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C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur
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najaarsactie
donderdag 24, vrijdag 25, zaterdag 26 en  zondag 27 oktober

jeans
diesel/g-star
pall mall
109,95/139,95/169,95

winter
jassen
pall mall/g-star
cast iron
99,95/219,95/259,95

jeans
only/cars 
jack&jones
59,95/69,95/89,95

winter
jassen
only/cars
name it (kids)
69,95/79,95/89,95

69,95

29,95

big l aalsmeer | join fashion | www.bigl.nl
zijdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m zaterdag | tel: 0297 321177

merken zijn slechts een paar voorbeelden van het totale merkenaanbod

uitzenden • werving & selectie
hr advies & coaching • payrolling

Aalsmeer
Nieuw-Vennep

Alphen a/d Rijn
Amsterdam

Woerden

www.antennagroep.nl

Vacature 
van de week:

Online 
Marketeer

Qua Kunst en
Ambacht 2013
zaterdag 26 oktober en
zondag 27 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

Begroting voor 2014 is sluitend!
“Voortvarend aan de slag om Aalsmeer 
fi nancieel gezond te maken en houden”
Aalsmeer - De meest belangrijke 
mededeling noemde burgemeester 
Jobke Vonk-Vedder afgelopen don-
derdag tijdens de presentatie van 
de programmabegroting het feit dat 
de begroting voor 2014 sluitend is. 
Zeker nu, een compliment waard, 
maar dit positieve nieuws betekent 
niet dat de bestuurders achterover 
(kunnen) gaan leunen. Het meerja-
renperspectief geeft een verslech-
terd beeld met tekorten oplopend 
van 2 à 3 ton tot 1 miljoen euro in 
2017.  Bij dit perspectief is overigens 
wel sprake van risico’s op het ge-
bied van de decentralisaties in het 
sociale domein, gevolgen vastgoed-
crisis en de bijdrage aan de rijksbe-
zuinigingen van 6 miljard euro. Met 
de vastgoedcrisis ziet de gemeen-
te zich al langere tijd geconfron-
teerd. Denk hierbij aan ruimtelij-
ke projecten als de nog niet geheel 
gevulde Schinkelpolder, Green-
park Aalsmeer dat heel moeizaam 
vult en onder andere de Tuinen van 
Aalsmeer waar nu voor een gewij-
zigde koers is gekozen. Ook is de 
vastgoedcrisis te merken aan leeg-
staande  kantoorpanden. Het uitblij-
ven van aanvragen voor (bouw)pro-
jecten brengt minder leges en dus 
minder fi nanciën in de gemeente-
kas. En waarschijnlijk binnen enke-
le jaren een teveel aan personeel op 
dit vlak. 

Anticiperen op beleid
En toch ook wacht gemeentes een 
zwaarder takenpakket dat waar-
schijnlijk met minder personeel 
en zeer zeker minder budget uit-
gevoerd dient te gaan worden. Dit 
vanwege het overbrengen van ta-
ken van Rijk naar gemeenten op de 
terreinen zorg, werk en jeugd. Bij 
deze opdracht zal de gemeente zich 
met fors minder geld moeten zien te 
redden, zo is reeds bekend. Exacte 
bedragen zijn in deze nog niet ge-

noemd. Niet voor niets heeft de ge-
meente in de Lentenota 2013 als 
kerntaak gesteld: Anticiperen op de 
beleidsvoornemens van het kabinet 
Rutte II. Als uitgangspunt bij de uit-
voering van de nieuwe taken heeft 
de gemeente gesteld dat de uitga-
ven in het sociale domein structu-
reel moeten gaan passen binnen 
de beschikbare budgetten. Om de 
overheidsfi nanciën terug te dringen 
zal het Rijk verder ook gaan korten 
op de uitkering van het gemeente-
fonds. Natuurlijk moet de gemeen-
te hier haar beleid ook op gaan aan-
passen. 

Pro-actief en adequaat
Geen cent meer te makken?  La-
ten de bestuurders het hoofd han-
gen? Zeer zeker niet. “Het bestuur 
van de gemeente blijft voortvarend 
doorgaan op de ingeslagen weg 
waar het gaat om het nemen van 
inhoudelijke verantwoordelijkheid 
om Aalsmeer fi nancieel gezond te 
maken en te houden. Daarom is 
pro-actief, tijdig en adequaat rea-
geren op nieuwe situaties noodza-
kelijk”, aldus burgemeester en wet-
houders. Volgend jaar gaat het col-
lege een voorstel naar de gemeen-
teraad sturen waarin nieuwe maat-
regelen zullen worden aangekon-
digd. Hiervoor zijn zeven denkricht-
lijnen geformuleerd die aansturen 
op bezuinigingsmogelijkheden, die 
later verder kunnen worden uitge-
werkt. Bij de realisatie hiervan is 
overigens eerst binnen de eigen or-
ganisatie gekeken. Het eigen vast-
goed is eveneens onder de loep ge-
nomen. De nadruk bij alle richtlij-
nen ligt vooral op zelfredzaamheid. 
“Het zijn handreikingen”, benadrukt 
de burgemeester. “Het is aan het 
nieuwe college en de nieuwe ge-
meenteraad om hiermee verder aan 
de slag te gaan.” Vanwege de ge-
meenteraadsverkiezingen volgend 

jaar maart verwacht Vonk-Vedder 
overigens geen ‘spannende din-
gen’ en vuurwerk tijdens de behan-
deling van de programmabegroting 
op de donderdagen 31 oktober en 7 
november aanstaande. “Ze kunnen 
beter hun kruik droog houden voor 
de verkiezingen.” 
De ingeslagen weg qua beleid, 
waaronder meer aandacht voor het 
terugdringen van huiselijk geweld, 
toezicht en handhaving op buiten-
ruimtes (inclusief extra controles 
hondenpoep opruimen) en voor-
genomen investeringen in 2014, 
waarvan het opknappen van brug-
gen, de aanleg van een rotonde 
bij de Noordvork met de kruising 
Aalsmeerderweg en verbeteren en 
vervangen van riolering de grootste 
kostenposten zijn, blijven voorals-
nog op het uitvoeringslijstje staan. 
En positief nieuws voor alle inwo-
ners: Dit alles zonder verhogingen 
van de belastingen volgend jaar, 
enkele wel met een infl atiecorrectie 
van 1,25 procent. 

Beraad en Raad
De eerste behandeling van de na-
jaarsrapportage en de programma-
begroting is op donderdag 31 ok-
tober tijdens het Beraad. De be-
handeling is deze avond gericht op 
de inhoudelijke bespreking van de 
programma’s. De behandeling in 
tweede termijn en besluitvorming 
vindt tijdens een speciale raads-
vergadering op donderdag 7 no-
vember plaats. Beide bijeenkom-
sten zijn openbaar, vinden plaats in 
de raadzaal van het gemeentehuis 
en beginnen om 20.00 uur. Tijdens 
het Beraad komen tevens het be-
stemmingsplan woonarken, de wel-
standsnota, het Bouwen in de Lin-
ten en de passantenvoorziening 
Historische Tuin aan de orde.

Door Jacqueline Kristelijn

Medewerkers van Crown Theater en Studio’s Aalsmeer zijn klaar voor het 
nieuwe theater- en muziek-seizoen!

Dock of the Bay, Grant & Forsyth
Aalsmeer première Dorp!
Aalsmeer - Met drie premières bin-
nen een maand in het Crown Thea-
ter kan Aalsmeer zich met recht pre-

mière-dorp van Nederland noemen. 
De feestelijke opening aanstaande 
zaterdag 26 oktober luidt het derde 

Verkeersbesluit provincie NH
Groene golf uit en snelheid 
naar 50 kilometer op N196
Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland gaat de groene golf uitzet-

ten op de N196 in Aalsmeer en de 
maximumsnelheid verlagen naar 50 

seizoen in van het sfeervolle Crown 
Theater. Deze soulpremière bestaat 
uit de voorstelling Dock of the Bay 
gevolgd door een swingende after-
party met the Dream Team soulband 
en het dames soul & Motownkoor 
D-fi ne uit Uithoorn. Veel Aalsmeer-
se prominenten hebben al aange-
geven aanwezig te zullen zijn. Dan 
is op zondag 3 november de start 
van ‘Exclusief bij Bob & Gon’. In het 
heerlijke Frans-Berlijnse theatertje 
brengt Frans van Deursen een bij-
zonder muziekprogramma rond Tom 
Waits. Vanaf deze zondag kan iede-
re maand op zondagmiddag een 
exclusief moment beleefd worden. 
En op donderdag 6 november is de 
première van de Nederlandse tour 
van Grant & Forsyth. Dominic en 
Julie zijn wereldbekend en trekken 
volle zalen. Fantastisch dat dit be-
kende duo Aalsmeer heeft gekozen 
om hun tournee te starten. De nieu-
we horeca-ondernemer, de bevei-
liging van Studio’s Aalsmeer en de 
medewerkers van het Crown The-
ater zijn er helemaal klaar voor en 
zullen alle bezoekers het hele jaar 
verrassen met een geweldige ont-
vangst. Kijk voor het volledige the-
aterprogramma, aanvangstijden en 
toegangsprijzen op de actuele web-
site: www.crowntheateraalsmeer.nl.

kilometer per uur via een verkeers-
besluit. Dit zijn de twee belangrijk-
ste oplossingen om de verkeersvei-
ligheid op de N196 (Burgemeester 
Kasteleinweg) te verbeteren. Door 
de provincie is onderzoek gedaan 
naar maatregelen om de verkeers-
veiligheid op de N196 te verbeteren. 

Dit naar aanleiding van het ernsti-
ge ongeluk op de kruising Ophe-
lialaan met de N201 (de huidige 
N196) afgelopen 22 juli. De nieuwe 
N201 maakt het mogelijk om voor-
uitlopend op de herinrichting van 
de N196 nu al maatregelen te tref-
fen. De provincie en de gemeente 
Aalsmeer hebben direct na het on-
geluk een aantal maatregelen ge-
troffen. Zo is de politie gevraagd om 
vaker roodlichtcontroles uit te voe-
ren, zijn de bermbegroeiingen ge-
snoeid voor beter zicht, en wordt 
het (vracht)verkeer op verschillende 
manieren gewezen op de aanwezig-
heid van de nieuwe N201. 
Ook is bij het Openbaar Ministe-
rie een verzoek ingediend voor het 
plaatsen van een fl itspaal. Het te 
nemen verkeersbesluit zal ter visie 
worden gelegd. 

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

KERKDIENSTEN COLOFON

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

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

3 Jubilea in 
Karmelkerk

Aalsmeer - Op zondag 27 okto-
ber worden drie dames van het Kar-
melkoor gehuldigd vanwege het feit 
dat zij al vele jaren hun inzet tonen 
als lid van dit koor. Gré Noordermeer 
zingt inmiddels 50 jaar met veel ple-
zier bij de sopranen. Hanny Tates en 
Corrie van Veen laten reeds 25 jaar 
als alt van zich horen bij het koor. 
De jubilerende dames worden in het 
zonnetje gezet tijdens de eucharis-
tieviering vanaf 10.30 uur in de Kar-
melkerk aan de Stommeerweg. Ie-
dereen, die de viering en huldiging 
bij wilt wonen, is van harte welkom.

Nieuwe cursussen Eerste 
Hulp en reanimeren
Aalsmeer - De EHBO vereniging 
Aalsmeer start een nieuwe vier-
daagse EHBO cursus. De cursus be-
staat uit drie achtereenvolgende za-
terdagen van 9.00 tot 16.00 uur. De 
vierde zaterdag wordt examen ge-
daan. De deelnemers worden weg-
wijs gemaakt in het herkennen van 
letsels na een ongeval, maar ook de 
kenmerken van lichamelijke aan-
doeningen, bijvoorbeeld hartfalen, 
beroerte, suikerziekte worden ge-
leerd en welke eerste hulp daarbij 
verleend moet worden. De cursis-
ten krijgen een gedegen opleiding 
inclusief reanimatie en het bedienen 
van een Automatische Externe De-
fibrillator (AED). De cursus start bij 

voldoende belangstelling op 2 no-
vember. Stichting AED Westeinder 
start in samenwerking met EHBO 
vereniging Aalsmeer, bij voldoende 
deelname, twee reanimatiecursus-
sen, elk bestaande uit twee donder-
dagavonden van 19.30 tot 22.00 uur. 
De data van de eerste cursus zijn 31 
oktober en 7 november, de data van 
de tweede cursus 14 november en 
21 november. 

De cursussen zijn voor iedereen 
vanaf 16 jaar. Belangstelling voor de 
Eerste Hulp- of reanimatiecursus? 
Neem dan contact op met Gerie 
Veelenturf via 06-49227905 of oplei-
dingen@ehboaalsmeer.nl.

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

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

Gevonden:
-  Aalsmeerderweg: Zwart-witte kat.

Waar is baasje?
Aalsmeer - Waar is het baasje van 
deze zwart-witte kat? Het dier liep 
rond op de Aalsmeerderweg. De ei-
genaar van de kat wordt verzocht 
contact op te nemen met de Die-
renbescherming afdeling Noord-
Holland Zuid via 0297-343618.

Ontmoeting 
in Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 30 oktober 
van 9.30 tot 11.30 uur is er gelegen-
heid voor inloop en ontmoeting. Op 
een ontspannen manier kunnen on-
der het genot van een kopje kof-
fie of thee nieuwe contacten ge-
legd worden of oude verstevigd. Ie-
dereen is welkom in de Oost-Inn in 
De Mikado aan de Catharina Ama-
lialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 0297-345413.

Gastendienst 
in Oosterkerk

Aalsmeer - Zondag 27 oktober 
wordt een gastendienst gehouden 
in de Oosterkerk aan de Oosteinder-
weg 269. Het verhaal gaat over Jezus 
en zijn vriend Nathanaël. De dienst 
begint om 10.00 uur. Voor de kinde-
ren is er crèche en kinderdienst. Vra-
gen? Bel Betty Boor tel: 0297 321636.

Oud Papier in 
Rijsenhout

Rijsenhout - Zaterdag 26 oktober 
zullen de leden van Drumfanfare Me-
lomanie en HBV Target weer het oud 
papier ophalen. De lopers hopen na-
tuurlijk weer op uw aller medewer-
king door het papier in tilbare dozen 
aan de rand van de weg te plaatsen, 
daar waar de oud papier wagens ko-
men kunnen. De volgende ophaal-
ronde is op zaterdag 30 november. 
Iedereen wordt weer vriendelijk be-
dankt voor zijn en haar medewerking.

Collecte voor Diabetes Fonds
Aalsmeer - Van 27 oktober tot en 
met 2 november wordt in Aalsmeer, 
Kudelstaart en Rijsenhout de lande-
lijke collecte gehouden voor het Di-
abetes Fonds. Collecteleiders Nan-
cy van Oorde en Coby v/d Ochtend 
uit Aalsmeer en Rijsenhout: “We 
zijn heel blij met alle collectanten 
die langs de deuren in onze woon-
plaatsen gaan. 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, zo-
dat minder mensen diabetes krij-
gen en het te voorkomen en te ge-
nezen is.” Diabetes, oftewel suiker-
ziekte is een sluipmoordenaar; het 
heeft verwoestende gevolgen, zoals 
een hartaanval, dementie, blindheid 
en nierschade. In Nederland overlij-
den jaarlijks evenveel mensen aan 
diabetes als aan borstkanker, name-
lijk ruim 3.000. Dagelijks krijgen 240 
mensen de diagnose diabetes, ter-
wijl er al 1 miljoen patiënten zijn. Het 
Diabetes Fonds zet alles op alles om 
diabetes en de verwoestende gevol-
gen ervan te voorkomen. Dat doet 
het fonds door fundamenteel onder-
zoek te betalen. Maar van alle sub-
sidieaanvragen van onderzoekers 
kan er maar een kwart gehonoreerd 
worden. Het Diabetes Fonds krijgt 

geen geld van de overheid, dus is 
afhankelijk van donaties en de col-
lecte. Inwoners van Aalsmeer, Ku-
delstaart en Rijsenhout kunnen het 
Diabetes Fonds helpen in de strijd 
tegen diabetes door deze week aan 
de collectant te geven. Aanmelden 
kan nog om in week 44 mee te col-
lecteren. Nog niet alle straten zijn 
namelijk bemenst! Voor opgaven en 
informatie: nanskees@caiway.nl of 
bel 06-53442022. Mensen kunnen 
ook op een andere manier helpen; 
door vrijwilliger of donateur te wor-
den. Of om een actie te organiseren 
met bijvoorbeeld de sportvereniging 
of muziekclub. Voor meer informa-
tie: www.diabetesfonds.nl

Kledingactie 
in Rijsenhout

Rijsenhout - Het is weer tijd om 
kledingkasten en schoenenrekken 
op te schonen. Bruikbaar overtol-
lig textiel, maar ook schoenen kun-
nen ingeleverd worden op zaterdag 
2 november bij Dorpshuis De Ree-
de aan de Werf. De spullen moe-
ten aangeleverd worden in gesloten 
plastic zakken. Sam’s kledingactie 
organiseert volgende week zaterdag 

deze landelijke kledinginzameling. 
Vrijwilligers van de Ontmoetings-
kerk staan van 9.00 tot 11.00 uur 
klaar om de kleding in ontvangst te 
nemen. De opbrengst van deze ac-
tie is bestemd voor Cordaid Mensen 
in Nood. Er is een project gestart om 
in Zuid India een 5 tal evacuatiecen-
tra te bouwen. Zuid India wordt re-
gelmatig geteisterd door cyclonen 
en overstromingen. De slechte be-
huizing van vooral de laagste klas-
se zorgt bij natuurrampen altijd voor 
veel slachtoffers. Er is veel geld no-
dig om de bouw te bekostigen. 

Cheque voor sportlessen in 
Children Center Cambodja
Aalsmeer - Opnieuw is een subsi-
diecheque overhandigd door OSA 
namens de gemeente. Dit keer is 
de cheque gegeven aan Mariël-
le Bouwmeester voor een project in 
Cambodja. Ze gaat 1 maand sport-
lessen geven en overdragen op een 
school in Cambodja via de Stich-
ting Hopeful Children Center. Mari-
elle heeft daarvoor 637,50 euro inge-
zameld dat verdubbeld is door OSA. 
Ze kan voor het totaalbedrag sport-
artikelen aanschaffen, zoals voet-

ballen, volleyballen, volleybalnet-
ten, frisbees, voetbaldoelen, estafet-
te materialen, pionnen en sportlint-
jes. Ze wil ook een geluidsinstallatie 
aanschaffen en als er genoeg geld 
is tafeltennistafels laten maken. De 
penningmeester van OSA overhan-
digde de cheque namens de ge-
meente aan Mariëlle. Meer weten 
over OSA of subsidie nodig naast de 
eigen inzameling voor een ontwik-
kelingsproject? kijk dan op de web-
site van OSA: www.osa-aalsmeer.nl.

Etentje Zonnebloem Rijsenhout
Rijsenhout - Woensdagavond 16 oktober zijn gasten met vrijwilligers van de 
Zonnebloem afdeling Rijsenhout en Burgerveen uit eten geweest. In totaal be-
stond de groep uit 49 personen. Het menu was voortreffelijk. Iedereen liet het 
zich heerlijk smaken. De stemming was opperbest, er werd druk gepraat en 
gelachen aan de tafels. Na afloop ging iedereen voldaan huiswaarts. De afde-
ling Rijsenhout zoekt nog enkele vrijwilligers. Hiervoor kan contact opgeno-
men worden met de heer R. Samshuyzen via 0297-327096, 06-22132188 of 
ruudsamshuyzen@gmail.com.

len. Zondag 10.30u. in Karmelkerk 
eucharistieviering met L. Seeboldt 
mmv Karmelkoor. Om 14u. Poolse 
dienst met Christoff.
 
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Zondag 16u. dienst met pastor Ja-
cob Spaans. Orgel: Michael v/d 
Berg.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met ds. C. Haasnoot uit Ze-
venhuizen.
.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag dienst om 10u. met ds. J. van 
Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. woord-communieviering met 
A. Blonk.

Begra Bijbelstudie
In gebouw Heliomare, Zwarteweg 
98. Maandag 28 oktober met evang. 
Kees Goedhart. Aanvang: 20u, zaal 
open 19.30u.

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

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst met Johan Gan-
kema. Tevens crèche en peuter-
dienst. Donderdag 31 oktober: 
Leerhuis in Open Hofkerk, Sport-
laan. Aanvang: 19.30u.

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst met Martijn 
Mosselman.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
en 16.30u. met ds. J.C. Wessels. 

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. Wiske Beuker, Franeker. 
Collecte voor NBG. Opvang aller-
kleinsten en zondagsschool. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag om 
10u. en 16.30u. diensten. 

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

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u. met ds. E.J. 
Westerman. Organist: Th. Griek-
spoor.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. Th. 
Wegman. Organist J. Terlouw. 

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

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag om 10u. 
dienst met ds. W.H. Louwerse uit 
Apeldoorn en 16.30u. dienst met F. 
Schneider uit Apeldoorn.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag 
10u. zorgcentrum Aelsmeer eucha-
ristieviering met L. Seeboldt. Za-
terdag 17u. in Kloosterhof woord-
communieviering met M. van Zoe-

Zondag 
27 oktober

Start project 
‘A4kwartier’

Rijsenhout – Op 22 en 23 oktober 
klonk in Rijsenhout weer eens het 
bulderende geluid van een heima-
chine. Het was de start van het pro-
ject ‘A4kwartier’ aan de Bennebroe-
kerweg 93. De officiële feest paal 
voor dit bijzondere project is vol en-
thousiasme geslagen. Een heuge-
lijk moment waar alle kopers en be-
trokken partijen naar hebben uitge-
keken. Het project ‘A4 kwartier’ be-
staat uit in totaal 21 bedrijfsunits 
verdeelt in twee fases en diverse 
oppervlaktes vanaf circa 96 vier-
kante meter. Het project is een ini-
tiatief van Van Luling Vastgoed uit 
Aalsmeer, verantwoordelijk voor de 
planontwikkeling, en Bouwbedrijf 
Wendelgelst uit Rijsenhout, die de 
units zal realiseren. Op dit moment 
zijn er in de eerste fase nog 3 units 
beschikbaar. 



Muziek/Film
24 tot en met 27 oktober:
* Halloween in feesterij De Bok, 
Dreef 5, 20.30-00u. Donderdag 
scholenparty, vrijdag dj Andrea en 
zondag dj Jochem van Leeuwen.
T/m 31 oktober:
* Diverse films voor alle leeftijden in 
ochtend, middag en avond in Crown 
Cinema, Van Cleeffkade. 
Vrijdag 25 oktober:
* Jeugdfilm in Bacchus, Gerbe-
rastraat. Start 13.30u., open: 13u.
* Live optreden Glenn Palm v/a 
17.30u. en party met dj Henkie v/a 
22u.in café de Praam, Zijdstraat.
Zaterdag 26 oktober:
* Estafettemiddag 16.30-19.30u. met 
René Piet en jubileumparty dj Nista 
v/a 22u. in de Praam, Zijdstraat. 
* Première-avond in Crown Theater 
Aalsmeer met Dock of the Bay, The 
Big O. Van Cleeffkade v/a 20u.
* Cabaret door Tom Sligting in Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21u.
* Halloween in N201, Zwarteweg 
met metalbands en dj’s v/a 21.30u.
* Favo-cinema Han Carpay in Oude 
Veiling, Marktstraat v/a 20.30u.
Zondag 27 oktober:
*Johnny Mastro en Mama’s Boys in 
The Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer v/a 16u.
* Lenny Kuhr Trio in Oude Veiling, 
Marktstraat v/a 15u.
* Plug & Play in The Beach, Oostein-
derweg 247a v/a 15u.
Woensdag 30 oktober:
* Jeugdvoorstellingen Buurman en 
Buurman in Crown Theater, Van 
Cleeffkade. Om 14u en om 16u.
Zaterdag 2 november:
* Benefietavond voor Nepal met op-
tredens van United by Music, Sas 
and friends, Sasja Brouwers en dj 
Kees Markman v/a 20u. in Oude 
Veiling, Marktstraat.
* A Musci Night Out met KnA en 
Amstel Gospel Choir in Crown The-
ater, Van Cleeffkade v/a 20u.
Zondag 3 november:
* Klassiek concert met werken van 
Mozart en Schumann door Hanne-
ke, Liesbeth en Lisa in grote zaal 
zorgcentrum, Molenpad v/a 15.30u.
* Exclusief bij Bob & Gon in Crown 
Theater: Frans van Deursen brengt 
muziek rond Tom Waits. V/a 15.30u.
Woensdag 6 november:
* Concert country-duo Grant & For-
syth in Crown Theater Aalsmeer, 
Van Cleeffkade. Aanvang: 20u.

Exposities
24 t/m 26 oktober:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Werk van Dik 
Box en Heidi Wallheimer.
24 t/m 27 oktober:
* Vogelshow Vogelvrienden in Wel-
lantcollege, Linnaeuslaan 2. Don-
derdag 20u. opening. Open: vrijdag 
10-22u., zaterdag 10-18u. en zon-
dag 10-15u. Afsluiting met verloting.
Zaterdag 26 oktober:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-

terdag van 11 tot 16u.  
26 en 27 oktober:
* Watertoren aan Westeinder open. 
Zaterdag en zondag 13-17u.
Vanaf 24 oktober:
* Nieuwe expositie met beelden en 
schilderijen in Oude Raadhuis in 
Dorpsstraat 9. Open donderdag t/m 
zondag 12-17u. Officiële opening 
zondag 3 november 16u.
Tot en met 1 november:
* Expositie Leo den Breejen. Onder-
werp: Vrouwen bij Carla de Klerk In-
terieur, Zijdstraat 9.

Diversen.
Donderdag 24 oktober:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Prijsuitreiking voortuinkeuringen 
Groei en Bloei in buurthuis Horn-
meer, Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Vrijdag 25 oktober:
* Speelavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Maatkaarten bij Supportersver. in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Dartcompetitie Poel’s Eye in Dorps-
huis Kudelstaart. Inschrijven tot 20u
Zaterdag 26 oktober:
* Kunst- en plantenveiling voor Kika 
in Historische Tuin, ingang Praam-
plein v/a 14u.
* Solexrit oldtimers. Start: Ku-
delstaartseweg 165 v/a 10.30u.
* Pompoenenspeurtocht Meer Aals-
meer voor kinderen, 13-15u. in Cen-
trum.
Maandag 28 oktober:
* Koppelkaarten BV Oostend in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 29 oktober:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat 55 v/a 20u.
* Lezing in bieb ‘Vorst en Volk’ door 
Dorine Hermans, 20.15-22u.
Woensdag 30 oktober:
* Inloop Oost-Inn in Mikado, Catha-
rina Amalialaan 66, 9.30-11.30u. 
* Koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 van 
10 tot 11.30u. Elke dinsdag.
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat /a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Kienen in café Sportzicht, Sport-
laan 44 v/a 20u.
Donderdag 31 oktober:
* Info-middag ANBO over gehoor in 
buurthuis Roerdomplaan 2 v/a 14u.
* Ouderensoos Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 14u.

