelijke feit samen met 
hun 5 kinderen, 31 kleinkinderen, 18 
achterkleinkinderen, alle aanhang, 
familieleden en oude ‘knecht’ Piet 
(die voor hen ook zo’n beetje tot de 
familie behoort) in de Anna’s Hoeve. 
Een grote familie, waar ze erg trots 
op zijn. Ze mochten die dag ook een 
gelukswens van Hare Majesteit de 
Koningin ontvangen. De dag erna 
bleef het nog feest, want toen kwam 
de nieuwe Aalsmeerse burgemees-
ter Theo van Eijk bij het bruidspaar 
langs en nam namens het gemeen-
tebestuur een prachtig boeket bloe-
men mee. Bijzonder was ook dat hij 
een kopie van de officiële trouwakte 
had laten inlijsten en aan hen over-
handigde. 
Daarop stonden uiteraard alle offi-
ciële handtekeningen, ook van de 
ouders en de getuigen van Herma-
nus en Sijtje. Er werd uitgebreid bij 
stilgestaan. Het werd een gezel-
lig samenzijn met koffie en gebak, 
waarbij vele herinneringen met een 
lach en een traan opgehaald wer-

den. Bijzonder was het dat oudste 
zoon Herman uit Nieuw Zeeland sa-
men met zijn vrouw erbij konden 
zijn. Ook dochter Netty, die wel ge-
woon in Aalsmeer woont, was naar 
de woning van haar moeder in het 
Zorgcentrum gekomen. Helaas kan 
Sijtje daar niet met haar man wo-
nen. Doordat het met de gezond-
heid van Hermanus niet al te best 
gaat, verblijft hij alweer acht jaar in 
Rozenholm. Gelukkig voor het echt-
paar wonen ze nu dicht bij elkaar 
en is binnendoor heen en weer lo-
pen te doen. Hermanus zit door zijn 
ziekte in een rolstoel en is helaas 
zijn spraakvermogen verloren, maar 
hij liet duidelijk merken dat hij al-
les volgde en gaf aan als hij ergens 
blij mee was. Emotioneel werd het 
voor de 84-jarige Hermanus toen 
gesproken werd over hun dochter 
Marianne, die ze op 2,5 jarige leef-
tijd hebben zien verongelukken voor 
hun huis in de Ophelialaan, al spe-
lend op straat. “Het is zo lang gele-
den, maar het lijkt alsof het gisteren 
is gebeurd. Je blijft het me je mee-
dragen”, vertelt een ontroerde Sijtje. 

“Net over de grens”
De diamanten bruidegom kent zijn 
84-jarige bruid al zo’n beetje heel 

zijn leven. Ze zijn zelfs achterneef en 
achternicht van elkaar en zijn op de-
zelfde dag in de kerk gedoopt. “Op 
jonge leeftijd speelden we met el-
kaar aan de Aalsmeerderweg, maar 
toen was er nog geen vonk tussen 
ons. Die is bij Hermanus het eer-
ste opgekomen en hij liep een flin-
ke poos achter mij aan. Onze eerste 
kus liet nog even op zich wachten, 
maar achter in de rozenkas van mijn 
ouders is het dan toch gebeurd.” Na 
acht maanden verkering en acht 
maanden verloofd te zijn geweest 
trouwden de toenmalige kraam-
verzorgster met de kweker. Her-
manus was biologisch kweker van 
rozen, wat voor die tijd uniek was. 
Daarna kwamen er tropische bloe-
men bij, als de strelitzia. Daarmee 
was hij één van de eersten in de re-
gio. Het bedrijf liep zeer goed en la-
ter hebben de twee zonen het over-
genomen en uitgebreid. Het mot-
to voor de kwekerij is altijd geweest 
dat ze “net over de grens heen moe-
ten gaan. Net iets anders doen dan 
de rest.” Dit bleek een succesvolle 
formule te zijn. Hermanus en Sijtje 
hebben de kinderen het geloof al-
tijd voor geleefd en dat is het goede 
uitgangspunt voor hen tot een ge-
lukkig leven. 

“Liefde is iets wonderlijks”
Trots laten de kinderen de mooie 
antieke klok, die aan de muur hangt, 
zien aan burgemeester Van Eijk. “Hij 
is al vier generaties van een ‘Her-
manus’ en gaat voor de vijfde gene-
ratie naar Nieuw Zeeland, al wordt 
het dan naar een ‘Herman’ en daar-
na gaat hij naar zijn oudste zoon Ja-
cob, wat ook weer een naam is van 
de stamboom. Maar hopelijk duurt 
dat nog even.” Sijtje is dankbaar 
voor de vele jaren die ze samen met 
haar Hermanus heeft mogen door-
brengen en hoopt dat ze nog lang 
van elkaar mogen genieten. “Uit ons 
tweetjes zijn vele prachtige levens 
ontstaan. Liefde is iets wonderlijks, 
we zijn er erg dankbaar voor.” 

Door Ilse Zethof

plaar van het door Louise Prins sa-
mengestelde fotoboek ‘Aalsmeer, 
Kudelstaart, veranderingen in de 
twintigste eeuw’ in ontvangst ge-
nomen. 

Met het doorkijken van het boek 
is de nieuwe burgervader in één 
klap voor een eeuw bijgepraat voor 
wat zijn nieuwe gemeente betreft. 
Aan de hand van meer dan 220 fo-
to’s maakt Louise Prins een visu-
ele wandeling door Aalsmeer en 
Kudelstaart en toont de verande-
ringen die de eeuw met zich mee 
heeft gebracht. 

Sommige foto’s laten zien dat een 
bepaald plekje volledig in een 
nieuw jasje is gestoken. Oude be-
bouwing verdween, nieuw kwam er 
voor in de plaats. 

Voor burgemeester Van Eijk een 
prima boek om Aalsmeer toen en 
nu nader te leren kennen. 

en leidden deze rond door de win-
kel. De Dorcaswinkel is een ech-
te kringloopwinkel. Gebruikte goe-
deren kunnen worden gebracht en 
na selectie en schoonmaken krij-
gen deze een plaats in de winkel. 
“De één brengt wat hij/zij niet meer 
nodig heeft, een ander is blij tegen 
een schappelijke prijs iets te vinden 
waar hij naar op zoek was”, aldus 
voorzitter Ernie Wesselius. Volgens 
Wesselius is er veel belangstelling. 
“Uit alle lagen van de bevolking ko-
men mensen kijken of er interes-
sante zaken voor hen bij zijn. De 
één ziet het als een sport om leu-
ke dingen te zoeken in een kring-
loopwinkel, een ander zoekt iets 
als aanvulling voor zijn verzame-
ling, een derde koopt uit financiële 
noodzaak tweedehands spullen.” De 
winkel wordt gerund door ongeveer 
125 vrijwilligers die één of meer-
dere dagen actief zijn. De winkel 
in Aalsmeer is één van de succes-
volste kringloopwinkels van Dorcas 
Nederland. Een prestatie waar de 
leden van de werkgroep en de vrij-
willigers trost op mogen zijn. CDA 
fractievoorzitter Jaap Overbeek 
prijst de inzet van de vrijwilligers. 
“Zij zijn het cement van onze sa-
menleving. Zonder de inzet van de 
honderden vrijwilligers in Aalsmeer 
zouden veel verenigingen en instel-
lingen niet kunnen functioneren. 
Ook voor hen persoonlijk geeft het 
veel voldoening om op deze wijze 
een rol te blijven spelen in de sa-
menleving. Daarnaast vind ik de so-
ciale functie die de Dorcaswinkel 
heeft van onschatbare waarde.”

Nederland, die al haar distillaten en 
extracten nog op ambachtelijke wij-
ze binnen het eigen familie bedrijf 
maakt en verwerkt. 

Denise Fashion is al meer dan 25 
jaar een begrip in mode en weet 
elk seizoen weer te verrassen. Tij-
dens de Denise Fashion Moments 
worden de laatste trends geshowd 
door drie professionele manne-
quins. Natuurlijk is er alle gelegen-
heid om naar hartenlust te passen 
en alléén deze avond wordt er géén 
BTW berekent, dus een korting van 
21%! Daarnaast presenteert Trendy 
Hair deze avond bij Denise Fashion 
het beauty fenomeen Moroccan oil 
treatment voor zijdezacht, gezond 
en glanzend haar. Espago kiest we-
derom voor een avond in het the-
ma van sieraden. Melano spant de 
kroon met een unieke nieuwe col-
lectie, maar ook de funky lijn arm-
bandjes, kettinkjes en oorbellen van 
Lott komt uitgebreid aan bod. Bij 
Espago is Tineke van der Stam van 
Tineke’s beautysalon te gast. Altijd 
al meer willen weten over perma-
nente make-up en cosmetische ta-
toeage? Neem dan deze gelegen-
heid om Tineke te ontmoeten, zij is 
de expert in Aalsmeer. Iedereen die 
Dirk, Marjolijn en Gonny kent, weet 
dat het organiseren van een sfeer-
volle avond voor klanten hen op het 
lijf geschreven is. Passie voor het 
ondernemen en het vak straalt van 
hun af. Zin in een ‘moment’ voor 
uzelf? Komt dan op 31 oktober tus-
sen 18.30 en 22.00 uur naar de Op-
heliaan!

Spiritueel lied Jan Leliveld!
Aalsmeer - Vrijdag 26 oktober 
komt de nieuwe single ‘Vrij’ uit van 
Jan Leliveld. Het is een mooi spiritu-
eel lied en beschrijft dat het niet uit 
maakt of je donker of blank, hetero 
of homo, kind of volwassenen, dik of 
dun, oud of jong bent. 

Daarnaast is iedereen vrij om eigen 
keuzes in zijn of haar leven te ma-

ken. Ook deze single is weer prach-
tig geproduceerd en is vergelijkbaar 
met Jan’s debuutsingle ‘Gewoon 
Muziek’. Een krachtig orkest bege-
leidt de warme stem van Jan. In de 
videoclip extreme verschillen van di-
verse mensen uit de maatschappij, 
die harmonieus meezingen alsof het 
hun eigen lied is. De videoclip staat 
inmiddels al op youtube.

Werkschuit: Sieraden 
maken van polymeerklei
Aalsmeer - Op maandagavond 5 
november start bij De Werkschuit 
een cursus sieraden maken. In de 
cursus worden sieraden van poly-

meerklei gemaakt, zoals hangers, 
oorbellen, broches, maar ook bij-
zondere kralen. In 7 lessen maken 
de cursisten kennis met de moge-

lijkheden van polymeerklei, leren ze 
verschillende (basis)technieken en 
afwerkingsmogelijkheden. 
Er wordt ook aandacht besteed aan 
kleurgebruik, mengen van kleu-
ren, combinaties met andere mate-
rialen, vormen en een beperkt aan-
tal andere toepassingen dan sie-
raden. Polymeerklei is te combine-
ren met tal van andere materialen, 
zoals glas (kralen), hout, schelpen, 
metaal, verf, inkt, etc. De mogelijk-
heden zijn enorm. Na elke les gaan 
de deelnemers met een eigen ge-
maakt sieraad naar huis. Vervolgens 
kan thuis lekker verder geoefend en 
uitgeprobeerd worden. Zodra je een 
aantal technieken beheerst kun je 
deze naar eigen inzicht combine-
ren en kun je ook met allerlei ande-
re materialen toepassingen verzin-
nen. Iedereen kan aan deze cursus 
deelnemen. 

Er zijn pastamachines aanwezig zijn 
en polymeerklei kan tijdens de cur-
sus gekocht worden of zelf mee-
genomen worden. Uiteraard zullen 
ook andere materialen aanwezig 
zijn en de deelnemers mogen zelf 
ook van alles meebrengen. De cur-
sus kost 90 euro per persoon. Voor 
inlichtingen of inschrijvingen: www.
gklein.org/wsa of bel Margot Tepas 
via 0297-340150.
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Werkavond bij Film- 
en Videoclub Aalsmeer
Aalsmeer - Maandagavond 29 ok-
tober organiseert de Film- en Video-
club Aalsmeer een werkavond. Het is 
de bedoeling dat de leden hun video-
camera meenemen. Op deze avond 
zal er aandacht geschonken wor-
den aan onder andere cameravoe-
ring, belichting, geluid en spelregie. 
Het belooft een interessante werk-
avond te worden die men beslist niet 
missen mag. De clubavond wordt ge-
houden in ’t Anker aan de Oostein-
derweg 273a en begint om 19.30 uur. 

Filmclub 60 jaar
Op 10 december 1951 werd door de 
heren M. L. de Boer, Leo Kaufman 
en onder andere Daan Offerman de 
Aalsmeerse Smalfilmclub opgericht. 
Daan Offerman heeft van af de op-
richting jarenlang als secretaris van 
de Smalfilmclub zijn stempel op de 
vereniging gedrukt. In de loop van de 
jaren kwam naast smalfilm dubbel 8 
en super 8 de videofilm op de markt. 
Dit had tot gevolg dat er in de vereni-
ging grote belangstelling voor het vi-
deofilmen ontstond. 
Op 13 april 1995 werd bij notaris 
Hiel de acte gepasseerd en staat de 
Aalsmeerse Smalfilmclub nu als Film- 
en Videoclub Aalsmeer bij de Kamer 
van Koophandel ingeschreven. In de 
afgelopen jaren heeft de F.& V.A. veel 
up en downs meegemaakt en is nu 

wat het videofilmen betreft in het di-
gitale tijdperk aangekomen. Naar 
aanleiding van het 60 jarig bestaan 
van de Film- en Videoclub Aalsmeer 
organiseert de F&VA op woensdag-
avond 31 oktober een demonstra-
tie en workshopavond. Het thema 
van deze avond is ‘Filmers en Fo-
tografen’. De mooiste foto’s of films 
maak je zelf. De gedachte hierach-
ter is om mensen die als hobby di-
gitaal fotograferen of digitaal video-
filmen hebben met elkaar in contact 
te brengen. Het programma bestaat 
onder andere uit een demonstratie 
van de nieuwste video en foto appa-
ratuur en accessoires door de foto-
handel. Door de leden van de F&VA 
wordt een demonstatie van het mon-
teren van videofilms met Pinnacle, 
Magix en Adobe Premiere Elements 
software gegeven. Ook is er een dia-
presentatie van celluloid naar beeld-
chip. Daarnaast zullen, naast enkele 
nostalgische films, ook de beste vi-
deoproducties van de afgelopen ja-
ren vertoont worden. Deze open 
clubavond is voor iedereen vrij toe-
gankelijk en wordt eveneens gehou-
den in ’t Anker aan de Oosteinder-
weg 273a en begint om 19.30 uur. Er 
is voldoende parkeer gelegenheid. 
Informatie over de F&VA via tel. 06-
18487238 of via de website www.vi-
deoclubaalsmeer.nl.

Op de solex naar het 
bromfietsmuseum
Kudelstaart - De Solexvrienden De 
Kwakel en Kudelstaart houden za-
terdag 27 oktober de laatste toer-
rit van 2012. Dit is de traditionele 
snertrit. De tocht gaat dit keer rich-
ting Waddinxveen. Daar zal een uit-
gebreid bezoek gebracht worden 
aan het Nationaal bromfietsmu-
seum. In dit unieke privémuseum 
staan zo’n 100 oldtimer-brommers. 
Een werkelijk unieke belevenis voor 
ieder die zich nog weer eens in de 
jaren vijftig en zestig wil wanen. De 
toerrit zelf gaat door mooie gebie-
den en is bij wat minder goed weer 
toch een mooie belevenis. Een volg-
wagen helpt bij pech onderweg. 

In het bromfietsmuseum staat een 
lunch klaar en aan het einde van de 
rit is er volop snert met roggebrood 
en spek. Iedereen met een Solex (of 
ander oud snorfietsje) is welkom om 
mee te doen met deze rit. De start 
en aankomst zijn bij Joop en Ria 
van Leeuwen aan de Kudelstaartse-
weg 165. Om 09.30 uur staat de kof-
fie klaar en om 10.30 uur starten de 
deelnemers de motoren. Rond 16.00 
uur is de groep weer terug en gaan 
de deelnemers zich voorbereiden op 
de snert. Deelname kost 10 euro en 
dit bedrag is inclusief koffie, lunch 
en de snertmaaltijd. Informatie bij 
Frans via 06-22808708.

Bonnie in ‘W op Zondag’ 
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Als je als presentatri-
ce van een lokaal radioprogramma 
een bekende Nederlander tegen het 
lijf loopt en deze ook nog eens in 
je eigen gemeente woont, wat doe 
je dan? Juist, dan vraag je of deze 
BN-er aan je programma wil mee-
werken. En dat is precies wat Joke 
Wegman deed toen zij onlangs me-
de-Aalsmeerder Bonnie St. Clair te-
gen kwam. Dit resulteerde in de vol-
gende afspraak: Zondag 28 okto-
ber tussen 13.00 en 14.00 uur komt 
Bonnie op Radio Aalsmeer spelen in 
‘W op Zondag’. Wegman hoefde niet 
lang na te denken toen zij toevallig 
in contact kwam met de Aalsmeer-
se BN-er en vroeg of zij zin had sa-

men met haar ‘plaatjes te draaien’ 
op de lokale omroep. Uiteindelijk 
kwam het tot een afspraak om geza-
menlijk het programma ‘W op zon-
dag’ samen te stellen en te presen-
teren. Bonnie St. Clair zal acht fa-
voriete ‘plaatjes’ uitzoeken en daar 
het een en ander bij vertellen. Joke 
Wegman zal net zoveel nummers 
uitzoeken en zo de duo-presentatie 
vervolmaken. ‘
W op zondag’ wordt elke zondag 
uitgezonden op Radio Aalsmeer van 
13.00 tot 14.00 uur via de ether op 
105.9 FM en via de kabel op 99.0 
FM. Radio Aalsmeer is ook te be-
luisteren via internet: www.radio-
aalsmeer.nl.