Vergaderingen
Zaterdag 26 oktober:
* Op de thee/koffie bij AB-fractie in 
Oude Veiling, Marktstraat, 15-17u.
Dinsdag 29 oktober:
* Info-avond bestemmingsplan Lan-
delijk gebied Oost in gemeentehuis 
van 19.30 tot 21u.
Donderdag 31 oktober:
* Beraad en Raad in gemeentehuis. 
Aanvang: 20u. Behandeling begro-
ting.
Donderdag 7 november:
* Behandeling najaarsrapportage en 
programmabegroting in Raad in ge-
meentehuis v/a 20u.
Dinsdag 12 november:
* Ontmoeting over jeugdhulp in ge-
meentehuis, Raadhuisplein, 17-18u.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP
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DÉ VIOOLSPECIALIST

AANBIEDING:

Klassieke gitaar
‘Gomez’
(blauw) € 79,-

TIP:

NIEUW:

Stemapparaat
‘Anfi eld’
(voor gitaar en bas) € 15,95

TOPPER:

Heel veel leuke 
muzikale cadeau’s

€ 95,-

Western gitaar
‘Richwood’ 
(diverse kleuren)

Gevarieerd filmaanbod voor alle leeftijden

Diverse jeugdfilms en ‘King 
Speech’ in Crown Cinema
Aalsmeer - Voor zowel jeugd als 
volwassenen biedt Crown Cine-
ma de komende dagen en week-
end weer een scala aan films. Er 
kan onder andere genoten worden 
van maar liefst drie films over sinter-
klaas. Naast ‘Sinterklaas en de pe-
pernoten chaos’ op vrijdag en zon-
dag om 10.45 uur en ‘De Club van 
Sinterklaas en de Pietenschool’ op 
vrijdag en zondag om 12.30 uur is 
nieuw op het witte doek: ‘De Club 
van Sinterklaas en het geheim van 
de speelgoeddokter’. Vlak voor 5 
december verdwijnt Sinterklaas op 
mysterieuze wijze uit het kasteel. 
De Pieten van de Club begrijpen er 
niets van en worden ongerust. Als 
Sinterklaas even later vanzelf weer 
opduikt, zegt hij onaardige dingen 
en gedraagt hij zich vreemd. Wat is 
er met Sinterklaas gebeurd? En wat 
deed die speelgoeddokter op het 
kasteel? Te zien in de bioscoop aan 
de Van Cleeffkade op vrijdag om 
16.45 uur, zaterdag om 14.45 uur en 
zondag om 11.00 uur. En deze week 
in première: ’De Sneeuwkoningin 
(vrijdag 11.00 uur, zaterdag en zon-
dag 12.45 uur), ’Ted en de schat van 
de mummie’ (donderdag en zondag 
16.45 uur, vrijdag 14.45 uur) en ’De 
Vampierzusjes’ (donderdag en zon-

dag 14.45 uur en zaterdag 16.45 
uur). Nog steeds aanraders, de top-
pers ‘Turbo’ 3D (vrijdag en zondag 
14.15 uur) en ‘Planes’ 3D (vrijdag en 
zondag 16.15 uur). 
Nieuw voor volwassenen is de film 
‘King Speech’: Nadat zijn broer af-
treedt wordt George nogal ongewild 
de nieuwe Koning van Engeland en 
gaat door het leven als George VI. 
Helaas stottert hij, wat niet echt Ko-
ninklijk overkomt. Hiervoor scha-
kelt hij de hulp in van de onortho-
doxe spraaktherapeut Lionel Logue 
wat resulteert in een reeks onge-
wone technieken en een bijzondere 
vriendschap. Vanavond, donderdag 
24 oktober, en maandag 28 oktober 
te zien vanaf 20.00 uur in Crown Ci-
nema. En: ‘De Nieuwe Wildernis’ op 
donderdag en vrijdag vanaf 18.45 
uur en zondag vanaf 18.15 uur, ‘Hoe 
duur was de suiker’ op donderdag 
vanaf 21.00 uur en maandag van-
af 20.15 uur, ‘The Intouchables’ vrij-
dag vanaf 20.00 uur en ‘2 Guns’ vrij-
dag vanaf 21.00 uur en zondag van-
af 20.15 uur. Kaarten voor de bios 
zijn te koop aan de zaal en te be-
stellen via info@crowncinema.nl of 
bel 0297-753700. Voor meer infor-
matie: www.crowncinema.nl. Adres: 
Van Cleeffkade 15.

Zaterdag Crown Theater Aalsmeer
Opening theaterseizoen 
met ‘Crown of Soul’
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 26 oktober is de officiële start 
van het komende theaterseizoen 
van Crown Theater Aalsmeer. De 
avond staat in het teken van Soul. 
De feestelijke avond draagt de spe-
ciale naam ‘Crown of Soul‘. Naast 
veel entertainment en muziek in de 
foyer en in verschillende ruimtes in 
Studio’s Aalsmeer treedt de profes-
sionele soulband ‘The big O’ op in 
de grote zaal met de show ‘Dock of 
the Bay, The Big O’. Een ode wordt 
gebracht aan Otis Redding (1941-
1967), een van de invloedrijke Ame-
rikaanse soulzanger die bekend 
stond om zijn gepassioneerde ma-
nier van zingen. Zijn grootste hit is 

Sittin’ on (the dock of the bay). Nu 
is er een vernieuwde versie van de 
theaterhit ‘Dock of the Bay’! Een 
muziektheaterspektakel waar de 
hits van deze grote zanger door top-
artiesten vertolkt wordt. Maar ook 
met soulmuziek uit deze periode 
van onder andere artiesten als Carla 
Thomas, Arthur Conley, Sam Cooke 
en Aretha Franklin. De première 
van deze nieuwe show is deze za-
terdag in Crown Theater Aalsmeer 
aan de Van Cleeffkade. Daarna 
volgt een tournee langs andere the-
aters in Nederland. ‘Crown of Soul’ 
begint om 20.00 uur. Kaarten zijn 
verkrijgbaar via www.crowntheate-
raalsmeer.nl.

Vrijdagmiddag live optreden
Glenn Palm en jubileum 
DJ Nista in de Praam
Aalsmeer - Een top-programma 
heeft danscafé de Praam afgelopen 
weekend gehad. Zo stond vrijdag-
middag zanger Han Holland op het 
podium en nam DJ Joost vanaf tien 
uur ‘s avonds het muzikale stok-
je over en trakteerde op een gewel-
dige Matrozenparty! Met veel wind 
in de zeilen is er door gefeest tot in 
de kleine uurtjes. Zaterdag 19 ok-
tober was de opening van de esta-
fette gast DJ middag! Thomas Hoo-
gervorst heeft met succes de hele 
middag de draaitafel bezet gehou-
den. De estafette stond in het te-
ken van een Amsterdamse middag. 
De sfeer zat er goed in! Lijkt het jou 
ook leuk om eens achter de draai-
tafel te staan? Bekijk de beschikba-
re data achter de bar en geef je al-
leen of met een vriend op! Vrijdag 25 
oktober een vertrouwd optreden in 
de Praam. Zanger Glenn Palm komt 
vanaf 17.30 uur zingen. Glenn heeft 
al vaker met zijn zangtalent de sfeer 

verhoogd in het danscafé in de Zijd-
straat. Een aanrader om dit ook mee 
te komen maken. In de avond staat 
de Red Bull, Jägermeister en het 
Promoteam van danscafé de Praam 
klaar voor het feest Vliegend Hert! 
Deze avond, naast swingende mu-
ziek een aanbieding en leuke gad-
gets. Vanaf 22.00 uur opent DJ Hen-
kie zijn platenkoffer om er een spet-
terende avond van te maken. Zater-
dag 26 oktober heeft de Praam van-
af 16.30 uur de wel bekende gast 
DJ René Piet in the house. Dit be-
tekent weer een heerlijke gezellige 
swingende middag met een drankje 
en een hapje. Vanaf 22.00 uur wordt 
vervolgens het éénjarig jubileum 
gevierd van DJ Nista. De DJ draait 
alweer een jaar met succes regel-
matig in het danscafé. Het wordt 
een hele bijzondere avond met twee 
areas en een line-up van wel tien 
DJ’s! Kom op tijd, want de Praam 
verwacht topdrukte! 

Zaterdag cabaret in Bacchus
Tom Sligting: ‘Hersendelict’
Aalsmeer - Op zaterdag 26 oktober 
kan in cultureel café Bacchus geno-
ten worden van cabaretier Tom Slig-
ting met ‘Hersendelict’. Tom Sligting 
is de meest ervaren Nederlandse 
stand-up comedian, Hij treedt sinds 
1995 op en heeft honderden shows 
op zijn naam. Tom’s middle name is 
comedy, want er is geen plek in Ne-
derland waar hij niet gespeeld heeft. 
Met grote landelijke tours bespeelt 
Tom alle zalen, of hij nu in een kroeg 
staat of in het theater, in een jeugd-
centrum of in een schouwburg. Ver-
der is hij de specialist in op maat 
geschreven optredens voor het be-
drijfsleven of instellingen. ‘Her-
sendelict’ wordt de ultieme come-
dy theatershow waarbij alle aspec-
ten van het menselijke gedrag wor-
den ontrafeld. Laat je niet aanstu-

ren door de ‘cloud’, maar kom jezelf 
weer tegen en kom tot leven in deze 
hilarische show. Kortom: energiek, 
confronterend, bizar, dynamisch en 
bomvol comedy. Een positieve aan-
slag op de hersenen.
Tom Sligting is een artiest die als 
geen ander het publiek in zijn act 
weet te betrekken en blijft elke se-
conde boeien. Het lukt hem keer op 
keer om het laatste nieuws in een 
comedy-vorm te gieten. Hij heeft 
een eigen stijl, is niet echt grof, maar 
zoekt wel de grenzen op.
‘Hersendelict’ wordt deze zaterdag 
ten tonele gebracht in Bacchus in 
de Gerberastraat vanaf 21.00 uur. 
De zaal is open vanaf 20.15 uur. 
Kaarten zijn te reserveren via www.
cafebacchus.nl of telefonisch via 
0297-342657 na 18.00 uur.

Ook barmedewerkers schmink in
Veel Halloween in de Bok
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
24 oktober, begint Halloween al in 
Feesterij de Bok. Na een week van 
opbouwen is het team er klaar voor 
en wordt afgetrapt met het Multi-
brugfeest. Het feest voor alle brug-
klassers in de regio met thema Hal-
loween. Kaarten voor dit spektakel 
zijn te koop bij Jamin in de Ophe-
lialaan en uiteraard zijn er ook aan 
de deur kaarten verkrijgbaar. Maar 
let op: Als alle kaarten uitverkocht 
zijn, pas je er niet meer in. Het ca-
fé van de Bok is overigens gewoon 
geopend voor de reguliere gasten. 
Het weekend staat ook helemaal in 
het teken van Halloween. Vrijdag 25 
oktober wordt er vol tegenaan ge-
gaan en zal de aankleding helemaal 
tot in de puntjes verzorgd zijn. Er zal 
hooguit nog een dakplaatje scheef 

liggen. Zaterdag 26 oktober gaan 
alle barmannen en vrouwen al van-
af drie uur in de schmink en zelfs 
DJ Andrea ontkomt er niet aan, hij 
is als laatste aan de beurt. Zondag 
27 oktober is het tijd voor de zom-
bieborrel: Alle schmink er af, rustig 
bijkomen van een zwaar weekend, 
tenminste rustig. Jochem van Leeu-
wen komt draaien en dat wordt ze-
ker weer een leuke zondagavond. 
Maandag blijft de deur dicht, maar 
gaat dan op dinsdag weer open 
vanaf 16.00 uur. Gestart wordt ge-
lijk  met de voorbereiding voor het 
volgend weekend en dan zijn zelfs 
twee thema’s: Vrijdag is het eerste 
‘snorrenfeest’ en zaterdag is het de 
Nacht van de Bok. Kortom, zorg dat 
je de weekends in Feesterij de Bok 
bent! Adres: Dreef 5.

Weer Halloween in N201
Aalsmeer - Zaterdag 26 oktober 
wordt Halloween in de N201 ge-
vierd met een kermis. Maar geen 
gewone kermis, alles is doordrenkt 
van dood en verderf. Wie durft er in 
de botsauto? Wie komt er schieten 
in de schiettent? Wie durft er in het 
spookhuis?  Wie hebben de moed 
om deze horrorkermis te betreden? 
Op de kermis zullen ook metalbands 
Gnadab en Hibakusha de gemoe-
deren flink losmaken en dj’s Victor 
Jevsevar en Jessy Deathcoast ne-
men de bezoekers vervolgens mee 
de nacht in met hun loodzware en 

zengende dubstep en drum ’n bass.
Er gaan geruchten dat mensen nooit 
meer zijn weergekeerd van deze 
Fairground of Fear. Wie durft?! De 
deuren van de N201 aan de Zwar-
teweg 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 er wordt 1,66 euro korting ge-
geven. Er is geen voorverkoop, dus 
zorg dat je op tijd voor de deur staat! 

Johnny Mastro and Mama’s 
Boys (USA) in The Shack
Oude Meer - De weekenden in The 
Shack worden voor vele muzieklief-
hebbers, steeds vaker the place to 
be! En dat is niet voor niets, want 
ze worden week na week getrak-
teerd op fantastische spetterende 
shows van de beste bands uit bin-
nen en buitenland. Na The Other 
Mules van vorige week staat aan-
staande zondag 27 oktober weer 
een absolute topband uit Amerika 
op het Shack podium en wederom 
een moddervette aanrader! De vet 
doorgesmeerde rockmachine Joh-
nny Mastro and Mamas Boys ko-
men optreden! Vorig jaar septem-
ber stond The Shack vol met dol en-
thousiaste liefhebbers die genoten 
van een waanzinnige show van de-
ze professionele muzikanten. Joh-
nny Mastro and Mama’s Boys is 
een band die garant staat voor een 
heerlijk potje ruige bluesherrie. Joh-

nny Mastro & Mama’s Boys worden 
vergeleken met wijlen Lester But-
ler en diens Red Devils en daar valt 
veel voor te zeggen, want deze he-
ren maken net als de rode duivels 
uit de klei getrokken bluesrock. Een 
fantastische stem, een mondharmo-
nica die aan stukken wordt gebla-
zen en vooral geweldig gitaarwerk 
van Smoke. Keer op keer weet deze 
band, met Johnny als frontman ge-
heel in de stijl van een van zijn grote 
voorbeelden Lester Butler, het pu-
bliek van de sokken te blazen. The 
Shack is vrijdag 25 oktober open 
van 15.00 tot 21.00 uur, zaterdag 26 
oktober gesloten, zondagmiddag 
27 oktober open vanaf 15.00 uur en 
aanvang van Johnny Mastro & Ma-
ma’s Boys is om 16.00 uur! Entree is 
7,50 euro. Voor alle informatie: www.
the-shack.info. Adres is Schiphol-
dijk 253b in Oude Meer.   
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Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

De snoeiboot Vaart weer uit 

Op zaterdag 2 november vaart de snoeiboot weer uit om ei-
landeigenaren op de Westeinderplassen de mogelijkheid te 
geven hun snoeihout gratis en op een verantwoorde manier 
af te voeren. 

tijden en locaties 
09.00-12.00 uur:  Schuilhaven de Winkel 
   aan de Grote Poelzijde 
13.00-16.00 uur:  Baggerdepot Otto 
   aan de doorgang Grote Brug 
Als de boot op de aangegeven tijd niet aanwezig is, dan 
is deze waarschijnlijk even aan het lossen, maar komt weer 
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. 
Particuliere eilandeigenaren kunnen hier aan meewerken 
door alle overhangend groen boven het water van de sloten 
en vaarwegen te snoeien en af te voeren naar de snoeiboot.

Bedrijfsafval, zoals seringenhout en -kluiten wordt niet ge-
accepteerd.

Voor meer informatie over de takkeninzameling en de snoei-
boot kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstel-
veen/Aalsmeer vraag naar afdeling VKH , vaarwegbeheer tel.
nr. 020–5404911

melDingsplicht Voor eVenementen 2014 
(> 2000 aanwezige personen op piekmoment 
en/of risicoVolle* eVenementen)

In 2011 is bepaald dat een meldingsplicht geldt voor evene-
menten met meer dan 2000 personen dat op het piekmoment 
tijdens het evenement aanwezig kan zijn (inclusief personeel 
en eventuele artiesten) en/of risicovolle evenementen.

Vanwege de beschikbare capaciteit bij politie, GHOR en 
brandweer, is het belangrijk om vroegtijdig inzicht te hebben 
in het aantal evenementen met meer dan 2000 personen en/
of risicovolle evenementen in 2014. Op basis hiervan kan er 
beter worden ingespeeld op knelpuntperiodes.

Evenementen die plaats zullen vinden in het jaar 2014 met 
een aanwezigheid van meer dan 2000 personen op zowel de 
openbare weg als in gebouwen en/of risicovolle evenemen-
ten, moeten daarom vóór 1 december 2013 zijn gemeld bij 
de gemeente Aalsmeer.

let op: Een evenement dat is aangemeld op een bepaalde 
datum of data, mag in beginsel niet meer wijzigen. Een eve-
nement kan pas definitief plaatsvinden als daarvoor naast de 
aanmelding ook een vergunning is aangevraagd en afgege-
ven door de gemeente Aalsmeer. 

De melding dient de volgende gegevens te bevatten:
- NAW- gegevens van de aanvrager
- Naam van het evenement
- Locatie van het evenement
- Het soort evenement(karakter)
- Overige benodigde vergunning(en)
- Doelgroep en gemiddelde leeftijd van de bezoekers
- Datum(s) waarop het evenement plaatsvindt
- Tijden van het evenement
- Aanwezigheid van het aantal personen op het piekmoment
- Aanwezigheid van het aantal personen gedurende de ge-

hele dag

hoe doet u een melding betreft een evenement met meer 
dan 2000 personen op het piekmoment of risicovol is? 
U stuurt het meldingsformulier met bovenstaande gegevens 
naar:  Gemeente Aalsmeer
  afdeling Ruimtelijk Ordening & Vergunningen
  Postbus 253
  1430 AG Aalsmeer

Voor nadere informatie: www.aalsmeer.nl of afdeling Ruimte-
lijke Ordening & Vergunningen, tel. 020-5404911. 

* Een risicovol evenement hangt af van meerdere factoren. 
Denk bv aan de aard en omvang van de activiteiten, de te 
verwachten overlast, het publiek dat op een evenement 
afkomt of de locatie van het evenement.

inloop/informatiebijeenkomst 29 oktober

Over voorontwerp bestemmingsplan Landelijk gebied Oost. 
In de raadskelder van het gemeentehuis, raadhuisplein 1 van 
19.30-21.00 uur. Op de informatie/ inloopavond kunnen be-
zoekers het voorontwerp bestemmingsplan en de plattegron-
den bekijken en vragen stellen aan de beleidsmedewerkers. 

Landelijk Gebied Oost is het omliggende buitengebied van de 
woonkern van Nieuw Oosteinde. Ook de linten van de Aals-
meerderweg, Hornweg en de Legmeerdijk maken onderdeel 
uit van het plangebied.

De aanleiding voor de inloop/informatiebijeenkomst is de ter 
inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan Lande-
lijk gebied Oost. 

officiële mededelingen
24 oktober 2013

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

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

openingstijDen balie bouwen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

serVicepunt beheer en uitVoering 
proVincie noorD-hollanD
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt met alle bijbehorende 
documenten van vrijdag 11 oktober tot vrijdag 22 november 
ter inzage op het gemeentehuis van Aalsmeer en in het raad-
huis van Amstelveen. U kunt de plannen ook inzien op www.
ruimtelijkeplannen.nl of via www.aalsmeer.nl. Tot 22 novem-
ber kan iedereen een inspraakreactie indienen. Dat kan door 
een brief te schrijven aan de gemeenteraad van Aalsmeer, 
postbus 253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v ‘inspraakreactie voor-
ontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost’. Voor meer 
informatie kunt u een email sturen aan info@aalsmeer.nl 
o.v.v. voorontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost. 
U kunt ook telefonisch contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 0297-387575.

stanDplaatsVergunningen

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Standplaatsvergunning aan de heer R.A. van den Houten 

(Z-2013/048820) voor de verkoop van oliebollen in de 
maand december 2013 op het parkeerplein van winkel-
centrum Kudelstaart.

Datum verzending vergunningen: 17 oktober 2013.

collecteVergunning

Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend aan 
- Samen op weg gemeente Kudelstaart (Z-2013/052497) 

voor het verkopen van sinaasappelen op 21 en 22 januari 
2014.

Datum verzending vergunning: 17 oktober 2013

eVenementenVergunning

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening zijn de vergunningen verleend voor:
- FloraHolland Trade Fair, Legmeerdijk 313, op 6, 7 en 8 

november 2013 (z-2013/041820).
Datum verzending vergunning 22 oktober 2013.

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Baanvak 56 (Z-2013/053263), het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde;
- Christinastraat 1 (Z-2013/054155), het bouwen van een 

schuur;
- Geerland 82 (Z-2013/053881), het kappen van 2 bomen;
- H. Bierlingstraat 14 (Z-2013/053546), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde;
- Mijnsherenweg 45-2 (Z-2013/053503), het bouwen van 

24 prefab bedrijfsboxen;
- Mijnsherenweg 45-3 (Z-2013/053308), het bouwen van 5 

geschakelde bedrijfshallen en 8 prefab bedrijfsboxen, het 
veranderen van de in- en uitrit en het verplaatsen van 
een brug;

- Mijnsherenweg 45-5 (Z-2013/053526), het bouwen van 
14 geschakelde bedrijfshallen;

- Mijnsherenweg 45-9 (Z-2013/053509), het bouwen van 
10 geschakelde bedrijfshallen;

- Mr Jac Takkade 40 (Z-2013/053884), het bouwen van een 
schuur;

- Zijdstraat 28A (Z-2013/054205), het plaatsen van een 
bouwkeet en steiger.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Stommeerkade 61 (Z-2013/053717), het verwijderen van 

asbest.

VerleenDe omgeVingsVergunningen, 
reguliere proceDure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387 575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Cyclamenstraat 37 (Z-2013-038455), het vergroten van 

de woning (verzonden 23 oktober 2013);
- Mozartlaan 7 (Z-2013/037510), het veranderen van het 

gebruik van woning in kamergewijze verhuur, (verzonden 
op 18-10-2013);

- Oosteinderweg 552 (Z-2013/053793), het verplaatsen 
van de woning t.o.v. de op 10 oktober 2013 verleende 

omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrij-
staande woning (onder kenmerk Z-2013/004024), (ver-
zonden op 18-10-2013);

- Sweelinckstraat 11 (Z-2013/037371), het veranderen van 
het gebruik van woning in kamergewijze verhuur, (ver-
zonden op 18-10-2013);

- Zijdstraat 38 (Z-2013/048186), het plaatsen van 2 recla-
meborden (verzonden 22 oktober 2013).

besluit aanVraag niet behanDelen

Omdat de aanvraag naar ons oordeel niet voldoet aan de 
voorschriften voor het in behandeling nemen van een aan-
vraag voor een omgevingsvergunning, besluiten wij op grond 
van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, om de 
volgende aanvraag niet in behandeling te nemen. (De aan-
vrager is vooraf in de gelegenheid gesteld om zijn aanvraag 
aan te vullen).
- Kudelstaartseweg 73 (A-Z-HZ_WABO-20120302), het bou-

wen van een woning (verzonden 21 oktober 2013).

VerleenDe omgeVingsVergunning, 
uitgebreiDe proceDure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht omgevingsvergunningen hebben verleend voor 
het bouwen van een woning aan de aalsmeerderweg 188 
(Z-2013/026827) en voor het bouwen van een woning aan 
de oosteinderweg 126 (Z-2013/026513) (verzonden 22 ok-
tober 2013).

De omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienst-
verlening, balie 7, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een 
afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een 
medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen 
over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Al-
gemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen 
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schrif-
telijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Recht-
bank van Amsterdam.

geaccepteerDe (sloop)melDing(en)

- Aalsmeerderweg 296 (Z-2013/048601), het slopen van 
een schuur; 

- Stommeerkade 61 (Z-2013/053717), het verwijderen van 
asbest.

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

welstanDscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en 
Vergunningen, balie 7, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker 
van de afdeling voor uw vragen over bouwen en vergunnin-
gen, tel. 0297-387575. Op de agenda staan de binnenge-
komen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, 
van de afgelopen 2 weken.

ter inzage

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

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

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

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

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

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

Janna van Zon met wethouder Gertjan van der Hoeven van cultuur.

Start vanaf november
Oude traditie herleeft: Weer 
exposities in gemeentehuis 
Aalsmeer - In november wordt de 
eerste kunstexpositie in de hal van 
het gemeentehuis geopend. Daarna 
worden er per jaar vier kunstexpo-
sities van Aalsmeerse kunstenaars 
en twee exposities met een maat-
schappelijk karakter georganiseerd. 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten om, net 
als enkele jaren geleden, ook in het 
gemeentehuis exposities mogelijk 
te maken. Het voordeel daarvan is 
dat het aantal expositieruimtes in 
Aalsmeer wordt uitgebreid én be-

zoekers van het gemeentehuis kun-
nen tijdens het wachten de exposi-
tie bekijken. Dezelfde organisator 
van destijds, Janna van Zon, heeft 
onlangs opnieuw aangeboden om 
op vrijwillige basis exposities te or-
ganiseren in het gemeentehuis. Na 
het regelen van praktische zaken, 
zoals in welke ruimtes, ophangsy-
stemen, verzekering en communi-
catie, kan de eerste expositie al in 
november geopend worden. Janna 
van Zon: “Mijn ervaring is dat kunst 
in de werkomgeving positief werkt 

en ook voor de bezoekers van het 
gemeentehuis geeft het afleiding. 

De kunst in de spreekkamers van 
de afdeling dienstverlening kan ook 
helpen om een spannend gesprek 
te verlichten door het even over de 
kunst te hebben.” Het college geeft 
is blij met het initiatief van Janna 

van Zon om de exposities in het ge-
meentehuis weer nieuw leven in te 
blazen. Het betekent een verrijking 
van het Aalsmeerse kunst- en cul-
tuurleven omdat het een extra mo-
gelijkheid biedt voor bijvoorbeeld 
jonge onbekende kunstenaars om 
ook eens te exposeren. Janna van 
Zon is als initiator voor de duur van 
twee jaar benoemd als curator. Dat 
wil zeggen dat zij kunstenaars se-
lecteert voor de exposities, een pro-
grammering maakt en verantwoor-
delijk is voor de organisatie. Jan-
na van Zon is benoemd omdat zij 
jarenlange ervaring heeft als ga-
leriehoudster van Galerie Mokum 
in Amsterdam, bovendien zet zij 
zich al jaren in voor de beeldende 
kunst in Aalsmeer en is zij lid van de 
Aalsmeerse kunstadviescommissie 
voor kunst in de openbare ruimte. 
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Première 6 november in Aalsmeer
An Evening with Grant & 
Forsyth in Crown Theater
Aalsmeer - Grant & Forsyth komen 
naar Nederland voor een tournee 
en op woensdag 6 november staan 
zij op het podium van Crown Thea-
ter Aalsmeer. Aan de vooravond van 
hun veertigjarig jubileum gaan Do-
minic Grant en Julie Forsyth ruim 
een maand lang toeren door Neder-
land met hun voorstelling An Eve-
ning With Grant & Forsyth. In zo-
wel kleine als grote theaters zul-
len zij hun grootste hits ten gehore 
brengen. Evergreens als Love on the 
Rocks, Rawhide, You’re my World, 
Rhinestone Cowboy, Ladybird en 
Country Girl zullen op deze avonden 
niet ontbreken. “We verheugen ons 
enorm op deze voorstellingen”, zegt 
Dominic Grant enthousiast. “We wil-
len de mensen vermaken met onze 
muziek, maar er zal ook veel inter-
actie tussen ons en het publiek zijn. 
Julie en ik vinden dat prettig en we 
merken dat onze fans dat ook op 
prijs stellen.” Dominic en Julie ne-
men hun fans mee op een muzika-
le reis. “We brengen al onze groot-
ste hits uit de zeventiger jaren, maar 
we zingen ook onze meest recen-
te nummers. De bedoeling is dat 
het een ongedwongen avond wordt 
waar veel ruimte is voor zang en hu-

mor.” Dominic Grant en Julie Forsyth 
ontmoetten elkaar bijna veertig jaar 
geleden. Beiden reageerden ze op 
een advertentie in Engeland om au-
ditie te doen voor een nieuw te for-
meren popgroep. Op 8 november 
1974 zagen ze elkaar voor het eerst 
en met nog vier andere zangers en 
zangeressen werden ze uitgekozen 
om als Guys ’n Dolls op te gaan tre-
den. In heel Europa was de groep 
een groot succes. Talloze hits volg-
den elkaar op. In 1985 viel de groep 
uit elkaar en besloten Dominic en 
Julie als Grant & Forsyth verder te 
gaan. In 1990 namen ze hun eerste 
Country-album op. Deze werd direct 
platina. Daarna volgden nog vele 
succesvolle cd’s. Inmiddels hebben 
zij meer dan vier miljoen albums in 
Nederland verkocht. En dat maakt 
hen het meest succesvolle duo als 
echtpaar in Europa. 
De première van An Evening with 
Grant & Forsyth is te zien in Crown 
Theater Aalsmeer op woensdag 6 
november om 20.00 uur. 
Meer informatie over deze voor-
stelling en andere voorstellingen in 
Crown Theater Aalsmeer en de aan-
koop van tickets: www.crownthea-
teraalsmeer.nl.