M iranda’s
omentenm

Oh, oh, 
Benidorm
Aalsmeer - Je moet soms uitkijken 
dat je niet voor je sokken wordt ge-
reden door een scootmobiel, je staat 
regelmatig op het voetpad in de fi-
le door de drukte, er staat een keur 
aan rollators voor ingangen van ho-
tels, uit menig restaurant schalt bin-
go of karaoke, al dan niet vals ge-
zongen, je ziet rolstoeldansers, er 
is een hoog grijs-, kaal- en perma-
nentjes gehalte en er zijn veel, heel 
veel luidruchtige Engelsen, jong en 
oud. Ik heb het over Benidorm. Dit is 
misschien een wat negatieve intro, 
maar ik zal je vertellen dat je ook het 
volgende kunt beleven in de stad die 
nooit slaapt: Want waar koop je nog 
een halve liter bier voor een euro 
vijftig, waar zijn er onbedaarlijk lek-
kere tapas te smikkelen tegen een 
leuk betaalbare prijs, bij welke Chi-
nees kun je tegenwoordig nog een 
compleet menu krijgen, inclusief 
brood, wijn, soep, hoofdgerecht, ijs-
je, koffie met een likeurtje, voor het 
luttele bedrag van vier euro vijftig?! 
Waar is er livemuziek van topkwa-
liteit op iedere hoek van de straat 
te beluisteren en waar is het iede-
re dag rond de vijfentwintig graden 
Celsius in oktober? Juist Benidorm 
heeft het allemaal. En ik mocht daar 
een weekje deelgenoot van zijn. Er 
eventjes aan snuffelen. Samen met 
man, kind en ouders. Wat hebben 
we lekker aan het zwembad geze-
ten, zoon erin natuurlijk, aan het 
strand gelegen en op de terrassen 
gebivakkeerd. Terrassen in over-
vloed, dat moet ook worden gezegd. 
En als iedereen zo ontspannen va-
kantie viert dan speelt leeftijd echt 
geen rol. Wat een plezier en gezel-
ligheid. Ik hou d’r toch van. Je kijkt 
je ogen uit en eigenlijk zijn die luid-
ruchtige Engelsen waarover ik in de 
intro schreef vooral leuk entertain-
ment. Een ding is zeker, ik voelde 

me die week behoorlijk slank, want 
ik denk dat tachtig procent dat daar 
loopt aan obesitas lijdt, echt waar. 
En gewoon lekker korte buikshirt-
jes aantrekken hoor mét prachti-
ge legging. Haha. Ik weet ook in-
middels wel hoe ze zo dik kunnen 
worden. De ontbijtterrassen (com-
pleet ontbijt te verkrijgen voor nog 
geen drie euri) werden rond tien uur 
’s morgens al flink bezet door eten-
de mensenmassa’s en wat er op die 
bordjes ligt is in de regel het vol-
gende: gebakken eieren met spek 
(waarbij de spek niet echt knap-
perig uitgebakken is, maar redelijk 
drijft in eigen vet), witte bonen in to-
matensaus, dikke patatten, worstjes 
en black pudding, dat is een soort 
bloedworst. Een bord vol choles-
terol, zeg maar en oh, wat er bij te 
drinken? Ach joh, doe maar een pint 
(=halve liter bier), je moet toch wat. 
Nogmaals, we keken onze ogen uit. 
Ik had vaak echter meteen geen 
honger meer. Ook zie je tatoeages 
in overvloed. Een anekdote: ik liep 
achter een Engels stel van, ik denk, 
een jaar of dertig. 
Op de gehele rug van de jonge-
man stond een goedgevormde blo-
te vrouw getatoeëerd. Ik denk dat 
hij graag zo’n dame had willen heb-
ben, maar de waarheid was ietwat 
anders. Naast hem waggelde na-
melijk zijn echte vriendin. Haar dik-
ke billen in het veel te korte broekje, 
schuurden bij iedere stap tegen el-
kaar aan en uiteraard was het haar 
shirtje ‘lekker’ kort. Toen ik haar ge-
zicht zag bij het omdraaien kon ik 
een glimlach niet onderdrukken; 
haar gebit bestond nog uit een tand 
of zes. Nee, knap was ze niet. Toch 
pakten de twee elkaar stevig vast bij 
het voetgangersstoplicht en hand 
en hand liepen ze door groen. La-
ter zag ik ze gezellig samen zitten 
smikkelen aan de Fish & Chips. Hun 
liefde ging letterlijk door de maag. 
En niet zo zuinig ook. Naast eettent-
jes in overvloed zijn er overal leuke 
bars te vinden. We hebben ze van 
binnen en van buiten gezien. Kort-
om, wat was het een heerlijk ont-
spannen weekje zon, zee, feest. Ja, 
ik begrijp die overwinteraars wel 
hoor! 
Miranda Gommans

Donatie voor Scouting Tiflo
Aalsmeer - Onlangs heeft Scouting 
Tiflo Aalsmeer een mooie cheque 
van 500 euro in ontvangst mogen 
nemen van Berghoef Accountants 
en Adviseurs. De cheque werd uit-
gereikt door mevrouw Gerrie Maar-
se van Berghoef aan de heer Lio 
Aarsen van Scouting Tiflo Aalsmeer. 
Berghoef is ondermeer sponsor van 
hand- en voetbalvereniging RKDES 
uit Kudelstaart. Afgelopen jaar won-
nen zij in de superloterij een tablet-
computer. De directie van Berghoef 
besloot de tablet te verloten onder 
het personeel, degene met het hoog-
ste, blinde bod werd de winnaar van 
de computer. Het bedrag dat met de 
veilingloterij werd opgehaald is door 
Berghoef aangevuld tot 500 euro en 
mocht worden gedoneerd aan een 
goed doel. Vanuit het personeel wer-
den verschillende goede doelen aan-
gedragen en winnares Gerrie Maar-
se koos de Tiflo als doel waaraan het 

geld bedrag zou worden gedoneerd. 
De heer Aarsen van de Tiflo is heel 
blij met de donatie. De scoutingver-
eniging kan het bedrag goed gebrui-
ken voor het opknappen van het ei-
land De Kluiten. De Kluiten is met 
enige regelmaat doelwit van vanda-
lisme, zo ook het afgelopen jaar. De 
picknicktafel is in de brand gestoken, 
de wc-pot in de blokhut is van zijn 
plaats getrapt en de vuurkuil is over-
hoop geschopt. Om te zorgen dat het 
eiland volgend jaar weer gebruikt en 
verhuurd kan gaan worden, is er nog 
een hoop werk te doen. De bedoe-
ling is om alles vandalisme bestendig 
op te knappen of in ieder geval zo dat 
vernielen minder aantrekkelijk wordt 
gemaakt. De bijdrage van Berghoef 
is in deze dus zeer welkom. Mocht u 
ook een bijdrage willen leveren in het 
opknappen van het eiland De Kluiten, 
neem dan contact op met de scou-
tingvereniging via www.tiflo.nl.

Zondag start nieuwe reeks
Twee Aalsmeerse gasten 
in Talk of the Town
Aalsmeer - Op zondag 28 oktober 
begint een nieuwe reeks gespreks-
shows in De Oude Veiling: Talk of the 
Town. De aanvang blijft 15.30 uur en 
de toegang vrij. De eerste gasten dit 
seizoen zijn twee bekende Aalsmeer-
ders. Keramiste Anneke Harting en 
verzamelaar van foto’s en documen-
ten, kenner van Aalsmeer en de re-
gio bij uitstek, Wim Roodenburg. Eer-
der dit jaar, op de jaarvergadering van 
de stichting Oud Aalsmeer, stal Rood-
enburg de show met zijn presentatie 
‘Oud en Nieuw.’ Hij is visueel inge-
steld en een zeer verdienstelijk aqua-
rellist en fotograaf. Van een groot 
aantal oude Aalsmeerse foto’s heeft 
hij het soms negentiende-eeuwse ori-
gineel, een opname op dezelfde loca-
tie, tientallen jaren later gemaakt en 
een recente afbeelding. Deze verge-
lijkt hij in een door hem toegelichte 
presentatie. Wim Roodenburg publi-
ceerde onder andere ‘Oud Aalsmeer 
in onbekende foto’s’ (III, 2002), sa-
men met Piet Vermeulen en Ad de 
Jonge. Zijn fotoverzameling werpt 
een heel nadrukkelijk, soms onthul-
lend en ontluisterend licht op de ge-
leidelijke verstedelijking van een na-
tuurlijk tuinbouwgebied in de loop 
van de twintigste eeuw. Keramiste 
Anneke Harting raakte al jong gefas-
cineerd door klei. Later ontdekte zij 
ook haar voorliefde voor taal. Lange 
tijd hebben beiden inspiratiebronnen 
van haar werk sluimerend, onafhan-
kelijk van elkaar bestaan. Verre reizen 

naar andere culturen wakkerden haar 
inspiratie aan. Met het thema ‘Tekens 
en Letters’ vervaardigt Anneke vaas-
objecten, waarbij zij antieke, moder-
ne, Oosterse en Westerse grafiek en 
kalligrafie gebruikt, om haar soms 
grote ambachtelijke keramische vor-
men te decoreren. Daarnaast leveren 
afbeeldingen uit hedendaagse, zowel 
als uit historische en prehistorische, 
religies een bijdrage aan haar onuit-
puttelijke creativiteit. Naast vaasob-
jecten ontstaat steeds nieuwe kera-
miek. Ook bronzen sculpturen ma-
ken deel uit van haar werk. Een be-
kend buitenwerk is de ‘mijmerbank’ 
aan het water, aan het einde van de 
Kanaalstraat. Anneke Hartring werkt 
in haar atelier in Aalsmeer, ‘De Cleije-
rij.’ Gastheer bij The Talk of the Town 
is Theodore van Houten.
Foto: Louise Prins

Voor lesbo’s, homo’s en biseksuelen
Opnieuw open kringavond
Aalsmeer - Na een mooie opkomst 
eind september organiseert de Krin-
gen vanavond, donderdag 25 okto-
ber, nogmaals een open kringavond 
in De Oude Veiling in de Marktstraat 
19 voor homo’s, lesbo’s, biseksue-
len en transgenders van alle leeftij-
den (18+). De avond is van 20.00 tot 
22.00 uur en is bedoeld om mensen 
kennis te laten maken met De Krin-
gen. Binnenkort kunnen dan één of 
meerdere Kringen van start gaan 
voor jongens, mannen, meiden of 
vrouwen. Gezien de opkomst van vo-
rige keer gaat in november in ieder 
geval een gemengde Kring voor zo-
wel lesbo’s als homo’s van start. Ook 
belangstellenden uit Amstelveen, 
Uithoorn, Kudelstaart, Hoofddorp en 

omstreken zijn van harte welkom. Ie-
dere deelnemer ontvangt een gratis 
drankje. Aanmelden en meer infor-
matie: info@dekringen.nl. De open 
kringavond in de Oude Veiling begint 
met een kennismakingsspel, gevolgd 
door een discussie. Na een korte 
pauze eindigt de avond met een ge-
zamenlijke activiteit. Uiteraard wordt 
nader toegelicht wat De Kringen pre-
cies zijn, wat je van de nieuwe Kring 
en de kringleiders kunt verwach-
ten en wat jouw rol daar in is. Iede-
re Kring bepaalt zelf wanneer en hoe 
vaak men bij elkaar komt en wat men 
wel en niet doet. Bovendien kun-
nen kringleden ook buiten de vaste 
kringavond om afspreken om uit te 
gaan of activiteiten te ondernemen. 

Keramiste Anneke Harting. 

FGA bezoekt SS Rotterdam
Aalsmeer - Zaterdag 13 oktober 
zijn negen leden van de Fotogroep 
Aalsmeer vertrokken naar Rotterdam 
voor een bezoek aan de SS Rotter-
dam. Dit schip maakte ooit deel uit 
van de Holland Amerika Lijn, maar 
is uit de vaart genomen en heeft in 
Rotterdam een mooie plek gekre-
gen. Het schip doet dienst als hotel, 
congrescentrum en museum tege-
lijk en is vrij toegankelijk. Een mooie 
kans voor de fotogroep om hier tij-
dens de uitgaansdag een bezoek aan 
te gaan brengen. De dag begon met 
een kopje koffie in de luxe coffee lob-
by. Daarna was het tijd voor de au-
diotour, die langs vele mooie en inte-
ressante ruimtes leidde. Via het Up-
per Promenade Deck kwamen de le-
den in prachtige zalen en zelfs in een 
theater. Daarna naar het Bridge Deck 
met het stuurhuis, de kaartenkamer, 
de verblijven van de kapitein en zijn 

officieren en het Brugmuseum. Hier-
na was het tijd voor een gezellige 
lunch aan boord, want ook dat is mo-
gelijk. Na de lunch volgde een rond-
leiding met gids door de machineka-
mer. Dit was wel het neusje van de 
zalm voor de leden. Er werd dan ook 
druk gefotografeerd, er was zoveel 
te zien. De gids vertelde veel over de 
werking van alle machines en wees 
op allerlei details. Na een uurtje kwa-
men de leden uiteindelijk weer op het 
promenadedeck uit en is nagepraat 
bij een kopje koffie. Ondertussen was 
het buiten droog en hebben de leden 
op het achterdek nog een paar mooie 
foto’s van het uitzicht vanaf het schip 
kunnen maken. Daarna zijn nog wat 
foto’s vanaf de kade gemaakt van het 
imposante schip. Er zijn weer veel fo-
to’s gemaakt en hier gaan de leden 
tijdens de komende clubavonden 
vast en zeker nog veel van terugzien!

Patricia Vogels in gesprek met Marc Krone.

Seizoensopening Crown Theater
Radio Aalsmeer de wijk in
Aalsmeer - Stichting Crown Thea-
ter Aalsmeer opende vrijdagavond 
19 oktober het tweede theatersei-
zoen met de sprookjesachtige bal-
letvoorstelling ‘Sneeuwwitje en de 
zeven dwergen’. Radio Aalsmeer 
maakte op deze avond een repor-
tage en Dirk Box en Patricia Vogels 
hadden daartoe de meest moderne 
nieuwe apparatuur tot hun beschik-
king. Het ballet van het Nationaal 
Opera- en Ballettheater van Khar-
kiv liet zich, gezien de taalbarrière, 
moeilijk interviewen maar dat gold 
niet voor verteller Marc Krone, Mari-
elle Buskermolen en een aantal van 
‘haar’ balletkinderen, theatermana-
ger Peter van Eick en waarnemend 
burgemeester Theo van Eijk. De re-
portage is de komende drie weken 

nog te beluisteren via www.radio-
aalsmeer.nl. Klik naar zaterdag 20 
oktober en vervolgens naar Sporti-
vi-tijd tussen 14.00 en 15.00 uur. In 
een eerder stadium is al proef ge-
draaid met de moderne apparatuur 
en zo waren verslaggevers Dennis 
Wijnhout, Dirk Box en Patricia Vo-
gels de afgelopen periode te gast bij 
de Feestweek, tijdens de 50+ beurs 
en bij wethouder Rik Rolleman en 
gisteravond bij de netwerkborrel 
van DoetZaken. 
Diverse reportageteams zullen er in 
de toekomst op uit trekken om de 
vele activiteiten die in Aalsmeer en 
Kudelstaart plaatsvinden van heel 
dichtbij mee te maken en vervol-
gens er ook de inwoners deelge-
noot van te maken

In kader Nederland Leest
Lezing Ad van Liempt
Aalsmeer - Ad van Liempt staat 
bekend als het journalistieke gewe-
ten van Hilversum. Hij wordt gezien 
als de godfather van NOVA en als 
één van de beste eindredacteuren 
van Hilversum. Hij heeft nergens be-
langen bij behalve bij de waarheid, 
zo zegt hij zelf. Ad van Liempt (1949) 
was onder andere hoofdredacteur 
van Nova, oprichter en eindredac-
teur van het geschiedenisprogram-
ma ‘Andere Tijden’ én chef van de 
afdeling geschiedenis van de NPS. 
Van Liempt, uitgeroepen tot histori-
cus van het jaar in 2009, schreef ve-
le boeken over de Tweede Wereld-
oorlog, en is zeer goed op de hoog-
te van het historisch decor van de 
roman ‘De donkere kamer van Da-
mokles’ van Willem Frederik Her-
mans. Op uitnodiging van de bibli-
otheek Amstelland verzorgt Ad van 
Liempt op vrijdag 2 november een 
lezing over het boek in De Oude Vei-
ling in de Marktstraat. Tijdens de le-
zing zal Van Liempt over de ach-
tergrond van het boek vertellen en 
met het publiek in gesprek gaan. 
‘De donkere kamer van Damokles’ 
vertelt het verhaal van sigarenhan-
delaar Osewoudt die in de Twee-
de Wereldoorlog voor zijn dubbel-
ganger, verzetsman Dorbeck, gewil-
lig opdrachten uitvoert. Na de be-
zetting wordt hij gekwalificeerd als 
landverrader, want Dorbeck lijkt niet 
te bestaan. Heeft Osewoudt hem 

verzonnen? Het personage Ose-
woudt is gebaseerd op Anton van 
der Waals, Nederlands grootste ver-
rader tijdens de Tweede Wereldoor-
log. Van der Waals beriep zich tij-
dens zijn berechting op een dubbel-
ganger die hem tot zijn daden zou 
hebben aangezet. Bibliotheekleden 
krijgen deze geweldige roman ca-
deau tijdens de maand november in 
het kader van de Nederland Leest 
campagne. De lezing is van 20.15 
tot 22.00 uur. Meer informatie over 
de lezing is te vinden op de websi-
te van de bibliotheek www.debibli-
otheekamstelland.nl. Foto: Ad van 
Liempt
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Gewond aan 
hand en pols
Schiphol – De politie is maan-
dag 23 oktober, na een melding om 
10.35 uur, naar de Fokkerweg ge-
gaan, in verband met een aanrij-
ding tussen twee bestelauto’s. Hier-
bij raakte een van de bestuurders, 
een 44-jarige man uit Amstelveen 
gewond aan zijn hand en pols. Hij 
kampte ook met nekklachten. De 
andere bestuurder, een 33-jarige 
Amsterdammer, is ter plekke nage-
keken door ambulancepersoneel. 
De Amstelvener werd met een am-
bulance naar het ziekenhuis ver-
voerd voor medische behandeling. 
Het verkeer was als gevolg van de 
aanrijding enige tijd gestremd.

ingezonden
Visie voetbalcomplex Hornmeer
Vorige week werd in de Nieu-
we Meerbode (18 oktober 2012) 
een vooruitblik gegeven op de (be)
raadsvergadering van 1 november 
aanstaande. Onder de titel ‘Cen-
trumgebied in beraad’ kon u lezen 
dat op die avond vanaf 19.30 uur 
een informatief beraad over dit on-
derwerp wordt georganiseerd. Op 
zichzelf is dat juiste informatie. Ech-
ter in tegenstelling tot wat het arti-
kel zou kunnen suggereren, willen 
wij u er graag op wijzen dat het ‘Vi-
siedocument Centrumgebied” dat 
op die avond wordt besproken geen 
document van de gemeente betreft. 
Dit document is slechts een discus-
siestuk van de VVD-fractie en dus 
niet van het college van burgemees-
ter en wethouders of van de coali-
tiepartijen PACT Aalsmeer, CDA en 
AB. De fractie van Aalsmeerse Be-
langen waardeert het feit dat de 
VVD het initiatief heeft genomen om 
met deze visie te komen. Tegelijker-
tijd heeft de fractie daarbij wel veel 
vragen en kanttekeningen. Ook het 
College van B&W heeft in juli 2012 
al een reactie op het door de VVD 
gepresenteerde stuk geschreven. In 
deze memo van 24 juli 2012 komt 
het College tot de volgende conclu-
sies:
1. Het plan van de VVD bevat ele-

menten die meegenomen kun-
nen worden in de verdere plan-
uitwerking maar geen elementen 
die niet in nog te ontwikkelen 
plannen een plek zouden kun-
nen krijgen;

2. Het plan van de VVD is juridisch 
NIET uitvoerbaar vanwege de 
beperkingen die het Luchtha-
venindelingsbesluit (LIB) ople-
vert: het ministerie zal hieraan 
geen medewerking geven. Bo-
vendien heeft het schoolbestuur 
VPCO De Basis aangegeven de 
door de VVD gewenste locatie 
niet te wensen;

3. Het plan van de VVD is geprojec-

teerd op gronden die niet in het 
bezit zijn van de gemeente. Dit 
levert grote financiele onduide-
lijkheid en risico’s en daarnaast 
veel onzekerheden voor de pro-
jectplanning op;

4. Het plan van de VVD gaat uit 
van een fusie van de voetbalver-
enigingen op het VVA-complex. 
Het College onderbouwt dat dit 
leidt tot hogere kosten, zowel 
voor de betrokken voetbalclubs 
als de gemeente zelf. Daarnaast 
kan het VVD-plan niet reke-
nen op steun van de betrokken 
clubs waarmee de fusie op losse 
schroeven zou komen te staan.