Spectaculair begin 3 november

Exclusief bij Bob & Gon: 
Entertainer Van Deursen
Aalsmeer - Op zondag 3 novem-
ber staan vanaf 14.30 uur de deu-
ren van het intieme Theater ‘Exclu-
sief bij Bob & Gon’ weer wijd open 
en wacht de bezoekers als vanouds 
een warm welkom. Het voordeel van 
een spannende periode is, want dat 
was het de afgelopen zomer, dat 
daar ook weer iets heel goeds uit 
tevoorschijn kan komen. Het is aan 
het vrijwilligers team van Peter van 
Eick te danken dat de toekomst van 
dit bijzondere Theater er voorlopig 
weer rooskleurig uitziet. Het volle-
dige ‘Exclusief bij Bob & Gon’ pro-
gramma blijft voor een deel nog een 
verrassing, maar de insiders zijn dol-
gelukkig met de gevarieerde keuze. 
“Dat Frans van Deursen het komen-
de seizoen de spits afbijt is een vol-
treffer. Geweldig wat deze man kan 
en laat zien. Frans is nu echt zo’n 
man waarvan je weet die hoort in 
dit Theater thuis. Op de Uitmarkt, 
eind augustus 2013 in Amsterdam, 
wist hij bij heel wat van zijn fans 
een groot applaus af te dwingen. 
Hij is geestig, heeft een mooie stem 
en is een goede entertainer. Dat is 
nu precies wat wij zoeken voor ons 
Theater, zodat wij onze gasten een 
heerlijke muzikale middag kunnen 
bezorgen”, aldus een enthousias-
te Bob die blij is nu samen met Gon 
(van Espago) de bezoekers te kun-
nen ontvangen. “Tijdens de voorbe-
reiding op het komend seizoen heb-
ben wij samen met de nieuwe ho-
reca-eigenaar en meester cateraar 

Quirijn al een aantal leuke afspra-
ken kunnen maken. Er wordt ge-
zorgd voor kleine exquise hapjes en 
een goed glas wijn. Ook kan men na 
afloop nog gezellig een drankje blij-
ven drinken en eventueel nog blij-
ven eten in het nieuwe restaurant 
Down Town. Een ander nieuwtje is 
de fotogalerij. Dit seizoen zijn het fo-
to’s, gemaakt door Patrick Spaander 
van foto de Boer, die de wanden van 
het intieme Theater een bijzonder 
aanzien geven. Patrick vertelde mij 
dat zijn postvak bijna ontplofte zo-
veel positieve reacties heeft hij ge-
kregen. De foto’s zijn ook dan wer-
kelijk schitterend. Ik overdrijf echt 
niet als ik zeg dat wij in Aalsmeer 
een klein De la Mar Theater hebben 
weten te creëren.”’ Alle reden dus 
om kaarten te bestellen, deze kun-
nen evenals het vorig seizoen wor-
den besteld via Seeticket telefoon 
0900-1353 of worden gekocht voor 
de aanvang aan de kassa. Er wordt 
overigens wel geadviseerd om te re-
serveren. De belangstelling voor de-
ze middag is groot. Voor de ech-
te liefhebbers die graag een eerste 
rang tafeltje willen reserveren is er 
nu de mogelijkheid om een abon-
nement voor het hele seizoen te ne-
men. Dat is niet alleen iets goedko-
per maar je weet ook zeker dat je 
altijd vooraan zit. Deze ‘Exclusief bij 
Bob & Gon’ card’ kan bij de eerste 
voorstelling worden aangeschaft.

Janna van Zon

Drie voorstellingen in Dorpshuis
60 Jarige toneelvereniging 
brengt ‘Déjà (re)vue’
Kudelstaart - In 1953 waren er 
in Kudelstaart twee toneelvereni-
gingen: Amacitia en R.k. D.E.S. De 
publieke belangstelling voor bei-
de verenigingen was niet al te best 
en de onderlinge strijd was hevig. 
De toenmalige pastoor Trouwborst 
was het geruzie zat, hij sloeg met de 
vuist op tafel en vond dat beide ver-
enigingen maar beter konden gaan 
samenwerken. De beide clubs wa-
ren niet blij met de fusie, maar gin-
gen toch akkoord en toneelver-
eniging Kudelstaart was geboren. 
Dirk van Kleef was de eerste voor-
zitter en de vereniging telde maar 
liefst 17 leden. De eerste voorstel-
lingen werden gegeven in de gym-
zaal van de Antoniusschool. In 1968 
werd het dorpshuis Kudelstaart ge-
opend en kreeg de club een prach-
tige accommodatie, dankzij de gro-
te inzet van meester Zwarthoed. Tij-
dens de opening speelden de leden 
van de Toneelvereniging de eerste 
bonte avond en zo werd de revue 
geboren. De groep heeft al 33 re-
vues gespeeld en hiervoor alles zelf 
geschreven, getimmerd, genaaid, 
gedanst en noem maar op. De re-
vue werd een begrip in de gemeen-
te. Ook de toneelstukken van TV 
Kudelstaart kregen een steeds ho-
ger niveau. Zo zijn met veel succes 
stukken van Heijermans, Neil Si-
mon, Annie M.G.Smidt en vele an-

dere gespeeld. Ook werd medewer-
king verleend bij het Sinterklaas-
feest, kerstmarkten en kinderfees-
ten. Jeugdtoneel was eveneens een 
onderdeel van de vereniging. Nu is 
het allemaal wat rustiger en bestaat 
Toneelvereniging Kudelstaart uit 
een enthousiaste groep die met veel 
plezier hun hobby uitoefent. Ter ge-
legenheid van het 60 jarig bestaan 
wordt weer een revue gespeeld met 
veel nieuwe stukjes en liedjes, maar 
ook een paar gouwe ouwe passe-
ren de revue. In deze revue, ‘Déjà 
(re)vue’ genaamd, wordt flink uit-
gepakt met een nieuwe dansgroep, 
veel mooie kostuums en nieuwe 
technische hoog standjes. Echt een 
aanrader voor een heerlijk avondje 
uit. De speeldata zijn zaterdag 16, 
vrijdag 29 en zaterdag 30 novem-
ber en speellocatie is het Dorpshuis 
van Kudelstaart. De revue begint al-
le avonden om 20.15 uur, zaal open 
vanaf 19.30 uur. 

Voorverkoop start 2 november
Toegangskaarten kosten 10 euro 
per stuk. De kaartverkoop begint op 
zaterdag 2 november in het dorps-
huis Kudelstaart van 11.00 tot 13.00 
uur. Daarna kunnen kaarten ge-
kocht worden bij Gall & Gall in het 
winkelcentrum Kudelstaart of tele-
fonisch bij besteld worden bij Lia 
Bon via 06-22410451.

Zaterdag start seizoen favofilm

Op reis met Lenny Kuhr 
zondag in Oude Veiling
Aalsmeer - Zaterdagavond 26 ok-
tober begint het nieuwe favofilm 
seizoen in De Oude Veiling met de 
favoriete film van Han Carpay. De 
film draait om een meisje dat een 
vrouw is en omgekeerd. Ze is een 
jaar of 15 en ze is het één en ook 
het ander. Geen seks, wel seks. Een 
bonbon en een bom. De film is op-
gebouwd uit losse scenes en gein-
spireerd door de schilderkunst van 
Edward Hopper, in het decor van de 
Italiaanse fascistische architectuur. 
Han Carpay is bekend van de web-
site Nieuwsover Aalsmeer, die hij in 
de zomer van 2011 begon. De film 
begint zaterdagavond om 20.30 uur. 
Entree: uw gift

Spannend en ontluisterend
En in samenwerking met Musi-
kaalsmeer en StrictlyCountry Re-
cords.com presenteert De Oude 
Veiling aanstaande zondag 27 ok-
tober het Lenny Kuhr Trio. De zan-
geres presenteert tijdens dit con-
cert, dat aanvangt om 15.00 uur, 
haar nieuwe muziektheaterpro-
gramma. ‘Wie ben je als je niet 
meer bent die je dacht te zijn’. Het 
is de meest essentiële vraag die een 
mens zich kan stellen. Op indrin-
gende en speelse wijze bezingt Len-
ny de reis naar het antwoord op de-
ze vraag. Maar wie weet is de reis 
interessanter dan het antwoord. Zij 
vertelt een spannend, ontluisterend 

en verheffend muzikaal verhaal, met 
rechts van haar Cor Mutsers op gi-
taar en links Mischa Kool. En muzi-
kale drie-eenheid. Hoe u ook naar 
de voorstelling komt, u gaat geraakt 
en geïnspireerd naar huis. Kaarten 
zijn te koop bij De Oude Veiling in 
de Marktstraat en zowel telefonisch 
als via de mail te bestellen.

Toekomstige concerten, tot nu toe 
bekend, in De Oude Veiling: Zondag 
1 december: CCC Inc., zaterdag 7 
december: David Olney with Sergio 
Webb (USA) dvd registratie en zon-
dag 8 december: David Olney with 
Sergio Webb (USA) dvd registratie.Bustour langs sociale 

werkbedrijven in regio
Aalsmeer - Op vrijdag 18 okto-
ber reed de ‘werkbus’ door de ar-
beidsmarktregio Groot-Amsterdam 
langs sociale werkbedrijven in Am-
sterdam en Aalsmeer. In de bus za-
ten Wethouder Werk en Inkomen 
Andreé van Es van gemeente Am-
sterdam en andere bestuurders uit 
de regio, vertegenwoordigers van 
werkgevers- en werknemersorga-
nisaties, onderwijsinstellingen, be-
drijven en andere betrokkenen. De 
tocht die ze maken ging dwars door 
de arbeidsmarktregio Groot-Am-
sterdam en had als doel te verken-
nen wat de implicaties zijn van het 
sociaal akkoord. Wethouder Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid Ad Ver-
burg van gemeente Aalsmeer mocht 
namens de regiogemeenten tijdens 
de laatste etappe van een Bustour 
de aanwezigen toespreken. Hij ver-
telde enthousiast over de economie 
in de regio en over het innovatieve 
en sociaal bedrijf Sijsner Flora Pac-
king van Hans van der Schilden en 
Jeroen Rijkmans uit Aalsmeer waar 
de laatste etappe eindigde. Hier 
werden de aanwezigen rondgeleid 
en bijgepraat over de ervaringen 

met de inzet van mensen met een 
beperking. Bij het verwerken van de 
orders, zoals het inpakken van bloe-
men en vervoeren, zet dit bedrijf 
mensen in van Ons Tweede Thuis 
met een handicap, mensen van Pas-
werk en van de AM groep. Dit zijn 
ook Wajongers. Mensen die het heel 
leuk werk vinden en het geen pro-
bleem vinden om vroeg op te staan. 
Ze kunnen vaak later ook geplaatst 
worden in een reguliere baan in 
de sierteeltsector. Wethouder Ver-
burg: “In de regio Groot-Amsterdam 
wachten we de Participatiewet niet 
af. Onze regio is zich nu al grondig 
aan het voorbereiden op de vraag 
hoe we mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt zo goed mogelijk kun-
nen bemiddelen naar echte banen 
bij echte werkgevers. We willen dit 
gezamenlijk doen. Werkgevers, in-
clusief de overheid, stellen zich ga-
rant voor het scheppen van in to-
taal 125.000 extra banen voor men-
sen met een arbeidsbeperking tus-
sen 2014 en 2026. Vertaald naar de 
arbeidsmarktregio Groot-Amster-
dam komt dit neer op zo’n 8.000 ex-
tra banen.”

Wethouders Ad Verburg en Andreé van Es gingen samen met andere bestuur-
ders aan het werk met mensen van Ons Tweede Thuis bij het sociale bedrijf 
Sijsner Flora Packing uit Aalsmeer.

Geslaagde bijeenkomst 
‘MKB gaat voor Duurzaam’
Aalsmeer - De regio Amstelland-
Meerlanden hield donderdag 10 ok-
tober, de dag van de duurzaamheid, 
een bijeenkomst speciaal voor en 
door MKB-ers met het thema ‘MKB 
gaat voor duurzaam’. De regio is 
een samenwerking van de gemeen-
ten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, 
Uithoorn en Ouder-Amstel. De bij-
eenkomst werd afgesloten met de 
winnaar van de eerste Duurzaam 
MKB Award. Wethouder Ria Zijlstra 
van de gemeente Uithoorn, voorzit-
ter van de regionale samenwerking 
op het gebied van milieu en ener-
gie, opende de middag met een le-
zing over de ambitie van de regio 
om in 2040 energieneutraal te zijn. 
Dit betekent dat de regio er naar 
streeft in 2040 alle nodige energie 
duurzaam wordt opgewekt. Hier-
mee dragen de regiogemeenten bij 
aan een beter klimaat, zijn als regio 
minder afhankelijk van olielanden 
en wordt de leefomgeving voor in-
woners schoner. Wethouder Zijlstra: 
“We kunnen dit niet alleen. Daar-
om richten de regiogemeenten zich 
in diverse activiteiten tot het be-

drijfsleven.” Wethouder Rik Rolle-
man van Aalsmeer introduceerde 
de uitreiking van de regionale Duur-
zaam MKB Award. De vijf gemeen-
telijke winnaars kregen de kans zich 
voor het publiek en de jury te pre-
senteren. In vijf krachtige pitches 
lieten de genomineerden zien hoe 
gedreven en gepassioneerd zij zijn 
voor het eigen vak. Ten slotte was de 
zeer spannende finale en prijsuitrei-
king van de Award. Sharona Ceha 
van Urgenda gaf als voorzitter van 
de jury aan dat het niet alleen om 
people, planet profit gaat, maar ook 
om de passie waarmee bedrijven 
met duurzaamheid bezig zijn. Voor 
Aalsmeer deed de plaatselijke win-
naar automatiseringsbedrijf Fiqas 
Software B.V. mee voor deze regio-
nale prijs. Uiteindelijk werd bekend 
gemaakt dat cateraar Kragtwijk uit 
Amstelveen naar huis mocht gaan 
met de eerste MKB duurzaamheids 
Award. De jury gaf aan dat Kragt-
wijk, van alle genomineerden, het 
breedst duurzaamheid had doorge-
voerd binnen het gehele bedrijf en 
daarbij ook zeer innovatief is.Dag van de Aalsmeerse 

Geschiedenis op de Tuin
Aalsmeer - De stichting Oud 
Aalsmeer organiseert op zaterdag 9 
november de Dag van de Aalsmeer-
se Geschiedenis. Dat gebeurt op de 
Historische Tuin (bereikbaar via het 
Praamplein) van 10.00 tot 16.00 uur. 
De toegang is gratis. Organisator na-
mens de stichting Oud Aalsmeer is 
bestuurslid Jacco van der Laarse. Hij 
legt de opzet uit: “Tijdens deze tweede 
editie van de Dag van de Aalsmeerse 
Geschiedenis staat met name de his-
torische relatie tussen Aalsmeer, Ku-
delstaart en Kalslagen met hun om-
liggende gemeenten centraal. Om 
10.00 uur zal Jan Willem de Wijn, 
voorzitter van Oud Aalsmeer, een 
presentatie geven over relaties met 
omliggende plaatsen door de eeu-

wen heen.” Nadat het spits is afgebe-
ten door Aalsmeer, is in het program-
ma ruimte ingebouwd voor presenta-
ties door historische verenigingen uit 
de omgeving. Achtereenvolgens is er 
tot aan het middaguur ruimte voor 
het Historisch Genootschap Rijsen-
hout-Burgerveen en de Cultuurhis-
torische Vereniging Amsterdam. Van 
12.15 tot 13.15 uur houdt Wim Rood-
enburg een diapresentatie met ou-
de foto’s van Aalsmeer. In de mid-
dag staan er presentaties op het pro-
gramma van de Stichting Oud Lei-
muiden-Rijnsaterwoude, de stichting 
Meer-Historie (Haarlemmermeer) en 
de Cultuurhistorische Vereniging Ter 
Aar. Ter afsluiting van de dag orga-
niseert de Stichting Historische Tuin 

een korte veiling waarop alle deel-
nemers aan de dag praktijkervaring 
met bieden via een historische klok 
kunnen opdoen. De aanwezig histo-
rische verenigingen krijgen de gele-
genheid om in te gaan op hun eigen 
activiteiten.  Daartoe kunnen zij in de 
overdekte corridor van de Historische 
Tuin een eigen stand inrichten. Ge-
vraagd is of zij daarbij ook aandacht 
willen besteden aan de historische 
relatie tussen hun woonplaats en 
Aalsmeer.  De verenigingen kunnen 
in de stands hun uitgaven en pro-
ducten te koop aan bieden. Op vast-
gestelde tijden is het podium in de 
veilingzaal beschikbaar voor een van 
de deelnemers. Naast de eerder ge-
noemde verenigingen en stichtingen 
is ook de Vereniging Historisch Am-
stelveen met een stand aanwezig.

In Historische Tui voor goed doel 
Voor 2e maal Wijntafel 
Aalsmeer - Op zaterdag 9 novem-
ber om 18.00 presenteren Ronde 
Tafel 110 De Meerlanden en Wit-
tebol Wijn met trots voor de twee-
de maal De Wijntafel in de Histo-
rische Tuin. Na het succes in 2012 
hebben beide partijen besloten de 
handen wederom ineen te slaan 
voor het goede doel. Het wordt een 
avond vol heerlijke wijn en spijs 
combinaties verzorgd door lokale 
ondernemers. Ook zal er een bij-
zondere veiling plaatsvinden on-
der de historische Aalsmeerse vei-
lingklok. De opbrengsten van de 
wijnverkoop en de veiling gaan 

naar Stichting MS Research. Tij-
dens de wijnproeverij zal er een 
uitgebreide selectie van bijzonde-
re wijnen gepresenteerd worden. 
Alle wijnen zijn direct te bestellen 
en worden geleverd door Wittebol 
Wijn. 25% van de opbrengst van 
de wijnverkoop gaat naar Stichting 
MS Research. Na de wijnproeverij 
wordt er onder leiding van veiling-
meester Dirk Molenaar een bijzon-
dere veiling gehouden. De kavels 
worden ter beschikking gesteld 
door verschillende ondernemers 
uit Aalsmeer en de leden van de 
Ronde Tafel. De opbrengst van de 

veiling komt voor 100% ten goede 
van Stichting MS Research. De le-
den van Ronde Tafel 110 De Meer-
landen komen uit Aalsmeer en 
omstreken. De Ronde Tafel is een 
actieve en inspirerende organisa-
tie die zich regelmatig inzet voor 
de maatschappij. Een van de le-
den heeft 3 jaar geleden de diag-
nose MS (Multiple Sclerose) ge-
kregen. Omdat hij en nog vele an-
dere MS patiënten nog jaren ac-
tief willen kunnen zijn, zet de Ron-
de Tafel zich in om onderzoek naar 
de bestrijding van MS te financie-
ren. Kaarten (15 euro per persoon) 
zijn vooraf te bestellen bij Wittebol 
Wijn in de Ophelialaan 116 of per 
e-mail te reserveren via dewijnta-
fel@gmail.com. Er zijn maximaal 
150 kaarten beschikbaar.
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Aalsmeer - Op 7 november viert het 
Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer 
haar 130 jarig bestaan. Natuur-
lijk wordt dat door alle betrokke-
nen uitbundig gevierd in het Dorps-
huis van Kudelstaart, “Net als vroe-
ger”, verklaart voorzitter Cees Stieva. 
Maar ook het publiek en liefhebbers 
van klassieke muziek delen mee in 
het feestelijke jubileum. Zaterdag 
9 november valt er in de Bloemhof 
een concert te beluisteren waar het 
Magnificat van Carl Philipp Emanuel 
Bach (1714-1788) ten gehore wordt 
gebracht en het Il Cantico del Sole, 
het Zonnelied, gecomponeerd door 
de huidige dirigent Nico Ph. Hovi-
us en geschreven door Franciscus 
van Assisi aan het eind van zijn le-
ven toen hij ernstig ziek was. 

Het mooie en verhevene 
ontwikkelen
Het was voorzitter Cees Stieva die 
met het jubileum in het vooruitzicht 
eens de archieven indook op zoek 
naar historisch materiaal. “Wegens 
ruimtegebrek vond het archief al-
tijd een onderkomen bij het secreta-
riaat, maar heeft sinds een paar jaar 
een centrale plek.” Stieva kwam tot 
de ontdekking dat er van de eerste 
14 jaar niets meer is terug te vinden. 
“Het eerste, handgeschreven jaar-
verslag, stamt uit 1897, dat tijdens de 
jaarvergadering hardop werd voor-
gelezen. Het zijn prachtige sfeerbe-
schrijvingen waardoor je een goede 
indruk krijgt hoe het er toentertijd 
aan toeging.” Het was de heer L.A. 
Braak, hoofd van de Lagere school 
aan de Uiterweg, die in 1866 op de 
Buurt een zingschool oprichtte, hij 
deed dat ter lering en vermaak. Om 
de mens te verheffen. In het regle-
ment staat letterlijk: Het doel van de 
Vereniging is het mooie en het ver-
hevene te ontwikkelen. “In 1883 wil-
de men een harmonium aanschaf-
fen. Tot aan die tijd werd er a ca-
pella gezongen op gedragen tek-
sten van Bilderdijk en Jan Pieter He-
ije. Maar veel van de leden vonden 
dat niet nodig en dat is waarschijn-
lijk de reden geweest dat er bij de 
Zingschool een scheuring plaats 
vond. Wie tegen was vertrok en de 
anderen bleven.” De Zingschool 
kreeg een nieuwe naam en werd de 
Aalsmeerse Koor Vereeniging. Di-
recteur Braak (hij richtte ook de kin-

derkoren op) is tot aan 1898 geble-
ven. Zijn voornaamste opvolger was 
Adriaan van Dam. “Onder leiding 
van Van Dam veranderde ook het re-
pertoire, er werd meer oratorium ge-
zongen en het was ook in die tijd dat 
werd ingeschreven voor concoursen 
Het koor behaalde vele prijzen en 
kwam zo in de hoogste afdeling ‘Uit-
muntendheid’ terecht. Hij leidde het 
koor tot aan 1937 tot Willem Kees-
sen als directeur het stokje van hem 
overnam. Een dirigent heette toen 
nog directeur en het was pas in 1961 
dat Piet Kiel jr. zich officieel dirigent 
mocht noemen.” Hij zou 47 jaar het 
Koor leiden. “Kiel was een goede 
promotor, zorgde voor radio opna-
mes, verschillende optredens met 
beroemde solisten (onder andere 
Miranda van Kralingen) in het Con-
certgebouw in Amsterdam en Haar-
lem en in de Westerkerk te Amster-
dam.” Vanaf 2012 prijzen de koorle-
den zich gelukkig met dirigent Nico 
Ph. Hovius.
Predicaat Koninklijk
In 1953 werd het koor toegelaten 
tot de Maatschappij tot bevordering 
der Toonkunst. “Dat was een grote 
eer, want men moest een hoog ni-
veau hebben en er werd slechts 
één koor per gemeente toegelaten. 
In 1958 ter gelegenheid van het 75 
jarig bestaan deelde burgemees-
ter Loggers mee dat het Hare Ma-
jesteit de Koningin had behaagd het 
Koor het predicaat Koninklijk te ver-
lenen. Opnieuw kreeg het Koor een 
nieuwe naam: Koninklijke Gemeng-
de Zangvereniging Aalsmeers Koor. 
In 2000 met ingang van het Millen-
nium werd het Koninklijk Toonkunst-
koor Aalsmeer.’

Veel veranderd
Cees Stieva 22 jaar koorlid (tenor) 
waarvan acht jaar secretaris en drie 
jaar voorzitter, heeft veel zien veran-
deren. “Toen het koor begon was er 
niets in Aalsmeer en ach, nu is er zo-
veel keus. Vroeger begon je als twin-
tiger, je stroomde door van het kin-
derkoor. Nu zijn er geen kinderkoren 
meer”, klinkt het spijtig. Maar ver-
volgt Stieva: “Er is geen gemeente 
die zoveel koren heeft. Zingen is een 
heerlijke ontspanning en inspan-
ning, daarom heel gezond. Na iede-
re repetitie gaat iedereen zingend de 
deur uit.” Janna van Zon 

Koninklijk Toonkunstkoor 
Aalsmeer 130 jaar

Toonkunstkoor Aalsmeer tijdens het 50 jarig bestaan in De Oude Veiling.

Het huidige Koninklijke Toonkunstkoor Aalsmeer.

Jubileumconcert 45 jarige koor
Het beste van Trumpets of 
the Lord in het Lichtbaken
Rijsenhout - Een bevlieging, zo 
noemden sommigen het. De start 
van het koor Trumpets of the Lord in 
1969. Een groep enthousiaste jon-
geren, die onder leiding van Rob 
van Dijk begonnen met zingen van 
swingende gospels en negrospiritu-
als zoals ‘Go Down Moses’. Inmid-
dels is het koor bijna 45 jaar ver-
der en blijken de Trumpets geens-
zins een bevlieging! Bevlogenheid 
is een woord, dat beter bij de groep 
past. Na al die jaren is er nog niets 
weg van het enthousiasme, de ener-
gie en de overtuigingskracht, waar-
mee dit koor durft te zingen. Me-
nig toehoorder liet zich hier al door 
inspireren en meldde zich als lid 
aan. De oude kern van de groep is 
meegegroeid en zingt tussen de 20 
à 35 jaar bij het koor. Hierdoor is er 
een bijzondere eenheid ontstaan 
tussen de leden. Men deelt de be-
langstelling voor het zingen met el-
kaar, maar deelt daarnaast ook lief 
en leed. Repetities hebben dan ook, 
naast het instuderen van repertoi-
re, een sociaal karakter. De leden 
hebben langzamerhand geschiede-
nis geschreven met elkaar.  Dirigent 
van het eerste uur is Rob van Dijk. 
Ook 45 jaar ouder geworden, maar 

nog even energiek. Zonder zijn be-
zielende leiding zouden de Trum-
pets niet die hechte club zijn, die ze 
nu vormen. Bekend bij het publiek 
zijn de talloze gezichtsuitdrukkin-
gen (goed of afkeurende blikken, 
grimassen), de houdingen en geba-
ren waarmee de dirigent probeert 
het door diversiteit gekenmerkte 
koor in goede banen te leiden. Eén 
van zijn grootste verdiensten is ook, 
dat hij koorleden het gevoel bij kan 
brengen dat nodig is om een ge-
zongen nummer meer te laten zijn 
dan een melodie met tekst, getui-
ge het lied ‘We’ve got the spirit’, een 
prachtig samenspel dus tussen di-
rigent en koorleden. Zaterdagavond 
23 november geeft het koor concert 
met de titel ‘Het beste van de Trum-
pets of the Lord’ en het belooft een 
bijzondere avond te worden met een 
keur van Trumpets liederen uit de 
afgelopen 45 jaar. Het concert be-
gin tom 20.15 uur en wordt gegeven 
in het Lichtbaken aan de Aalsmeer-
derweg. De toegang bedraagt 5 eu-
ro per persoon. Informatie en reser-
veren: trumpets@pknrijsenhout.nl 
of bel 0297-360844. Er liggen ook 
inschrijflijsten in het Lichtbaken en 
in De Reede.

Amstel Gospel Choir met KnA 
in Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 2 november 
verzorgt The Amstel Gospel Choir uit 
Uithoorn een swingend gastoptreden 
tijdens het concert A Music Night Out 
van Muziekvereniging KnA in Crown 
Theater Aalsmeer aan de Van Cleeff-
kade. Aanvang is 20.00 uur en kaar-
ten zijn te bestellen via www.amusic-
nightout.nl. The Amstel Gospel Choir 
zingt al ruim 17 jaar de meest swin-
gende gospels en moderne pop- en 
soulmuziek op bruiloften en feestelij-
ke evenementen. Het koor onder lei-

ding van dirigent Lorenzo Papolo be-
staat uit 14 leden en repeteert op 
dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 in 
basisschool ’t Startnest aan de Arthur 
van Schendellaan 100 in Uithoorn. 
Het koor heeft momenteel plaats voor 
bassen en sopranen. Kun je goed zin-
gen en lekker bewegen en heb je zin 
om een repetitie bij te wonen? Meld 
je dan aan via amstelgospelchoir@
gmail.com of bel S. van den Berg via 
06-30163324. Kijk voor meer informa-
tie op www.amstelgospel.nl.

Van 24 tot en met 27 oktober:
Vogelshow in Wellantcollege
Aalsmeer - De vereniging van Vo-
gelvrienden voor Aalsmeer en Om-
streken organiseert elk jaar een 
grootse vogeltentoonstelling. Dit jaar 
vindt van 24 tot en met 27 oktober 
alweer de 61e vogelshow plaats. Het 
hoogtepunt van elke vogelvereniging 
is het organiseren van een vogelten-
toonstelling waar vogels door lief-
hebbers worden ingebracht en be-
oordeeld worden door erkende keur-
meesters. Voor elke vogel wordt een 
keurbriefje ingevuld met de toege-
kende keurpunten, wie het hoogst 
eindigt is kampioen. Ook de jeugd 
is aanwezig op deze tentoonstel-
ling en wel met een eigen afdeling. 
De tentoonstelling vanavond, don-
derdag 24 oktober, om 20.00 uur of-
ficieel geopend in het Wellantcolle-
ge MBO in de Linnaeuslaan 2. Vrij-
dag 25 oktober zijn bezoekers wel-
kom van 10.00 tot 22.00 uur , zater-
dag 26 oktober tussen 10.00 en 18.00 
uur en zondag 27 oktober, de laatste 
dag geopend, van 10.00 tot 15.00 uur. 
Zondag draait om 15.00 uur het rad 

van avontuur en hier zijn vele mooie 
prijzen mee te winnen. Er is voldoen-
de ruimte om een kopje koffie of een 
drankje te nuttigen en mee te doen 
met de tombola of loterij. Voor de 
jongste bezoekers staat een grab-
belton klaar. In totaal zijn er 286 vo-
gels ingezonden, waaronder 29 vo-
gels van de jeugd, bestaande uit ka-
naries, tropen, kromsnavels. Voor-
al de vele aparte soorten vogels zijn 
op deze vogelshow te zien, zoals de 
Kakatoes, kleine Cubavink, bastaard 
putter en bij de kanaries de specia-
le houdingsrassen, die tentoonge-
steld worden in speciale kooien. Als 
visiteplaatje is er een open volière 
gebouwd, waarbij de vogels in een 
ruimte vliegen waar ook de bezoe-
kers lopen, zonder afscheiding tus-
sen vogels en bezoekers, een uniek 
gebeuren. Ruimschoots de moeite 
waard om een kijkje te gaan nemen. 
De toegang is geheel gratis. Voor in-
formatie kan contact opgenomen 
worden met secretaris G. Goeijenbier 
via 06-10666878. 

Lezing ‘Vorst en Volk’ door 
Dorine Hermans in bieb
Aalsmeer - Sinds 1890 heeft Ne-
derland al geen man meer op de 
troon gehad. Volgens Dorine Her-
mans reden te meer om een be-
ter beeld te krijgen van koning Wil-
lem-Alexander. In één van haar 
boeken omschrijft zij het beeld als 
charmant, zeer gesteld op zijn pri-
vacy, geen mediavriend, leuk ver-
legen soms, veel slimmer dan zijn 
imago doet denken, en stiekem ge-
nietend als het protocol een beetje 
in de soep loopt. Oktober is maand 
van de geschiedenis en het the-
ma dit jaar is Vorst en Volk. Dorine 
Hermans zal spreken over de eer-
ste schreden van Willem-Alexander 
op zijn koningspad en de voorberei-
dingen op zijn nieuwe rol als vorst. 
Daarnaast zal zij zijn koningschap 
– na de ‘gewone’ Koningin Juliana 
en de ‘zakelijke’ Beatrix – in histo-
risch perspectief plaatsen. Het blijft 
vooralsnog de vraag welke invulling 
de nieuwe vorst aan zijn functie zal 
geven, maar het zal een vorm zijn 
die past bij de veranderingen die 
Nederland de komende tijd door-
maakt en bij de traditie. De lezing 
wordt gegeven op dinsdag 29 okto-

ber van 20.15 tot 22.00 uur in de bi-
bliotheek in de Marktstraat. Kaarten 
zijn te verkrijgen in alle Amstelland 
Bibliotheken en online te bestellen 
via www.debibliotheekamstelland.
nl. Foto: Bob Bronshoff

Dorine Hermans. 

Meest opvallende gebouw in gemeente

Watertoren is zaterdag 
en zondag weer open!
Aalsmeer - Komende zaterdag 26 
en zondag 27 oktober is de water-
toren voor alle publiek geopend van 
13.00 tot 17.00 uur. De watertoren is 
het meest opvallende gebouw bin-
nen de gemeente Aalsmeer met 
haar 51 meter hoogte en bijzonde-
re vormgeving. De toren, die voor 
de jaren negentig gebruikt werd als 
drukverhoger binnen het Aalsmeer-
se waterleidingstelsel, is gebouwd 
in de Art Deco stijl. Rond het ople-
veringsjaar (1928) werden meerde-
re watertorens getekend door archi-
tect Hendrik Sangsters en Aalsmeer 
werd toen trotse bezitter van wel-
licht de mooiste watertoren in Ne-
derland. Mede door de ligging aan 
de Westeinderplassen is in menig 
boek over Aalsmeer een grote foto 
te bewonderen van deze markan-
te toren. Binnen is de bezoeker ge-
lijk verwonderd over het aparte in-
terieur en wanneer men naar boven 
klimt is men verbaasd over de 2 gro-
te bekkens van 460.000 en 530.000 
liter inhoud. Nog fraaier wordt het 
om bovenop de toren naar buiten 
te gaan en uitzicht te hebben over 
de Aalsmeerse en verre omgeving. 

Bij helder weer kijkt men tot IJmui-
den en de Utrechtse dom, maar ook 
bij wat minder zicht blijft het een 
machtige ervaring om van daaruit 
de verte in te kijken. 

Kinderkunstwerken
Dit weekend zijn de kinderkunst-
werken van de leerlingen van de ho-
gere groepen van de basisscholen 
de Zuid Ooster en Kudelstaart nog-
maals te bewonderen. Dit vanwege 
het grote succes tijdens de kunst-
route in september. Toen waren de-
ze verrassende creaties tentoonge-
steld op de eerste verdieping: Nu 
is dit op de begane grond, dus ook 
voor mensen die wat minder soepel 
trappen lopen is er nu de kans om 
deze kunst te komen bewonderen. 
De entree is gratis voor een bezoek 
aan de begane grond, wil men naar 
boven klimmen dan is het voor kin-
deren 1 euro en voor volwassenen 
2 euro. Wie de watertoren met een 
groep op een afgesproken dag/tijd 
wil bezoeken, kan een afspraak ma-
ken met de mensen van S.B.W.A. tij-
dens dit weekend of telefonisch via: 
06-53928054.

Solexrit en snertbuffet 
Kudelstaart - De Solexvrienden Ku-
delstaart en De Kwakel organiseren 
zaterdag 26 oktober weer een prach-
tige Solexrit. Dit keer gaat het richting 
Loosdrecht en wordt getoerd door de 
mooie polders van het Groene Hart. 
Aan deze laatste toerrit van 2013 mag 
iedereen meedoen met een Solex of 
een andere oldtimer op twee wielen en 
een hulpmotortje. Enkele Kudelstaar-
ters doen voor het eerst mee, want zij 
kochten bij de veiling Kudelstaart voor 
Kudelstaart hun vouchers. Traditio-
neel wordt de dag besloten met een 
snertbuffet en wat drankjes daarbij. 

Ook onderweg wordt weer goed voor 
een warm innerlijk gezorgd. Vanaf half 
tien staan zaterdag de koffie en koe-
ken klaar en is er de ritbreefing. Om 
half elf worden de machines gestart 
en gaat de groep op pad. Rond half 
vier hopen alle deelnemers weer ‘op 
honk’ te zijn. Voor eventuele pechvo-
gels rijdt onderweg een bezemwagen 
mee. De snertrit start zoals gewoonlijk 
bij Joop en Ria van Leeuwen aan de 
Kudelstaartseweg 165. Hier wordt ook 
het snertbuffet geserveerd. Nog meer 
informatie nodig? Bel gerust even met 
Frans op nummer 06-22808708.

Staps, Hoffscholte en Rolleman 
live op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Op de maandagavond 
van Radio Aalsmeer zijn ook op 28 
oktober weer interessante gasten te 
beluisteren. Het programma ‘Door de 
Mangel’ ontvangt in de achtste uit-
zending opnieuw een zeer aanspre-
kende gast: KCA-bestuurslid Rein-
oud Staps. In het daarop volgende 
programma de ‘Top 10 van…’ deze 
keer de favoriete muziek van journa-
list en eigenaar van een boekhandel 
Constantijn Hoffscholte. Vanavond, 
donderdag 24 oktober, tenslotte een 
speciale uitzending van de ‘Stamta-
fel’. Deze staat geheel in het teken 
van Schiphol en de gevolgen van de 
nieuwe plannen voor Aalsmeer. In de 
uitzending zullen onder andere wet-
houder Rik Rolleman, Dick van Schil-
den (bewoner Oosteinderweg) en 
Pim van Riet van CROS (Commissie 
Regionaal Overleg luchthaven Schip-

hol) aanwezig zijn. CROS is een on-
afhankelijk overleg- en adviesorgaan 
en verenigt bewoners, regionale en 
lokale overheden en luchtvaartpartij-
en. Dit met als doel om hinder van 
Schiphol zoveel mogelijk te beper-
ken en een optimaal gebruik van de 
luchthaven te bevorderen. ‘Door de 
Mangel’ en ‘De Top 10 van…’ wor-
den uitgezonden om respectievelijk 
19.00 en 20.00 uur op 105.9 FM en de 
kabel op 99.0 FM. ‘Stamtafel’ is op de 
donderdagavonden tussen 20.00 en 
21.00 uur te beluisteren wanneer er 
geen raadsvergaderingen zijn. Luis-
teren kan tevens via de livestream op 
internet: www.radioaalsmeer.nl. Uit-
zending gemist? Alle programma’s 
zijn ook naluisteren via de websi-
te van de lokale omroep. Het bezoe-
kadres van Radio Aalsmeer is Van 
Cleeffkade 15.

Slagwerkvermaak in De Kwakel
Zondag: Klok-terug-concert
De Kwakel – Aanstaande zondag 27 
oktober organiseert Tavenu weer het 
jaarlijkse “klok-terug-concert”. Dit jaar 
zullen de slagwerkers van Tavenu en 
Bovenkerk het publiek vermaken met 
slagwerkmuziek in diverse stijlen. De 
muzikanten van Tavenu, met enke-
le gastspelers van slagwerkgroep Bo-
venkerk, zullen om 11.00 uur starten 
met een combinatie van nummers 
met alleen ritmisch slagwerk (onge-
stemde instrumenten) en ook melo-
disch slagwerk (gestemde instrumen-
ten). Over het algemeen nummers 
met een vleugje latin, maar ook het 
mooie nummer Angels bekend van 
Robbie Williams. Voor de komische 
ontspanning zorgt het nummer “Klus-

sen met slagwerkers”. Na een kor-
te pauze zal slagwerkgroep Boven-
kerk letterlijk het stokje overnemen. 
Eerst laat de enthousiaste jeugdgroep 
van Bovenkerk horen hoe leuk muziek 
maken is. Daarna zal de hele sam-
bagroep van Bovenkerk het publiek 
vermaken met opzwepende sambarit-
mes. Tot slot laat slagwerkgroep Bo-
venkerk, met enkele gastspelers van 
Tavenu, een aantal mooie nummers 
horen. Met marimba’s, klokkenspel-
len, xylofoons en vibrafoons wordt 
een gevarieerd programma gebracht. 
Het concert vindt plaats in dorphuis 
de Quakel aan de Kerklaan 16 en be-
gint om 11.00 uur (wintertijd). De toe-
gang is gratis.
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Hoofdletsel na val van fiets
Aalsmeer - Op zondag 20 oktober 
rond half drie in de middag is een 
44 jarige man zonder vaste woon- 
of verblijfplaats van zijn fiets geval-
len in de Ophelialaan. De man, die 
zwaar rook naar alcohol, had een le-
lijke smak op zijn hoofd gemaakt. Er 
kwam bloed uit zijn neus en uit zijn 

oren. Zowel de ambulance als de 
politie waren snel ter plaatse. Om-
dat het ernstig hoofdletsel betrof, is 
de traumaheli ter plaatse geweest. 
De 44 jarige is naar het AMC ver-
voerd. De Ophelialaan is enige tijd 
gestremd geweest. 
Foto: Marco Carels.

Toename diefstal van fietsen

Beenbreuken na aanrijding

Kudelstaart - De afgelopen week 
is het aantal diefstallen van fietsen 
toegenomen. In de nacht van don-
derdag 17 op vrijdag 18 oktober is 
bij een woning aan het Lorentzhof 
een mountainbike gestolen. De ket-
ting waarmee de fiets was vastge-
ketend, is door geknipt. De ATB Ma-
tra Cookar is groen van kleur. In de 
nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 
oktober is vanuit de Edisonstraat 

een damesfiets gestolen. De Gi-
ant Chill is grijs van kleur en het se-
rienummer eindigt op 273. De fiets 
was op slot gezet in het rek bij de 
Proosdijhal. Op zaterdag 19 oktober 
is tussen vier uur in de middag en 
zeven uur ‘s avonds een damesfiets 
gestolen uit het fietsenrek bij de 
bushalte aan de Mijnsherenweg. De 
Batavus Piazza is groen van kleur en 
het serienummer eindigt op 703. 

Aalsmeer - Op woensdag 16 okto-
ber om tien voor negen in de och-
tend heeft een zware aanrijding 
plaatsgevonden op de kruising 
N196 met de Zwarteweg. Een 16 ja-
rige bromfietser uit Kudelstaart reed 
op de Zwarteweg en wilde de pro-
vinciale oversteken richting bedrij-
venterrein. Op de kruising kwam zijn 
brommer in botsing met de auto van 
een 50 jarige automobiliste uit Uit-
hoorn die richting haar woonplaats 
reed. De 16 jarige is zo’n vijftien me-
ter weggeslingerd en heeft hier be-
hoorlijk letsel door opgelopen. Hij is 

per ambulance naar het ziekenhuis 
vervoerd. Hier bleek de Kudelstaar-
ter een bloedinkje in zijn hersenen 
te hebben, een gebroken enkel en 
een gebroken scheenbeen. Ook 
moest hij behandeld worden aan 
twee beenwonden. Wat het hoofd-
letsel betreft heeft de 16 jarige maz-
zel gehad te rijden met een helm 
van zeer goede kwaliteit. De weg is 
enige tijd afgesloten geweest. Het 
verkeer is omgeleid. Door de ver-
keersdienst is onderzoek ter plaatse 
gedaan. Naar de oorzaak wordt ver-
der onderzoek gedaan. 

Op de thee/koffie bij AB
Aalsmeer - Oktober is voor een 
gemeenteraadsfractie een drukke 
maand. Los van allerlei andere voor-
stellen komt in deze maand de pro-
grammabegroting voor de gemeen-
te op de agenda. Je zou bijna ver-
geten dat het komende zaterdag 
alweer de laatste zaterdag van de 
maand is. Maar, ondanks de druk-
te zit de AB fractie komende zater-
dag tussen 15.00 en 17.00 uur weer 

klaar om met u van gedachte te wis-
selen, uw vragen te beantwoorden 
(voor zover dat kan) en met u te dis-
cussiëren over de gekozen richtin-
gen en de nog te nemen besluiten. 
Grijp de kans om met de stuurlui 
van de fractie van Aalsmeerse Be-
langen over koersideeën te praten 
en kom zaterdag naar De Oude Vei-
ling in de Marktstraat. Voor meer in-
formatie: Jop Kluis, tel 06-29228557.

Navigatie uit 
auto gestolen

Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 
18 op zaterdag 19 oktober is ingebro-
ken in een in de Touwslagerlaan ge-
parkeerde auto. Van de Audi A3 is een 
ruit aan de rechterzijde ingeslagen. 
De dieven zijn er vandoor gegaan met 
het ingebouwde navigatiesysteem. 
De Touwslagerlaan bevindt zich in 
het nieuwe Lijnbaangebied. Dezelfde 
nacht is ook een zijruit ingeslagen van 
een in de Zeeltstraat in Kudelstaart 
geparkeerde auto. Uit de Audi is even-
eens het navigatiesysteem gestolen.

Poging diefstal 
aluminium

Aalsmeer - In de nacht van zater-
dag 19 op zondag 20 oktober is ge-
probeerd vanaf het dak van een ho-
recagelegenheid in de Zijdstraat 
vier grote ventilatoren en twee air-
cosystemen te stelen. De afzuiger 
en airco’s zijn hardhandig los ge-
trokken en op de begane grond ge-
gooid. Hierbij is een terrasraam ver-
nield. Twee tuinen verderop zijn alu-
minium kappen aangetroffen. Waar-
schijnlijk is het aluminium de reden 
van de diefstalpoging geweest. De 
schade is aanzienlijk. Een mede-
werker heeft bij het verlaten van de 
zaak een grote Amerikaanse auto, 
type Buick, op het Praamplein zien 
staan. De goudkleurige wagen met 
grijs dak reed bij zijn komst weg 
richting Weteringstraat. De inzitten-
den zijn mogelijk getuigen, dan wel 
verdachten. Wie meer informatie 
heeft, wordt verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-8844

Drankdieven op 
heterdaad betrapt!

Aalsmeer - Op maandag 21 oktober 
om half vier in de middag zijn drie jon-
gens uit Uithoorn betrapt op winkel-
diefstal in een zaak op het Praamplein. 
Medewerkers zagen dat de jongens 
van 14, 15 en 16 jaar flessen drank 
en andere spulletjes onder hun jassen 
stopten. De politie is gealarmeerd en 
agenten hebben de jongens gehoord. 
Ze hebben de diefstalpoging bekend. 
Reden was dat ze nog geen alcohol 
mochten kopen. De drie zijn door hun 
ouders opgehaald. Het proces-verbaal 
gaat naar justitie. De boete voor een 
van de jongens zou wel eens hoger 
dan de rest kunnen zijn, hij heeft een 
valse naam opgegeven aan de mede-
werkers en aan de agenten.

Winkeldief in 
kraag gevat

Aalsmeer - Op woensdag 16 oktober 
rond kwart voor negen in de avond 
is op het Praamplein een winkeldief 
op heterdaad betrapt door medewer-
kers. Een 48 jarige man uit Nieuw-
veen bleek voor 18 euro goederen 
te willen ontvreemden. De man ver-
klaarde vergeten te zijn de spulletjes 
af te rekenen. Justitie heeft de man 
een boete gegeven van 210 euro.

Valpartij van 
motorrijdster 

Aalsmeer - Om half zes in de och-
tend van zondag 20 oktober heeft 
een eenzijdig ongeval plaatsgevon-
den op de N196, kruising met de 
Dorpsstraat. Een 22 jarige motor-
rijdster uit Aalsmeer kwam vanaf de 
richting Hoofddorp en moest rem-
men voor het rode licht bij de krui-
sing. De motor slipte en de inwoon-
ster kwam ten val. De motorrijdster 
is stabiel gelegd en vervoerd naar 
het ziekenhuis.

Hennepafval in 
sloot gedumpt

Aalsmeer - Tijdens het dreggen in 
de sloot bij de Middenweg is door de 
gemeente afgelopen vrijdag 18 ok-
tober hennepafval aangetroffen. De 
restanten met vloeistoffen zijn uit 
het water gehaald en ter vernieti-
ging weggebracht. De daders zullen 
waarschijnlijk niet gevonden worden.

Aalsmeer - “Het was de week 
van de Vrede en ik was naar 
de vredesmaaltijd geweest. 
Het was al aardig donker en 
toen moest ik nog op de fiets 
naar huis. Ik zette er flink de 
vaart in en knalde aan het ein-
de van de Dreef tegen een ri-
chel van het fietspad aan, daar 
lag ik. 
Na overeind gekrabbeld te 
zijn, kwam er een jongeman 
aan die met mij mee naar huis 
fietste en wachte tot ik veilig 
binnen was. Ook hielp hij bij 
het zoeken naar mijn bril, die 
ik tijdens de val verloren was. 
Fantastisch dat er nog jonge 
mensen zijn die klaar staan 
voor een ander. 

Ik wil hem dan ook via deze 
weg hartelijk bedanken! Na 
twee nachtjes ziekenhuis ben 
ik bijna weer helemaal de ou-
de. Op wat blauwe plekken en 
een hoofdwond na gaat het 
prima met mij. Een grote pluin 
voor deze jonge man.”

Corrie Sloot

Op klok van Historische Tuin
Kunst- en plantenveiling 
voor KiKa zaterdag!
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
26 oktober organiseert Wim Piet een 
kunst- en plantenveiling op de histo-
rische klok van de Historische Tuin. 
De opbrengst van de veiling is voor 
KiKa, Kinderen Kankervrij, en natuur-
lijk wordt gehoopt op een grote op-
komst en een mooie opbrengst. Wim 
is 66 jaar en schildert in zijn vrije tijd. 
Hij gaat nu een aantal van zijn wer-
ken verkopen. De kunst wordt ge-
combineerd met de verkoop van 
planten, want ook hier heeft de 
Aalsmeerder een grote liefde voor. 
Wim heeft zo’n veertig jaar een eigen 
seringen en vetplanten kwekerij ge-
houden. Een aantal jaren geleden is 
de kwekerij verkocht, maar tuinieren 
blijft in de zomermaanden de gro-
te hobby voor Piet. En als de herfst 
en de winter aanbreken, stort Wim 

zich op het schilderen. Flora en fau-
na zijn voor hem geliefde onderwer-
pen. Zowel kleine als wat grotere for-
maat schilderen gaan onder de ha-
mer gebracht worden. Veilingmees-
ter zaterdag is Coos Buis. De veiling 
in de Historische Tuin, ingang Praam-
plein, begint om 14.00 uur. Vooraf is 
het mogelijk de werken te bekijken. 
Komt allen en steun ook KiKa.

Werkbezoek burgemeester 
en VVD aan Aalsmeer-Oost
Aalsmeer - Om elkaar wat beter te 
leren kennen gaat burgemeester Job-
ke Vonk met de fractieleden van al-
le Aalsmeerse politieke partijen op 
stap. Oppositiepartij VVD beet daarbij 
op vrijdag 18 oktober het spits af met 
een gevarieerd programma van kor-
te werkbezoeken bij vier Aalsmeer-
se bedrijven en een rondvaart door 
het mooie Oosteinder natuurgebied. 
Onder gunstige weersomstandighe-
den werd in het begin van de mid-
dag begonnen met een rondleiding 
bij H. v.d. Schaft grond- en sloopwer-
ken. Met de rondvaartboot van Cen-
tennial werd vervolgens naar Jong-
kind Grond gevaren, een bedrijf met 
ruim 80 jaar expertise in het samen-
stellen van potgrond en hydrosub-
straten voor specifieke toepassin-
gen. De boot werd vervolgens afge-
meerd bij de kwekerij van Maarten 
Maarse, een echt familiebedrijf met 
onder meer seringen, sneeuwbal-
len en ilex. Het laatste bedrijfsbezoek 

vond plaats bij Bartels Stek, een ver-
edeling en vermeerderingsbedrijf van 
vaste planten met ruim 75 jaar erva-
ring. De rondleidingen, bedrijfspre-
sentaties en toelichtingen van verte-
genwoordigers van deze Aalsmeerse 
bedrijven maakten veel indruk op de 
burgemeester en fractieleden van de 
VVD. Het zijn allemaal bedrijven met 
veel expertise en een geweldige loka-
le en (inter)nationale staat van dienst, 
bedrijven waar Aalsmeer best trotst 
op mag zijn. Na een verrassend leuke 
rondvaart langs een aantal bijzonde-
re plekjes in het Oosteinder natuur-
gebied, waarbij schipper Jan Koster 
de nodige toelichting gaf, vond een 
afsluitend diner plaats. De bedrijfsbe-
zoeken en rondvaart leverde veel in-
formatie en gespreksstof op en zijn 
qua opzet zeker voor herhaling vat-
baar. De doelstelling van de burge-
meester en de fractie van de VVD om 
elkaar op deze wijze wat beter te le-
ren kennen is dan ook goed geslaagd.

Burgemeester Vonk-Vedder en VVD-fractie op bezoek bij H. v.d. Schaft 
grond- en sloopwerken. (2de links, dhr. H. V.d. Schaft, eigenaar. 3de van links, 
Burgemeester Vonk-Vedder. Overigen: VVD-fractie.

Auto-inbrekers 
op de vlucht 

Aalsmeer - Om kwart over zes in 
de ochtend van zondag 20 oktober 
hebben twee mannen geprobeerd 
in te breken in een in de Beatrix-
straat geparkeerde auto. De eige-
naar van de volkswagen hoorde het 
alarm van zijn auto afgaan en liep 
naar het raam. Buiten zag hij twee 
mannen, vermoedelijk Oost-Eu-
ropeanen, bij zijn auto staan. Een 
van de twee zat al met zijn boven-
lichaam in de auto. De bewoner 
bonkte op het raam, maar dit had 
weinig effect. Hij is naar buiten ge-
lopen en dit was voor de dieven het 
teken om het hazenpad te kiezen. 
Uit de Golf is niets ontvreemd. Wel 
is het raam aan de linkerzijde van de 
auto kapot geslagen.