Wij vinden het van groot belang dat 
u als lezer over deze informatie be-
schikt wanneer u op 1 november 
naar het gemeentehuis komt. Daar-
bij willen wij als fractie nog aante-
kenen dat wij het niet correct vin-
den dat de VVD al met een concrete 
invulling van de vrijkomende loca-
ties Roerdomplaan en Ophelialaan 
komt. Wij zouden graag zien dat de-
ze invulling door middel van burger-
participatie tot stand komt. Het mo-
ge u duidelijk zijn dat de fractie van 
Aalsmeerse Belangen het initiatief 
van de fractie van de VVD toejuicht 
maar dat wij, net als het College van 
B&W, grote vraagtekens zetten bij 
de realiteitszin van dit plan. Wij zien 
derhalve op voorhand geen enke-
le reden om terug te komen op de 
eerder genomen besluiten, te weten 
een fusiecomplex bij RKAV en een 
schoolgebouw op het hoofdveld van 
het huidige VVA-complex. Daarvoor 
zien wij geen zinnige alternatieven. 
Over al het overige willen wij wel 
heel graag met u in gesprek. Graag 
verwijzen wij u voor meer informa-
tie naar de website van Aalsmeer-
se Belangen waar u ook de memo 
van het College van B&W d.d. 24 ju-
li 2012 kunt lezen.

Fractie Aalsmeerse Belangen

Woonconferentie begin 2013

Weblog wethouder Rolleman: 
“Wonen in tijden van crisis”
Aalsmeer - Als wethouder Wonen 
wordt Rik Rolleman in Aalsmeer re-
gelmatig geconfronteerd met de 
crisis op de woningmarkt. De cri-
sis wordt vooral gevoeld door inwo-
ners die twee huizen bezitten. Hier-
van is een grote groep inwoners die 
het oude huis niet kwijtraakt voor 
de ingezette prijs. Soms zijn huizen 
momenteel minder waard dan de 
hoogte van de hypotheek die erop 
zit. Anderzijds voelen inwoners ook 
pijn omdat ze helemaal geen hypo-
theek kunnen krijgen om een huis 
te kopen. Daarnaast gaan bouw-
bedrijven failliet en dalen de op-
brengsten van gemeentelijke wo-
ningbouwprojecten. Huren is dan 
ook weer in. Het probleem is echter 
dat er te weinig beschikbare huur-
woningen zijn. Rik Rolleman in zijn 
weblog op de site van de gemeente: 
“Met woningcorporatie Eigen Haard 
wil de wethouder afspraken ma-
ken over hun bijdrage aan de door-
stroming op de huurmarkt. Gezin-
nen die scheef wonen houden so-
ciale woningen bezet die eigenlijk 
voor een andere doelgroep (salaris 
tot 34.085.-) zijn bedoeld. Er moeten 
dan ook meer particuliere huurwo-
ningen komen voor de groepen die 
meer verdienen dan 34.000 euro. 

Daarnaast kan de doorstroming in 
de huurmarkt worden bereikt door 
meer betaalbare koopwoningen te 
bouwen. Zo kan er ruimte in de wo-
ningmarkt ontstaan. Natuurlijk kán 
en moet de rijksoverheid hier een 
rol spelen door de overdrachts-
belasting te verlagen en door dui-
delijkheid te bieden over de hypo-
theekrenteaftrek. Op regionaal ni-
veau maken gemeenten inmiddels 
afspraken over prioritering van wo-
ningbouwprojecten. 

De provincie Noord-Holland heeft 
aangeven dat er juist in ons gebied 
nog veel vraag is maar dat het aan-
bod hier niet mee matcht met de pu-
blicatie van het onderzoek ‘Vraag-
gestuurd bouwen’. De gemeen-
te speelt lokaal een coördineren-
de rol en heeft de kennis van ma-
kelaars, ontwikkelings- en bouwbe-
drijven hard nodig om in Aalsmeer 
de crisis op de lokale woningmarkt 
aan te pakken. Begin 2013 organi-
seert de gemeente Aalsmeer een 
woonconferentie met tal van andere 
partijen over de crisis in de woning-
markt. Hierbij wil ik transparant af-
spraken maken over het nemen van 
verliezen op ingekochte grondposi-
ties. Uitgangspunten hierbij zijn het 

maken van afspraken over fasering 
en eventuele stopzetting en/of her-
programmering van projecten. Veel 
plannen zijn nog van voor de crisis 
en voldoen niet meer aan de hui-
dige vraag. Onze inwoners moeten 
de mogelijkheden krijgen om te wo-
nen zoals zij dat willen en niet af-
hankelijk gemaakt worden van het 
toevallig beschikbare aanbod. De 
gemeente gaat de uitbreiding van 
startersleningen en het bouwen van 
je eigen droom vanuit particulier 
opdrachtgeverschap onderzoeken. 
Willen we samen uit deze woning-
crisis herrijzen, dan moeten we 
de handen ineen slaan en wonin-
gen blijven bouwen voor specifie-
ke groepen bewoners. Pas dan kan 
werkelijke doorstroming in de wo-
ningmarkt op gang komen, en komt 
de wens van velen om in een droom-
huis (huur of koop) te wonen bin-
nen handbereik”, aldus Rolleman. 
Reacties naar aanleiding van dit we-
blog kunnen gestuurd worden naar: 
secretariaat.college@aalsmeer.nl. 
Overigens een aanrader om weke-
lijks de columns van een der wet-
houders of de burgemeester te le-
zen. Ze zijn actueel en haken in op 
‘zaken’ die spelen of slaan op situa-
ties in Aalsmeer.

ingezonden
Onduidelijkheid over Centrumplan VVD
Aalsmeer - Als fractievoorzitter van 
het CDA reageer ik op de onduide-
lijkheid die is ontstaan over de aan-
kondiging van de presentatie van 
het ‘Centrumplan’ van de VVD in 
een Informatief Beraad van 1 no-
vember a.s. waarin hun visie over de 
inrichting van het voetbalcomplex in 
de Hornmeer wordt verwoord. In de 
Lentenota die behandeld werd in de 
gemeenteraad vlak voor met zomer-
reces heeft het College haar visie 
gepresenteerd over de invulling van 
het sportcomplex in de Hornmeer. 
De voetbalverenigingen Aalsmeer, 
RKAV en Aalsmeer United gaan fu-
seren en de fusieclubs gaan spe-
len op het RKAV-terrein. Dit terrein 
zal uitgebreid worden en de fusie-
club zorgt voor de uitbreiding van 
de kantine. Het vrijkomende com-
plex van VVAalsmeer wordt gebruikt 
voor de huisvesting van een nieuwe 
school bestaande uit de fusie van 
De Hoeksteen en De Wegwijzer. Bij 
de school zal ook een nieuwe sport-
hal worden gebouwd. Bij de behan-
deling van de Lentenota overviel de 
VVD de rest van de gemeenteraad 
met een rapport waarin zij hun vi-
sie gaven over een andere invul-
ling van dit terrein. In grote lijnen 
komt deze visie er op neer dat de 
fusieclub gaat spelen op het terrein 
van VVAalsmeer en de gefuseerde 
school nieuwbouw krijgt in het ge-
bied van het voormalig Proefstation. 
Daar de VVD hun rapport een uur 
voor de vergadering verspreidde, 

had geen van de fracties tijd en ge-
legenheid gehad om dit rapport te 
lezen en heeft het geen onderdeel 
uitgemaakt van de beraadslaging. 
Toegezegd is daar na de zomerva-
kantie nog een keer op terug te ko-
men. Toen de VVD geen aanstalten 
maakte dit onderwerp te agenderen 
heb ik hun fractievoorzitter Treur, 
gevraagd of zij hier nog iets mee 
wilden. Zij hebben toen het initia-
tief genomen om hun rapport voor-
afgaand aan de raadsvergadering 
van 1 november in een zogenaamd 
“Informatief Beraad” te presenteren. 
Betekent dit nu dat de plannen van 
het College weer ter discussie wor-
den gesteld? Nee, de uitgangspun-
ten zoals hiervoor zijn gemeld, fu-
sieclub naar terrein RKAV, scho-
lencomplex op terrein VVA, zijn ver-
werkt in de begroting 2013 die op 
8 november door de Raad zal wor-
den vastgesteld. De coalitiepartij-
en CDA, AB en PACT staan hier ook 
volledig achter. Daar de VVD veel 
energie heeft gestoken in het op-
stellen van hun rapport hebben de 
andere fracties de VVD de ruimte 
geboden hun ideeën nog eens toe 
te lichten. Dat is alles wat er op 1 
november gaat gebeuren. Het leek 
mij goed de lezers hierover te infor-
meren om de verwachtingen over 
deze avond in het juiste perspectief 
te plaatsen.

Jaap Overbeek
Fractievoorzitter CDA

Straatroof bij Palingstraat
Aalsmeer - Op maandag 22 okto-
ber rond half acht in de ochtend is 
een 18-jarige jongen uit Aalsmeer 
het slachtoffer geworden van een 
straatroof. Via de Willem Alexander-
straat en de Hornweg fietste de jon-
gen richting Legmeerdijk. In de Pa-
lingstraat werd hij plots vastgegre-
pen door een onbekende man. Hij 
viel op de grond en werd bespron-
gen door twee mannen. De zakken 
van de jas van de 18-jarige zijn stuk-
getrokken en de straatrovers zijn er 
vandoor gegaan met zijn portemon-

nee met diverse pasjes en 5 euro 
aan contant geld. De jongen zegt 
aangevallen te zijn door twee Oost-
Europees lijkende mannen van 1.75 
tot 1.85 meter lang. 

Beiden hebben een fors postuur. 
Een van hen had lichte baardgroei. 
Beiden hadden sneakers aan. Het 
tweetal is weggerend over de Horn-
weg, richting Oost, weg van de Leg-
meerdijk. Mogelijk zijn er getuigen? 
Zij worden verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-8844. 

Aalsmeer - Afgelopen week is op-
nieuw een pakje aangeboden bij 
een inwoonster van de flats op het 
Drie Kolommenplein. Twee mannen 
(de een lang en vadsig en de ander 
klein en mager) bellen aan en zeg-
gen een pakketje te hebben. 
Een tijdje later komen ze terug met 
de mededeling verkeerd bezorgd te 

hebben. Ze komen het pakket weer 
ophalen. Ze vragen dan binnen te 
mogen komen en gebruiken een 
smoes om rond te neuzen. Een vori-
ge keer was dit de vraag of gebruik 
gemaakt kon worden van het toilet. 
Vraag om legitimatie en laat, zeker 
als geen pakket besteld is, nooit ie-
mand zomaar binnen!

Pakjesbezorgers nog actief!

Nog niet aan beurt ‘vastzet’-actie
Dakpannen van woning af
Aalsmeer - Het was weer druk op 
de Aalsmeerbaan afgelopen dins-
dag 23 en woensdag 24 oktober 
met vliegtuigen. De baan wordt ac-
tief gebruikt voor landingen en dat 
betekent ‘laagvliegers’ boven delen 
van Aalsmeer. Begin deze week is in 
de Hugo de Vriesstraat een aanvang 
gemaakt met het vast zetten van de 
dakpannen. Ook in de A.H. Blaauw-
straat en de huizen onder de rou-
te op de Aalsmeerderweg en Oos-

teinderweg worden onder de ‘plak’ 
genomen. 
Het vast zetten van de dakpannen is 
voor de woning aan de Oosteinder-
weg ter hoogte van nummer 131 net 
te laat. Woensdag 24 oktober even 
voor half negen in de ochtend zorg-
de turbulente van een vliegtuig dat 
een rijtje pannen van het dak wer-
den ‘gewaaid’. Tijd om bij te komen 
van de schrik hadden de bewoners 
nauwelijks. Nog geen vijf tot ze-

ven minuten later ‘blies’ een twee-
de overkomend vliegtuig een rijtje 
pannen aan de andere kant van het 
dak af. De pannen zijn op de straat 
en in de tuin beland, maar geluk-
kig is niemand gewond geraakt. De 
familie heeft de toezegging gekre-
gen dat de pannen dezelfde mid-
dag weer op het dak gelegd gaan 
worden. Over enige tijd hopen de-
ze bewoners van de Oosteinderweg 
dit niet meer mee te hoeven ma-
ken. Ook deze familie heeft zich op-
gegeven voor de vastzet-actie. De 
verwachting is dat de woningen 
aan Aalsmeerder- en de Oostein-
derweg over enkele weken aan de 
beurt zijn.

Zaterdag taxatiemiddag
Bodemvonsten uit Aalsmeer 
te zien in museum Ter Aar
Aalsmeer - In het kader van de ex-
positie ‘Bodemvondsten uit de regio’ 
worden Aalsmeerse en Kudelstaart-
se bodemvondsten tentoongesteld 
in het historisch museum in Ter Aar. 
Onder andere glas uit Kudelstaart 

dat in het televisieprogramma Tus-
sen Kunst en Kitsch getoond is. 
Ook zijn bodemvondsten te zien uit 
Nieuwveen en Ter Aar en prachti-
ge Romeinse vondsten uit de omge-
ving van Alpen aan de Rijn. De ex-

positie geeft een beeld van de huis-
houdingen in deze regio in de ze-
ventiende en achttiende eeuw. Bo-
demvondsten worden meestal ge-
vonden in de venige bodem, daar-
door zijn ze goed geconserveerd en 
vaak in de staat waarin ze werden 
weggegooid. 

Het gaat meestal om keukenge-
rei, zoals aardenwerk kookpot-
ten, glazen en flessen en tinnen le-
pels. Maar ook kinderspeelgoed en 
wandborden worden vaak opgegra-
ven. Zaterdag 27 oktober wordt in 
het museum een taxatiemiddag van 
bodemvondsten gehouden. Een ie-
der, die denkt een interessante bo-
demvondst te hebben gevonden, 
kan deze laten zien aan archeoloog 
Eric van Egmond uit Schoonhoven. 
Hij kan de afkomst en oudheid be-
palen van de vondst. 

Het historisch museum Ter Aar is 
gelegen aan de Westkanaalweg 118 
in Ter Aar en geopend op woens-
dag, zaterdag en zondag van 14.00 
tot 16.00 uur. De tentoonstelling is 
tot 6 januari te bezoeken.

Laptop en geld 
uit woning weg
Aalsmeer - Op zaterdag 20 okto-
ber is tussen zes uur en half elf in 
de avond ingebroken in een woning 
in de Karperstraat. Aan de achter-
zijde van het huis hebben de dieven 
een cilinderslot in de deur open ge-
boord. Waarschijnlijk hebben de be-
woners de inbrekers overlopen, niet 
alle kostbare spullen zijn meege-
nomen. Weggegrist zijn een laptop, 
een ipad en contant geld.

Meterkasten weg 
uit nieuwe wijk
Aalsmeer - Tussen vrijdag 19 en 
maandag 22 oktober hebben die-
ven zich toegang verschaft tot het 
nieuwbouwproject aan de Lijnbaan. 
Uit zes woningen zijn de sloten uit 
de voordeuren gehaald. Uit alle zes 
de huizen zijn vervolgens de meter-
kasten gestolen. De dieven zijn ac-
tief geweest tussen kwart voor vijf 
vrijdagmiddag en kwart over zes in 
maandagochtend. 

Transactievoorstel 
voor dievegge
Kudelstaart - In een winkel in de 
Einsteinstraat is op zaterdag 20 ok-
tober rond half elf uur in de ochtend 
een winkeldievegge op heterdaad 
betrapt. Een 67-jarige vrouw uit Ku-
delstaart wilde er vandoor gaan met 
spulletjes uit een zaak in het win-
kelcentrum. Agenten hebben de 
vrouw een transactievoorstel van 
200 euro gedaan. Deze boete is be-
taald.

Auto lelijk bekrast
Aalsmeer - Tussen vrijdag 19 en 
zondag 21 oktober hebben onbe-
kenden een op de Kerkweg gepar-
keerde auto bekrast. De wagen is 
zwaar ingekrast, tot op het metaal. 
Mogelijk zijn er getuigen. De politie 
hoort het graag via 0900-8844.

Per ambulance 
naar ziekenhuis
Aalsmeer - Op maandag 22 ok-
tober rond kwart voor acht in de 
avond is hulp ingeroepen van hulp-
diensten bij een onwel geworden 
inwoner in de Hortensialaan. De 
64-jarige Aalsmeerder kreeg de 
ambulancedienst, de brandweer en 
leden van het reanimatieteam op 
bezoek. De gearriveerde GGD heeft 
de hulp overgenomen en man met 
spoed vervoerd naar het VU-zieken-
huis.

181 Kilometer 
op de N201
Rozenburg - De verkeerspolitie 
heeft vrijdagavond 19 oktober tus-
sen 19.20 en 23.50 uur een snel-
heidscontrole gehouden op de 
N201, ter hoogte van Rozenburg. 
De politie controleerde de wegge-
bruikers van beide rijrichtingen op 
snelheid. De N201 is een van die 
wegen waar de politie regelmatig 
op snelheid controleert, omdat hier 
ernstige ongevallen gebeuren met 
als oorzaak te hoge snelheid. Op 
de N201 geldt een maximum snel-
heid van 80 kilometer per uur. On-
geveer 1 op de 6 gecontroleerde be-
stuurders reed vrijdagavond veel te 
snel: op het wegvlak in de rijrich-
ting naar de A4 werden 391 hard-
rijders bekeurd en in de tegenover-
gestelde richting werden 609 hard-
rijders bekeurd: in totaal 1.000 snel-
heidsovertreders. Alle overtreders 
kunnen hun boete binnenkort op de 
deurmat verwachten. Hoogst geme-
ten snelheid was hier 181 kilome-
ter per uur. “Levensgevaarlijk”, al-
dus de agenten. De politie gaat ove-
rigens vaker controleren op die we-
gen waar door hardrijders ernstige 
verkeersongevallen worden veroor-
zaakt:

Volgende week beraad en 
raad in het gemeentehuis
Aalsmeer - Volgende week don-
derdag 1 november komen burge-
meester, wethouders en fracties bij-
een voor de bijeenkomst van het 
beraad en de raad. Er wordt verga-
derd in de raadskelder en de raad-
zaal van het gemeentehuis, ingang 
Raadhuisplein. Om 19.30 uur wordt 
in de kelder aangevangen met een 
informatief beraad, waarna een 
uur later de vergaderavond met de 
raad wordt voorgezet in de raads-

zaal. Het bespreken van de profiel-
schets van de nieuwe burgemeester 
van Aalsmeer staat op de agenda, 
evenals het vaststellen van de be-
graafplaatsverordening. Rond 21.30 
uur wordt tot slot aangevangen met 
het beraad. De programmabegro-
ting 2013 en de cultuurnota 2013-
2016 komen aan de orde. De slui-
ting is gepland rond 22.50 uur. De 
vergaderavond is openbaar, belang-
stellende inwoners zijn welkom. Ook 

alvast noteren: Op donderdag 8 no-
vember vanaf 19.00 uur opnieuw 
vergaderingen van het beraad en 
de raad. In het beraad wordt ge-
sproken over de najaarsrapportage 
2012 en de kadernota Jeugd en Ge-
zin gaat vastgesteld worden. In de 
raad wordt de programmabegroting 
definitief behandeld met na twee 
termijnen, moties en amendemen-
ten de formele besluitvorming. Ook 
tijdens deze vergaderavond zijn in-
woners welkom in de raadszaal van 
het gemeentehuis. Volgens de plan-
ning neemt voorzitter Theo van Eijk 
om 23.00 uur de voorzittershamer 
ter hand ter beëindiging van de bij-
eenkomst.