Gewond aan voet 
na bedrijfsongeval

Aalsmeer - Op Zaterdag 19 ok-
tober tussen negen en half tien in 
de avond heeft een bedrijfsongeval 
plaatsgevonden in een pand aan de 
Legmeerdijk. Een aantal medewer-
kers was met een heftruck goede-
ren aan het laden. Toen een der me-
dewerkers van de heftruck afsprong 
rolde deze iets door en reed over de 
voet van een 30 jarige ingehuurde 
medewerker heen. De man is naar 
het ziekenhuis vervoerd. Er komt een 
onderzoek van de arbeidsinspectie.

Elektrische fiets 
gestolen

Aalsmeer -Op Woensdag 16 okto-
ber is tussen half zeven en half acht 
in de avond vanaf het Molenpad een 
elektrische fiets gestolen. De Gazelle 
is zwart met wit van klaar, heeft twee 
fietstassen en het serienummer ein-
digt op 746. Een getuige heeft een 
man van rond de 30 jaar met donker 
haar en een normaal postuur vlak in 
de buurt en rond genoemd tijdstip 
zien sjouwen met een fiets. Mogelijk 
is dit de verdachte. Wie meer weet, 
wordt verzocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844.

Klimrek in brand

Aalsmeer - Rond drie uur in de nacht 
van maandag 21 op dinsdag 22 okto-
ber hebben onbekenden geprobeerd 
het klimrek bij de brede school in de 
Catharina Amalialaan in de brand te 
steken. De vlammen werden geluk-
kig gezien door getuigen. De politie 
en de brandweer zijn gealarmeerd. 
De brandweer heeft het vuur geblust. 
De daders zijn niet aangetroffen. Wie 
meer informatie heeft, wordt verzocht 
de politie te bellen via 0900-8844 of 
anoniem via 0800-7000.

Gebroken heup 
na val van fiets

Aalsmeer - Op zaterdag 19 oktober 
rond half drie in de middag is een 71 ja-
rige fietser uit Nieuw-Vennep gewond 
geraakt na een val met zijn elektrische 
fiets op de Uiterweg. De man leunde 
tegen een busje. Toen deze weg reed, 
klapte hij tegen de grond. Een getuige 
heeft eerste hulp verleend en de am-
bulancedienst gebeld. De Venneper is 
overgebracht naar het Spaarne zieken-
huis. Hij heeft een heup gebroken.

Dank voor hulp 
na val met fiets

Asfalteren op Legmeerdijk 
en N196 dit weekend
Aalsmeer - In de avonden en nach-
ten van donderdag 24, vrijdag 25 en 
zaterdag 26 oktober worden asfal-
twerkzaamheden uitgevoerd op de 
kruising N196 met de Legmeerdijk 
en op diverse locaties op de Leg-
meerdijk. De werkzaamheden wor-
den uitgevoerd in het kader om de 
levensduur van de wegen te verlen-
gen, tot groot onderhoud en winter-
herstel. Op de kruising gaat op twee 
locaties opnieuw geasfalteerd wor-
den, op de Legmeerdijk ter hoogte 
van de Veiling en de loopbrug van de 
Veiling en nabij tuincentrum Ranzijn. 
Het verkeer wordt door verkeers-
regelaars ter plaatse omgeleid. De 
werkzaamheden op de kruising en 
bij de Veiling gaan uitgevoerd wor-

den tussen donderdag 24 oktober 
21.00 uur en vrijdag 25 oktober 05.00 
uur. De volgende avond en nacht, 
van vrijdag 21.00 uur tot en met za-
terdag 05.00 uur, wordt de Legmeer-
dijk ter hoogte van het tuincentrum 
en de loopbrug van de Veiling aan-
gepakt. Deze avond en nacht moet 
verder ook rekening gehouden wor-
den met het vervangen van het 
slechte gedeelte van de N196 tussen 
de Aalsmeerderdijk en de Aalsmeer-
derbrug bij Rijsenhout. Afgelopen 
winter is hier schade aan het weg-
dek ontstaan. Om het verkeer te re-
gelen worden ook hier verkeersre-
gelaars ingezet. Voor informatie en 
opmerkingen: 0800-0200600 of mail 
naar infobu@noord-holland.nl. 

Hervorming sociale domein noodzakelijk!

Tweede termijn van notitie 
‘Waar Aalsmeer voor staat’
Aalsmeer - Door de decentralisa-
tie van Rijkstaken op het gebied van 
jeugdhulp, zorg en werk richting ge-
meenten is Aalsmeer genoodzaakt 
het sociale domein te hervormen. 
Aalsmeer wil dat iedereen in de ge-
meente naar vermogen meedoet aan 
de samenleving. Inwoners en hun 
sociale omgeving leveren op eigen 
kracht een bijdrage aan het oplossen 
van problemen. Voor jeugd, mensen 
met een beperking of afstand tot de 
arbeidsmarkt gelden een aantal maat-
schappelijke doelen. Zo groeien kinde-
ren gezond en veilig op in een gezins-
situatie van welke samenstelling ook, 
waarbij opvoeden de taak van ouders 
is. Talenten bij kinderen in het onder-
wijs, sport en expressie vindt Aalsmeer 
waardevol en wil inzetten op ontwik-
keling daarvan. Om later als volwasse-
nen zelfstandig te kunnen functione-
ren zijn vaardigheden als omgaan met 
geld, sociale vaardigheden en samen-
redzaamheid belangrijk. Hierover wil 
de gemeente binnen de lokaal educa-
tieve agenda met het onderwijs en de 
kinderopvangorganisaties gezamenlijk 
afspraken maken. De inzet van pre-
ventieve hulp is juist bij jonge kinde-
ren het meest effectief, daarom wil de 
gemeente dit intensiveren. Aalsmeer-
ders moeten oud kunnen worden in 
hun dorp. Dat geldt expliciet ook voor 
ouderen die een lager of laag inko-
men hebben en veel zorg behoeven. 

Aalsmeer wil wooncomplexen waarin 
mensen met een beperking en oude-
ren in diverse leeftijdsgroeopen zelf-
standig bij elkaar wonen. Dit biedt 
voordelen zoals onder andere socia-
le contacten en voorzieningen dichtbij, 
en een gevoel van veiligheid. Een zin-
volle daginvulling is ieders eigen ver-
antwoordelijkheid. Alleen bij regiever-
lies met overlast en onveiligheid biedt 
de gemeente structurerende begelei-
ding. Aalsmeer erkent dat sommige in-
woners ondersteund moeten worden. 
Deze ondersteuning wil de gemeente 
in vier verschillende vormen leveren: 
algemeen, preventief, ondersteunen of 
hulp organiseren of in het uiterste ge-
val overnemen. De gekozen volgorde 
geeft ook direct de prioriteit aan. Het 
streven is om zoveel mogelijk te orga-
niseren binnen algemene en preven-
tieve voorzieningen waardoor zoveel 
als mogelijk ondersteunende hulp of 
het overnemen voorkomen kan wor-
den. De gemeente wil de toegang 
tot hulp op vier niveaus inrichten, zo-
dat mensen hun hulpvraag eenvoudig 
kunnen stellen, van licht naar zwaar: in 
eigen omgeving, digitaal, wijk- dan wel 
buurtniveau, lokaal dan wel regionaal. 
Er is nog veel onduidelijkheid over de 
budgetten die de gemeente Aalsmeer 
van het Rijk overgeheveld krijgt. Het is 
wel duidelijk dat het zal gaan om for-
se bezuinigingen op de te decentrali-
seren taken. Het is dan ook lastig voor 

de fracties om details in te vullen, dat 
bleek al tijdens de behandeling in eer-
ste termijn op 3 oktober in het Beraad. 
Voorop staat bij alle fracties dat het 
vooral om kwetsbare mensen gaat. 

Beleidsuitgangspunten
De behandeling van de Notitie ‘Waar 
Aalsmeer voor staat’ als richtingge-
vend kader voor de uitwerking van 
drie Decentralisaties beleeft donder-
dag 31 oktober aanstaande een twee-
de termijn.De raad wordt gevraagd in 
te stemmen met een aantal beleidsuit-
gangspunten. Zo zal de gemeente on-
dersteuning leveren aan haar inwo-
ners in vier verschillende vormen. Ten 
eerste algemene voorzieningen, ten 
tweede preventieve voorzieningen, ten 
derde hulp organieseren en/of onder-
steunen ten vierde overnemen. Ver-

der wil de gemeente dat inwoners hun 
hulpvraag eenvoudig kunnen stellen 
en het aanbod van hulp inrichten op 
vier niveaus, van licht naar zwaar. Ten 
eerste zelf doen eigen omgeving, ten 
tweede digitaal, ten derde wijkniveau 
(sociale wijkteams) en ten vierde cen-
traal (lokaal, regionaal of bovenregio-
naal). De toegang tot (jeugd)zorg en 
welzijn en indien mogelijk werk en in-
komen wordt vorm gegeven via één 
toeganspoort. De burger staat cen-
traal, inwoners krijgen zoveel mogelijk 
zelf de regie over hun digitale klant-
dossier. De gemeente formuleert sa-
men met partners uitgangspunten in 
zogenaamde Westeinder-akkoorden 
op het gebied van Jeugd en Onder-
wijs, Zorg en Welzijn en Werk. Het Col-
lege wil maximaal transparant com-
municeren richting de gemeenteraad, 
participatieorganen, organisaties en 
burgers. Hiervoor worden klankbord-
groepen en gemeentehuisontmoetin-
gen georganiseerd. Daarnaast heeft 
er een bijeenkomst met maatschap-
pelijke instellingen plaatsgevonden en 
er is geproken met de Wmo raad. Het 
is de bedoeling dat na behandeling in 
tweede termijn ook gelijk besluitvor-
ming plaatsvindt. Het beraad op 31 
oktober begint om 20.00 uur in het ge-
meentehuis en is openbaar.





Uithoorn - De bij veel mensen be-
kende DJ Frank Deibert wordt veelal 
in Uithoorn aangesproken wanneer 
er weer eens een Dance Classic 
avond wordt georganiseerd. In Uit-
hoorn zijn er voor 25 plussers wei-
nig uitgaansmogelijkheden, vindt 
men. Het animo voor deze muziek is 
enorm en daarom organiseert bar-
dancing Roadie’s in Uithoorn straks 
maandelijks een knallend feest met 
alleen maar classics uit de jaren ze-
ventig tot negentig. Het eerste feest 
heeft het thema: Saturday Night Fe-
ver en er wordt gedraaid door dj 
Frank (Can Can). Het spektakel 
wordt gehouden op de eerste zater-
dag van elke nieuwe maand. Iede-
re maand dus. Het eerste feest is op 
zaterdag 2 november. De toegang 
is gratis en een hapje tussendoor is 
van de zaak! Roadie’s is kortgeleden 
geheel verbouwd en opgeknapt. Re-
sultaat is een prachtige locatie met 
een gezellige bar en diverse zitjes 
waar het heerlijk toeven is. De licht- 
en geluidinstallatie is van ongeken-
de kwaliteit. Op het live-podium tre-
den regelmatig artiesten en bands 
op, zoals kort geleden het Schot-
se Skerryvore. Tevens heeft Roa-

die’s een keuken waaruit heerlijke 
broodjes en kleine gerechten wor-
den geserveerd. Roadie’s richt zich 
voornamelijk op bezoekers van 25 
plus. Door een strak beleid wil eige-
naar Rowdy terug naar een ouder-
wets gezellige horecaonderneming 
met een volwassen karakter. Satur-
day Night Fever zal dit nog eens ex-
tra onderstrepen! De Dance Clas-
sic avond op 2 november in bardan-
cing Roadie’s in Uithoorn begint om 
21.00 uur.
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Verlies circa 200 voltijdbanen
FloraHolland compacter 
voor gezonde toekomst
Aalsmeer - De markt waarin Flo-
raHolland opereert verandert. Veel 
meer dan voorheen zijn leden zelf 
actief in marketing en verkoop, ook 
naar schakels verderop in de keten. 
De aanvoer voor de klok daalt en 
daarmee het werk en de inkomsten. 
Deze veranderde markt vraagt veel-
al andere dienstverlening dan tradi-
tioneel gebruikelijk. Dat vereist ver-
anderingen in het coöperatieve be-
drijf: focus op dienstenontwikkeling, 
en efficiëntere werkwijzen voor al-
le leden. Het meerjarenplan ‘Kom-
pas’ geeft richting aan de benodig-
de verandering. En zet een koers in 
waarmee FloraHolland als dienst-
verlener haar toegevoegde waarde 
vernieuwt en versterkt. In de dien-
stenontwikkeling zet FloraHolland 
sterker in op de directe afzetstro-
men. Zowel afzetsegment gericht, 
zoals in retail- en bloemistenservi-
ces, als ook met de inrichting van 
virtuele marktplaats en de ontwik-
keling van de klok. Met dienstver-
lening voor de logistieke afwikke-
ling van directe stromen, logistieke 
middelen en internationale financi-
ele dienstverlening speelt FloraHol-
land verder in op de behoefte om 24 
uur per dag te kunnen handelen. 
De organisatie zal compacter en 
eenvoudiger worden ingericht. Het 

aantal management functies wordt 
met ongeveer 25% ingekrompen. In 
2014 betekenen de bovenstaande 
maatregelen een verlies van circa 
200 voltijdbanen. Gedwongen ont-
slagen zijn daarbij helaas niet uit 
te sluiten. Vakbonden en onderne-
mingsraad worden betrokken bij de 
verdere vervolgstappen. De opera-
tionele bedrijfsvoering zal tegelijk 
flexibel en continu mee moeten blij-
ven bewegen met de ontwikkeling 
van het klokvolume. 
De uitvoering van de maatregelen 
zal naar verwachting ongeveer 20 
miljoen euro aan eenmalige kos-
ten vergen. Op basis van de statu-
ten is het bestuur voornemens de 
financiering van het verlies vanuit 
de liquiditeitsbijdrage te laten ge-
schieden. In het kader van de jaar-
rekening 2013 wordt ook de waar-
dering van beschikbare grondposi-
ties tegen het licht gehouden wor-
den, en zal naar verwachting onge-
veer 10 miljoen euro ten laste van 
het eigen vermogen worden afge-
boekt. Hiermee verzekert FloraHol-
land zich van een gezonde en toe-
komstbestendige exploitatie op ba-
sis van lagere kosten, en een ver-
nieuwde en versterkte toegevoegde 
waarde als dienstverlener in de ver-
anderde markt. 

PhoneHouse strijkt neer 
in Centrum van Aalsmeer
Aalsmeer - De PhoneHouse opent 
deze maand nog een nieuw fili-
aal in het centrum van Aalsmeer. 
En dat vraagt natuurlijk om een ge-
weldige actie. Op dit moment wordt 
met man en macht gewerkt om het 
spiksplinternieuwe pand in de Zijd-
straat op vrijdag 25 oktober feeste-
lijk te openen. Eigenaar Ria de Jong 
en haar partner Adri zijn trots om 
samen met het team hun vierde fi-
liaal te mogen gaan runnen. In de 
gemeentes Mijdrecht, Uithoorn en 
sinds 7 maanden ook Culemborg, 
zijn de winkels al niet meer weg te 
denken. PhoneHouse is gespeciali-
seerd in bellen -mobiel en vast-, in-
ternet en abonnementen met alles 
wat daarbij hoort. ‘’Niet te onder-
schatten voor ons is het vaste bel-
len en het vaste internet. Wij merken 
dat ook daar nog steeds veel vraag 
naar is. Daarom hebben wij een rui-
me keuze uit meerdere aanbieders 
van de combinatie interactieve te-
levisie, bellen en internet. We doen 
een postcodecheck naar de moge-
lijkheden en zoeken de meest gun-
stige aanbieding voor de klant op. 
Bij deze aanbieders moet je de weg 
weten en daar zijn we goed in. Net 
als in het verkopen van de meest 
uiteenlopende telefoons. We bieden 
altijd het nieuwste van het nieuwste 
aan”, aldus Ria en Adri. 

Ruime accessoirelijn
Verder zal de nieuwe winkel ook 
flink uitpakken als het gaat om de 
accessoirelijn voor de bekende mer-
ken. ‘’Wie een stoere telefoonbe-
schermer zoekt, kan hier terecht, 
maar bijvoorbeeld ook een tiener 
die het mobieltje wil oppimpen. Al-

les wat tussen de smartphone en 
het tablet zit, wordt werkend voor 
gebruik geleverd en dat is inclusief 
het overzetten van oude data als te-
lefoonnummers, mailadressen en 
ga zo maar door. “Dit hoort allemaal 
tot de standaardservice van Phone-
House”, vertellen Ria en Adri verder. 
Net als de backup service, het uit-
leggen van een nieuwe telefoon, het 
aanbieden van verzekeringen voor 
de telefoon, tablet en het geven van 
advies op maat. “Onze doelgroep 
loopt van basisschool tot senioren 
en van prepaid telefoon tot busines-
sabonnement. We luisteren naar ie-
dereen en verlenen uitgebreide ser-
vice. We plakken een screenprotec-
tor op, leveren bluetooth headsets 
en carkits in vele modellen en ge-
ven advies op maat. De business-
man is net zo welkom als de parti-
culier, want wij zijn van alle mark-
ten thuis.”

Actie
‘’De opening van ons nieuwe fili-
aal in Aalsmeer vraagt natuurlijk om 
een feestelijke actie en die hebben 
wij”, zeggen Ria en Adri trots. “Wie 
bij ons een nieuwe telefoon met bij-
passend abonnement koopt, krijgt 
20 euro korting op een accessoi-
re naar keuze.’’ Deze actie geldt tot 
30 november 2013. PhoneHouse is 
te vinden in de Zijdstraat 38, vlak 
bij de molen De Leeuw, in het cen-
trum en is telefonisch bereikbaar 
via 0297-792002. Openingstijden: 
Maandag van 13.00 tot 18.00 uur, 
dinsdag tot en met donderdag van 
09.30 tot 18.00 uur, vrijdag van 09.30 
tot 21.00 uur en zaterdag van 09.30 
tot 17.00 uur.

Midden Klein Bedrijf Nederland:
“Meeste gemeenten doof 
voor oproep lagere OZB”
Streek - Landelijk hebben slechts 
51 gemeenten gehoor gegeven aan 
de oproep van MKB-Nederland om 
de onroerendzaakbelasting voor on-
dernemers komend jaar te verlagen 
of met maximaal het inflatiepercen-
tage te verhogen. “Zeer teleurstel-
lend”, zegt waarnemend voorzitter 
Michaël van Straalen. “Volgend jaar 
dreigt het bedrijfsleven opnieuw de 
melkkoe van de lokale overheid te 
worden.” In Noord-Holland hebben 
slechts tien gemeenten gereageerd. 
Alleen de reacties van Amstel-
veen (MKB vriendelijkste gemeente 
van 2013), Castricum, Koggenland, 
Weesp, Middenbeemster en Water-
land waren positief. Gemeenten vin-
den het moeilijk de OZB-niet wo-
ningen te verlagen of laag te hou-
den. Toch kan het anders. Zo ver-
laagt Den Haag volgend jaar het ge-
bruikersdeel van de OZB-niet wo-
ningen met een derde. Volgens Den 
Haag levert dit ondernemers een be-
sparing tot 800 euro op. “Wat een 
gemeente als Den Haag kan, moe-
ten andere ook kunnen”, zegt Van 
Straalen. “Ik ben blij met de positie-
ve reacties, maar het aantal vind ik 
echt teleurstellend laag. We gaan er 
nog één brief aan wijden, waarin we 

gemeenteraden en colleges van B 
& W nogmaals en met klem verzoe-
ken aan onze oproep gehoor te ge-
ven.” Van Straalen wijst gemeenten 
erop dat veel ondernemers momen-
teel vechten voor hun voortbestaan. 
“Door welke stad je ook loopt, je ziet 
steeds meer lege winkels en ande-
re bedrijfspanden. Dat is verschrik-
kelijk voor de ondernemers die het 
treft, maar ook niet goed voor de ge-
meente, de leefbaarheid en de loka-
le werkgelegenheid. Daarom zeggen 
we tegen gemeenten: steun je lokale 
bedrijven, kom ze tegemoet en zadel 
ze niet met nog hogere lasten op.” 
Volgens de MKB-Nederlandvoorzit-
ter gebruiken lokale overheden mkb-
bedrijven te vaak als melkkoe. “Maar 
het mag niet zo zijn dat gemeen-
ten hun eigen gaten in de begroting 
dichten door de lasten voor bedrijven 
te verhogen, nu die het al zo moei-
lijk hebben.” Eind november, als alle 
gemeentelijke begrotingsbehande-
lingen hebben plaatsgevonden, zal 
MKB-Nederland de definitieve stand 
van deze actie opmaken. De resulta-
ten zullen ook gedeeld worden met 
de minister van Binnenlandse Zaken. 
MKB-Nederland houdt op haar web-
site alle reacties van gemeenten bij.

Dit maal geen feest voor 
Aalsmeer Photo
Aalsmeer - Het Thema ‘Feest in 
Aalsmeer’ leverde ondanks de afge-
lopen feestelijk september maand, 
waarin de pramenrace werd gehou-
den, een bloemencorso was te zien 
en er de KCA Kunstroute was, voor 
de jury van Aalsmeer Photo, niet het 
gewenste resultaat op. Er was door 
de initiatiefneemster van Aalsmeer 
Photo, makelaar Karin Eveleens, 
op een grote inzending gerekend 
juist vanwege het gekozen onder-
werp ‘Feest’ maar niets bleek min-
der waar. De inzending was mini-
maal en geen van de foto’s waar-
uit een keuze gemaakt kon worden, 
waren volgens de jury sterk en ori-
gineel genoeg om in aanmerking te 
komen voor de vakjury prijs. “He-
laas was er geen enkele foto waar 
wij een visie uit konden halen of 
die te maken had met de opdracht. 
Tot nu is dat altijd gelukt, maar dit 
keer zat er gewoon niet in.” “Mo-
gelijk dat: ‘Aalsmeer en Kudelstaart 

geven kleur aan…’ tot meer inspi-
ratie leidt”, vervolgt voorzitter Pa-
trick Spaander van foto de Boer. 
“Ons lijkt dat een leuke opdracht 
om mee op pad te gaan. Omdat de-
ze naar onze mening zo veel omvat-
tend kan zijn en heel verrassende 
foto’s kan opleveren. Tenslotte geeft 
alles waar de mens vrolijk van wordt 
kleur aan het bestaan. In Aalsmeer 
kan dat zijn een mooi kunstwerk, de 
Westeinderplassen, de Historische 
Tuin, een nieuwbouwwijk, een boom 
in herfsttooi, een mooie etalage of 
een slapende kat voor een raam. Wij 
zijn heel benieuwd hoe Aalsmeer-
ders tegen hun dorp aankijken en 
wat hen vreugde verschaft. Het is 
gewoon een kwestie van je ogen 
goed de kost geven.” Op de site van 
AalsmeerPhoto.nl zijn de ingezon-
den foto’s terug te vinden evenals 
de voorwaarden, sluitingstijden en 
andere informatie.
Janna van Zon

VGB: Reorganisatie bij 
FloraHolland verstandig
Aalsmeer - De brancheorganisa-
tie voor de groothandel in bloemen 
en planten VGB begrijpt dat veiling-
coöperatie FloraHolland moet reor-
ganiseren, maar vreest dat die meer 
dan ooit een concurrent wordt van 
haar eigen klanten, de handelaren. 
“FloraHolland is bezig zich te her-
positioneren, maar verkeert daarbij 
in een spagaat”, zegt VGB-voorzitter 
Herman de Boon. “Zij is naarstig op 
zoek naar een nieuw verdienmodel. 
Daarbij wil zij zowel de belangen 
van haar leden dienen als een goe-
de dienstverlener voor de handel 
zijn. Die twee zijn blijkbaar steeds 
moeilijker te combineren.” Reorga-
nisatie bij de veiling is volgens de 
VGB onontkoombaar en sluit naar 
haar mening aan bij door de geor-
ganiseerde groothandel gesigna-
leerde marktontwikkelingen. Vir-
tualisering en toenemende directe 
verkoop van telers aan handelaren, 
betekent afnemende aanvoer voor 
de klokken, zegt zowel De Boon 
als FloraHolland. “Goed dat de vei-
ling bij die werkelijkheid passende 
maatregelen neemt. Terecht dat de 
klokken in Bleiswijk worden opge-
heven, maar wij vinden dat die dan 
helemaal dicht kan. Wat is de func-
tie van het gebouw nog, als daar al-
leen groothandel zit? Dan is Flora-
Holland alleen vastgoedbeheerder.” 

Met koppeling van de bloemenklok-
ken in Aalsmeer en Naaldwijk, voor-
al gericht op de digitale afzet, kan 
de brancheorganisatie zich wel ver-
enigen. De VGB (Vereniging van 
Groothandelaren in Bloemkwekerij-
produkten) vindt het verstandig dat 
FloraHolland haar organisatie in-
krimpt, waardoor tweehonderd vol-
tijdbanen, inclusief een kwart van 
de managementfuncties, verdwij-
nen. “Wij betreuren het verlies van 
arbeidsplaatsen voor de betrokke-
nen, maar hopen dat het efficiënte-
re apparaat tot verlaging van de nu 
veel te hoge kosten voor de handel 
leidt. Wij willen op geen enkele ma-
nier mee betalen aan de commer-
ciële activiteiten van de veiling en 
daarmee aan onze concurrentie en 
zullen deze ontwikkelingen nauw-
lettend in de gaten houden,” zegt 
De Boon. Dat het standaard keu-
ren verder wordt afgebouwd en de 
verantwoordelijkheid voor kwali-
teit van en informatie bij de produc-
ten bij de telers komt te liggen, past 
volgens de VGB bij de toenemen-
de rechtstreekse levering van telers 
aan handelaren. Maar zij blijft plei-
ten voor een volledig onafhankelij-
ke landelijke keuringsinstantie, die 
in geval van klachten over gelever-
de kwaliteit voor arbitrage kan op-
treden.

QuickHedge 
deelt uit
Aalsmeer - Het zal je maar gebeu-
ren, je doet mee aan een Face Like & 
Win actie en je wint! Het overkwam 
de heer van Mierlo uit Aalsmeer. In 
mei dit jaar deed hij mee een de 
kant-en-klaar hagen actie van Tui-
nieren.nl en won een 5 meter kant-
en-klaar haag. Vandaag, donder-
dag 24 oktober, wordt de haag ge-
plant. QuickHedge is een volgroei-
de en dichte kant-en-klaar haag die 
overal geplant kan worden. In het 
geval van de heer Van Mierlo wordt 
op de plaats waar een oude schut-
ting stond de kant-en-klaar haag 
geplaatst. Het bedrijfs- en privé-ter-
rein worden op deze wijze mooie 
gescheiden. 

Elke eerste zaterdag van de maand
Dance Classic met DJ Frank 
bij bardancing Roadie’s

Nieuwe modetrends en proeverij 
spektakel bij Denise Fashion
Aalsmeer - Op woensdagavond 
30 oktober organiseren Denise Fa-
shion, Espago en Slijterij Wittebol 
al weer voor de derde maal het be-
kende Fashion Melano Moments. 
Bij Denise Fashion wordt het een 
geweldig spektakel, de gehele 
avond zijn er modeflitsen. 