Met het CDA de wijk in
Aalsmeer - Fractie en bestuur van 
het CDA Aalsmeer gaan regelma-
tig op de fiets een wijk bezoeken 
om met eigen ogen te zien wat daar 
leeft. Komende zaterdag 27 okto-
ber is het CDA te vinden in de wijk 
Dorp. Om 10.00 uur start de dele-
gatie bij de Binding in de Zijdstraat. 
Nadat zij met eigen ogen bekeken 
hebben hoe fietsers en voetgan-
gers met elkaar omgaan in de Zijd-

straat zullen zij diverse locaties be-
zoeken die de laatste tijd gesprek-
sitem waren in het nieuws, de wijk-
raad en in de politiek. De fietsron-
de wordt tussen 11.00 en 11.30 uur 
afgesloten met een kop koffie in de 
Oude Veiling. Mocht u de CDA-ers 
zien fietsen, spreek ze gerust aan, 
want daarvoor rijden ze rond. Wilt 
u op een rustige manier even met 
iemand van de fractie van gedach-

ten wisselen, meld u zich dan rond 
11.30 uur in de Oude Veiling. Onder 
het genot van een kop koffie kunt 
u dan uitleggen wat u op het hart 
heeft. Heeft u vragen, belt u dan met 
Ines van der Boon, telefoon: 366833.

Onwel naar het 
ziekenhuis
Kudelstaart - Op donderdag 18 
oktober rond zes uur in de avond 
is een 67-jarige bewoner in de 
Van Swietenstraat onwel gewor-
den. Hulp van de traumaheli is op-
gevraagd. Door de arts in de heli-
kopter is eerste hulp verleend. Per 
ambulance is de Kudelstaarter naar 
het Spaarne ziekenhuis te Hoofd-
dorp vervoerd.

Hoofdwond 
Aalsmeer - Op zondag 21 oktober 
rond half zeven in de avond heeft 
een eenzijdig ongeval plaatsgevon-
den op de Machineweg. Een 46-ja-
rige vrouw uit Aalsmeer was met 

haar fiets gevallen op haar hoofd. 
De wond is behandeld door het me-
dische team van de ambulance-
dienst. De vrouw hoefde niet naar 
het ziekenhuis. Ze is naar huis ge-
bracht.
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Iedere dinsdag les in de Rietpluim
Taekwondo voor jeugd
Kudelstaart - Sinds oktober wor-
den Taekwondo-lessen gegeven in 
gymzaal de Rietpluim voor kinderen 
in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar.
Taekwondo is een Koreaanse vecht-
sport, die raakvlakken heeft met Ka-
rate, maar zich onderscheid door de 
veelvuldige en diverse soorten trap-
technieken. De stijl, die in de Riet-
pluim wordt getraind, staat be-
kend als de authentieke en tradi-
tionele ITF Taekwon-do stijl. Iede-
re les is weer anders en er wordt 
gezorgd voor genoeg variatie. Ook 

staan er twee trappalen tijdens de 
les waar de kinderen de befaamde 
flying kicks kunnen oefenen. Kin-
deren van Aalsmeer en Kudelstaart: 
Wees welkom! 
Iedere dinsdag van 17.30 tot 18.30 in 
gymzaal de Rietpluim aan de Zon-
nedauwlaan Kudelstaart. De gym-
zaal bevindt zich boven de RK-An-
toniusschool. Meld je aan voor een 
proefles via mail: davidchung1234@
gmail.com of bel voor meer infor-
matie met Chung Do Kwan via 06-
25433375. 

Opa en omaweek een succes!
Aalsmeer - Vorige week was het 
‘opa en oma week’ bij Solidoe Oost-
kroost! Veel opa’s en oma’s en zelfs 
overgrootouders van de kinderen 
maakten van de gelegenheid ge-
bruik om even op visite te komen. 
Iedere ochtend stond er een kop-
je koffie klaar en konden de kinde-
ren enthousiast hun groep en speel-
goed laten zien. Ook hun vriendjes 

mochten wel even met opa en oma 
kletsen. De opa’s en oma’s aten 
mee met het fruit, zongen gezellig 
de liedjes mee en hielpen met het 
maken van een puzzel of verfschil-
derij. Zowel de kinderen als de opa’s 
en oma’s vonden het heel leuk! De-
ze week sloot aan bij het thema ‘fa-
milie’ van het vroeg en voorschoolse 
educatieprogramma Piramide.

Jeugdorkest in Middelpunt
Aalsmeer -Jeugd- en opleidingsor-
kest Jong Sursum repeteert nu, na 
het vertrek uit gebouw Irene, iede-
re vrijdag van 18.45 tot 19.45 uur in 
buurthuis ’t Middelpunt in de Wil-
helminastraat 55. Het orkest staat 
onder leiding van dirigent Dick Hes-
selink en zoekt nieuwe leden. Als je 
een blaasinstrument kunt bespe-
len, of je bent slagwerker, of je hebt 
les op een blaasinstrument of slag-
werk, dan ben je van harte welkom. 

In overleg kun je ook een tijdje op 
proef mee komen spelen. Voor kin-
deren die nog willen beginnen met 
muziekles heeft de muziekvereni-
ging diverse instrumenten beschik-
baar. Als lid van de vereniging krijg 
je een beschikbaar muziekinstru-
ment in bruikleen. Muzieklessen 
worden gegeven bij De Hint.Voor 
meer informatie bel 0297-344334 of 
bekijk de website www.sursum-cor-
da-aalsmeer.nl.

Twee voorstellingen en speeltuin
Peuterfestival in Crown
Aalsmeer - Op woensdag 31 okto-
ber is het Crown Theater aan de Van 
Cleeffkade het decor voor het oer-
gezellige en actieve Peuterfestival. 
Ontmoet de dieren van de Noord- 
en Zuidpool in het Crown Theater tij-
dens het Peuterfestival. Een gewel-
dige kennismaking met het theater 
compleet met muziek, zang, dans en 
toneel. Peuters kunnen samen met 
hun ouders of begeleiders naar de 
fantasievolle voorstellingen ‘Poep!’ 
en ‘Bijt-ie in je bil’. De peuters ma-
ken kennis met het theater, met de 
natuur én de dieren van de Noord- 
en Zuidpool. Voor en na de voorstel-
lingen kunnen de kleintjes zich he-
lemaal uitleven in de foyer welke tij-
dens het festival omgetoverd wordt 
tot een peuterparadijs met het thema 
Noord- en Zuidpool.
Het Peuterfestival komt mede tot 
stand door samenwerking met de 
WNF-Bamboeclub.

Slapstick en dierenavontuur
‘Poep!’ is dé grote succesvoorstelling 
van Jeugdtheater Het Blauwe Huis. 
Het is een vrolijke slapstickvoorstel-
ling vol dieren en dierenpoep, geba-
seerd op het bekende prentenboek 

‘Over een kleine mol die wil weten 
wie er op zijn kop gepoept heeft’, van 
Werner Holzwarth en Wolf Erlbruch. 
De voorstelling wordt gespeeld op 
een lange loper. Het publiek zit aan 
twee kanten langszij, zodat ieder-
een als het ware ‘eersterangs’ zit. De 
tweede voorstelling tijdens het Peu-
terfestival is het muzikale dieren-
avontuur Bijt-ie in je Bil van Ageeth 
de Haan met Pipa Panda en haar 
wilde dierenvriendjes van de WNF-
Bamboeclub. Ageeth en Pipa Pan-
da zingen en dansen over en met al-
lerlei dieren. Ageeth neemt, met haar 
warme stem en haar vermogen om 
moeiteloos af te stemmen op de be-
levingswereld en de fantasie van de 
kinderen, iedereen mee op avontuur. 
Het Peuterfestival aanstaande 
woensdag 31 oktober in het Crown 
Theater begint om 10.00 uur. De 
speeltuin gaat al om 9.30 uur open. 
De toegang bedraagt 14 euro en is 
all-in, dus toegang tot de voorstel-
lingen en de speeltuin. Bij aankoop 
van zes of meer kaarten wordt kor-
ting gegeven. Kijk en koop via www.
crowntheateraalsmeer.nl of bel 0900-
1353. Indien voorradig kunnen ook 
kaarten aan de zaal gekocht worden.

Jeugdhandbalnieuws
Pittig begin voor B1-team
Aalsmeer - Zondag 21 oktober was 
dan eindelijk weer de start van het 
zaalseizoen. Voor de B1 jongens van 
FIQAS Aalsmeer stond meteen een 
pittige wedstrijd tegen Quintus op 
het programma en werd er dus af-
gereisd naar Kwintsheul. In het be-
gin ging de wedstrijd gelijk op. Het 
spel was wat wisselvallig met soms 
een heel mooie aanvallen. Maar er 
was ook veel onrust in het spel. Ge-
lukkig liet Quintus een beetje het-
zelfde spel zien waardoor FIQAS 
Aalsmeer het gaatje dat in de eer-
ste helft geslagen was, vast kon 
houden tot aan de rust. Het score-
bord liet met de rust 8-12 zien. In de 
tweede helft kon Aalsmeer de voor-
sprong behouden. Bij vlagen lieten 
de jongens leuke aanvallen zien en 

er was nu ook iets meer rust in het 
spel. Toch viel het soms niet mee om 
dan goed af te ronden en zo kwam 
Quintus wat beter in de wedstrijd. 
Toch waren de 28 doelpunten voor 
FIQAS Aalsmeer voldoende om de 
wedstrijd winnend af te sluiten want 
Quintus wist uiteindelijk maar 25 
keer het doel te bereiken. De kop is 
er dus af! Op naar volgende week 
waar de B1 om 11.15 uur Fortissimo 
zal treffen, thuis in de Bloemhof. Een 
week eerder al, op zondag 14 okto-
ber, stond de eerste wedstrijd van 
het nieuwe seizoen op het program-
ma van de A1. Eerste tegenstander 
was Har&O uit Rotterdam. De rust 
ging FIQAS in met een 13-11 voor-
sprong en uiteindelijk werd overtui-
gend gewonnen met 33-22.

Halloweentocht door Oost
Aalsmeer - Woensdag 17 oktober hebben zeventien kinderen maskers en 
lampions gemaakt voor de Halloweentocht, die op vrijdag 26 oktober in Oos-
teinde gaat plaatsvinden. De kinderen moeten met een spannend verhaal de 
vloek over Aalsmeer verdrijven! Gaat het ze lukken? De Halloweentocht start 
om 18.30 uur bij brede school De Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. 
Iedere jeugdige inwoner mag meelopen, uiteraard zijn lampions en maskers 
verplicht. Geheel verkleed komen als spook of vampier mag natuurlijk ook!

Mini kunst Binding Oost
Aalsmeer - Met hele dunne penselen en kwasten en alle kleuren verf kon-
den de tieners bij Binding Oost op woensdag 17 oktober een minischilde-
rij maken. Sommige kunstenaars hadden meteen een idee, anderen moes-
ten langer denken of internet raadplegen voor ideeën. Uiteindelijk heeft ieder-
een twee uur heerlijk zitten schilderen. En de resultaten mogen er zijn! Vol-
gende week liggen de nieuwe kalenders van Binding Oost weer op de scho-
len in Aalsmeer Oost. Ook nieuwsgierig geworden naar de activiteiten? Kijk 
dan op www.debinding.nl.

Leuke activiteiten voor 
Wit-Russische kinderen 
Aalsmeer - Over een paar dagen 
zijn de Wit-Russische kinderen al 
weer een maand in Aalsmeer en 
Kudelstaart. Naast hun lesprogram-
ma op basisschool de Wegwijzer in 
de Hornmeer genieten ze volop van 
alle activiteiten die voor hen wor-
den georganiseerd. Op woensdag 
10 oktober werd de hele groep in-
clusief de juf en de tolk ontvangen 
in veiling FloraHolland. Ze raakten 
niet uitgekeken op alle bloemen en 
planten die verhandeld werden. Na 
de uitgebreide rondleiding werd de 
kinderen iets te drinken aangebo-
den en mochten ze tenslotte plaats-
nemen op de tribune om een bos 
bloemen voor hun gastouders te 
scoren. Een heel leuke en leerza-
me ochtend, met dank aan de orga-
nisatoren. De daarop volgende za-
terdag werden de kinderen hartelijk 
welkom geheten in de Aalsmeer-
se brandweerkazerne. Niets was de 
brandweermannen te veel om het 
de kinderen naar de zin te maken: 
oefenen op het terrein voor de ka-
zerne, een rondrit met de brand-
weerauto en zelfs een rondvaart met 
de blusboot op de Westeinderplas-
sen. Tenslotte nog patat met een 
frikadel of kroket inclusief drinken 
en een leuke herinneringspakketje 
toe. De kinderen hadden een top-
dag en de brandweer wordt namens 
de Stichting Tsjernobyl Kinderen 
Aalsmeer bijzonder bedankt voor 
de getoonde inzet. De Ezelkeet aan 

de Oosteinderweg stond op woens-
dag 17 oktober op het programma. 
De kinderen werden in twee groe-
pen ontvangen en hartelijk welkom 
geheten. Na de uitleg over wat wel 
en niet kon/mocht werd door vrij-
wel alle kinderen rondgereden op 
een ezel. Sommigen wilden wel blij-
ven rijden, maar aan alles komt een 
eind. De familie Tromp zorgde voor 
drinken en een verrassingspakket-
je voor alle kinderen. Velen droom-
den die nacht over wat ze alle-
maal hadden beleefd deze geweldi-
ge middag. Twee dagen later wer-
den de kinderen in het Crown The-
ater Aalsmeer ontvangen om een 
uitvoering van Sneewwitje en de 7 
dwergen bij te wonen door het bal-
let van het Nationaal Opera- en bal-
lettheater van Kharkiv (Oekraïne). 
Ook dat was een groot succes. In-
middels hebben de kinderen nu ook 
een week herfstvakantie en kunnen 
de gastouders de dagen naar eigen 
keus invullen. 
Op zaterdag 3 november wordt een 
bezoek gebracht aan het Speelpa-
radijs in Hoofddorp en zwembad de 
Waterlelie opent haar deuren op za-
terdagmiddag 10 november. Tus-
sendoor, en wel op woensdag 7 no-
vember, worden de kinderen op uit-
nodiging van wethouder Rik Rolle-
man ontvangen in het gemeente-
huis. Ongetwijfeld zal van deze ko-
mende bezoeken weer verslag wor-
den gedaan.

Diploma leerlingen Graankorrel
Aalsmeer - Vrijdagochtend 19 oktober hebben de groep 8 leerlingen van de 
Graankorrel EHBO- examen gedaan en ze zijn allemaal geslaagd! Wat een 
kanjers! Na de spannende ochtend volgde een ontspannende middag. Na het 
eten, met zelfgemaakte appelmoes als toetje, vertrokken de kinderen op de 
fiets naar de brandweerkazerne voor een passende afsluiting van de EHBO 
lessen.

Nationaal schoolontbijt viert 
10e editie op basisscholen 
Aalsmeer - Een goed ontbijt is de 
beste start van de dag. Om dat te 
onderstrepen is er jaarlijks het nati-
onaal schoolontbijt. Daarbij gaan op 
2.500 basisscholen in het hele land 
zo’n 500.000 kinderen samen ontbij-
ten. De bakker of supermarkt uit de 
buurt van de scholen zorgt voor het 
verse brood, het beleg en de melk. 
Dit jaar viert Het Nationaal School-
ontbijt van 29 oktober tot en met 2 
november zijn tiende editie. Naast 
de feestelijke ontbijtjes op school is 
er ook een eigen televisieprogram-
ma op Telekids en kunnen kinderen 
de hoofdrol spelen in hun eigen strip 
op Hyves. Het Nationaal Schoolont-
bijt is meer dan een leuk ontbijtfeest 
met een half miljoen kinderen. Het is 
ook leerzaam. Met speciaal lesma-
teriaal ontdekken de kinderen waar-
om een goed ontbijt zo belangrijk is. 
Er is een voorleesboek, een inter-
actieve film en een doe-krant. De 
vijf vuistregels van ontbijten spelen 
daarin een grote rol: Ontbijten geeft 
energie en houdt je scherp, levert 
belangrijke voedingsstoffen, zorgt 
voor een goede stoelgang, helpt je 
een gezond gewicht te houden en is 
vooral lekker en gezellig! Op www.
schoolontbijt.nl is het laatste nieuws 
te vinden, evenals informatie over 
een goed ontbijt en lekkere ontbij-
trecepten. Op www.brody.hyves.nl 

kunnen kinderen vriendjes worden 
met Brody, het beroemde boterham-
mannetje van het nationaal school-
ontbijt. Ze maken zo kans om met 
hem de hoofdrol te spelen in hun ei-
gen strip. Ook op Twitter is Het Na-
tionaal Schoolontbijt te volgen: @
schoolontbijt.

Generaties ontbijt en samen
Bij dit jubileum kiest het natio-
naal schoolontbijt voor een bijzon-
der goed doel: het Oranje Fonds. 
Dit nationale fonds brengt mensen 
bij elkaar door het steunen van al-
lerlei sociale initiatieven. Het natio-
naal schoolontbijt geeft daarbij het 
goede voorbeeld: in alle provin-
cies gaan schoolklassen op bezoek 
bij zorginstellingen om daar samen 
met senioren feestelijk te ontbijten. 
De kinderen zorgen samen met de 
bakker uit de buurt voor het ontbijt. 



Nieuwe Meerbode  - 25 oktober 2012 pagina 19

AALSMEERAALSMEERAALSMEERAALSMEERAALSMEER
Uit in
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Murphy’s quiznight
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Al onze gerechten worden geserveerd met salade 
en frites of gepoft e aardappel met créme fraîche 
of knofl ooksaus naar keuze

Oosteinderweg 243
1432 AT Aalsmeer 
Tel. 0297 388100
info@centennial.nu

R e s t a u r a n t   G r a n d c a f éKeuken 
geopend tot 

23.00 uur

3 GANGEN 
WILDMENU  voor

3 GANGEN 
HERFSTMENU  voor

€ 27,50

€ 25,00

HELE JAAR
GEOPEND
van maandag t/m vrijdag
van 11.00-24.00 uur
en zaterdag & zondag
van 12.00-24.00 uur

Uiterweg 27a
1431 AA Aalsmeer
Tel. 0297-324606

Marktstraat 19
1431 BD Aalsmeer
0297 368378
www.deoudeveiling.nl

Eten, drinken en cultuur

Proef de sfeer van Aalsmeer
HigH tEA, HigH bEEr, HigH winE

Proeverij van diverse thee, bier en wijnsoorten met
smaakvolle zoete of hartige hapjes

Live seizoen in de Praam geopend

Rocken met Red Maddies
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag 18 oktober opende The Red 
Maddies het bandjesseizoen in 
café de Praam in de Zijdstraat. 
Het Aalsmeerse vijftal trakteer-
de de bezoekers op swingende 
rockcovers. Er werd heerlijk mee-
gedeind op de veelal bekende 
hits, soms een dansje gewaagd 
en ook een enkele keer een 
nummer meegezongen. Onder 
andere brachten zangeres Ma-
delon Jansen, gitarist Nick Lom-
merse, bassist Tobias Thuysman 
en drummer Kasper Zandvliet 

liedjes van Anouk, Kane, Kings of 
Leon en zelfs een klassieker van 
Guns ‘n Roses. 

De eerste avond met live-mu-
ziek trok redelijke belangstel-
ling. De bedoeling is om maan-
delijks bands de mogelijkheid 
te geven om op donderdag-
avond op te treden in café de 
Praam. Geïnteresseerd? Kijk voor 
meer informatie op de website:  
www.cafedepraam.nl, informeer 
aan de bar of reageer via face-
book. 