De nieuwste trends van beken-
de merken, zoals High, Annet-
te Gortz, Save the Queen, Hoss 

en Indies. worden gepresenteerd 
door topmodellen, maar ook min-
der bekende merken voor zeer 
verrassende prijzen. Niet alleen de 
nieuwste trends in kleding komen 
langs, maar ook tassen, schoenen 
en sieraden worden deze avond 
getoond. De bekende televisiekok 
Jonathan Karpathios maakt de-
ze avond het modespektakel com-
pleet door met zijn bekende en-
thousiasme een fantastische proe-

verij te presenteren van verschil-
lende hapjes uit zijn nieuwe kook-
boek ‘Echt Eten’. Dit mooie kook-
boek is zelfs genomineerd voor 
het beste kookboek van het jaar! 
Slijterij Wittebol serveert hierbij 
verschillende fantastische bijpas-
sende wijnen. Al met al een aan-
rader om je deze avond eens te la-
ten verrassen en verwennen. Te-
vens ontvangen klanten van Deni-
se Fashion bij aankoop vanaf 100 
euro het geweldige kookboek van 
Jonathan Karpathios cadeau! Voor 
de Fashion Melano Moments he-
ten Denise Fashion in de Opheli-
alaan 114 en Espago in de Ophe-
lialaan 105 belangstellenden van 
harte welkom.

Eerste paal Celieplant B.V. 
op Green Park Aalsmeer
Aalsmeer - De bouw van een nieuw 
duurzaam bedrijfsgebouw op Green 
Park Aalsmeer is gestart. Op don-
derdag 17 oktober is door John Celie 
en zijn vrouw Ingrid hiervoor de eer-
ste handeling verricht. Samen sloe-
gen zij de eerste paal in de grond. 
Celieplant is een exporteur op het 
gebied van kamer- en tuinplanten. 
Al bijna 20 jaar verzorgen zij de ge-
hele logistiek van planten direct van-
af de kwekerij naar de grotere su-
permarkten binnen Europa. Celie-
plant B.V. vestigt zich op Green Park 
Aalsmeer aan de Japanlaan. Het 
nieuwe bedrijfsgebouw heeft een 
oppervlakte van circa 10.000 vier-
kante meter en wordt geheel duur-
zaam gebouwd van beton en van de 
nieuwste technieken voorzien. De 
kavel is 2,4 hectare groot. De ont-
wikkeling van Green Park Aalsmeer 
komt in een versnelling nu de nieu-
we N201 deels geopend is. Dit jaar 

heeft Green Park Aalsmeer Gebieds-
ontwikkeling B.V. al vier hectare uit-
gegeven. Voor 2014 is de verwach-
ting dat er weer een aantal uitgiften 
zullen plaatsvinden. Celieplant B.V. 
heeft gekozen om haar nieuwbouw 
te vestigen op Green Park Aalsmeer 
vanwege de uitstekende bereikbaar-
heid en de nabijheid van zowel de 
bloemenveiling als Schiphol. De op-
levering van het nieuwe bedrijfsge-
bouw van Celieplant B.V. zal naar 
verwachting voor de zomervakantie 
2014 plaatsvinden.

Marjolijn Honcoop en team CDA 
winnen Groot Aalsmeers Dictee
Aalsmeer -Een recordaantal van 31 
deelnemers nam donderdag 17 ok-
tober deel aan het Groot Aalsmeers 
Dictee. Bij de liefhebbers ging de 
eerste prijs verrassend naar de pas 
22-jarige Marjolijn Honcoop. De 
teamwedstrijd, een nieuwigheid dit 
jaar, was een prooi voor het CDA. 
Het Groot Aalsmeers Dictee werd 
voor de vierde keer georganiseerd 
door Boekhuis Aalsmeer. Auteur 
was voor het tweede jaar op rij An-
nemarie Braakman. De Aalsmeerse, 
zelf tweevoudig winnares, had zich 
uitgeleefd in een tekst rond het the-
ma ‘Nieuw leven’. Het geestige ver-
haaltje van in totaal ruim driehon-
derd woorden verleidde de deelne-
mers tot veelvuldige lachsalvo’s. De 
sfeer zat er sowieso goed in deze 
avond in het Wapen van Aalsmeer. 
Na het door oud-burgemeester 
Joost Hoffscholte voorgedragen 
dictee kregen de deelnemers een 
Italiaans buffet voorgeschoteld, ter-
wijl de nakijkploeg zorgvuldig al-
le dictees beoordeelde. Het gemid-
delde aantal fouten in de catego-
rie liefhebbers bedroeg dit jaar 24. 
Dat was minder dan vorig jaar, maar 
het dictee bevatte nog voldoen-
de woorden om van een pittige op-
dracht te kunnen spreken. Na een 
uur hard blokken waren de mees-
te deelnemers het er over eens: de 
tekst was pittig, maar niet ondoen-
lijk. Ook de aanwezige dicteespeci-
alisten, zeven mannen en vrouwen 
afkomstig uit het hele land, kon-
den het dictee zeer waarderen. Bij 
de liefhebbers ging de eerste prijs 
naar Marjolijn Honcoop. Zij maak-

te slechts twaalf fouten. Enigszins 
perplex door haar overwinning nam 
de pas 22-jarige medewerkster van 
Ed Kriek Optiek een luxe verenpen 
in ontvangst. Als tweede eindig-
de Dick Goedhart met dertien fou-
ten. Hij behaalde voor de derde keer 
in vier deelnames een ereplaats. Op 
de derde plaats kwam Els Gerritsen 
met veertien fouten. In de catego-
rie specialisten was de overwinning 
een prooi voor Leidenaar Pieter van 
Diepen, die ook in 2011 won en in 
2010 zelfs het bekende televisiedic-
tee naar zich toetrok. Van Diepen 
maakte in de hele tekst slechts twee 
fouten. Tweede werd René Dijk-
graaf (drie fout) en als derde ein-
digden Leni Lagerberg en Bert Jan-
sen (vijf fout). Een nieuw onderdeel 
van het Groot Aalsmeers Dictee was 
dit jaar de teamwedstrijd. Zes teams 
van elk drie deelnemers hadden 
zich ingeschreven en al voor aan-
vang van het dictee ontstond een 
levendige concurrentiestrijd tus-
sen de participanten. Omdat twee 
teams met hetzelfde aantal fouten 
(59) eindigden, was een shoot-out 
nodig om te bepalen wie de wis-
selbeker mee naar huis mocht ne-
men. Het team van CDA Aalsmeer, 
bestaande uit Hermen de Graaf, 
Annik van Berlo en Dick Goedhart, 
trok hierbij aan het langste eind. Als 
tweede eindigde team PIE (Paulien 
Walch, Ines van der Boon, Els Ger-
ritsen) en derde werd team JOB 
(Marnel de Haan, Mariska de Graaf, 
Ageeth Vieveen). De volledige tekst 
van het dictee is na te lezen op  
www.boekhuisaalsmeer.nl.

De winnaars van het Groot Aalsmeers Dictee, van links naar rechts: Marjolijn 
Honcoop, Pieter van Diepen en de leden van team CDA: Annik van Berlo, Her-
men de Graaf en Dick Goedhart.
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Jorien wint fiets met 
ballonnenactie
Kudelstaart - Jorien uit groep 8a 
van de Antoniusschool heeft met de 
ballonnenactie van de ‘Scholen zijn 
weer begonnen!’een fiets gewonnen. 
Wethouder Rik Rolleman van onder-
wijs kwam dinsdag 8 oktober de prijs 
in de klas van juf Karin persoonlijk 
uitreiken. Wethouder Rik Rolleman: 
“Op 26 augustus deden groep 6, 7 
en 8 van drie Kudelstaartse scholen 
mee aan deze ballonnenactie. Aan 
de ballonnen zaten kaartjes vast, zo-
dat vinders van de ballon deze terug 
konden sturen. De leerling op het 
kaartje van de ballon, die het verst 
gevlogen had, kon een mooie fiets 
winnen. Helaas was de windrichting 
op 26 augustus niet optimaal, waar-
door alle ballonnen ter hoogte van 
Scheveningen (haven) de Noordzee 
op gingen. Hierdoor is er geen en-
kel kaartje teruggestuurd. Omdat de 
Gemeente Aalsmeer, Veilig Verkeer 
Nederland (VVN) en Stadsregio Am-
sterdam toch iemand blij wilde ma-
ken met een fiets zijn alle namen van 

de deelnemende leerlingen in een 
hoge hoed gedaan. Daar mocht ik 
een winnaar uit trekken. Jorien van 
harte gefeliciteerd!”

Van hier naar Den Haag en terug
Rijsenhout - Dit jaar was het the-
ma van de Kinderboekenweek 
Sport en Spel: ‘Klaar voor de start’. 
De kinderen van de Zevensprong 
waren er ook klaar voor. Zij heb-
ben in deze periode zo veel moge-
lijk gelezen en alle gelezen blad-
zijden bij elkaar opgeteld. Het re-
sultaat was heel verrassend. Het 
totaal aantal gelezen bladzijden 
kwam neer op 16.355. Als al deze 

gelezen regels achter elkaar ge-
legd zouden worden zou een spoor 
gemaakt kunnen worden van Rij-
senhout naar Den Haag en weer 
terug. De kinderen hebben een 
grote prestatie geleverd en hebben 
per groep een cadeau gekregen 
dat past bij het jaar van het voor-
lezen: een prachtig voorleesboek, 
waaruit de leerkracht elke dag kan 
voorlezen.

Jozefschool groep 7 ontdekt 
de bossen in Apeldoorn
Aalsmeer - De Jozefschool staat be-
kend als Natuurschool. Elk jaar wordt 
er in groep 7 een natuurwerkweek 
georganiseerd in samenwerking met 
de Stichting Veldwerk Nederland. De 
week voor de herfstvakantie, vertrek-
ken zij naar de bossen op de Velu-
we, om meer te weten te komen over 
de natuur. Dit jaar vertrok de bus met 
52 leerlingen en begeleiding richting 
Apeldoorn. Een week lang verbleven 
de leerlingen, leerkrachten en kook-
ouders in een groot landhuis om-
ringd door bossen, vijvers en sloten. 
De volgende onderdelen zijn aan bod 

gekomen: bodemonderzoek, dier-
sporen, waterdieren, paddenstoelen, 
milieu, dieren- en plantenkennis. Eén 
van de leukste activiteiten vonden de 
kinderen het uitdunnen van de bos-
sen. Hiervoor werden bomen omge-
zaagd. Als ‘beloning’ werd van al het 
gezaagde hout een kampvuur ge-
maakt waar pel-pinda’s werden ge-
dopt en broodjes werden gebakken. 
Moe maar voldaan kwamen de kin-
deren, vol verhalen, vrijdagmiddag 
weer met de bus terug en mogen ze 
nu nog even genieten van een wel-
verdiende herfstvakantie.

Geslaagd turnkamp SV Omnia
Aalsmeer - 24: Aalsmeer - Voor de 
eerste keer organiseerden de train-
sters van het wedstrijdturnen van SV 
Omnia 2000 een turnkamp. Vooral 
trainster Ilse Sandifort was de stimu-
lator, want zij had in haar jeugd ook 
turnkampen meegemaakt en wilde dit 
enthousiasme graag overbrengen! Sa-
men met Mariët Tas zorgde zij voor de 
hele opzet. Vrijdagmiddag 18 okto-
ber vertrokken 27 turnsters in de leef-
tijd van 7 tot en met 20 jaar met au-
to’s naar Rijssen. Daar werd overnacht 
in kampeerboederij De Langenberg. 
Vrijdagavond een leuke quiz gedaan 
en zaterdagmorgen gingen de turn-
sters naar de turnhal, eveneens in Rijs-
sen. Een prachtige hal, waar de turn-
sters goed konden trainen onder lei-
ding van Mariët Tas, Ilse Sandifort, An-
neke Nap en Gerda Kockelkorn. Juist 
ook op de ‘vrije oefening vloer’ om de 
vrije oefening op muziek te oefenen. 
Zes evenwichtsbalken op een rij! Een 
grote trampoline en een valkuil. Een 
luxe situatie voor de turnsters en de 
trainsters! In de normale trainingen in 

Aalsmeer moeten alle toestellen opge-
bouwd worden en na afloop weer op-
geruimd worden. En dat vier keer in de 
week! Altijd een behoorlijke klus! Na 
de training werd er gezwommen in 
zwembad De Kolk in Wierden. Voor-
al salto’s maken van het startblok was 
een favoriete bezigheid! Hoe kan het 
ook anders. Breng 27 turnsters naar 
een zwembad en de salto ’s komen 
vanzelf! ‘s Avonds ‘levend ganzenbord’ 
gedaan en zondagochtend weer naar 
de turnhal voor een training van drie 
uur. Shania Bleeker en Guoxin Ver-
hoef maakten voor het eerst een reu-
zenzwaai aan het hoge rek onder lei-
ding van de huistrainer van de turn-
hal. Spannend, maar het ging heel 
goed! Nog een fotosessie terug naar 
de kampeerboerderij voor ‘levend stra-
tego’, dat zich tussen twee groepen af-
speelden in het zonnige herfstbos! Al 
met al kunnen de turnsters, de train-
sters en de twee begeleidende moe-
ders terugkijken op een zeer geslaagd 
debuut van het eerste turnkamp van 
SV Omnia 2000! 

M iranda’s
omentenm

Zeurpieten
Of er nu hard geklopt wordt, of zacht,
dat u het goed meent wisten wij meteen.
Tenminste dat was vroeger zo,
maar er is zijn kapers op de been.
Die vinden ‘zo zwart als roet’,
niet meer door de beugel kunnen.
Zouden ze onze oh zo lange traditie
ineens echt niet meer gunnen?
En al die verwachtingsvolle snoetjes dan
kindjes die staan te wachten met smart.
Zij willen dit feest niet missen toch
vol spanning klopt hun hart!
Zwarte Piet hoort daar gewoon bij,
met zijn zak vol pepernoten.
Een witte of gekleurde Piet
dat is toch uitgesloten?
Ik begrijp echt niets van die ophef
geniet altijd van hun capriolen.
Heb je ze ooit al zien hangen in Aalsmeer
aan de dakgoot van de Pepernotenmolen?
Iedereen zingt uit volle borst
Knecht van Sint of Pieterbaas

Scouting Tiflo verkoopt 
weer mooie plantenbakjes!
Aalsmeer - Zaterdag 26 oktober 
houdt Scouting Tiflo Aalsmeer haar 
jaarlijkse plantenbakken-actie. Het 
bakje heeft dit jaar een moderne uit-
straling. Voor de 52e keer vindt de-
ze huis aan huis actie in Aalsmeer en 
Kudelstaart plaats. De plantjes wor-
den door de oudere leden van de Tli-
fo opgemaakt. De verkoop wordt ge-
daan door alle leden met behulp van 
een aantal ouders. Zaterdagmor-
gen om 09.30 zal er op verschillende 
punten in Aalsmeer en Kudelstaart 
begonnen worden met de verkoop. 
De prijs van het plantenbakje is 4 eu-
ro. De opbrengst van de verkoop is 
bestemd voor de aanschaf van nieuw 

spelmateriaal en ten behoeve van de 
activiteiten van de scoutingroep. De 
Tiflo Scoutinggroep telt zo’n 130 le-
den in de leeftijd van 5 tot 18 jaar. De 
groep bestaat uit verschillende spel-
takken: Bevers, Kabouters, Welpen, 
Gidsen, Verkenners en Wilde Vaart. 
Iedere zaterdag komen de speltak-
ken bijeen aan de Stommeerweg 
13 om daar hun actieve en gezellige 
spel te doen. Het spel van de Bevers, 
Kabouters en Welpen vindt plaats op 
het land, het spel van de Verkenners 
en Gidsen speelt zich voornamelijk 
af op en rond de Westeinderplassen. 
Geïnteresseerd? Neem dan een kijk-
je op www.tiflo.nl.

over wimpels die heen en weer waaien
en over een trappelend wit paard.
Dat Sinterklaasfeest moet gewoon doorgaan
geen gezeur, al zijn ze pimpelpaars!
Kom maar op Piet met die cadeautjes
en gooi maar lekker in ons’ gezette laars.

Ik kan zelf al bijna niet wachten
over een maandje is het weer zover
trippeltrappeltrippeltrap!

Voorlichting over 
gehoorapparaten 
Aalsmeer - Op donderdag 31okto-
ber is er een middag over het gehoor 
en wat er met goede gehoorappara-
tuur aan verbeterd kan worden bij 
de ANBO. In 2013 zijn er enkele ver-
anderingen gekomen in de vergoe-
dingen voor gehoortoestellen. Deze 
middag wordt uitgelegd wat de ver-
goedingen nu zijn. Ook wordt uitleg 
gegeven over de vernieuwingen in 
de techniek en hulpmiddelen van de 
laatste jaren. De bijeenkomst vindt 
plaats in buurthuis Hornmeer in de 
Roerdomplaan 3 en begint om 14.00 
uur. Een ieder is van harte welkom! 
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kinder- en jeugdkrant

Zuidooster sportief bezig!
Aalsmeer - Van maandag 30 sep-
tember tot en met woensdag 16 okto-
ber heeft OBS De Zuidooster gewerkt 
tijdens de Kinderboekenweek aan 
het project Sport en Spel. De leerlin-
gen hebben het ‘Klaar voor de start’ 
lied gezongen op het schoolplein, op 
woensdagmiddag 9 oktober is een 
kleedjesmarkt gehouden, waarbij 
kinderen eigen boeken konden ver-
kopen, en op woensdag 16 oktober 
is met de hele school een sponsor-
loop gehouden. De opbrengst hier-
van gaat gebruikt worden voor nieu-

we sporttenues. Tijdens de kijkavond 
konden alle ouders en kinderen el-
kaars kunstwerken en de resultaten 
van de technieklessen bekijken. Ook 
werd bekend gemaakt wie de gou-
den en zilveren penseel had gewon-
nen. De kinderen hebben hiervoor 
een mooie sporttekening gemaakt en 
hebben daarna elkaars tekeningen 
beoordeeld. Het was ook heel leuk 
dat verschillende sportverenigingen 
deze avond met een standje aanwe-
zig waren. Het waren een paar fan-
tastische en leerzame weken!

Handbalcompetitie jeugd
E1 wint openingstoernooi 
Aalsmeer - Alle drie de E-teams 
van FIQAS Aalsmeer deden zater-
dag 12 oktober mee met het ope-
ningstoernooi in Sporthallen-Zuid. 
Toen de E1 arriveerde was het toer-
nooi voor de E2 en E3 al in volle 
gang. De jongens E1 waren inge-
deeld in de poule met Lotus, Nieu-
wegein en Fortissimo. Zowel Marcel 
als Leonie hadden deze zaterdag-
middag andere verplichtingen, maar 
zij hadden Dave en Sonja bereid ge-
vonden de rol van coach c.q. bege-
leider over te nemen. In de kleed-
kamer werd gevraagd wie er wil-
den keepen en of er nog spelers 
eens een keer op een andere posi-
tie wilden spelen. De E1 kwam lang-
zaam op gang en Lotus stond van-
af het startsignaal op scherp. Door 
slecht verdedigen stond FIQAS E1 al 
snel met 1-0 achter. Daarna ging het 
beter. Af en toe wist Aalsmeer een 
gaatje van twee te slaan maar Lotus 
wist de stand verschillende keren 
toch gelijk te trekken. Halverwege 
begon het beter te draaien en Lo-
tus kon het niet meer bijbenen. De 
eerste wedstrijd werd dan ook met 
13-7 gewonnen. De tweede wed-
strijd werd gespeeld tegen Nieu-
wegein. Collin had de eerste wed-
strijd gekeept, Jort stond nu onder 
de lat. Pas na een 4-0 tussenstand 
kon Nieuwegein iets terugdoen, 
maar Aalsmeer bleek een maatje te 
groot te zijn. Eindstand 11-1. Ook 
in de derde wedstrijd was een ge-
mengd team de tegenstander. For-
tissimo bleek een felle tegenstander 
te zijn in het veld. Dit kwam echter 

in de score niet tot uiting. Aalsmeer 
kwam met het snelle spel en goede 
break outs vaak tot scoren, 18 x wel 
te verstaan. Robin wist met mooie 
reddingen zelfs zijn doel schoon te 
houden en dus was een welverdien-
de 18-0 de eindstand. Vooral over 
de derde wedstrijd kon de coach te-
vreden zijn. Alle jongens (Cody, Col-
lin, Jort, Lesley, Maik, Matt, Robin 
en Wessel) wisten tijdens het toer-
nooi tot scoren te komen. De E1 kan 
nu even genieten van een paar vrije 
weekenden. De eerste wedstrijd van 
het zaalseizoen vindt pas plaats op 2 
november in De Bloemhof, met Zee-
burg als tegenstander.

Twee voorstellingen voor kinderen
Buurman en Buurman woensdag 
in Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Aanstaande woensdag 
30 oktober komt Buurman en Buur-
man naar Crown Theater Aalsmeer 
met twee middagvoorstellingen. Een 
ontzettend grappige voorstelling 
voor peuters vanaf een jaar of drie. 
Het concept is bekend van televisie 
en gaat over twee onhandige maar 
vindingrijke klussers. Als je kaartjes 
koopt kan er meteen meegedongen 
worden naar een mooie prijs. Kin-
deren mogen met een zelfgemaakt 
knutselwerk (bijvoorbeeld een kijk-
doos) naar het theater komen, of een 
kleurplaat inkleuren die te downloa-
den is via de website. Er worden voor-
stellingen gegeven om 14.00 uur en 
om 16.00 uur. Op 27 november is the-
ater Terra aan de beurt met de pro-
ductie Mr. Finney, naar de bekende 
boeken van Prinses Laurentien van 
Oranje. Deze voorstelling, voor kinde-
ren vanaf zes jaar, zal die woensdag-
middag twee maal in de Club plaats-

vinden. Ouders kunnen dan gezel-
lig met een drankje achterin plaats-
nemen terwijl de kinderen geboeid 
zullen luisteren naar dit gloednieuwe 
en muzikale verhaal. De Zwarte Pie-
ten van de ‘Swingende Zwarte Pie-
tenshow’ zetten vervolgens op 4 de-
cember de boel op stelten. Zij zullen 
kinderen laten dansen, swingen en 
zingen in deze vrolijke show. Kaar-
ten voor alle voorstellingen zijn nu te 
koop tegen sprintprijzen. Hierbij geldt 
wel: op is op. Bel met 0900-1353 of 
bezoek de compleet vernieuwde en 
gebruiksvriendelijke website voor ac-
tuele prijsinformatie en exacte data: 
www.crowntheateraalsmeer.nl. Hier-
in staat ook dat de Kinderband in ja-
nuari naar het Crown Theater komt, 
dat er een Wintercircus twee maal zal 
plaatsvinden en dat er vanaf janua-
ri nog veel meer kindervoorstellingen 
te bezoeken zijn, zoals Afblijven en de 
musical Junglebook. 

KCA kunstkijklessen voor 
basisscholen van start
Aalsmeer - Stichting Kunst en cul-
tuur Aalsmeer biedt vanaf 1 oktober 
weer een educatief programma voor 
het basisschoolonderwijs. De kunst-
kijklessen zijn er op gericht leerlin-
gen vertrouwd te maken met haet 
museum en met beeldende kunst. 
Leerlingen ervaren de kunst te mid-
den van echte kunstwerken en ver-
halen over kunst op een interactie-
ve wijze. En dat in een historisch 
gebouw in het oude dorpshart van 
Aalsmeer. In 2013 bezochten meer 
dan 1200 kinderen het Oude Raad-
huis. 
Met de juf of meester op de fiets 
vanuit Oost en Kudelstaart of bege-
leid door ouders met een auto, die 
de les dan ook mogen bijwonen. 
Wat moet je doen om een goede 
kunstenaar te worden en wie kent 
een bekende schilder? Hoe komen 
die kunstwerken in het museum, 
wie hangt de schilderijen op en wat 
doet de suppoost? Kinderen zijn van 
nature ontvankelijk voor kunst. Ze 
kijken graag, vragen zich van alles 
af, kunnen vrij associëren en hou-
den ervan om dingen zelf te maken. 
Stichting KCA vindt het belangrijk 
om dat te stimuleren en er voor te 

zorgen dat kinderen van jongs af 
aan op een speelse en vrolijke ma-
nier met kunst in aanraking komen. 
Samen met de museumdocent An-
nefie van Itterzon bekijken de kin-
deren de kunstwerken en er ont-
staat een gesprek over de vragen 
die de wonderlijke werken oproe-
pen. De kunstlessen zijn gericht op 
de beleving van het kind, centraal 
staat de vraag wat vind jij ervan? 
Gericht kijken, tekenen, vragen stel-
len en het verwoorden van gedach-
ten wisselen elkaar af. Iedere les van 
60 of 90 minuten kent een onder-
deel waarin de kinderen zelf crea-
tief werken. Ze kruipen in de huid 
van de kunstenaar en gebruiken de 
materialen uit zijn of haar atelier. Tij-
dens de les maken kinderen teke-
ningen en gedichten die mee gaan 
doen in de tentoonstelling op de 
unieke kinderkunstzolder. Er zijn 
dit schooljaar zeven verschillende 
kunstlessen voor kinderen van 4 tot 
12 jaar. Deze lessen leveren een bij-
drage aan de kerndoelen kunstzin-
nige oriëntatie. Op de website van 
KCA is te zien welke tentoonstel-
lingen gepland zijn voor het nieu-
we seizoen.

Pompoenenspeurtocht voor 
kinderen in het Centrum
Aalsmeer - Ondernemersfonds 
Meer Aalsmeer organiseert op za-
terdag 26 oktober voor de vierde 
maal een pompoenenspeurtocht 
voor kinderen. Een leuke activiteit 
om de herfstvakantie mee af te slui-
ten. Vorig jaar deden meer dan 100 
kinderen mee. Verkleed komen mag 
maar hoeft niet! 

Kom je verkleed, dan mag je gra-
tis op de foto bij Foto Kruyt op het 
Raadhuisplein. In de Zijdstraat staat 
op zaterdag 26 oktober tussen 13.00 
en 15.00 uur een speciale Hallo-
weenkraam waar de kinderen een 
deelnemerskaartje kunnen ophalen. 
Met behulp van het plattegrond-
je op de kaart kunnen de verlichte 
pompoenen in de etalages van ver-
schillende winkels gevonden wor-
den. Heb je alle pompoenen gevon-
den, dan kan je de kaart weer in-
leveren bij de kraam. Daar ligt voor 
alle deelnemers een zakje snoep 
klaar. Tijdens de wandeling kan ie-
dereen bij Slagerij Ron Steen eigen-
gemaakte pompoenensoep komen 
proeven! Er zijn een heleboel leuke 

prijzen te winnen die beschikbaar 
worden gesteld door de deelne-
mende winkels. De hoofdprijs is een 
Spacescooter, maar wat te denken 
van een workshop taarten bakken, 
pannenkoeken eten in een restau-
rant of een mooi boek? Uit de goede 
inzendingen worden meteen na af-
loop van de speurtocht de winnaars 
getrokken. Daarna worden de win-
naars gebeld, want de prijsuitreiking 
is aan het einde van de middag! 

Graankorrel 8 bij Zapp live!
Kudelstaart - Dinsdag 15 oktober 
was groep 8 van De Graankorrel te 
gast bij Zapp live. Het was een hele 
belevenis om zo’n uitzending op te-
levisie mee te mogen maken. Er wa-
ren bekende en onbekende gasten, 
maar het spannends was natuurlijk 

het Zapp duel. De Graankorrel moest 
strijden tegen een school uit Soester-
berg. Matthijs en Jesse beantwoord-
den tien vragen en gelukkig voor juf 
Sanne deden zij dit heel goed. Daar-
om kreeg zij niet de vladouche over 
zich heen. Wat was iedereen blij!

Jeugdfilm in 
Bacchus
Aalsmeer - Aanstaande vrijdagmid-
dag 25 oktober wordt er speciaal voor 
de jeugd een film gedraaid in cultu-
reel café Bacchus. Zoals intussen 
waarschijnlijk bekend, mag contrac-
tueel de titel van de film niet open-
baar gemaakt worden. Iemand die op 
de hoogte wil blijven van alle activi-
teiten van Bacchus, inclusief de film-
titels, kan zich abonneren op de digi-
tale nieuwsbrief. Wat wel prijs gege-
ven kan worden: De zaal gaat open 
om 13.00 uur en de film begint vervol-
gens om 13.30 uur. Entree voor de be-
geleiders is 3,50 euro. Kinderen beta-
len 1 euro. Adres is Gerberastraat 4.

Gijs Reurekas derde op eerste 
buitenlandse schermtoernooi
Aalsmeer - Nadat de pas 9 jari-
ge Gijs Reurekas het vorige seizoen 
had afgesloten als eerste op de ran-
kinglist bij de Kuikens (tot en met 9 
jaar) is hij vanaf september ingedeeld 
bij de Benjamins (vanaf 10 jaar). Op 
zaterdag 5 oktober ging hij met nog 
drie andere schermers naar het Duit-
se Moers. Slechts 1 partij werd ver-
loren en de rest werd dik gewonnen. 
Helaas was de Duitse tegenstander 
in de halve finale te sterk en wist Gijs 
na een Rus en een Duitser zich naar 
een derde plaats te schermen. Een 
super goede prestatie voor de eerste 
keer in een nieuwe klasse en op een 
buitenlands toernooi.

JeugdSportPas voor schoolkids 
in november weer van start
Aalsmeer - Sportservice Haarlem-
mermeer voert al meer dan 8 jaar het 
project JeugdSportPas uit in de ge-
meente Aalsmeer. De JeugdSport-
Pas Aalsmeer is een sportstimule-
ringsproject voor basisschool kinde-
ren. Alle kinderen uit de groepen 3 
tot en met 8 hebben via school een 
inschrijfformulier gekregen waarbij 
ze zich kunnen inschrijven voor vier 
kennismakingslessen bij verschil-
lende verenigingen uit Aalsmeer. 
De sporten die in de eerste perio-
de worden aangeboden zijn hand-
bal, hip hop, ballet, Koreaans kara-
te, judo, streetdance, zumbatomic 
en kids aerobics. De kosten zijn 5 
euro per sport. Ballet ,aangeboden 
door sv Omnia 2000, wordt in tegen-

stelling tot het inschrijfformulier niet 
aangeboden op donderdag, maar 
op maandag om 16.30 uur voor de 
groepen 3 tot en met 5 en op dins-
dag voor de groepen 6 tot en met 8 
om 17.00 uur. Beide lessen worden 
gegeven in de CanDance Studio’s 
in Aalsmeer. Inschrijven kan tot en 
met dinsdag 29 oktober door het 
strookje op school in te leveren en 
tot en met 31 oktober via de website 
(www.sportservicehaarlemmermeer.
nl). De lessen starten in de eerste 
week van november. Voor informa-
tie kan contact opgenomen wor-
den met Tom Schutte, Sportservice 
Haarlemmermeer via 023-5575937 
of tschutte@sportservicehaarlem-
mermeer.nl. 

Veel animo kids basisscholen 
voor cursussen Cultuurpunt 
Aalsmeer - Op 5 november begin-
nen op drie locaties in Aalsmeer en 
Kudelstaart cursussen muziek, to-
neel, dans en musical voor basis-
schoolleerlingen in de naschoolse 
tijd. Er zijn nog enkele plaatsen be-
schikbaar. Afgelopen weken orga-
niseerde het Cultuurpunt Aalsmeer 
kennismakingsworkshops voor ba-
sisschoolleerlingen ter promotie van 
de cursussen muziek, toneel, dans 
en musical die op 5 november aan-
staande van start gaan. Alle leerlin-
gen volgden onder schooltijd een les 
in een van de disciplines en kregen 
een folder mee naar huis met infor-
matie over het aanbod en inschrijf-
mogelijkheden. De lessen oogst-

ten enthousiaste reacties en hadden 
veel inschrijvingen tot resultaat. Om 
nog meer kinderen de mogelijkheid 
te bieden aan een van de cursussen 
deel te nemen, is de inschrijftermijn 
verlengd tot 1 november aanstaande. 
De cursussen muziek, toneel, dans 
en musical bestaan uit 9 lessen en 
worden door professionele docen-
ten gegeven op dinsdagmiddag na 
school op drie naschoolse opvanglo-
caties in Aalsmeer en Kudelstaart. 
Het aanbod is bedoeld voor alle kin-
deren in de leeftijd van 4 tot en met 
12 jaar, ook voor hen die geen ge-
bruik maken van naschoolse opvang. 
Voor meer informatie en inschrijvin-
gen: www.cultuurpuntaalsmeer.nl.

Nieuw: Sportinstuiven na 
schooltijd voor jeugd
Aalsmeer - Sportservice Haarlem-
mermeer organiseert na de herfst-
vakantie wekelijks een sportinstuif 
voor de basisschoolkinderen uit 
Aalsmeer en Kudelstaart. Op maan-
dagmiddag van 15.30 tot 16.15 uur 
kunnen kinderen uit de groepen 3 
tot en met 8 terecht in de Proos-
dijhal in Kudelstaart voor sport- en 
spelactiviteiten. Van 16.15 tot 17.00 
uur zijn kinderen uit de groepen 6 
tot en met 8 welkom om even uit te 
razen in de sporthal. Op donderdag-
middag wordt de instuif gegeven in 
gymzaal de Rozen (Rozenstraat 2). 
Van 15.30 tot 16.30 uur zijn de kin-
deren uit de groepen 3 tot en met 
5 welkom, van 16.30 tot 17.30 uur 
de groepen 6 tot en met 8. Ook hier 
hebben de instuiven een sport- en 

spelkarakter. Kinderen van de om-
liggende scholen krijgen via school 
een strippenkaart om deel te ne-
men aan de instuiven. Tot en met de 
kerstvakantie zijn de instuiven gra-
tis, daarna wordt een kleine bijdrage 
gevraagd aan de kinderen. De strip-
penkaart moet wel meegenomen 
worden om aan de instuiven deel 
te nemen. Kinderen, die geen strip-
penkaart hebben gekregen, kun-
nen deze aanvragen via de websi-
te (www.debinding.nl) of via de e-
mail (tschutte@sportservicehaar-
lemmermeer.nl). De eerste les wor-
den er ook strippenkaarten uitge-
deeld aan de deur. Voor informa-
tie kan contact opgenomen worden 
met Tom Schutte van Sportservice 
Haarlemmermeer via 023-5575937.

Al vele jaren wordt voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar in de vakanties sport- 
en spelinstuiven georganiseerd in de Proosdijhal en de Bloemhof. Gisteren, 
woensdag 23 oktober, waren weer heel veel jongens en meiden naar de sport-
hal aan de Hornweg te gekomen om te klimmen, te klauteren en allerlei bal-
spelletjes te doen. En zich zo sportief uitleven kan vanaf begin november we-
kelijks. De gemeente gaat in samenwerking met Sportservice Noord-Holland 
sportinstuiven aanbieden aan basisscholen. 
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Speelavond bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Vrijdag 25 oktober or-
ganiseert buurtvereniging Horn-
meer weer een gezellige kaart-
avond. Klaverjassen en jokeren 
staan op het programma. Er wordt 
gekaart in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3 vanaf 20.00 uur. 
De zaal gaat open om 19.30 uur. 
Koffie en thee staan klaar. Afgelo-
pen vrijdag is gekaart door liefst 26 
koppels in het buurthuis. Het kop-
pelklaverjassen is gewonnen door 
Ben Bon en Bert van de Jagt met 
5612 punten. Op twee Corrie Bal-
der en Kees Meekel met 5505 pun-
ten en op drie zijn Frits de Jong en 
Henk Been geëindigd met 5232 
punten. De poedelprijs is uitgereikt 
aan Thea van Aalst en Martha Zel-
denthuis met 3630 punten.

Ouderensoos bij 
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 31 okto-
ber wordt in ’t Middelpunt in de Wil-
helminastraat weer een ouderensoos 
gehouden. Klaverjassen en rummicub 
staan op het programma. De kaart-
middag voor ouderen begint om 14.00 
uur, de zaal is open vanaf 13.30 uur. 
Het klaverjassen op 17 oktober is ge-
wonnen door de heer Tromp met 5383 
punten, gevolgd door P. Aarsman met 
5242 punten en op drie is de heer 
Bleeker geëindigd met 5036 punten. 
Bij het rummicup is de hoogste eer 
behaald door mevrouw Verhoeve.

Koppelkaarten 
bij Oostend
Aalsmeer - Op maandag 28 ok-
tober organiseert buurtvereniging 
Oostend voor liefhebbers een kop-
pelspeelavond in gebouw ’t Middel-
punt in de Wilhelminastraat. Vanaf 
20.00 uur worden de kaarten ver-
deeld. De zaal gaat om 19.30 uur 
open voor inschrijving, koffie of 
thee. Het koppelkaarten op 14 ok-
tober is gewonnen door Ans en 
Maarten met liefst 6215 punten, 
gevolgd door Joke en Wijntje met 
5826 punten en Henny en Vera met 
5291 punten. De poedelprijs is uit-
gereikt aan Annie en Jacques met 
3505 punten. Mevrouw de Vries is 
met 454 punten op één geëindigd 
bij het jokeren.

Sjoelavond in 
‘t Middelpunt
Aalsmeer - Op donderdag 31 ok-
tober organiseert buurtvereniging 
Oostend een gezellige en sportieve 
sjoelavond in ’t Middelpunt in de Wil-
helminastraat. Om 20.00 uur gaan de 
stenen rollen, maar vanaf 19.30 uur 
gaat de zaal al open voor koffie of 
thee en inschrijving. Afgelopen don-
derdag 17 oktober hadden de sjoelers 
van Oostend leden van de sjoelclub 
uit Rijsenhout op bezoek. De grote 
winnaar van Rijsenhout was Dirk-Jan 
Baardse met 2084 punten, gevolgd 
door Jan Joore en Thomas van Bra-
kel en van Oostend Lineke van Bra-
kel met 1767 punten, op twee Joke 
Schuttel en op drie Emmy Verschuit.

Klaverjassen bij 
de Geluksvogels
Kudelstaart – Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is van 
harte welkom bij klaverjasclub De Ge-
luksvogels. Iedere woensdagavond 
wordt vanaf 20.00 uur gekaart in het 
Dorpshuis. Het klaverjassen op 16 ok-
tober is gewonnen door Ubel van der 
Blom met 5365 punten, op twee Mar-
ry Akse met 5315 punten en op drie is 
Ria van der Laan geëindigd met 5091 
punten. De poedelprijs was deze week 
voor Kees Lindeman met 3809 punten. 

SCW en hoofdtrainer uit elkaar
Rijsenhout - In goed onderling 
overleg hebben hoofdtrainer Lex 
van der Horst en SCW besloten de 
samenwerking per direct te beëin-
digen. Lex heeft bij SCW gedurende 
drie seizoenen prima werk geleverd. 
Dit was onder andere de reden om 
zijn contract met een vierde seizoen 
te verlengen. Helaas bleek al vroeg 
in dit seizoen dat er een gebrek aan 
vertrouwen is ontstaan tussen de 
spelersgroep en de trainer. Pogin-

gen in gesprekken om weer op de-
zelfde lijn te komen, bleken onvol-
doende verbetering op te leveren. 
Naar aanleiding daarvan zien Lex 
van der Horst en SCW geen basis 
meer voor verdere samenwerking. 
De komende periode zal Stefan Ho-
man als interim trainer de taken 
waarnemen. Stefan Homan heeft ja-
renlang als jeugdtrainer een groot 
deel van de huidige selectiespelers 
onder zijn hoede gehad. 

Geertje wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ een gezellige 
kaartmiddag in het Dorpshuis van 
13.30 tot 16.30 uur. Klaverjassen en 
jokeren staan op het programma, 
er is ook gelegenheid voor rummi-
cub en hartenjagen. Het klaverjas-
sen op 17 oktober is gewonnen door 
Geertje Koopstra met 5379 punten, 
op twee Cobie van der Linden met 
4959 punten en op drie is Henk van 
Wichem geëindigd met 4871 pun-
ten. Bij het jokeren was de hoog-
ste eer voor Gerard de Wit met 186 
punten de tweede plaats was voor 
Kees van der Meer met 192 punten. 
Voor inlichtingen: 0297-340776.

Maat-kaarten in 
‘t Podium
Kudelstaart - De Supporters Ver-
eniging Kudelstaart organiseert 
vrijdagavond 25 oktober de eerste 
kaartavond van het nieuwe seizoen. 
Kaarters die graag een avond willen 
kaarten met een vaste maat, bijvoor-
beeld vrouw, vriendin, vriend of col-
lega, kunnen aanschuiven. Voor wie 
geen maat kan vinden, wordt gepro-
beerd een passende maat te vinden. 
Voor de kaartavond is een speciaal 
prijzenpakket ingekocht. Er zijn prij-
zen voor de hoogste en laagste ta-
fel en natuurlijk vijf dubbele win-
naars prijzen. Ook de verloting met 
veel mooie prijzen, waaronder een 
heerlijke fles wijn en diverse vlees-
prijzen, ontbreekt deze avond niet. 
Het inschrijfgeld bedraagt 3,50 eu-
ro per persoon. Aanvang 20.00 uur 
in Dorpshuis ‘t Podium.sport

OVAK-soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
30 oktober vanaf 14.00 uur in het 
Parochiehuis in de Gerberastraat. 
Het klaverjassen op 16 oktober is 
gewonnen door Annie Blauwhoff 
met 5491 punten, op twee Bep van 
Netten met 5486 punten en op drie 
is Lenie van Klink geëindigd met 
5367 punten.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Remco Maarse in ‘Grote Finale’
Kudelstaart - De derde (van de vijf-
tien) speelavond van van het seizoen 
van de dartclub Poel’s Eye is weer 
gespeeld. Bij de Poel’s Eye was, zoals 
gewoonlijk, sprake van vier niveaus 
en dus eindigde de avond met vier fi-
nales. Na drie speelavonden zijn er 
dus twaalf finales gespeeld. Tot nu 
toe wisten zeventien darters een fi-
nale te bereiken. Vier darters ston-
den alweer twee keer in een finale. 
Marco Cornelisse, Erik Jan Geelker-
ken en Gerard Bak stonden alle drie 
een keer in een finale van zowel de A 
Winnaarronde als de A Verliezerron-
de, het hoogste en tweede niveau. 
Op de afgelopen speelavond ston-
den Erik Jan en Bak ook nog eens 
twee keer tegenover elkaar. Zij stre-
den aan het begin van de avond te-
gen elkaar in de poule en later op de 
avond in de finale van de A Verlie-
zerronde. Beiden keren won Erik Jan. 
Ook Martin Bax haalde voor de twee-
de keer (op rij) de finale. Helaas ver-
loor hij ook dit keer de finale van de 
B Verliezerronde, ditmaal van Nick 
Dekker. Eén darter wist alle drie de 
gespeelde speelavonden tot nu toe 
een finale te bereiken. Op de afgelo-
pen speelavond zette Remco Maarse 
een kroon op zijn finale reeks. Hij be-
reikte knap de finale van het hoog-
ste niveau. Zijn laatste ‘Grote Finale’ 
was twee seizoenen geleden en zijn 
enige speelavond overwinning ooit 
was zeven seizoenen geleden. De-
ze speelavond boekte hij echter een 
uitstekende rijtje overwinningen te-
gen achtereenvolgens Bak, Davey 
en William. In de finale trof hij ech-
ter de sterkste darter van de avond. 
Wim Grapendaal liet de hele avond al 
prachtig spel zien en won zodoende 
voor het eerst ooit een speelavond. 
Wim gooide ook een zeer mooie 151 

finish, maar deze score werd toch 
nog overtroffen door Andre van de 
Niet met een nog hogere 155 uit-
gooi. Niet alleen had Andre de hoog-
ste uitgooi van de avond, ook bereik-
te hij de finale van de B Winnaarron-
de, maar die finale won Andre van 
de Niet niet. Ronald Baars wel. Tot 
slot mocht Remco Pannekoek gooi-
en voor de Triple Pot. Hij werd hier-
mee de eerste darter die voor de der-
de keer ooit een poging mocht wa-
gen geld te winnen. Helaas raak-
te hij ook deze keer de juiste triple 
niet. Op de website www.poelseye is 
een filmpje van deze poging te zien, 
plus alle andere relevante informatie 
over de dartclub. De volgende speel-
avond is morgen, vrijdag 25 oktober. 
Vier nieuwe ronden, vier nieuwe kan-
sen. De inschrijving sluit om 20.00 
uur, deelname kost vier euro en de 
minimum leeftijd is 15 jaar. De Poel’s 
Eye heeft een open deuren beleid, 
lidmaatschap of van te voren opge-
ven is niet nodig, Iedere dartliefheb-
ber is van harte welkom.

Voetbal zondag 3e klasse

RKDES kansloos tegen 
koploper DCG: 0-3
Kudelstaart – De inhaalwedstrijd in 
de 3e klasse C stond afgelopen zon-
dag voor RKDES op het programma, 
tegen het nog ongeslagen DCG uit 
Amsterdam. DCG nog zonder ver-
liespunten maakte hun favoriete sta-
tus volkomen waar, na een 0-0 rust-
stand, wonnen de Amsterdammers 
volkomen verdiend met 0-3.RKDES 
begon gehavend aan de wedstrijd, 
schorsingen en blessures bezorg-
den trainer Hajo Hendriks voor wat 
hoofdbrekers. Zo moest hij het hart 
van de verdediging, Mark Schut en 
Sven Boelsma, missen door schor-
singen. Hun vervanging, Koen Len-
tjes en Lennart Kok, was goed. Van-
af het beginsignaal was duidelijk 
dat de gasten uit Amsterdam alleen 

maar voor de winst kwamen. Met 
veel pressie werden de Kudelstaar-
ters onder druk gezet. Veel meer 
dan de bal ‘tegenhouden’ en de lan-
ge bal te hanteren was wat moge-
lijk was. ‘Slechts’ een kleine kans 
van de machteloze voorhoede van 
de thuisclub was het resultaat. Het 
team van Hajo Hendriks mocht blij 
zijn dat de spelers van DCG slordig 
met de kansen omgingen, wat re-
sulteerde in een 0-0 ruststand. DCG 
zette in de tweede helft gelijk druk 
en het kon niet uitblijven dat de Am-
sterdammers op voorsprong zouden 
komen. DCG aanvaller Bouwmeester 
zorgde in de 47e minuut voor de ver-
diende 0-1 voorsprong. RKDES pro-
beerde nog wel iets terug te doen, op 

Oceanus zwemmers snelsten op 
tweede Zuyderzee-wedstrijd
Aalsmeer - Zaterdag 19 oktober 
stond de tweede wedstrijd van het 
Zuyderzee circuit op het programma. 
Rond de klok van 14.00 uur vertrokken 
vijf Oceanus Masters richting Emme-
loord om hieraan deel te gaan nemen. 
De middag begon met de 200 vrije 
slag waar alle vijf de Oceanus zwem-
mers aan de start kwamen. Voor Mo-
nique Stant was dit de eerste wedstrijd 
sinds haar zwangerschap en onder 
toeziend oog van haar man en kleine 
man begon ze aan haar race. Ze wist 
een 2.38.03 op de klokken te zetten 
en werd hiermee keurig tweede bij de 
klasse 30+. Arjan Bellaart gleed weg 
van het startblok en begon dus niet 
echt lekker maar wist met een 2.11,56 
overtuigend eerste te worden bij de 
40+ klasse. Frank Corveleijn werd ge-
deeld derde en scherpte zijn tijd aan 
tot 2.21,26. Annette de Visser en Lau-
ra Staal eisten beide de eerste plek op 
waarbij Annette haar tijd aanscherp-
te tot een 2.25,69. Na al het borstcrawl 
geweld was het de beurt aan Arjan 

op de 100 vlinder en hiermee werd 
hij keurig tweede. Bij de 100 borst-
crawl werd Frank eerste in een tijd van 
1.02,02 in de klasse 40+, en Laura leg-
de beslag op de tweede plaats in een 
tijd van 1.11,46 in de klasse 45+. Als 
laatste individuele nummer kwamen 
er nog vier Oceanus zwemmers aan 
de start op de 50 vlinder. Arjan werd in 
30,76 derde. Monique 34,60 en werd 
overtuigend eerste, Annette 37,70 nipt 
vierde en Laura 39,39 ook eerste. Als 
toetje werd deze dag afgesloten met 
de 4x50 wisselslag estafette met als 
startzwemmer Arjan die een 31,86 
klokte op de 50 rug, overgenomen 
door Frank op de schoolslag, Monique 
die de vlinderslag voor haar rekening 
nam en Annette die als slotzwemmer 
de borstcrawl vertegenwoordigde met 
een eindtijd van 2.13,54 werden ze 
overtuigend eerste in de klasse 120+ 
mix, maar ook overall waren de ze al-
lersnelste. De dag zat erop en er was 
goed gepresteerd. Op naar deel drie 
van dit circuit. 

Nieuw terras skeelerbaan en 
natuurijsbaan Kudelstaart
Kudelstaart - In januari van dit jaar 
hebben de IJssportvereniging VZOD 
en de stichting Skeelerbaan en Na-
tuurijsbaan Kudelstaart voor het 
eerst geprobeerd ijs op het asfalt van 
de skeelerbaan te maken. 
Op de sloot rond de skeelerbaan lag 
wel ijs, maar er was een flink pak 
sneeuw op gevallen. Omdat het ijs 
slechts enkele centimeters dik was, 
kon de sneeuw niet worden verwij-
derd. Besloten werd om met een 

gierkar de skeelerbaan te besproei-
en en zo een ijslaag te maken. Dat 
is wonderwel gelukt. Na drie nach-
ten vorst kon de baan opengesteld 
worden door het publiek. Negen da-
gen lang is er volop geschaatst en 
iedereen was vol lof over de kwa-
liteit van het ijs. Iedere avond werd 
een paar rondjes met de gierkan 
over de skeelerbaan gereden nadat 
de baan eerst keurig was schoon ge-
veegd. Zodoende was er iedere dag 

V.l.n.r.: Richard Buskermolen, bestuurslid van de veiling KvK; Kees Alewijn-
se. bestuurslid SNK; Arie de Vos, bestuurslid van de veiling KvK en Hans de 
Groot, voorzitter IJssportvereniging VZOD voor het nieuw aangelegde terras. 

een perfecte schaatsbaan. De scho-
len konden op de dag ook volop ge-
bruikmaken van de baan en ook de 
STG VZOD heeft haar trainingen op 
de baan gedaan en zelfs wedstrij-
den georganiseerd. Wel werd hier-
bij tegen een paar problemen aan-
gelopen. Bij de ingang was er steeds 
een flinke ophoping van stilstaan-
de schaatsers. Dit leverde gevaarlij-
ke situaties op, door rijders die met 
snelheid uit de bocht kwamen. Ook 
het feit, dat de ‘koek en zopi’ in het 
gebouwtje was, bleek niet zo handig. 
Na de winter zijn de ‘koppen’ bij el-
kaar gestoken en deze zaken opge-
pakt. Het bestuur van de stichting 
SNK had al het plan opgevat om in 
plaats van de oude bruine coniferen, 
een nieuw windscherm te plaatsen. 
Het idee is toe geboren om dat wind-
scherm een stuk verder van de baan 
te zetten en een flink terras te reali-
seren. Ook werd een tegelpad naar 
het terras gemaakt, zodat men niet 
over het ijs naar het terras hoeft te 
lopen. Nu kan de tent voor ‘koek en 
zopie’ ook op het terras worden ge-
plaatst en de mensen die schaat-
sen willen aantrekken en ook de stil-
staande rijders hebben nu voldoen-
de ruimte naast de baan. Op het ter-
ras en ook op andere gladde plek-
ken wordt tapijt gelegd. Voor de re-
alisatie van dit terras werd een ver-
zoek ingediend bij de veiling Ku-
delstaart voor Kudelstaart en toege-
kend. Dankzij veel zelfwerkzaamheid 
kunnen de komende winter hopelijk 
veel schaatsliefhebbers gebruik ma-
ken van deze nieuwe faciliteit.

Fun-verschieting bij HBV Target 
Kudelstaart - Een grote opkomst 
donderdag 17 oktober in de accom-
modatie van HBV Target. Wedstrijd-

leider Peter Bouwmeester had op 
ludieke wijze een blazoen gemaakt 
met een afbeelding van een groot 

lieveheersbeestje waarbij de stippen 
als punten moesten dienen. De grap 
was dat er ook bepaalde delen van 
de afbeelding voor minpunten kon-
den zorgen. Het werd al met al veel 
gereken, waarbij sommige schutters 
zelfs in de min eindigden. Maar zoals 
het woord fun-verschieting al aan-
geeft veroorzaakte dat vooral plezier 
en hilariteit onderling. Enkele nieuwe 
leden namen ook deel aan de wed-
strijd. Deze nieuwe leden hebben re-
centelijk de beginnerscursus afge-
rond en draaien nu mee op de ver-
enigingsavonden. De wedstrijd was 
voor hen een nieuwe ervaring en een 
mooie gelegenheid om nader ken-
nis te maken met de andere leden. 
Handboogschieten kan bij HBV Tar-
get competitief en/of recreatief. Wie 
op de hoogte wilt blijven, kan kijken 
op: www.hbvtarget.nl.

een enkele corner na kon het in de-
ze wedstrijd te weinig brengen. DCG 
miste nog enkele kansen, maar in de 
63e minuut viel de beslissing, door-
dat DCG speler Tarik Karim, vanaf 25 
meter fraai raak schoot. In de 70e 
minuut scoorde DCG speler Bouw-
meester zijn tweede doelpunt, wel 
met een buitenspel-luchtje, maar de 
0-3 stand was een feit. In de slotfase 
kregen de Amsterdammers nog een 
paar kansen, maar gelukkig bleven 
de Kudelstaarters meer tegendoel-
punten bespaard.De eindstand van 
0-3 was dan ook een logische uit-
slag. De spelers van RKDES waren 
na de wedstrijd dan ook in hun com-
mentaar zeer realistisch. “De eer-
ste helft hebben we DCG nog tegen 
kunnen houden, zelf creëerden we 
veel te weinig. De tweede helft had-
den we niets meer in te brengen en 
hebben we verdiend verloren.” Pro-
gramma 27 oktober: DSOV tegen 
RKDES vanaf 14.00 uur.
Ad Verburg 

Twirlteams van SV Omnia 
stelen show in Leimuiden
Aalsmeer - Zondag 20 oktober reis-
de een aantal twirlsters af naar Lei-
muiden voor een twirlwedstrijd. Bij 
het onderdeel 1-baton kwamen 11 
twirlsters in actie in diverse leeftijds-
categorieën. Solenne, Selina, Alicia en 
Rachel behaalden goud, Isabel twee-
de en Tara en Imca werden derde. Bij 
het onderdeel 2-baton waren het Ra-
chel, Imca, Maureen, Eefke en Solen-
ne die hun routine aan de jury lieten 
zien. Eefke, Solenne en Rachel kregen 
het goud omhangen, Imca het zilver 
en Maureen brons. Vervolgens kwa-
men de duo’s Nikkie en Imca en Seli-
na en Kim in actie. Met een mooie ge-
lijke routine lieten zij een nette show 
zien waarbij het zilver voor Nikkie en 
Imca was en goud voor Selina en Kim! 
Daarna kwamen Nikkie en Kim in ac-
tie met het onderdeel super X strut. 
Voor de derde wedstrijd op rij wis-
ten beide dames plaatsingspunten 
voor het NK te behalen en goud! Het 
volgende onderdeel was small team 
Twirling. Yvette, Cynthia, Imca, Seli-
na, Solenne en Kim lieten een mooie 

routine zien. In de advance catego-
rie behaalden zij het goud met 74,6 
punten. Hierna snel omkleden voor 
de rhythmic twirl, totaal 13 twirlsters 
met eigen gekozen muziek de vloer 
op. Van Carnaval in Rio tot jazz, aller-
lei genres waren vertegenwoordigd. 
Hierbij kreeg Selina het goud omhan-
gen, Isabel, Solenne en Kim werden 
tweede, Rachel en Eefke waren goed 
voor brons. De teams mochten deze 
wedstrijddag weer afsluiten! Het ju-
nior beginner team in een aangepas-
te samenstelling bestaande uit Nik-
kie, Eefke, Suzanne, Alicia, Maureen 
en Yasmine liet een mooie show zien. 
Goed voor goud met 67,3 en dus plaat-
sing voor het NK! Hekkensluiter voor 
SV Omnia was het junior intermedia-
te team. Met hun piratenshow stalen 
zij de show, de jury beloonde dit met 
goud met 79,4 punten! Net geen pro-
motie. Nog twee wedstrijden te gaan 
dit seizoen, 27 oktober in Zevenhoven 
en 3 november in Pijnacker. Daarna 
gaat een aantal twirlsters zich opma-
ken voor de voorrondes van het NK.