‘Beuk & Noten’ in Walrus
Aalsmeerderbrug - Zanger Edo 
heeft er afgelopen zondag mede 
voor gezorgd dat eetcafé De Walrus 
veel nieuwe gasten mocht begroe-
ten. Naast alle complimenten over 
de verbouwing was zijn spetteren-
de optreden weer een groot succes. 
De bekende songs afgewisseld met 
Amsterdamse smartlappen zorgden 
voor een feest waarbij de voetjes 
makkelijk van de vloer gingen. Aan-
staande zondag 28 oktober trakteert 
De Walrus op het duo Beuk & No-
ten. Dans en showorkest De Vrolij-
ke Vrijbuiters uit Aalsmeer trad tot 
midden jaren tachtig op in de wij-
de omgeving op dansavond, recep-
ties en feesten. Eén van de beken-
de gezichten in dit orkest was Nellie 
Beuk uit Leimuiden. Nadat het or-
kest gestopt is, heeft Nellie veel om-
zwervingen gemaakt in de muziek-
wereld. Op dit moment treedt zij sa-
men op met Ruud, geboren in Suri-
name maar van jongs af wonend in 
Nederland. Ruud en Nellie vormen 
samen het zangduo Beuk & Noten.
Het repertoire is heel uitgebreid 
en omvat voornamelijk Engelsta-
lige songs, maar ook Nederlands-

talige populaire liedjes en vrolij-
ke Zuid-Amerikaanse klanken ont-
breken niet. Kortom van ballads tot 
popsongs, van jazz tot discoklanken 
en van swing tot Zuid-Amerikaanse 
muziek. Beuk & Noten treedt altijd 
met plezier op en hoopt aanstaan-
de zondag vele bezoekers te mogen 
verwelkomen in De Walrus vanaf 
17.00 uur. De toegang is gratis.

Vrijdagmiddag jeugdfi lm
The Whatts in Bacchus
Aalsmeer - Het is herfstvakan-
tie en dus trakteert Bacchus vrij-
dagmiddag 26 oktober op een kin-
dermatinee. Een leuke jeugdfi lm 
wordt vertoont in het culturele ca-
fé in de Gerberastraat. Voor de titel 
kan de nieuwsbrief bekeken wor-
den of kijk op de facebook pagina. 
Zaal open om 13.00 uur en aanvang 
fi lm: 13.30 uur. De entree bedraagt 
voor kinderen 1 euro, volwassenen 
betalen 3,50 euro per persoon. En 
voor zaterdag 27 oktober hebben 
de vrijwilligers van het culturele ca-
fé The Whatts weten te contracte-
ren. In 1982 stonden gitarist An-
dré Alderden, bassist George van Es 
en drummer Peter Geleijn met The 
Whatts voor het laatst op het podi-
um in de Oude Veiling. In 1977 be-
gon het drietal een bandje dat na 
diverse wisselingen in 1979 met de 
komst van supertalent Luuk v/d Pol-
der uitgroeide tot een ‘volwassen’ 
viermans rock & blues band met 
een eigen geluid. Het repertoire van 
The Whatts bestond voornamelijk 
uit eigen nummers, zowel Neder-
lands- als Engelstalig, supersnel-
le rock afgewisseld met stampen-
de blues-klassiekers. In die perio-
de van 1979 tot 1983 werden optre-
dens gedaan door heel Nederland. 
The Whatts speelde tevens in het 
voorprogramma van destijds popu-
laire bands als Barrelhouse, Flavium 
en Bintangs. In 1982 werd de sin-
gle Sweet Yvon opgenomen, een ei-
gen nummer geschreven door Luuk 
met op de B-kant het bluesnummer 
The Things I Used To Do. Luuk die 
destijds bijna alle nummers song, 

soleerde en arrangeerde, overleed 
helaas in 1983 op 27 jarige leeftijd. 
Nu bijna 30 jaar later een hernieuw-
de The Whatts, vooral om te vieren 
dat André en Peter alweer 35 jaar 
samen spelen. Bob Enthoven werd 
gevraagd om de band als tweede 
gitarist te komen versterken en hij 
heeft zich het oude Whatts-mate-
riaal volledig eigen gemaakt. In De 
Oude Veiling is reeds met succes 
een concert gegeven, nu komen de 
heren optreden in het knusse cul-
turele café in de Gerberastraat. De 
deur van Bacchus gaat om 21.00 uur 
open, het concert is vanaf 21.30 uur. 
Toegang: Uw gift.

Cabaret en pianogala
Zaterdag 3 november presenteert 
cabaretier Jennifer Evenhuis haar 
eerste avondvullend programma 
‘Hoe moeilijk kan het zijn? in Bac-
chus. Het programma gaat over hoe 
moeilijk mensen het zichzelf maken, 
in een maatschappij die vol zit met 
keuzes en mensen die alles tege-
lijk willen. Hilarische typetjes, poëti-
sche conferences, een lekker liedje 
en dat allemaal met een vrij absurde 
kijk op het leven. Zaal open: 20.15 
uur. Aanvang voorstelling 21.00 uur 
Entree: 10 euro per persoon. Vrijdag 
9 november is het weer tijd voor het 
Bacchus pianogala onder leiding 
van Lisa Kaaijk. Er zullen veel com-
binaties van instrumenten en stem-
men in combinatie met de piano te 
horen zijn van zowel professione-
le als amateur muzikanten, jong en 
oud. Zaal open 20.00 uur. Aanvang 
20.30 uur.

Zaterdag met twee live bands
Halloweenfeest in N201
Aalsmeer - Halloween is in aan-
tocht. Enkele dagen voordat de on-
derwereld verjaagd zal worden zul-
len alle aanhangers van het kwaad 
zich op zaterdag 27 oktober verza-
melen in N201 voor het jaarlijkse 
cultfeest om zich nog eenmaal over 
te geven aan alle geneugten van het 
aardse bestaan. Niet te versmaden 
voor alle liefhebbers van een ex-
treem feestje, want er staan twee 
gruwelijke metal bands op het po-
dium, namelijk State Of Negation 
en Severity. Hierna zal het duo Keen 
en Lithe met een spectaculaire Hal-
loween-live set met harde beats 
en bizarre visuals de bezoekers tot 
in de kleine uurtjes meenemen de 
nacht in. Dit alles zoals elk jaar in 
een uitzinnig decor met als hoofd-
thema: Human slaughterhouse. 
State of Negation is de vijfkoppi-
ge metalmachine uit de regio Haar-
lem en winnaar van de Landelij-
ke Metal Battle en de IJmond Pop-
prijs in 2011. Met een ruime live er-
varing bestaande uit zeker zestig 
shows, drie festivals en een goed 
ontvangen videoclip heeft het vijf-
tal als jonge band veel indruk ach-
ter weten te laten bij zowel publiek 
als professionals. Severity staat ga-
rant voor snoeiharde Hardcore Me-
tal en begon vijf jaar geleden als 
HoP (Heroes on Probation). Sinds 
Tom zich bij de band aansloot be-

sloot HoP het oude materiaal te ver-
vangen voor hardere, snellere num-
mers en een compleet nieuwe start 
te maken. Nieuwe nummers, nieu-
we naam: Severity. Nu, na maanden 
hard schrijven en oefenen, is het 
weer tijd om op het podium te gaan.
Severity staat voor vuile synths en 
wobbles gedragen op zware bassen 
en de band creëert samen met live 
visuals een energiek geheel waarbij 
niemand stil kan blijven staan! Een 
stijl die het best wordt omschreven 
als Dubstep Future beat met dui-
delijke invloeden vanuit de Electro, 
Techno en Offbeat. De visuals zijn 
speciaal voor Halloween aangepast.

Prijs voor de beste outfi t
De feestgangers kunnen natuurlijk 
in een net pak komen, maar dan val-
len ze wel uit de toon en komen ze 
bovendien niet in aanmerking voor 
de prijs van de beste outfi t! Meer 
info hierover is op facebook te vol-
gen. De deuren van de N201 aan de 
Zwarteweg openen om 21.30 uur en 
het feest duurt tot 3.00 uur. Toegang 
is 6,66 euro. Zoals het thema reeds 
doet vermoeden, is dit feest niet ge-
schikt voor tere kinderzieltjes, de 
minimumleeftijd is 16 jaar. Klik op 
‘aanwezig’ bij het Facebook event 
en je krijgt 1,66 euro korting! Er is 
geen voorverkoop, dus zorg dat je 
op tijd voor de deur staat! 

Genieten van jazzmuziek
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag 18 oktober kon in De Oude Vei-
ling genoten worden van swingen-
de jazz-muziek van het combo Her-
man Smit met de Aalsmeerse saxo-
fonist Robbert Tuinhof. Het publiek 
kreeg heerlijke nummers te horen 
en fantastisch gebrachte solo’s, on-
der andere ook door enkele gast-
muzikanten. 
Volgende maand trakteert De Ou-

de Veiling opnieuw op jazz-muziek. 
Op donderdag 15 november gaat 
de geluidsinstallatie aan voor zan-
ger en entertainer Wim van de Burg. 
Op muzikaal gebied timmert deze 
allround musicus nog steeds volop 
aan de weg. Hij gaat van zich laten 
horen met onder andere zangeres 
Tia Zimmerman. Vanaf rond de klok 
van 21.00 uur is het jazztime in De 
Oude Veiling.

Harmony Glen: Sprankelend
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 19 
oktober kon in Bacchus genoten 
worden van Ierse folk muziek, ge-
bracht door Harmony Glen. Deze 
powerfolk band betovert met haar 
unieke eigenzinnige stijl en virtuosi-
teit. Een sprankelend optreden met 
grappige aankondigingen van de 
verschillende liedjes. Sjoerd, Nien-
ke, Mike, Dominique, Vincent en 

Niels lieten merken zich thuis te 
voelen in het knusse culturele ca-
fé in de Gerberastraat. Gevarieerd 
was het optreden mede door het 
feit dat het merendeel van de band-
leden meerdere instrumenten be-
speelt. De presentatie was weer iets 
anders dan het vorige optreden. Dit-
maal werd de Harmony Glen verge-
zeld door een Cajun-speler. 
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Zaterdag 27 oktober
AALSMEER
Zandvoort 1 - Aalsmeer 1 14.30 u
Aalsmeer 2 – Argon 2 12.00 u
Aalsmeer 4 - RAP 6 14.30 u
Aalsmeer 5 – Ijmuiden 5 14.30 u
Swift 14 - Aalsmeer 6 17.00 u
Aalsm./RKAV Vet.1-Olympia/H Vet.1 14.30 u

Vrouwen
Hoofddorp VR.1 - Aalsmeer VR.1 13.00 u

RKAV
Aalsm./RKAVVet.1 – Olympia/H Vet.1 14.30 u

Meisjes
Victoria MA.1 - RKAV MA.1 15.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
J.A.United A1 – HBC A1 14.30 u
J.A.United A2 – VVC A2 12.30 u
J.A.United B1 – HaraclesZaandam B1 14.30 u
F.C.Amsterdam B2 - J.A.United B2 12.30 u
SCW C1 - J.A.United C1 11.45 u
J.A.United C2 – Zwanenburg C2 12.30 u
J.A.United C3 – DSOV C2 14.30 u
J.A.United C4 – VVC C4 12.30 u
Legm.vogels C3 - J.A.United C5 14.30 u

Pupillen
Overbos D1 - J.A.United D1 11.00 u
Arsenal D2 - J.A.United D2 10.30 u
Buitenveldert D3 - J.A.United D3 11.15 u
J.A.United D4 – Pancratius D7 11.15 u
J.A.United D5 – Overbos D6 11.15 u
DIOS D6 - J.A.United D6 11.00 u
Kon.HFC E4 - J.A.United E1 9.30 u
AFC E6 - J.A.United E2 10.30 u
J.A.United E3 – Legm.vogels E4 11.00 u
J.A.United E4 – AFC E8 9.30 u
Sp.Martinus E4 - J.A.United E5 10.15 u
J.A.United E6 – DSOV E5 9.30 u
VVC E9 - J.A.United E8 9.30 u
J.A.United E9 – Roda’23 E 11 11.00 u
DIOS E11 - J.A.United E10 10.00 u
Overbos E13 - J.A.United E11 11.45 u
J.A.United E 12 – Hillegom E 13 9.30 u
De Meer F1 - J.A.United F2 9.00 u
J.A.United F3 – Buitenveldert F5 9.00 u
Buitenboys F7 - J.A.United F4 10.30 u
J.A.United F5 – Sp.Martinus F3 9.00 u
Legm.vogels F8 - J.A.United F6G 13.00 u
Legm.vogels F9 - J.A.United F7G 13.00 u 
J.A.United F8 – KDO F4 9.00 u
Amstelveen F6 - J.A.United F9 10.15 u
J.A.United F10 – Badhoevedorp F4 9.00 u

Meisjes
J.A.United MB.1 – Velsen MB.1 14.30 u
Tos Actief MB.1 - J.A.United MB.2 12.30 u
Zandvoort MC.1 - J.A.United MC.1 11.30 u
J.A.United MD.1 – Hillegom MD.1 11.00 u

RKDES
Pupillen
RKDES D1 – Amstelveen D1 9.30 u
Arsenal D3 - RKDES D2 9.30 u
Alliance’22 D5 - RKDES D3 9.30 u
RKDES E1 – AFC E4 11.00 u
Legm.vogels E5 – RKDES E2 11.00 u
RKDES E3 – Ouderkerk E4 11.00 u
RKDES E4 – Legm.vogels E 10 11.00 u
RKDES E5 – ZSGO/WMS E4 9.30 u
RKDES E6 – Hillegom E 12 11.00 u
DIOS E14 - RKDES E7 8.30 u
Pancratius F3 – RKDES F1 9.00 u

RKDES F2 – Buitenveldert F4 9.30 u
Waterwijk F8 - RKDES F3  12.00 u
Roda’23 F 10 - RKDES F4 10.45 u
RKVAVIC F4 – RKDES F5 9.00 u
RKDES F6 – RKAVIC F5 9.30 u
DSOV F8 – RKDES F7 10.15 u

Vrouwen
Sportlust’46 VR.1 - RKDES VR.1 15.00 u
DVVA VR.4 - RKDES VR.2 14.30 u

Meisjes
RKDES MC.1 – Legm.vogels MC.2 11.00 u
Buitenveldert MD.2 - RKDES MD.1 9.45 u
RKDES ME.1 – SVIJ ME.1 9.30 u

SCW
Voorland 1 - SCW 1 14.30 u
SCW 2 – CSW 4 12.00 u
NFC 2 - SCW 3 14.00 u
De Germaan 2 - SCW 4 14.00 u
Roda’23 Vet.3 - SCW Vet.1 14.30 u
SCW Vet.2 – TOG Vet.1 14.30 u
AFC Vet.3 - SCW Vet.3 14.45 u

Junioren
Victoria A1 – SCW A1 13.30 u
SCW B1 – AMVJ B2 14.00 u
SCW C1 – J.A.United C1 11.45 u
AMVJ C1 - SCW C2 10.00 u

Pupillen
UNO D2 – SCW D1 11.00 u
SCW D2 – DSOV D4 9.30 u
SCW E3 – Pancratius E 14 9.30 u
Legm.vogels F6 - SCW F2 13.00 u
SCW F3 – Zandvoort F3 9.30 u
SCW F4 – Nw.Sloten F7 9.30 u

Vrouwen
AMVJ VR.1 - SCW VR.1 12.30 u

Meisjes
Buitenveldert MB.1 - SCW MB.1 12.30 u
Overbos MD.2 - SCW MD.1 15.00 u
SCW ME.1 – Buitenveldert ME.5 9.30 u

Zondag 28 oktober
RKAV
BFC 1 - RKAV 1 14.00 u
RKAV 2 – AGB 3 11.00 u
DIOS 5 - RKAV 4 14.30 u
Nautilus 3 - RKAV 5 14.00 u
RKDES 6 - RKAV 6 14.00 u 
RKAV 7 – AFC 11 14.00 u

Vrouwen
UNO VR.3 - RKAV VR.1 14.30 u

RKDES
RKDES 1 – Weesp 1 14.00 u
RKDES 2 – Pancratius 2 11.00 u
RKDES 3 – RKAVIC 2 12.00 u
RKDES 5 – AS’80 3 14.00 u
RKDES 6 – RKAV 6 14.00 u
DSK 4 - RKDES 7 9.30 u

Junioren
Hillegom A1 - RKDES A1 11.00 u
RAP B1 - RKDES B1 12.00 u
Sp.Martinus B3 - RKDES B2 9.30 u
Diemen C1 - RKDES C1 10.00 u
RKDES C2 – AS’80 C5 12.00 u
AS’80 C6 - RKDES C3 9.00 u

Foto Jaap Maars.

Wedstrijden VeldvoetbalInternationaal trampolinetoernooi
Aalsmeer Flower Cup viert 
twintigste jubileum
Aalsmeer - Op 16 maart volgend 
jaar wordt de twintigste jubileum 
editie van de Aalsmeer Flower Cup 
in sporthal de Bloemhof gehou-
den. Sinds 1975 is de Flower Cup 
één van de grootste open trampoli-
ne toernooien ter wereld. Hoewel de 
Aalsmeer Flower Cup nog ver weg 
lijkt, zijn de voorbereidingen inmid-
dels alweer in volle gang. Het toer-
nooi is de afgelopen jaren erg po-
pulair geweest. De afgelopen edi-
ties was het deelnemerslimiet keer 
op keer gevuld, met in 2011 wel 380 
deelnemers van over de hele wereld. 
Er waren bijvoorbeeld springers uit 
Canada, Polen, Zwitserland en ook 
het nationale team van de Verenig-
de Staten was naar Aalsmeer afge-
reisd. Dat de Aalsmeer Flower Cup 
van hoog niveau is, is duidelijk. Zo 
heeft de winnares uit 2011, de Ame-
rikaanse Savannah Vinsant, de af-
gelopen zomer een zesde plaats be-
haald op de Olympische Spelen. Zij 
is echter niet de enige Olympisch 
deelneemster die al eens mee heeft 
gedaan aan dit grote toernooi, ook 
de Nederlandse Olympiër Rea Len-
ders heeft al in verschillende edi-
ties van de Aalsmeer Flower Cup 
deelgenomen. Dat de Flower Cup 
zo groot en belangrijk is voor veel 
springers is mooi, maar hier is wel 
een enorme organisatie voor nodig. 

De stichting Aalsmeer Flower Cup 
zorgt ervoor dat het elk jaar weer 
een mooie wedstrijd wordt. Deze or-
ganisatie bestaat puur uit vrijwilli-
gers, die met veel plezier hun hart 
geven aan de sport. Zonder deze 
vrijwilligers zou er geen Aalsmeer 
Flower Cup kunnen bestaan. Zo 
hielpen er in 2011 achttien mensen 
mee in de voorbereiding en waren 
er op de dag zelf wel zestig vrijwilli-
gers paraat om de wedstrijd in goe-
de banen te leiden. 
Voor het bestaan van de Aalsmeer 
Flower Cup zijn sponsoren erg be-
langrijk. Gelukkig zijn er al velen 
trouwe sponsoren die het grote 
toernooi elk jaar opnieuw steunen. 
Toch komen er ook elk jaar nieuwe 
sponsoren bij en dit wordt natuurlijk 
op prijs gesteld. Ook dit jaar is de 
organisatie weer opzoek naar nieu-
we sponsoren die willen steunen om 
deze geweldige wedstrijd (die bo-
vendien Aalsmeer op de kaart zet) 
weer mogelijk te maken. Bij interes-
se en voor meer informatie kan ge-
keken worden op de website: www.
flowercup.nl. De inschrijvingen voor 
de komende editie zijn alweer ge-
opend. Er is nog tot 31 januari de 
tijd om in te schrijven. Het twintig-
jarige bestaan van de Aalsmeer Flo-
wer Cup belooft een mooie editie te 
worden!