Aalsmeer - Deelnemers aan de 40e Strontrace van Workum naar Warmond 
passeren afgelopen dinsdagmorgen Aalsmeer met een gunstige doorstaande 
wind, zoals hier de Verandering uit de zg. Zware Klasse. Dat bespaart hen een 
hoop gejaag, waarbij ze de schepen aan lange jaaglijnen over de kant lopend 
moeten slepen. Het leverde een uniek plaatje op. Foto: Theo van Mierlo

Strontrace passeert Aalsmeer!



Zaterdag 26 oktober:
AALSMEER
Aalsmeer 1 – Swift 1 14.30 u 
Aalsmeer 2 – DVVA 2 12.00 u
Waterwijk 3 - Aalsmeer 3 13.00 u
Overamstel 5 - Aalsmeer 4 16.15 u
Aalsmeer 5 - Ouderkerk 4 14.30 u
Aalsmeer 6 - Ouderkerk 5 14.30 u
DCG Vet.2 - Aalsm/RKAV.Vet.1 14.00 u

Vrouwen
De Meer VR.5 - Aalsmeer VR.1 14.30 u 
 
RKAV
DCG Vet.2 - Aalsm/RKAV Vet.1 14.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
J.A.United A1 – United/DAVO A1 14.30 u
J.A.United A2 –Haarl.ken.land A1 12.30 u
VVC B2 - J.A.United B1 12.15 u
J.A.United B2 – VVC B3 14.30 u
DSK B2 - J.A.United B3 12.30 u
Odin’59 C1 - J.A.United C1 10.15 u
J.A.United C2 – United/DAVO C1 12.30 u
DEM C7 - J.A.United C3 15.15 u
J.A.United C4 – Vlug en Vaardig C1 14.30 u

Pupillen
Hillegom D1 - J.A.United D1 11.30 u
J.A.United D2 - Overbos D3 11.15 u 
Haarl.ken.land D2 - J.A.United D3 11.00 u
J.A.United D4 – Roda’23 D6 11.15 u
J.A.United D5 - RKDES D3 11.15 u
DSS D11 - J.A.United D6 10.00 u
J.A.United D7 – Roda’23 D11 9.00 u
J.A.United E1 – Alliance’22 E1 11.00 u
J.A.United E2 – Hillegom E2 9.30 u
J.A.United E3 - Legm.vogels E5 11.00 u
J.A.United E4 – DSOV E3 9.30 u
DIOS E6 - J.A.United E5 11.15 u
Nieuw Sloten E6 - J.A.United E6 10.15 u
Legm.vogels E8 - J.A.United E7 11.00 u 
Pancratius E10 - J.A.United E8 10.15 u
J.A.United E9 – SCW E2 11.00 u
CSW E6 - J.A.United E10 11.00 u
DSS E19 - J.A.United E11 14.00 u
J.A.United E12 – DIOS E16 9.30 u
J.A.United F1 – Pancratius F1 9.00 u
Pancratius F3 - J.A.United F2 9.00 u
DIOS F4 - J.A.United F3 10.00 u 
J.A.United F4 - NFC F2 9.00 u
J.A.United F5 – Roda’23 F9 9.00 u
VVC F6 - J.A.United F6G 8.30 u 
J.A.United F7G – KDO F4 9.00 u
BSM F4 - J.A.United F8 10.00 u

Meisjes
SDOB MA.1 - J.A.United MA.1 11.30 u
De Meer MB.1 - J.A.United MB.1 10.30 u 
J.A.United MC.2 – VVC MC.1 12.30 u
DSS MD.1 - J.A.United MD.1 11.30 u 
J.A.United ME.1 – KDO ME.1 9.30 u

RKDES
Pupillen
Roda’23 D4 - RKDES D1 11.00 u
J.A.United D5 - RKDES D3 11.15 u
RKDES D4 – Weesp D4 13.00 u
UNO E4 - RKDES E2 9.30 u
Legm.vogels E7 - RKDES E3 9.00 u
RKDES E4 – DIOS E9 11.00 u
RKDES E5 – DSS E13M 9.30 u

RKDES F1 – Roda’23 F1 11.00 u
RKDES F3 – Ouderkerk F4 11.00 u
RKDES F4 – ONU F9 9.30 u
SCW F3 - RKDES F5 9.00 u
RKAVIC F4 - RKDES F6 8.45 u
Abcoude F9 - RKDES F7 9.00 u

Vrouwen
RKDES VR.1 – LYRA VR.1 16.00 u

Meisjes
RKDES MB.1 – OSV MB.1 11.00 u
RKDES MC.1 – Zwanenburg MC.1 11.00 u
Hillegom MD.1 - RKDES MD.1 10.00 u
RKDES ME.1 – Kon.HFC ME.2 9.30 u

SCW
SCW 1 – Overbos 1 14.30 u
SCW 2 – RAP 3 12.00 u
De Meer 3 - SCW 3 14.30 u
Roda’23 4 - SCW 4 14.30 u
SCW 5 – Tos Actief 3 12.30 u
SCW Vet.1 – Hoofddorp Vet.2 15.00 u
DCG Vet.1 - SCW Vet.2 14.00 u
SCW Vet.3 – AFC Vet.2 14.30 u

Junioren
VVC A2 - SCW A1 12.00 u
SCW C1 – VVC C2 10.30 u
Legm.vogels C3 - SCW C2 14.30 u

Pupillen
Kon.HFC D5 - SCW D1 12.00 u 
DIO D1 - SCW D2 10.00 u
SCW E1 – Overbos E4 9.00 u
J.A.United E9 - SCW E2 11.00 u 
Argon E6 - SCW E3 8.45 u
SCW F2 – Hoofddorp F7 9.00 u
SCW F3 – RKDES F5  9.00 u

Vrouwen
SCW VR.1 – Zuidvogels VR.3 12.30 u

Meisjes
SCW MB.1 – VVC MB.1 10.30 u
SCW MC.1 – DSS MC.2 10.00 u

Zondag 27 oktober:
RKAV
RKAV 1 - Geinburgia 1 14.00 u
RKAV 2 – Roda’23 3 11.00 u
RKAV 3 – RAP 3 11.30 u
Pancratius 10 - RKAV 4 13.00 u
Nautilus 2 - RKAV 5 11.30 u
RAP 9 - RKAV 6 12.00 u

RKDES
DSOV 1 - RKDES 1 14.00 u
RKDES 2 – SDO 2 11.00 u
RKDES 3 – CTO’70 2 12.00 u
RKDES 4 – RKAVIC 2 12.00 u
Legm.vogels 3 - RKDES 5 14.00 u
Nautilus 5 - RKDES 6 12.00 u
AFC 11 - RKDES 7 15.15 u

Junioren
RKDES A1 – AFC A1 12.00 u
Sporting Almere B2 - RKDES B2 14.00 u
SDZ C2 - RKDES C1 12.00 u
Overbos C6 - RKDES C2 9.30 u

Foto: Jaap Maars

Wedstrijden VeldvoetbalSuper spannende wedstrijden 
basketbalteams Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen zondag was 
het weer een spektakel van jewelste 
in de Proostdijhal, want maar liefst 
zes teams speelden er hun onge-
lofelijke spannende thuiswedstrij-
den. Eerst traden de jongens van 
het U12 aan in het veld en na een 
moeilijke competitiestart leek het 
erop dat het die dag weer wel zou 
gaan lukken. Maar de ervaring van 
de tegenpartij was net even te veel 
en zelfs na even voor te hebben ge-
staan gingen de tegenstanders toch 
met de winst van 26-29 naar huis. 
Tegelijkertijd speelde ook de Jeugd 
van U14 hun wedstrijd. Na een pri-
ma begin kwamen ze er al snel ach-
ter dat hun tegenstander Volen-
dam net een tikkeltje sterker was 
en met de uiteindelijke winst van 29 
–62 naar huis kon gaan. Het jeugd-
team U20 heeft zondag laten zien 
hoe je als team een wedstrijd kan 
winnen. Snelle passes, mooie aan-
vallen en de ene bal na de ande-
re wist het netje te vinden. Met een 
stand van 51–17 hebben de basket-
ballers hun tegenstanders het veld 
afgestuurd en een prima indruk 
achtergelaten. Het onlangs nieuw 
gevormde damesteam moest nog 
flink aan elkaar wennen en had wat 
moeite met de eerste wedstrijden. 
Maar training is er niet voor niks en 
de dames hebben laten zien al een 
echt team te worden. Met een uit-
stekende start van de wedstrijd wis-

ten zij de eerste periode af te slui-
ten met een voorsprong! Het werd 
een heftige strijd tussen de twee 
teams, waar ook hier helaas geen 
overwinning uit voortkwam. Volen-
dam wist ook hier een overwinning 
van 27–37 te pakken. Het team van 
de jongeren onder 16 (U16) heeft 
tegen Lisse laten zien wat dit team 
echt in huis heeft. De wedstrijd be-
gon goed waardoor Aalsmeer op 
voorsprong kwam. Helaas werd in 
de tweede periode de tegenstan-
der iets teveel ruimte gegeven en 
kwam het team met 10 punten ach-
ter te staan. Maar door ongelofe-
lijk hard werken in de tweede helft 
heeft Aalsmeer zich toch naar een 
voorsprong weten te vechten. Met 
nog 20 seconden op de klok en 1 
punt voorsprong viel de driepun-
ter van Lisse dan ook erg zwaar. Na 
een prachtige wedstrijd ging Lisse 
dan toch naar huis met een winst 
van 48–50. Dat Volendammers ook 
kunnen basketballen bleek wel uit 
de zeer spannende wedstrijd tus-
sen hun HS 1 team en het HS 2 
team van Aalsmeer. Door een goe-
de verdediging van Aalsmeer wis-
ten zij de score van Volendam erg 
laag te houden en door hard wer-
ken en prima combinaties en scho-
ten wist het team een opgelopen 
achterstand in te halen en Volen-
dam met 62–55 naar huis te sturen. 
Een mooie overwinning voor HS 2. 

Zesde plaats 
atleet Stefan
Aalsmeer - AV Aalsmeer atleet Ste-
fan Wolkers nam afgelopen zondag 
20 oktober deel aan de TCS Am-
sterdam 8 kilometer, een wedstrijd 
die gelijktijdig werd gehouden met 
de marathon van Amsterdam. De 8 
kilometers-lopers liepen een deel 
van het marathonparcours, wat in 
de buurt van het Olympisch Stadi-
on voor de nodige drukte zorgde op 
het parcours. Stefan liep een tijd van 
29.27 minuten op de 8 kilometer en 
werd daarmee 16e op deze afstand 
en uiteindelijk 6e Nederlander!

ZABO zaalvoetbal
LEMO nipt langs Holex 
Aalsmeer - De competitie van de 
ZABO zaalvoetbal is zaterdag 19 okto-
ber voortgezet met de derde speelron-
de van het seizoen. Speellokatie was 
ditmaal de Proosdij-sporthal in Ku-
delstaart. De openingswedstrijd ging 
tussen Piller Sport en Heemhorst Wa-
tersport. Het publiek zag een gezapige 
partij en bij de rust leidde Piller Sport 
met 2-0. Heemhorst Watersport bleek 
niet in staat te scoren en Piller Sport 
trof in de tweede helft nog twee-
maal het vijandelijke doel: eindstand 
4-0. Vervolgens trad VVZS aan tegen 
Amsec Beveiliging. Mede-koploper 
VVZS had geen al te grote moeite met 
de tegenstander en won met de rui-
me cijfers van 8-1. Een stuk spannen-
der was het bij de derde wedstrijd die 
ging tussen Polonia Aalsmeer en Le-
mo Gaat Los. Het duel eindigde met 
de stand van 3-2 in het voordeel van 
Polonia Aalsmeer. Ook de vierde par-
tij van het avondje ZABO bleef span-
nend tot het laatste fluitsignaal. LEMO 
versloeg Holex nipt met 5-4. Als slot-
wedstrijd stond de ontmoeting tus-
sen Schijf Grondboringen en La Furia 
Roja op het programma. De koploper 
maakte geen fouten en boekte een 
nuttige 3-0 overwinning. Schijf Grond-
boringen voert de nieuwe ranglijst aan 
met negen punten uit drie duels. De 

ploeg van coach Ton van Grimber-
gen heeft daarbij een opvallend sterk 
doelsaldo opgebouwd: 21 vóór en nul 
tegen.Huidige stand: Schijf Grond-
boringen 3-9, VVZS 3-9, Piller Sport 
3-6, LEMO 3-6, La Furia Roja 3-3, Ho-
lex 3-3, Amsec Beveiliging 3-3, Polo-
nia Aalsmeer 3-3, Lemo Gaat Los 3-1, 
Heemhorst Watersport 3-1. De vier-
de speelronde van de ZABO volgt op 
zaterdag 2 november in sporthal de 
Bloemhof aan de Hornweg.

Sjoelcompetitie 
in ‘t Dorpshuis
Kudelstaart - Donderdag 17 ok-
tober zijn er slechts 10 bakken ge-
sjoeld in verband met de jaarver-
gadering. In de hoofdklasse streek 
Cock Tukker de hoogste eer op, in 
de A-klasse bleek Rob Kuypers de 
beste sjoeler, in de B-klasse werd 
Jan Alderden eerste en in de C-
klasse eindigde Jan Gelelijn Dzn. 
op één. Tweede plaatsen waren er 
voor: Kees Kuypers, Cock van der 
Vlugt, Klaas van Leeuwen en Klaas 
de Vries. De volgende sjoelavond is 
donderdag 31 oktober vanaf 20.00 
uur in het Dorpshuis in Kudelstaart. 
Deze avond worden er weer ge-
woon 20 bakken voor de competi-
tie gesjoeld. Belangstellenden zijn 
altijd welkom om een keer mee te 
doen. Voor info zie www.sjoelclub-
aalsmeer.nl.

Start kienen in 
Sportzicht
Aalsmeer - Op woensdag 30 ok-
tober begint het nieuwe kiensei-
zoen in café Sportzicht weer geor-
ganiseerd door Zaalvoetbalvereni-
ging Zekveldsport. Het kienseizoen 
is van oktober 2013 tot en met ju-
ni 2014, met uitzondering van de 
maand december. Iedere laatste 
woensdag van de maand is het kie-
nen geblazen. Iedereen is van har-
te welkom en de toegang is gratis. 
Om 20:00 uur begint het kienspel. Er 
worden negen gewone rondes ge-
speeld en één extra ronde. Nieuw 
in dit seizoen, vanwege het suc-
ces van de vorige twee, zal er een 
aantal keer een Diva Kien georga-
niseerd worden. Sportzicht start het 
seizoen met de normale vertrouw-
de kien. Er zijn leuke prijzen te win-
nen en de gezelligheid zal niet ont-
breken. Op zaterdag 2 november or-
ganiseert Sportzicht voor het eerst 
een Kraak Marathon. Meer informa-
tie en opgave aan de bar van het ca-
fé in de Sportlaan 44.

Handbal eredivisie
Dames lang in het spoor 
Aalsmeer - De dames van FI-
QAS Aalsmeer moesten zaterdag 
naar Venlo voor een ontmoeting met 
Handbal Venlo, een ploeg die slechts 
één plaats hoger stond op de rang-
lijst. Misschien een kans om de eer-
ste punten te halen? De Aalsmeerse 
ploeg begon in ieder geval goed aan 
de wedstrijd en kon tot vijf minuten 
voor de rust prima in het spoor van de 
thuisploeg blijven. Toen kreeg FIQAS 
Aalsmeer te maken met een tijdstraf 
en werden er in de slotminuten te veel 
fouten gemaakt. Die strafte Venlo ge-
nadeloos af en zo kwam er een 17-10 
ruststand op het bord. “En zo’n ach-
terstand is in de tweede helft moeilijk 
in te halen”, zei trainer/coach Herman 
Schaap na afloop. Want ook al kon 
zijn ploeg na rust opnieuw goed mee 
blijven handballen, de achterstand 
was te groot. Zo werd het uiteinde-
lijk 32-24 voor de ploeg uit Venlo. “En 
dan moeten we reëel zijn. Zij hebben 

wat meiden van de Handbalacade-
mie in het team en zijn verder dan wij. 
Dat gaat bij ons ook wel komen, al-
leen nu nog niet. Vergeet ook niet dat 
de meeste speelsters van nu vorig sei-
zoen op de bank zaten, in het tweede 
speelden of nog A-junior waren. Het 
moet nog groeien en gelukkig hebben 
we nog even de tijd voor de nacom-
petitie begint.” Komend weekend ligt 
de eredivisie bij de dames stil in ver-
band met interlands, de eerstvolgende 
wedstrijd voor FIQAS Aalsmeer is op 
zaterdag 2 november, wanneer koplo-
per D.O.S. naar de Bloemhof komt. De 
competitiewedstrijd van de dames te-
gen Sercodak uit Dalfsen, die gepland 
stond voor 14 september maar werd 
uitgesteld in verband met Europa-
cup verplichtingen van de tegenstan-
der, wordt ingehaald op dinsdag 12 
november. Er wordt gespeeld in Top-
sportcentrum Landstede in Zwolle en 
de aanvangstijd is 20.30 uur. 

Handbal eredivisie
Aalsmeer wint topper van E&O
Aalsmeer - Aalsmeer - Het was 
een prachtig affiche vooraf: twee 
ploegen uit de top van de eredivi-
sie tegen elkaar: FIQAS Aalsmeer 
(gedeelde tweede plaats) tegen 
E&O (gedeelde eerste plaats). Toch 
werd de wedstrijd slechts bij vla-
gen spannend, want eigenlijk was 
FIQAS Aalsmeer vanaf het begin 
de betere ploeg. De mannen verga-
ten alleen ‘door te drukken’, waar-
door E&O lang in de wedstrijd kon 
blijven. Het treffen was ook een bot-
sing van speelstijlen: E&O is inge-
steld op zeer stevig verdedigen; de 
spelers gaan tot het randje en dik-
wijls er over heen. Dat levert - bij 
een goed leidend koppel - veel tijd-
straffen op. Dat bleek zaterdag uit 
de twee keer twee minuten die Leon 
van Schie (terecht) al voor de rust 
kreeg. Hij werd daardoor in het be-
gin van de tweede helft niet ingezet. 
FIQAS Aalsmeer verdedigt dit sei-
zoen wat steviger, maar blijft veelal 
frontaal bezig en krijgt dus minder 
tijdstraffen. De frustratie bij E&O-
trainer Fiege na afloop was dan ook 
misplaatst: als je niet verdedigt vol-
gens de spelregels is het logisch 
dat je meer tijdstraffen krijgt. FIQAS 
Aalsmeer begon sterk, maar ‘ver-
gat’ de wedstrijd vroegtijdig in het 
slot te gooien. Na 20 minuten en bij 
een maximale voorsprong van 12-
6 en even later bij 13-7 slopen er 
slordigheden in het spel, waardoor 
E&O bij rust teruggekomen was tot 
15-12. Die teneur zette zich voort in 
de tweede helft, waardoor E&O – op 

karakter en eigenlijk alleen aan de 
hand van Jan Josef (zes doelpun-
ten in de 2e helft) – na 10 minuten 
langszij kwam: 18-18. Trainer/coach 
René Romeijn wisselde op dat mo-
ment terecht de weinig gelukkig 
keepende Jeremy Hooijman weer 
in voor Gaby Birjovanu, die met na-
me in de eerste 10 minuten van de 
1e helft grandioos had gekeept, en 
daarmee kwam de ommekeer. En 
het was dat FIQAS Aalsmeer wat 
slordig omsprong met de kansen, 
zodat E&O tot 22-20 in het spoor 
kon blijven, daarna werd duidelijk 
dat FIQAS Aalsmeer deze dag veel 
meer variatie in het spel had en de 
bovenliggende partij was. 
Dat resulteerde in 26-22 en ten slot-
te de 26-24 einduitslag. Een opmer-
kelijke rol was er voor de 41- jari-
ge tweede keeper van E&O Ma-
nuel Kremer die redelijk wat stops 
had, maar kansloos werd toen men 
bij FIQAS Aalsmeer besefte dat hij 
laag wel erg kwetsbaar was. Aan 
Aalsmeerkant was Wai Wong de 
uitblinker. De heren van FIQAS 
Aalsmeer spelen op zaterdag 26 ok-
tober opnieuw een thuiswedstijd. 
Dit keer komt het Haagse Hellas 
naar de Bloemhof, een ploeg die na 
zes speelrondes nog puntloos on-
deraan staat in de eredivisie. Dat wil 
niet zeggen dat het niet spannend 
wordt, want in voorgaande seizoen 
waren de ploegen altijd bijzonder 
aan elkaar gewaagd. De wedstrijd 
begint om 20.30 uur in De Bloemhof 
aan de Hornweg. 

Opbrengst voor Moeder Verwendag
Voor 2e maal: Santa Run!
Aalsmeer - Op zaterdag 21 de-
cember organiseert de Rotaryclub 
Aalsmeer-Mijdrecht-Uithoorn voor 
de tweede keer de Santa Run. Vanaf 
de Crown Studio’s aan de Van Cleeff-
kade 15 zal om 13.00 uur het start-
schot klinken voor een wandeltocht 
van 4,5 kilometer door het centrum 
en de Ophelialaan. Langs het par-
cours staan muziekbandjes, winke-
liers met kraampjes en publiek om 
de deelnemers te ondersteunen en 
toe te juichen. Het gaat vooral om 
de gezelligheid bij de warming-up, 
tijdens de wandeling en na afloop 
met een Santa Run après-skifeest, 

waaraan Jan Leliveld zijn medewer-
king verleent. Ook de kinderen wor-
den niet vergeten. Voor hen is er een 
springkussen en versnaperingen in 
het kinderrestaurant. Er wordt ge-
streefd naar 1.000 deelnemers, die 
lopen voor een goed doel, een bij-
drage aan de Moeder Verwendag. 
Een lokaal Aalsmeers initiatief van 
de Rotaryclub om moeders een on-
bezorgde dag te bezorgen, die het 
hele jaar de verantwoordelijkheid 
dragen voor een gehandicapt kind. 
Meer informatie over de Santa Run 
is te vinden op: www.aalsmeer.rota-
rysantarun.nl.

Schaatskamp jeugd VZOD
Kudelstaart - Ieder jaar vindt het 
schaatskamp van de VZOD plaats 
op een andere ijsbaan in Neder-
land. Na twee seizoenen wat dichter 
bij huis, reisde het ruim 40 koppige 
gezelschap dit jaar op de eerste za-
terdag van de herfstvakantie af naar 
het warme zuiden. Op de Ireen Wüst 
baan in Tilburg overheerste drie da-
gen lang het blauw/wit/rood en 
werden de lokale ijshockeyers, die 
een horde klapschaatsers en vooral 
rappe ‘kleintjes’ op hun ijs niet erg 
gewend waren, subtiel naar de bui-
tenbaan verwezen. Met jeugd van 8 
tot 18 jaar was de groep als vanouds 
divers – van beginnende enthousi-
astelingen die werken aan de ba-
sistechniek tot pupillen en junioren 
die zich in het gewest en zelfs lan-
delijk meten op hoog wedstrijdni-
veau. Maar liefst vijf lange ijstrainin-
gen werden afgedraaid waarin al-
le aspecten van het schaatsenrijden 
aan bod kwamen. Terwijl de klein-
tjes zondagmiddag het naast de ijs-
baan gelegen zwembad gingen in-
specteren, werkte de wedstrijd-

schaatsers nog een extra marathon 
over 25 rondjes af. Afgesloten werd 
maandagmiddag met een door ro-
ze koeken aangedreven estafette. 
Van klein naar groot werd door ie-
dereen zo snel mogelijk een ron-
de geraced om vervolgens in vol-
le vaart het stokje (een schaatsbe-
schermer) door te geven aan de vol-
gende. Naast stevig schaven en slij-
pen aan de schaatstechniek werd er 
natuurlijk ook een hoop lol gemaakt. 
Broodjes bakken en een beetje feu-
nen bij het kampvuur, een middag-
je dollen op de wildwaterbaan in het 
zwembad en niet te vergeten het 
efficient wegwerken van de stapel 
met 200 pannekoeken. Hoogtepunt 
van het bijprogramma was natuur-
lijk de bonte avond waar het the-
ma ‘Disney’ bijzonder creatief en 
verassend door de trainingsgroep-
jes werd ingevuld. Kortom, het was 
weer een prima schaatsfeest. Uitge-
teld maar voldaan keerde het kamp 
maandagmiddag terug naar Ku-
delstaart. Foto’s zijn te vinden op 
www.stgvzod.nl.

Topcompetitie bikers
Joey Nap kampioen BMX
Aalsmeer - Joey Nap uit Aalsmeer, 
dit jaar uitkomend voor het talen-
ten team west, heeft een top jaar. 
BMX’ers uit heel Nederland strij-
den in de zwaarste competitie van 
Nederland voor het kampioenschap 
over vijf wedstrijden. Met één 5e en 
twee 1e en één 4e plaats bij de eer-
ste vier wedstrijden, was zondag 21 
oktober de laatste wedstrijd in Zoe-
termeer en moest hij vol aan de bak. 
De drie manches gingen goed 2-1-
2 en in de kwartfinale werd hij ook 
2e. Toen kwam de halve finale en de 
spanning nam toe, want vier van de 
acht rijders zouden doorgaan naar 
de finale. Joey moest de finale ha-
len om voor het kampioenschap te 
gaan. Joey wist de halve finale te 
winnen net voor een rijder uit Bel-
gië, die ook konden inschrijven voor 

deze wedstrijd. De finale was ge-
haald, nu was alles nog in eigen 
hand. Joey was goed weg met de 
start, maar werd toch wat ingeslo-
ten en kwam als 4e uit de bocht. Na 
een mooie strijd moest hij toch nog 
één plaats toegeven en finishte uit-
eindelijk als 5e. De punten werden 
opgeteld en de einduitslag werd be-
kend gemaakt: Joey is kampioen bij 
boy’s 13 van de nationale BMX Top-
competitie.
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