Handbal eredivisie heren

Aalsmeer heeft geen 
kind aan AHV Swift
Aalsmeer - Was AHV Swift in het 
verleden nog wel eens en lastige te-
genstander voor FIQAS Aalsmeer, 
dit keer hadden de mannen geen 
enkele moeite met de ploeg uit Arn-
hem.
Vorig seizoen was in de nacompe-
titie nog van de Arnhemmers verlo-
ren en het jaar daarvoor zelfs twee 
keer: uit en thuis. Zaterdag 20 ok-
tober had FIQAS Aalsmeer echter 
geen kind aan AHV Swift. De tegen-
stander – waar bijna alles van talent 
Dario Polman moet komen - kon het 
tempo een kleine tien minuten bij-
houden (4-4), daarna nam FIQAS 
Aalsmeer het initiatief in de wed-
strijd over. Eerst was het Wai Wong 
die een paar keer sterk door ging, 
daarna werd er gescoord vanuit al-
le hoeken en het ene doelpunt was 
nog mooier dan het andere. De 9-6 
van Frank Lübbert – vanaf de cirkel 
achter de rug om gescoord – was 
bijvoorbeeld zo’n fraaie, maar ook 
de lobjes en andere doelpunten van 
Djordje Stevanovic waren om in te 
lijsten en natuurlijk de vlieger van 
Robin Boomhouwer, vlak voor rust: 
23-13. Enige smet op de eerste der-
tig minuten was het uitvallen van 
Jimmy Castien, die in het gezicht 

werd geraakt en daar een gebroken 
neus aan overhield. Hij zal een paar 
weken rust moeten houden.
In de tweede helft ging FIQAS 
Aalsmeer vrolijk verder waar het 
gebleven was. Swift speelde op-
nieuw mandekking op Wai Wong. 
Dat hadden ze eerder ook al ge-
daan, en toen nam Djordje de lei-
ding van de opbouw over. Nu ging 
Wai naar de kant en kreeg bijvoor-
beeld Luuk Obbens, maar later ook 
de jonge Michael Kamsteeg speel-
tijd. Het maakte voor het verloop 
van de wedstrijd weinig uit. Rem-
co van Dam en Djordje scoorden 
van afstand, Rodrigo werd prachtig 
vrij gespeeld aan de cirkel en Mi-
chael (rechterhoek) en Jelmer van 
Stam (linkerhoek) kwamen ook re-
gelmatig vrij. Het publiek kreeg nog 
een vlieger voorgeschoteld (van 
Remco, aangespeeld door Jelmer) 
en zag het uiteindelijk 42-22 wor-
den. Doordat ook Quintus en Hur-
ry Up wonnen, verandert er weinig 
in de top van de eredivisie. Komen-
de zaterdag 27 oktober krijgt FIQAS 
Aalsmeer eredivisie debutant Her-
cules op bezoek. De wedstrijd be-
gint om 20.45 uur in sporthal De 
Bloemhof aan de Hornweg. 

Handbal eredivisie
Dames naar vijfde plaats!
Aalsmeer - De dames van FIQAS 
Aalsmeer hebben bijzonder goe-
de zaken gedaan door van Hand-
bal Venlo te winnen: het betekent 
dat ze inmiddels vijfde staan in de 
eredivisie!
Het was een bizarre wedstrijd, za-
terdag 20 oktober in de Bloemhof. 
Bij vlagen speelden de dames van 
Aalsmeer prachtig handbal, maar… 
het ging af en toe ook bijna mis.
De wedstrijd begon met een offen-
sief van Handbal Venlo, een ploeg 
die vooraf één plaats lager stond 
dan FIQAS Aalsmeer. Zij kwamen 
via 0-2 op een 3-5 voorsprong na 
een minuut of zeven. Het lukte de 
Aalsmeerse dames in deze fase ook 
steeds niet de cirkelspeelster te be-
reiken. Hierna ging het beter lopen. 
Alyssa Alings zorgde voor de aan-
sluiting, Celine Bootsman verricht-
te een belangrijke redding, Teuntje 
Schaefers maakte gelijk en haar zus 
Roza verzilverde een break out: 6-5. 
Venlo knokte terug: 8-8, maar via 
Priscilla Bergman en Teuntje Schae-
fers werd de marge opnieuw twee: 
10-8. Toen kreeg FIQAS Aalsmeer 
te maken met twee tijdstraffen bin-
nen twintig seconden en kwam dus 
met vier speelsters tegenover zes 
van Venlo te staan. Sharelle Maar-
se wist desondanks te scoren en dat 
leverde haar een enorm applaus op! 
Even later was er echter een der-
de tijdstraf voor FIQAS Aalsmeer 
en daar profiteerde Venlo dankbaar 
van: 11-11. In de slotfase kwamen 
de Aalsmeerse dames sterk terug. 
Opnieuw liet Alyssa Alings zien hoe 

belangrijk ze voor de ploeg is. Maar 
ook Samentha de Soet en Britt Hol-
ster scoorden fraai. Het leverde een 
comfortabele 20-15 voorsprong op 
bij rust. In de tweede helft leek er 
in eerste instantie geen vuiltje aan 
de lucht voor FIQAS Aalsmeer, dat 
het verschil op vier wist te houden. 
Na een kleine tien minuten sloop er 
echter toch wat onnauwkeurigheid 
in het spel. Er werden twee straf-
worpen gemist en de dekking sloot 
iets minder goed. Zo nam Venlo de 
leiding zelfs over: 24-25. Ingrid Kui-
per en Roza Schaefers wisten de 
wedstrijd weer te kantelen: 28-25. 

En hoewel er daarna nog wel wat 
kansen werden gemist kond FIQAS 
Aalsmeer die marge vasthouden, 
want ook bij Venlo was het beste er 
af. Bij 33-29 en met nog een paar 
minuten op de klok, leek de over-
winning dan ook veilig gesteld. Toch 
werd de slotfase nog spannend, 
omdat de Limburgse dames twee 
keer snel achter elkaar scoorden 
en ook nog een strafworp benutten: 
33-32. Maar FIQAS Aalsmeer hield 
stand en hoewel de ploeg het zich-
zelf af en toe erg moeilijk had ge-
maakt gingen de dames toch als de 
terechte winnaar van het veld. De 
winst leverde hen bovendien de vijf-
de plaats op! Komende zaterdag 27 
oktober komen de dames van E&O 
naar de Bloemhof en dat belooft op-
nieuw een spannende partij te wor-
den! De wedstrijd begint om 18.45 
uur en uiteraard is publiek ter aan-
moediging van harte welkom. 

‘On the move’ groepen 6 
basisscholen in gemeente
Aalsmeer - Op 9 en 10 oktober 
was het een gezellige drukte in de 
sporthallen van de Proosdijhal en 
de Bloemhof. Een kleine 500 leerlin-
gen uit de groepen 6 van de basis-
scholen uit Aalsmeer en Kudelstaart 
verzamelden zich voor de jaarlijk-
se startactiviteit van het On the mo-
ve project. Wethouder Ad Verburg 
opende het On the move schooljaar 
met een enthousiaste toespraak. Hij 
noemde het bijzonder dat dit school-
jaar voor het eerst alle 10 de basis-
scholen uit Aalsmeer en Kudelstaart 
deelnemen en prees de scholen dat 
zij de gezonde boodschap niet al-
leen meer in groep 6, maar binnen 
de hele school uitdragen. 
Inmiddels stonden de leerlingen te 
trappelen om te beginnen aan een 
ochtend vol activiteiten op het ge-
bied van gezonde voeding en be-
wegen. Zo leerden de kinderen ver-
schillende acrobatische trucs met 
een springtouw, deden ze de gekste 

oefeningen met een basketbal, werd 
er gedanst op dansmatten en wer-
den de hersens gekraakt bij de gro-
te voedingsquiz. Tot slot mochten de 
kinderen nog hun eigen On the mo-
ve schort, shirt of bidon versieren 
met hun eigen gezonde boodschap. 
Kortom, het was ook dit jaar weer 
een feestje! Maar er zit wel degelijk 
een serieuze gedachte achter deze 
activiteiten. On the move heeft na-
melijk als doel bij te dragen aan de 
bewustwording van het belang van 
een gezonde leefstijl bij de school, 
kinderen en ouders. Niet alleen tij-
dens deze startactiviteit, maar het 
hele jaar door. De school bedenkt 
samen met ouders, de GGD, en 
Sportservice een gezond program-
ma op maat van de school. Op de-
ze manier wordt gedurende het he-
le schooljaar regelmatig in de ver-
schillende groepen aandacht be-
steed aan het lekkere van gezond 
eten en het leuke van bewegen. 

Handbal jeugd
B1 start binnen met winst
Kudelstaart - De eerste hand-
balwedstrijd van het binnensei-
zoen stond afgelopen zondag voor 
RKDES B1 op het programma. Te-
genstander was BDC en de wed-
strijd werd geleid door scheidsrech-
ter Aart Kolle. Ondanks het vroege 

uur zag een groot aantal bezoekers 
een spannende wedstrijd, waar RK-
DES wel de betere bleek. De eer-
ste helft werd afgesloten met 11-1 
in het voordeel van de Kudelstaartse 
meiden en uiteindelijk werd de B1 
beloond met een 18-7 overwinning. 

OBS De Zevensprong 150 jaar
Rosia en Sem winnaars 
ballonnenwedstrijd
Rijsenhout - OBS De Zevensprong 
in Rijsenhout bestaat dit schooljaar 
150 jaar. Het belooft een jaar vol ac-
tiviteiten te worden. Op woensdag 5 
september begon het met het opla-
ten van ballonnen. Drie, twee, één 
en go, en daar gingen ze: 200 bal-
lonnen kozen hun weg naar hope-
lijk verre oorden Dat ze richting het 
oosten gingen konden de kinderen 
wel zien, maar hoe ver zouden ze ko-
men? In de afgelopen weken kwa-
men de kaartjes stuk voor stuk terug 
op school. Elke dag bij de post was 
de spanning groot. Noorden, Ech-
teld, rond Utrecht, Veluwe, richting 
Duitsland, maar welke zou het ver-

ste komen? De dag voor de herfst-
vakantie sloot de wedstrijd. In to-
taal waren er toen zo’n 20 kaartjes 
teruggekomen. Ze hingen allemaal 
bij de kaart van Nederland, de af-
stand meten was niet meer zo moei-
lijk. De winnaars kwamen allebei uit 
groep 3. Bij de meisjes is Rosia de 
gelukkige. Haar ballon kwam terecht 
in Meddo, 178 kilometer bij Rijsen-
hout vandaan. Vlak bij de Duitse 
grens dus. Bij de jongens is Sem uit 
groep 3 de winnaar. Zijn ballon reis-
de wel 187 kilometer en landde toen 
in Vreden, net in Duitsland. Allebei 
van harte gefeliciteerd en veel ple-
zier met jullie oorkonde en prijs.
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Voetbal zondag
RKAV verliest van Amsterdam
Aalsmeer - Zwalkend schip dreigt 
kapitein te verliezen, als het niet 
gaat zoals je zou willen, dan baal je 
natuurlijk als een stekker. Als er één 
iemand vorige week zondagmiddag 
baalde, dan was het wel trainer Dirk 
Cornelissen. De maat was vol en dat 
liet hij dan ook duidelijk merken. De 
reactie was ook een totaal afreage-
ren van wat er op het veld gepres-
teerd was. De eerste kans was toch 
wel voor RKAV. Alexander Goes 
kreeg een niet te missen kans. Hij 
veroverde de bal van een tegenstan-
der en ging alleen op de doelman 
van F.C. Amsterdam af, maar faalde 
volkomen in de afwerking. De eerste 
aanval van de bezoekers liep voor 
hen goed af. Het niet goed wegwer-
ken van de bal was er de oorzaak 
van dat de aanvaller van F.C. Am-
sterdam, Okyere, de bal heel een-
voudig achter doelman van Halm 
kon intikken: 0-1 Dat was een he-
le grote domper, men moest nu al-
le zeilen bijzetten om tot een bevre-
digend resultaat te komen. Dat luk-
te voor de rust totaal niet. De twee-

de helft gaf een geheel ander RKAV 
te zien. Er zat meer strijdlust in, maar 
dit werd niet in doelpunten omge-
zet. Voorin faalde de spelers op al-
le fronten. Het duurde eeuwig voor 
men in het vijandelijk gebied kwam. 
Kwam men er wel, dan was het ho-
peloos zoeken naar een goede af-
werking. Alexander Goes probeerde 
het, maar zijn inzet kwam in het zij-
net. En een kopbal van Vincent van 
de Laan ging maar rakelings over. 
Door een overtreding op Robert 
Jansen, kreeg RKAV een strafschop 
toegewezen die door Barry Sprin-
gintveld onberispelijk werd inge-
schoten: 1-1. Maar lang heeft RKAV 
niet van deze gelijke stand kunnen 
genieten. Een slecht genomen uit-
trap kwam bij Amankwah van F.C. 
Amsterdam, die liet op zijn beurt de 
gehele verdediging van RKAV zijn 
hielen zien en op deze inzet was 
ook van Halm kansloos: 1-2. En dit 
was tevens de eindstand. Afgelopen 
zondag was er geen competitiewed-
strijd voor RKAV.
Theo Nagtegaal

Kwakelse damteam stunt 
in de hoofdklasse!
De Kwakel - Een ijselijke vreugde-
kreet klonk rond het middernachte-
lijk uur door Almere, het was Rene 
de Jong die het uitschreeuwde na 
zijn beslissende overwinning voor 
damclub Kunst & Genoegen. Op 
de maandagavond vertrok het eer-
ste team van K&G met enige vrees 
naar Almere. Het eerste team was 
aldaar vorig seizoen gedegradeerd 
uit de ereklasse en K&G promoveer-
de juist vorig seizoen uit de eerste 
klasse. Twee klasse verschil leek een 
hele zware opgave voor de Kwake-
laars te worden en dat werd het ook. 
Kopman Wim Keessen kwam in een 
hekstelling terecht waarin hij hard 
moest knokken om het hoofd bo-
ven water te houden. Adrie Voorn 
probeerde zijn tegenstander te om-
singelen, na zo een kleine drie uur 
dammen gooide Adrie de knuppel in 
het hoederhok door verrassend een 
hangend schijf te creëren. Eén partij 
was toen al afgelopen, Piet van der 
Poel kwam een schijf voor, maar dat 
werd aan alle kanten bedreigd. Op 
het moment dat Piet dacht dat het 
schijf in veiligheid kwam, werd hij 
verrast door een damzet. Piet kon 
de dam nog wel vangen, maar in 
het eindspel ging het toch nog mis, 
2-0 achterstand. Op bord 1 wist Wim 
Keessen fraai uit de opsluiting te ko-

men en daarmee remise af te dwin-
gen, 3-1 achterstand. De tegenstan-
der van Adrie offerde een schijf om 
uit zijn benarde stelling te komen. 
Toen hij later ook nog moest offeren 
om dam te halen, wikkelde Adrie be-
kwaam af naar een overmacht eind-
spel, de teams stonden weer ge-
lijk. Alle ogen werden gericht op de 
partij van Rene de Jong, alle kanten 
kon deze partij uit, zeker nadat bei-
de dammers op dam kwamen. De 
dam van Rene peuzelde in het eind-
spel verschillende schijven van zijn 
tegenstander op. Uiteindelijk bleef 
er een 4 om 1 eindspel over dat voor 
de damkenners voldoende is voor 
winst. Rene voerde dat goed uit, gaf 
drie dammen weg maar sloeg met 
zijn laatste dam de partij uit, 3-5 ze-
ge voor K&G. Tegen enen in de nacht 
kwam het team voldaan in De Kwa-
kel terug. Deze week komt Enkhui-
zen op bezoek in ’t Fort, zij eindigde 
het vorig seizoen op de derde plaats 
in de hoofdklasse. Wederom een 
zware klus, maar wie weet, na deze 
schitterende zege is het zelfvertrou-
wen toegenomen. Het tweede team 
speelde thuis tegen het tweede van 
Almere, de eindstand werd 4-4. De 
sluwe vos Leo Hoogervorst behaalde 
in deze wedstrijd een belangrijke ze-
ge voor zijn team.

Op de foto: Het eerste team van damclub K&G.

Aalsmeer - Het speelseizoen van 
BV de Pomp leverde met klaverjas-
sen, hartenjagen en sjoelen weer 
een gezellige avond op. Er zijn zes 
winnaars uit voortgekomen, die lief-
hebbers van spelletjes uitdagen om 
op maandag 19 november revanche 
te komen nemen. Het klaverjassen is 
gewonnen door Krijna Verhoef met 
5029 punten en de poedelprijs is 
uitgereikt aan mevrouw van Es met 
4157 punten. Er kon ook gesjoeld 
worden en Salud Meijer werd win-
naar hiervan met 574 punten. Een 
mooie poedelprijs mocht Sebastiaan 

Poel’s Eye in Dorpshuis
Ans en Henny in de finale
Kudelstaart - Op de afgelopen 
speelavond van de Poel’s Eye waren 
extra prijzen te winnen. 
Normaal zijn er zes prijzen te win-
nen: Vier voor de finalisten in de 
beide A ronden en twee voor de 
winnaars in de beide B ronden. Op 
de afgelopen speelavond waren 
echter acht prijzen. Hierdoor kregen 
de verliezers in de beide B ronde fi-
nales dit keer méér dan een eervolle 
vermelding. Gilbert ven Eijk en Hen-
ny Taal hadden dus een extra reden 
om tevreden te zijn. Het bereiken 
van de finales op zich had hun al te-
vreden gestemd. Zo boekte Gilbert 
een knappe overwinning op Peter 
van de Laarse in de halve finale van 
de B winnaar ronde. Helaas voor 
Gilbert was Michel van Galen na 
een spannende finale net iets snel-
ler met het vinden van de juiste dub-
bels. Het was voor Michel, een dar-
ter van het eerste uur, zijn zesde fi-
nale en tweede titel ooit bij de Poel’s 
Eye. Jan van Zanten en Peter van 
de Laarse bereikten in deze ronde 
de halve finale. De B verliezerronde 
werd een geheel vrouwelijke aan-
gelegenheid. Sinds de samenvoe-
ging van de dames en heren heeft 
de Poel’s Eye vier niveaus. Er werd 
niet langer geselecteerd op het 
man- of vrouw zijn, maar op sterk-
te. Aan het begin van de speelavond 
kon iedereen bij elkaar in de poule 
terecht komen. Door een tweevou-
dige splitsing formeerden zich uit-
eindelijk vier niveaus. Aan het ein-
de van dit geweld bleken dus twee 
vouwen de sterkste in de B verlie-
zerronde. Voor Henny Taal was het 
haar derde finale sinds het vier ni-
veau systeem. Helaas voor haar ver-
loor ze ook deze finale. Ans Engel 
doorbrak daarentegen deze ‘nega-

tieve’ reeks. Ook zij had haar vorige 
finale verloren, maar nu won zij voor 
het eerst ooit (in het vier niveau sy-
steem). Hiermee werd zij echter niet 
de eerste vrouwelijke winnares. Zo 
wist Angelique Maarse alweer drie 
titels te verzamelen op het B niveau. 
En om maar aan te geven dat de 
dames hun mannetje staan tussen 
de heren, ook op het hoogste ni-
veau wonnen de dames meermaals: 
Floor van Zanten (vijf keer), Rilana 
Erades (twee keer) en Ilona Bak ze-
gevierden ooit in de A winnaar ron-
de. Op de afgelopen Poel’s Eye won 
Danny Zorn de speelavond. Het was 
zijn dertiende speelavond overwin-
ning ooit. Tegenstander Bak wist zijn 
aantal overwinningen (20) dus niet 
uit te breiden. Remco Pannekoek en 
Joost Roos presteerden ook uitste-
kend, zij bereikten knap de halve fi-
nale. Remco gaf zijn prestatie ex-
tra glans door de hoogste uitgooi 
van de avond te gooien. Ilona Bak, 
Nick Weiland en Huib Gootjes reik-
ten tot de laatste acht. In de A ver-
liezerronde, het tweede niveau, won 
Tom Keijzer. Danny de Hartog was 
de finalist en Marco Cornelissen en 
Ronald Baars bereikten de halve fi-
nale. John Guldemond, Hubert Jur-
ka en William Hunitetu bereikten de 
kwartfinales. Naast de acht bloe-
men waren er ook twee ‘optionele’ 
prijzen. Er waren op de afgelopen 
speelavond echter geen winnaars 
van het prijzengeld van ‘De Mystery 
Out’ en ‘de Triple Pot’ waardoor het 
bedrag van beide spellen weer iets 
opliep. De volgende speelavond is 
morgen, vrijdag 26 oktober, in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. De in-
schrijving sluit om 19.45 uur, deel-
name kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. 

De dames Henny (links) en Ans stonden hun ‘mannetje’ in de finale.

Korfbal
Sterk slot veldcompetitie VZOD
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
speelde VZOD haar laatste veld-
wedstrijd voor dat de zaal weer 
wordt opgezocht. VZOD moest het 
opnemen tegen Kesteren en na de 
deceptie van afgelopen zaterdag 
was het zaak om de koppies weer 
allemaal in de juiste richting te krij-
gen. Gesprekken onderling de af-
gelopen week gaven veel vertrou-
wen voor de wedstrijd. Heerlijk korf-
balweer, geen wind, het spelletje 
dat coach Frits Visser graag speelt 
kon nu goed uitgevoerd worden en 
zo gebeurde het ook. Het kunstgras 
van VZOD is hard aan vervanging 
toe en was zaterdag slecht bespeel-
baar, met zandhopen op diverse 
plaatsen. Voor VZOD is het te hopen 
dat de gemeente Aalsmeer hier snel 
iets aan doet. Op dit moeilijk be-
speelbare veld ging de wedstrijd los. 
Voorafgaand aan deze wedstrijd liet 
VZOD 2 zien dat er met scherp ge-
schoten kon worden want zij stuur-
den het tweede van Kesteren met 
15-3 naar huis. Het bleek al snel dat 
er voor Kesteren deze middag niet 
veel te halen viel, een scherp en 
tot op het bot gemotiveerd VZOD 
maakte deze middag gehakt van 
Kesteren. Binnen 15 minuten stond 
er al een stand van 7-1 op het sco-
rebord en vanaf dat moment was 
het al geen echte wedstrijd meer. 
Kesteren probeerde het wel maar 
kon alleen scoren als VZOD ver-
slapte en ongeconcentreerd ver-
dedigde. Zo werd er een ruststand 
van 11 tegen 4 bereikt. Na de rust 
toch een ander VZOD op het veld, 
onderling gepraat maakte het spel 
er niet beter op en zo kon Keste-
ren een moment in het spel komen, 
want van een riante 14-5 werd het in 
5 minuten tijd 14-9 en liet VZOD het 
mindere spel van de wedstrijd zien. 
Lang duurde het niet of VZOD pak-
te de handschoen weer op, gecon-
centreerd werd er weer verdedigd 
en belangrijk, ook weer aangevallen 
en ging men weer verder waar het 
voor de rust gebleven was. De één 
nog mooier dan de ander en toen 
de wedstrijd was afgelopen stond 

het 20 tegen 9. Een sterke wedstrijd 
met veel doelpunten en, wat be-
langrijk is, een goed gevoel zo vlak 
voor het zaalseizoen. Coach Visser 
verwoordde het zo: “Na het verlies 
van vorige week waren we gebrand 
om te winnen. Kesteren is daar het 
slachtoffer van geworden. Deze 
score biedt een goed uitgangspunt 
voor de zaal.” Naast de overwinning 
van VZOD 2 speelde ook VZOD E1 
nog haar laatste veldwedstrijd maar 
verloor deze met 3-1.

Wouter Vermeulen goed op dreef 
met 5 doelpunten.

Ramp met 505 punten in ontvangst 
nemen. Het hartenjagen had net als 
in september als winnaar Margriet 
de Vries met 152 punten en de poe-
delprijs ging naar Caroline Ramp 
met 224 punten. Na een prachti-
ge verloting met vele prijzen gingen 
de spelers tevreden na een gezelli-
ge avond huiswaarts. Kom ook eens 
naar een speelavond van de buurt-
vereniging. Locatie is ’t Baken in de 
Sportlaan 86 en er wordt gestart om 
20.00 uur. Telefonische informatie 
kan verkregen worden bij Caroline 
Ramp, 0297-344107.

IJsclub De Blauwe Beugel 
actief op diverse fronten
Rijsenhout - Het nieuwe schaats-
seizoen is al weer even onderweg, 
de thuisbaan in Haarlem opende op 
29 september de deuren voor het 
eerste publiek.
Voor de schaatsers van De Blau-
we Beugel, na een zomer van bos-
trainen, fietsen en skeeleren, een 
lekkere vroege start om alvast wat 
ijservaring op te doen voor de trai-
ningen en wedstrijden. Er hebben 
zich nogal wat veranderingen voor-
gedaan voor alle wedstrijdrijders die 
in de diverse teams en selecties uit-
komen. Veel verschuivingen vonden 
er plaats, zowel in de langebaan- als 
in de marathonteams. Door het op-
richten van een nieuwe langebaan-
ploeg zijn er ook weer nieuwe wed-
strijdleden bijgekomen; de nieuwe 
ploeg heet Challenge schaatsteam, 
met daarin voor de ijsclub acte-
rend Tamara Goossen, Mirte van der 
Eyden, Natasja van Wijk en Menno 
Kramer. In de baanselecties rijden 
dit seizoen Nicky van Leeuwen (ju-
nior A), terwijl Erik Kramer en Willi-
am Koole komend seizoen zijn op-
genomen in de Haarlemse C-selec-
tie. De marathonschaatsers Mats 
Stoltenborg, Bart van der Vlugt en 

Jasper van Tol komen het seizoen 
uit voor het marathonteam Payroll 
Romex Restate en zij zullen in de 
landelijk marathoncompetities uit-
komen in zowel de Top Divisie als 
de Eerste Divisie. Michiel Maerten 
rijdt ook dit seizoen weer voor de 
Ploeg BTB Riedas Goesting van de 
Stichting Marino en vertegenwoor-
digt daarin al jaren ijsclub De Blau-
we Beugel als vaste Eerste Divisie 
rijder. Een groot aantal leden van 
de ijsclub verblijft in de week van 
de herfstvakantie in Inzell voor een 
mooie trainingsweek. Er zal uiter-
aard veel geschaatst worden, met in 
de vroege ochtend de ijstrainingen, 
en er zullen ´s middags ook op de 
mountainbike leuke en pittige rou-
tes gereden gaan worden. 
Op de prachtige overdekte baan 
in Inzell worden tevens een aan-
tal wedstrijden gehouden waar de 
meeste jeugdrijders aan deel zul-
len nemen.
Voor meer informatie omtrent 
(schaats) nieuws, uitslagen, ver-
slagen en evenementen heeft IJs-
club De Blauwe Beugel een actie-
ve website die te raadplegen is via: 
www.ijsclubdeblauwebeugel.nl. 

Voetbal zaterdag
Aalsmeer zet AFC op zij
Aalsmeer - Aalsmeer heeft in het 
treffen met AFC aan het langste eind 
getrokken. De ploeg van trainer An-
thony Servinus boog een 0-1 ach-
terstand gedecideerd om in een 3-1 
overwinning. Lang viel er aan het 
goed gevulde sportpark aan de Dreef 
niets te beleven. Beide ploegen, vorig 
seizoen lang verwikkeld in de strijd 
om promotie, konden weinig opwin-
dends uitrichtten voor beide doe-
len. Thomas Harte haakte kort voor 
de wedstrijd af vanwege liesklach-
ten. Tom Doeswijk was zijn vervan-
ger en deed het uitstekend. De eerste 
helft kwam zeer moeizaam op gang. 
De thuisploeg had moeite met de op-
bouw en het aanvalstrio Neuvel, Yildiz 
en Koster waande zich lange tijd op 
een verlaten eiland zonder bal. De be-
zoekers, met trainer Wessel Colijn aan 
het roer, kwamen wellicht met iets 
meer intenties binnen de lijnen. Met 
enigszins verzorgd spel werd vaak 
de ervaren Gijs Roodbeen gezocht. 
Het was ook diezelfde Roodbeen die 
Smidt na zo’n twintig minuten op de 
proef stelde met een geplaatste kop-
bal. Smidt tikte de bal ternauwernood 
uit zijn doel. Aalsmeer stelde daar 
in de eerste helft alleen een misluk-
te doelpoging van Tom Doeswijk te-
genover. De jeugdige middenvelder 
pikte de bal fraai uit de lucht, maar 
vond AFC-doelman Berghuis op zijn 
pad. Ruim een kwartier na rust waren 
het de bezoekers die op voorsprong 
kwamen. Een lage voorzet vanaf links 
werd door Thomas Heemskerk bin-
nengetikt. 0-1. Aalsmeer schrok wak-
ker en verliet de behoudende stellin-
gen. Burak Sitil kreeg het sein zich 

naar voren te begeven en in een mum 
van tijd onderging Aalsmeer een ge-
daantewisseling. Met veel meer pas-
sie en strijd ging de thuisclub op 
jacht naar de gelijkmaker. Met een 
kans voor Koster was Aalsmeer er 
al dichtbij. Even later zag Neuvel zijn 
eerste gevaarlijke schot nog gekeerd 
door doelman Berghuis. Kort daar-
na was het wel raak voor Neuvel. Een 
hard schot met zijn gevaarlijke lin-
kerbeen verraste Berghuis in de kor-
te hoek: 1-1. Aalsmeer rook bloed en 
AFC moest terug. Salih Yildiz zorg-
de met zijn acties voor constant ge-
vaar aan de linkerkant. Een voorzet 
van Yildiz werd half weggewerkt en 
de bal viel zo voor de voeten van Si-
til. De ‘aanvaller’ pikte de bal uit de 
lucht en met zijn linkerbeen schoot hij 
hard raak: 2-1. Ruim 200 toeschou-
wers zagen een bijzonder aantrekke-
lijk laatste half uur. Het was kort na 
de 2-1 nog wel even billen knijpen 
toen Roodbeen maar rakelings voor-
langs schoot en Smidt een kopbal 
van Louis Stam maar net uit de krui-
sing tikte. Ruim vijf minuten voor tijd 
viel de beslissing. Invaller Lennart van 
der Dussen speelde zich aan de lin-
kerkant goed vrij en vond bij de eer-
ste paal broer Stefan. Die tikte vervol-
gens fraai bij de eerste paal binnen: 
3-1. Een uiteindelijk verdiende zege 
voor Aalsmeer. Daarmee blijven de 
bloemendorpers ook na speelronde 7 
ongeslagen, De achterstand op kop-
loper WV Hedw blijft slechts 2 pun-
ten. Volgende week gaat Alsmeer op 
bezoek bij Zandvoort. Een ploeg die 
terug te vinden is in de middenmoot.
Arno Maarse

Ronde 3 ZABO zaalvoetbal
Piller Sport neemt leiding!
Kudelstaart – De zaalvoetbalcom-
petitie van de ZABO Aalsmeer is af-
gelopen zaterdag 20 oktober voort-
gezet met de derde speelronde van 
het nieuwe seizoen. Er werd ditmaal 
gespeeld in de Proosdijsporthal en 
de wedstrijden stonden onder des-
kundige leiding van de scheidsrech-
ters Natasja van Loon, Klaas Boekel, 
Peter Meyer en Piet Ross. Van de 
vijf duels bleven er vier spannend 
tot het laatste fluitsignaal. De ope-
ningswedstrijd ging tussen Heem-
horst Watersport en FC East Euro-
pe. Deze zaalvoetbalpartij eindigde 
in 2-2. Vervolgens trad LEMO aan 
tegen Odido. LEMO had de eerste 
twee duels gewonnen maar moest 
nu een nipte nederlaag incasseren. 
Odido won de partij met de cijfers 
van 4-3.De wedstrijd tussen Am-
sec Beveiliging en Choekie’s Hair-
salon eindigde eveneens met één 
doelpunt verschil. Bij de rust leidde 
Choekie’s Hairsalon met 4-3 en uit-

eindelijk werd de eindstand 7-6. Het 
vierde duel van het avondje ZABO 
ging tussen koploper Piller Sport en 
LEMO Gaat Los. Het team van LE-
MO Gaat Los scoorde in de eer-
ste helft vier keer op rij. Vlak voor 
rust zorgde Piller Sport voor de aan-
sluitingstreffer en de ploeg herstel-
de zich in de tweede helft. Einduit-
slag: 4-4. Het slotduel van de der-
de speelronde werd gespeeld door 
Polish Shooter en Pottenshop. Van 
spanning was geen sprake, Po-
lish Shooter boekte een zeer ruime 
overwinning van 14-1. 
Nieuwe stand: Piller Sport 3-7, Po-
lish Shooter 3-6, Odido 3-6, LEMO 
3-6, FC East Europe 3-5, Choekie’s 
Hairsalon 3-4, Amsec Beveiliging 
3-3, Heemhorst Watersport 3-2, Le-
mo Gaat Los 3-2, Pottenshop 3-0. 
De vierde speelronde van de ZABO 
competitie volgt op zaterdag 3 no-
vember in sporthal de Bloemhof aan 
de Hornweg.

Aalsmeerse RFF domineert 
Porsche 944 Cup
Aalsmeer - Het Aalsmeerse race- 
en tuningbedrijf Race For Fun (RFF) 
heeft net als in 2010 de kampi-
oensauto geprepareerd in de Por-
sche 944 Cup. Zaterdag 20 oktober 
moest na een mooi seizoen de win-
naar bekend worden, Martin Huis-
man en Sander Roest stonden voor 
aanvang van de twee races gelijk in 
punten op kleine achterstand ge-
volgd door Johan Heil uit Aalsmeer. 
In beide races is Huisman eerste ge-
worden waardoor hij de titel op z’n 

naam schrijft. Roest werd in beide 
races tweede, Heil behield z’n derde 
plek in algemeen klassement. “Dit is 
een unieke gebeurtenis dat wij de 
totale top 3 van een klasse hebben 
geprepareerd en onderhouden”, al-
dus Harry Verkerk, samen met zijn 
zoon Patrick de trotse eigenaar van 
RFF. In de RS1 Klasse kwam de 
klassementswinnaar over de streep 
in een Porsche 968, ook raceklaar 
gemaakt door Verkerk, medewerker 
Rene en stageloper Jeroen. 

Franklin wint 
dartavond
Aalsmeer - Op dinsdag 23 oktober 
waren de darters in ‘t Middelpunt 
goed op dreef. Er was spanning, 
strijd, maar ook gezelligheid. Fran-
klin Dolk is eerste geworden, Bas 
Dolk tweede en Peter Bakker derde. 
De volgende dartavond is op dins-
dag 30 oktober. Om 20.00 uur wor-
den de pijlen ter hand genomen. De 
dartvereniging hoopt vele liefheb-
bers te mogen begroeten. 

BV de Pomp daagt u allen uit!
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Hoog gekaart bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart- Het gehele jaar door 
wordt er op de woensdagavonden 
gezellig gekaart in het Dorpshuis. 
Wie zin heeft om ook eens te ko-
men klaverjassen, is van harte wel-
kom. Het motto bij De Geluksvogels 
luidt: Gezelligheid is troef. Het kla-
verjassen begint om 20.00 uur. Op 
17 oktober is Theo Schols eerste ge-
worden met 5820 punten, op twee 
Jan Raadschelders met 5517 pun-
ten en op drie Ria van der Laan met 
5461 punten. De poedelprijs is uit-
gereikt aan Piet van Klaveren met 
3661 punten.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is woensdag 31 
oktober vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 17 oktober is ge-
wonnen door Stien Bosch met 5931 
punten, gevolgd door Antoon van 
Rijn met 5472 en Gerrit van der 
Geest met 5414 punten.

Sjoelcompetitie 
bij BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 1 no-
vember staat weer sjoelen op het 
programma van buurtvereniging 
Oostend. Om 20.00 uur wordt in ’t 
Middelpunt in de Wilhelminastraat 
55 achter de bakken plaatsgeno-
men. De zaal is vanaf 19.30 uur 
open voor een kopje thee of kof-
fie. Nieuwe sjoelers zijn van harte 
welkom. Het sjoelen is verschillen-
de groepen op 18 oktober is gewon-
nen door Jan Joore met 1805 pun-
ten, Emmy Schuit met 1798 punten, 
Johan van de Koppel met 1698 pun-
ten, Ria van de Koppel met 1642 
punten en Leen de Vries met 1569 
punten.

Ouderensoos 
BV Oostend
Aalsmeer - De volgende ouderen-
soos bij buurtvereniging Oostend is 
op donderdag 1 november in ge-
bouw ‘t Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat. De zaal gaat om 13.30 uur 
open, zodat de kaarters eerst kun-
nen genieten van een bakkie kof-
fie of thee voordat ze om 14.00 uur 
starten met het schudden van de 
kaarten. Het klaverjassen op 18 ok-
tober is gewonnen door de heer J. 
Alderden met 5173 punten, gevolgd 
door mevrouw Koot met 4858 en de 
heer C. Alderden met 4833 punten. 
De beste rummicupper bleek me-
vrouw B. Verhoef, op twee mevrouw 
T. Kuin.

Daan wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers van 13.30 
tot 16.30 uur een gezellige kaart-
middag in het Dorpshuis. Klaver-
jassen en jokeren staan op het pro-
gramma, er is ook gelegenheid voor 
rummicub en hartenjagen. Op don-
derdag 18 oktober is het klaverjas-
sen gewonnen door Daan Sandee 
met 5515 punten, gevolgd door Jan 
Weij met 5460 punten en op drie 
Cobie Bouwmeester met 5247 pun-
ten. Kees van der Meer won met 
148 punten het jokeren, op twee 
Bets Teunen met 176 punten. Ook 
zin in een gezellige kaartmiddag? 
Voor inlichtingen kan contact op-
genomen worden met mevrouws R. 
Pothuizen via 0297-340776.

Koppel Alderden 
en Tameris sterk!
Aalsmeer - Op maandag 29 oktober 
organiseert buurtvereniging Oost-
end een koppelspeelavond in ge-
bouw het Middelpunt in de Wilhel-
minastraat. Aanvang is 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur. Het kop-
pelkaarten op 15 oktober is gewon-
nen door J. Alderden en J. Tameris 
met 5805 punten, gevolgd door Hen-
ny en Vera met 5663 en Theo en Paul 
met 5451 punten. Bij het jokeren was 
Leni onverslaanbaar met 136 punten 
en de poedelprijs ging naar de heer 
Scharff met 387 punten.

Kienseizoen start 
in Sportzicht
Aalsmeer - Op woensdag 31 ok-
tober begint het nieuwe kiensei-
zoen in café Sportzicht. De speel-
avonden worden weer georga-
niseerd door Zaalvoetbalvereni-
ging Zekveldsport. Het kienseizoen 
loopt tot en met juni, met uitzonde-
ring van de maand december. Iede-
re laatste woensdag van de maand 
zijn kienliefhebbers van harte wel-
kom in de Sportlaan. De toegang is 
gratis. Om 20.00 uur begint het kie-
nen. Er worden negen gewone ron-
des gespeeld en één extra ronde. Er 
zijn leuke prijzen te winnen. 

Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond 
bridgeclub Strijd en Vriendschap op 
dinsdag 16 oktober.
Lijn A:
1 Hans Pothuizen en Elly Zandvliet 59,29
2 Krijnie en Jan Joore 57,14
3 Gré Aartse en Jasper Blom 53,21
4 Françoise Daudel en Wil Stokman 51,79
5 Martha en Theo Teunen 51,07
6 Matje en Juul Wentzel 50,36
7 M Joore en Herma Raggers 48,57
7 Alie Verseveld en Tiny v Zijverden 48,57
9 H.v.d. Laarse en Els Vermeer 47,50
10 Jan en Jaap Geleyn 47,14
Lijn B:
1 Theo Blom en Ko van Es 68,57
2 Coby Blom en Piet van Hoek 62,14
3 Rita v Leeuwen en A Korenromp 56,07
4 Henny de Graaf en Trees de Jong 52,50
5 Jan en Mien Korenwinder 50,36
6 André Lanser en Joris vd Zwaard 50,00
7 Jan Doeve en Rietje vd Zwaard 48,21
8 Oege de Jong en Wil Biesheuvel 47,14
9 Jan Oor en Gerard Pouw 45,00
10 Wil Groot en Trudy Stokkel 44,29
Lijn C:
1 Nelly Mul en Marry Tulp 64,43
2 Mieke en Guus van Neijenhof 57,64
3 Ger Lubbers en Gladys Maarse 55,14
-4 Annie en Sima Visser 52,00
-4 Joke Delfos en Alex Pannekoek 52,00
6 Klaas Maarse en Adri Otto 50,00
7 Maarten en Mary Jongkind 48,71
-8 Ben Wahlen en Huub Zandvliet 45,57
-8 Bep Brockhoff en A Roodenburg 45,57
10 Gerrit en Coby van Leeuwen 45,50

Twirlsters SV Omnia 
succesvol in Leimuiden
Aalsmeer - Zaterdag 20 oktober 
nam een aantal twirlsters van sport-
vereniging Omnia deel aan een 
wedstrijd in Leimuiden. In sport-
hal Het Spant was drumfanfare 
Mavileo de organiserende vereni-
ging. Als eerste mocht Rachel Via-
nen het spits afbijten op het onder-
deel 1-baton in de categorie juveni-
le beginner. Zij liet een mooi routi-
ne zien die goed was voor de derde 
plaats met 67,3 punten. Yvanka Wul-
ving startte sterk maar het tweede 
deel had ze iets teveel drops. Zij be-
haalde 63,8 punten en werd vijfde. 
In de categorie Preteen intermedi-
ate namen Selina Kok en Kim Ne-
derstigt het onder andere tegen el-

kaar op. Beide twirlden een mooie 
routine en Kim behaalde 75 pun-
ten, goed voor een derde plaats en 
definitief plaatsingspunten voor het 
NK op dit onderdeel. Selina behaal-
de fraai het goud met maar liefst 
77,2 punten. Solenne Köhler twirlde 
in de Preteen advanced klasse en 
wist ook het goud te bemachtigen 
met 80,5 als puntentotaal. Daar-
na stond het onderdeel 2-baton op 
het programma. Voor Rachel is dit 
een nieuw onderdeel dit seizoen. Zij 
liet beheerst een mooie show zien 
en werd tweede met 64 punten. Se-
lina pakte wederom goud in haar in-
termediate categorie met 78 punten, 
en Solenne deed er nog een schepje 

De twirlsters van SV Omnia die afgelopen weekend in actie kwamen. Achter 
v.l.n.r. Yvanka, Selina, Eefke, Kim en Solenne. Voor v.l.n.r. Ebony, Rachel, Ta-
ra en Laetischa. 

bovenop door in de advanced klas-
se haar directe tegenstander Femke 
Janmaat voor het eerst te verslaan 
met 82,7 punten. Vervolgens was 
het duo Selina en Kim aan de beurt. 
In hun nieuwe duopakken lieten zij 
een mooie show zien. Hier en daar 
wat ongelijk, maar toch goed voor 
goud met 72,7 punten. Het onder-
deel super X strut, vertegenwoor-
digd door Kim van SV Omnia 2000 
in de Preteen intermediate klasse, 
was goed voor goud. Intussen wa-
ren de peewees Laetischa en Ta-
ra gearriveerd voor het onderdeel 
rhythmic twirl. Zij lieten een mooie 
show zien, maar vielen helaas bui-
ten de prijzen. Tara werd vierde met 
64,6 en Laetischa zevende met 60 
punten. In de categorie juvenile be-
ginner namen Ebony, Yvanka en Ra-
chel het tegen nog vijf twirlsters op. 
Ebony behaalde heel knap de der-
de plaats met 65,3 punten. Rachel 
werd vierde met 65,2, net een tiende 
punt achter Ebony. Yvanka behaal-
de de vijfde plaats met 64,4 punten. 
Als laatste kwamen Solenne, Selina 
en Kim nog in actie in de Preteen 
advanced klasse. Elke week ver-
loopt de show weer iets beter. Dit 
keer ging Solenne er met de tweede 
plaats vandoor met 82,2 punten, ge-
volgd door Kim op de derde plaats 
met 81 punten. Selina werd vierde 
met 79.5 punten. Al met al kunnen 
de meisjes en hun trainsters Maai-
ke en Valerie weer terugkijken op 
een succesvolle wedstrijddag. Vol-
gend weekend staan de wedstrij-
den in Nieuwkoop en Pijnacker op 
het programma. Lijkt het je ook leuk 
om te komen twirlen? Voor meer in-
formatie over twirlen kan contact 
opgenomen worden met de Pro-
ductgroep Coördinatoren Sandra 
Kok of Linda Nederstigt per e-mail  
twirlen@svomnia.nl.

Zwemmers Oceanus snel 
op lange afstanden!
Aalsmeer - Op zondag 21 oktober 
reisden de zwemmers van Oceanus 
af naar Zaandam. Het eerste deel van 
het lange afstandscircuit stond op het 
programma. Zwemmers van alle leef-
tijden namen hieraan deel. De naam 
van de wedstrijd zegt het al, er wor-
den lange afstanden gezwommen 
respectievelijk 200, 400 en 800 meter 
stonden op het programma. Een he-
le klus vinden veel zwemmers, maar 
het resultaat mocht er zijn! Het eer-
ste programmanummer was de 200 
meter wisselslag. Giulia Corsi won de 
serie door in 3.01,11 de afstand af te 
leggen. De vier Oceanus-leden Sam 
Eveleens, Amber Bellaart, Isa van de 
Berg en Anouk Hilgers zwommen een 
mooi persoonlijk record. Jane Som-
meling presteerde goed op de 400 
meter vrije slag. Bij de jongens werd 

op de 200 meter wisselslag en de 400 
meter vrije slag persoonlijke records 
gezwommen door Thomas Weening 
en Finn Vos. Ook Rick Moens zwom 
goed op de 400 meter. De andere jon-
gens zwommen met de heren en per-
soonlijke records waren er voor Wes-
sel de Jong, Thomas Verouden, Bart 
Sommeling, Jetze Plat, Ruben van 
Vierzen, Mitchell Gonesh, Sebastiaan 
van de Born en Mike Engel. De jong-
ste zwemmers zwommen de 200 me-
ter vrije slag. Amber Celie won de se-
rie bij de meisjes en zwom de afstand 
in 3.07,11. Femme Bol en Gijs Hockx 
waren ook van de partij en alle drie 
leverden een mooie prestatie op deze 
eerste lange afstand. Het laatste pro-
grammaonderdeel was de 800 meter. 
De hoogste notering voor Oceanus 
was Eva van der Born. Zij zwom de af-

Isa Ebbinge, persoonlijk record.

stand in 10.26,63 sec. Marit Plat volg-
de haar op de voet en tikte een se-
conde later aan. Persoonlijke records 
waren er ook voor Isa en Luca Ebbin-
ge, Fabiënne Vork, Anouk van Noord, 
Bart Sommeling, Wessel de Jong, Arj-
en Bellaart, Jetze Plat, Dennis Wee-
ning, Daan Sommeling, Mike Engel 
en Lorenzo Kliffen. 

Najaarsseizoen korfbal
B1 van VZOD kampioen! 
Kudelstaart - Het najaarsseizoen 
voor de B1 van VZOD is afgelopen 
zaterdag afgesloten met het kampi-
oenschap. Het was een veldseizoen 
waarin goede wedstrijden werden 
afgewisseld met wat mindere wed-
strijden. Ondanks dat was de laat-
ste wedstrijd de inzet voor de eerste 
plek. De enige vraag was of dit team 
de zenuwen onder controle had om 
een goede wedstrijd voor eigen pu-
bliek te kunnen spelen. De regen-
achtige week werd, zoals voorspeld, 
ook met een regenachtige zater-
dag afgesloten. Dus werd de wed-
strijd, geleid door Eric Spaarga-
ren, onder drijfnatte omstandighe-
den gespeeld. Twee weken eerder 
was ZKV uit Zaandam ook al de te-
genstander en toen werd hier ruim-
schoots van gewonnen met 2-9. On-
derschatting speelde dus een cruci-
ale rol. Een motiverende peptalk en 
wijze woorden van de coach vorm-
den de start van de laatste wedstrijd 
op het veld. Zoals verwacht en af-
gesproken begon de B1 scherp en 
gefocust aan de wedstrijd. Ze kwa-
men al snel op een riante voor-
sprong. ZKV werd hier en daar ge-
vaarlijk maar door het goede ver-
dedigen van VZOD werd het niet té 
gevaarlijk. Met lange aanvallen en 
vele schoten had VZOD een goede 
eerste helft neergezet. De rust werd 
bereikt met een 6-1 stand. Dit had 
veel hoger kunnen liggen, maar het 

natte weer maakte het spel een stuk 
moeilijker en voorzichtiger. De twee-
de helft begon in dezelfde weersom-
standigheden en ondanks dat de fo-
cus en concentratie wat waren weg 
geëbd bleven de doelpunten vallen. 
Het kampioenschap kon de B1’ers 
van VZOD bijna niet meer ontgaan. 
Het enige doel was nog de wedstrijd 
zo goed mogelijk afsluiten en een 
zo hoog mogelijke score neer zet-
ten. De tweede helft was een ko-
pie van de eerste helft. Een veel be-
ter VZOD dat de wedstrijd domi-
neerde van begin tot eind. Na zestig 
minuten spelen vond scheidsrech-
ter Eric Spaargaren het genoeg ge-
weest en stond er een riante 11-2 
stand op het scorebord. Met negen 
punten uit zes wedstrijden hebben 
de leerlingen van coaches Wouter 
Vermeulen en Barry van Limpt een 
prima eerste seizoenshelft gedraaid. 
Nu is het zaak om deze vorm mee 
te nemen de zaalperiode in. “Waar 
we soms laconiek waren in bepaal-
de wedstrijden, was het deze wed-
strijd alles of niets. We zijn uitge-
gaan van onze eigen kracht en heb-
ben deze wedstrijd vanaf de eerste 
seconde gedomineerd. De taak was 
om de tegenstander meteen bij bal-
verlies vast te zetten en dat is uit-
stekend gebeurd. Deze vorm moe-
ten we vast houden en de stijgen-
de lijn doortrekken de zaal in”, aldus 
coach Wouter Vermeulen.

Koppelkaarten BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 26 
oktober is er weer koppelkaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan. 
Vanaf 20.00 uur worden de kaarten 
verdeeld. 

Om 19.30 uur opent het buurthuis 
de deuren en staan koffie en thee 
voor de kaarters klaar. Het kaarten 

op 19 oktober is gewonnen door 
Miep Bloemen met 5823 punten, op 
twee Rudolf Hausler met 5584 pun-
ten en op drie Krijna Verhoef met 
5515 punten. De poedelprijs is uit-
gereikt aan Rob de Vries met 3355 
punten. Bij het jokeren wist Trudy 
Knol met 366 punten de hoogste eer 
te behalen. Gon met 1059 punten 
kreeg de poedelprijs mee naar huis. 

Schaken
SCA3 maakt matige start 
Aalsmeer - Het derde team van 
Schaakclub Aalsmeer wist het nieu-
we seizoen niet winnend te begin-
nen. Tegen het op papier zwakke-
re Assendelft 2 leken de mannen 
van captain Tom van der Zee goe-
de kans te hebben, maar het liep al 
snel mis. Jan van Willigen blunderde 
al vroeg een stuk weg en kon opge-
ven en ook Jan van der Laarse delf-
de al snel het onderspit. 

Ook de andere Aalsmeerders ble-
ken niet allemaal even goed in vorm. 
Zowel Leo Buis als Tom van der Zee 
konden het niet bolwerken en ble-
ven met lege handen achter. Dat 
Marco Hutters verdienstelijk een re-

mise scoorde en Martin Steinhart 
goed wist te winnen maakte daar-
door niet meer uit: 1,5-4,5. 

Uitslagen interne competitie:
1 Vincent Jongkind - Cees Verburg 1-0
2 Huup Joosten - Peter Verschueren 0-1
3 Rik Konst - Fred Buskermolen 1-0
4 Gerrit Harting - Clemens Koster ½-½
5 Marco Hogenboom - A Spaargaren 1-0
6 Abdul Wasei - Peter de Jong 1-0
7 Gerard Verlaan - Mladen Cicek 0-1
8 Jurgen v.d. Zwaard - Theo Baars ½-½
9 Carel Kok - Ron Klinkhamer 1-0
10 Harry Buskermolen - W Alderden ½-½
11 Henk Raadschelders - J v Staaveren 1-0
12 Kees van der Weijden - Fred Klijn 0-1
13 Hans Pot - Jaap van den Bergen  ½-½

Zure nederlaag voor RKDES 
handballers in West-Friesland
Kudelstaart – Het is de heren van 
handbalvereniging RKDES weer 
niet gelukt om van angstgegner 
VVW te winnen. Nog nooit wonnen 
de Kudelstaarters in Wervershoof, 
maar zondag was de ploeg wel héél 
dichtbij een zege. In een meer span-
nnende dan goede wedstrijd werd 
uiteindelijk met het kleinst moge-
lijke verschil verloren. Volstrekt on-
nodig, gelet op het spelbeeld. RK-
DES was met enig zelfvertrouwen 
afgereisd naar West-Friesland. De 
eerste competitiewedstrijd was ge-
wonnen, terwijl het gedegradeerde 
VVW in haar eerste wedstrijd wel 
heel veel moeite moest doen om van 
Zaanstreek te winnen. De opening 
van de wedstrijd was overduidelijk 
voor RKDES. De ploeg nam vrij ge-
makkelijk een 3-6 voorsprong, maar 
kon het goede spel van het eerste 
kwartier niet volhouden. Open kan-
sen werden opeens gemist, waar-
door VVW in de wedstrijd geholpen 
werd. Maar liefst zesmaal achter el-
kaar scoorde de thuisploeg, waar-
door het 9-6 werd. Met een aan-
tal wissels probeerde coach Den 
Hartog RKDES weer in de wedstrijd 
te brengen. Dat lukte ten dele. Het 
verschil in score bleef vanaf dat mo-
ment ongeveer gelijk. Na de rust, die 

met 13-9 werd bereikt, gaf RKDES 
in de tweede helft vol gas. Er werd 
makkelijker gescoord, maar om-
dat VVW ook doelpunten bleef ma-
ken, kwam RKDES in eerste instan-
tie niet dichterbij. De Kudelstaartse 
wisselspelers bleken uiteindelijk in 
staat om de wedstrijd een meer dan 
spannend slot te geven. Een paar 
snelle breaks bracht de ploeg op 
20-20 en VVW wankelde. De span-
ning bleek niet alleen VVW te ver-
lammen, ook de arbiter van dienst 
was plots de weg kwijt. Helaas niet 
in Kudelstaarts voordeel. Het had er 
alle schijn van dat de thuisploeg hoe 
dan ook moest winnen. Een aantal 
doelpunten werd om onduidelij-
ke redenen afgefloten, terwijl ook 
nog eens een loepzuivere strafworp 
niet werd gegeven. Waar RKDES ei-
genlijk een punt of drie had moe-
ten voor staan, kon VVW één mi-
nuut voor tijd de 22-21 maken. In de 
laatste aanval kreeg RKDES het niet 
voor elkaar om tot een fatsoenlijk 
schot te komen, waardoor de eerste 
nederlaag van het seizoen een feit 
was. Aankomende zondag is er al-
weer kans op revanche. Kras/Volen-
dam 3 komt dan naar Kudelstaart. 
Aanvang wedstrijd: 11.10 uur in de 
Proosdijhal.

Tennis beginners en 1e jaars
Geslaagd toernooi bij All Out 
Aalsmeer - Van 1 tot en met 13 ok-
tober is bij tennisvereniging All Out 
weer het Van Kouwen Roland Gar-
ros toernooi gespeeld voor speel-
sterkte 7, 8 en 9 (beginners en eer-
stejaars). Ook dit jaar was het weer 
een zeer gezellig toernooi, waarin 
de weergoden over het algemeen 
goed gezind waren. Voor de wed-
strijdleiding Erik, Marcel, Annema-
rie en Peter dus weer een uitdaging 
om daar gebruik van te maken en 
zoveel mogelijk wedstrijden te plan-
nen. Doordat het toernooi in poule-
systeem wordt gespeeld, hebben de 
deelnemers extra kans om verder 
door te dringen in het klassement. 
Veel deelnemers hebben er door de 
jaren heen een traditie van gemaakt 
om dit laatste buitentoernooi nog 
even mee te pikken voor een lekker 
potje tennis. Met superspannende 
wedstrijden en enthousiaste sup-
porters langs de baan, zijn op zater-

dag 13 oktober de finales gespeeld. 
De eerste en tweede prijswinnaars 
van het toernooi zijn geworden: HE-
8: 1. Nick Bergkamp en 2. Martin 
van Vuren. HE-7: 1. Bas Eggens en 
2. Aldert Harting. 

DE-8:1. Tonny Vermeulen en 2. Di-
ana Udo. HD-8: 1. Kor Kamphuis 
en Tom Offers en 2. Jan Raadge-
ver en Niels van Dijk. HD-7: 1. Jos 
Blom en Arjen Vos en 2. Willem Ge-
leijn en Peter van Vliet. DD-9: 1. Syl-
via Beckeringh en Debbie van Grie-
ken en 2. Simone Bakker en Claudia 
Dessi. DD-8: 1. Yvonne Kooy en Ma-
rijke v/d Zwaan en 2. José Blom en 
Marijke Amelsbeek. DD-7: 1. Anita 
Piet en Claudia v/d Laarse en 2. Le-
one Oliemans en Luca de Boer. GD-
8: 1. Wendy en Michel van Beek en 
2. Ceciel Sanders en Jaap Dijkstra. 
GD-7: 1. Ellen Burgers en Arjen Vos 
en 2. Ingrid en Gert-Jan v/d Bijtel.




