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KORT NIEUWS:

Donkere dagen 
offensief politie
Aalsmeer - De komende don-
kere wintermaanden starten de 
politiekorpsen van Aalsmeer en 
Uithoorn gezamenlijk het zo-
genaamde Donkere Dagen Of-
fensief. Aan het einde van de 
middag en de avond gaan meer 
agenten de straat op om te sur-
veilleren. De politie gaat zowel 
opvallend op de fi ets en lopend 
als in onopvallende auto’s op 
patrouille. Doel is uiteraard in-
braken in woningen en bedrij-
ven tegen te gaan. De politie 
hoopt in deze op medewerking 
van inwoners. Wie verdach-
te personen of vreemde ac-
ties ziet, wordt gevraagd con-
tact op te nemen met de politie 
via 0900-8844. Omdat agenten 
in groten getale op straat aan-
wezig zijn, is de kans groter om 
inbrekers en dieven op heter-
daad te kunnen betrappen.

Geen krant 
OntVanGen?

0251-674433

volvo onderhoud duur?
volvoservicevoordeel.nl
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WINTERBANDEN 
UITVERKOOP

GEBRUIKTE 
BANDEN* TEGEN 
BODEMPRIJZEN

6 & 7 NOVEMBER  9.00 - 21.00 UUR

RENAULT NIEUWENDIJK 
BOLLENSTREEK
ARNOUDSTRAAT 4, HILLEGOM
*Banden voor alle automerken. OP=OP. Cash & Carry.

ADVERTEREN?
IN DE

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

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

www.bosse-elektro.nl

Zonnepanelen?
Wij maken vrijblijvend

een offerte voor u.

Tel. 0297-331132

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

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

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

 

ASSURANTIE & ADVIES

Cloak Pacific

Carla de Klerk Interieur
Zijdstraat 9 • Aalsmeer

Tel. 0297-324577
www.carladeklerk.nl

www.design-woonwinkel.nl

Cloak Cloud

• Functioneel en perfect uitgevoerd
• Nederlands fabricaat
• Kwaliteitsstoffen en leder
• 10 jaar garantie op constructie

Haalbaarheidsonderzoek afgerond

College: ‘Zeilfort’ Kudelstaart als 
icoon watersportdorp Aalsmeer
Aalsmeer - Het college van bur-
gemeester en wethouders heeft het 
haalbaarheidsonderzoek naar de 
mogelijkheden voor herontwikke-
ling van Fort Kudelstaart afgerond. 
Het college stelt de gemeenteraad 
voor de ambitie uit te spreken om 
het Fort Kudelstaart op termijn te 
gaan herontwikkelen tot een ‘Zeil-
fort’. Fort Kudelstaart wordt in dat 
scenario een icoon voor watersport-
dorp Aalsmeer. In het zeilfort zou-
den bijvoorbeeld functies als jacht-
haven, watersportwinkel, logies, ho-
reca en waterwoningen gereali-
seerd kunnen worden. Belangrijke 
voorwaarden voor de uitvoering van 
deze ambitieuze plannen zijn dat 
het Fort openbaar toegankelijk moet 
worden en dat het de beleving van 
cultuurhistorie moet versterken. De 
keuze voor het ‘zeilfort’ is gebaseerd 
op een uitgebreid haalbaarheids-
onderzoek naar de mogelijkheden 
voor herontwikkeling van het Fort. 
Er is onderzoek gedaan naar even-
tueel aanwezige munitie op het per-
ceel, taxatie van de aankoopwaar-
de van het Fort, onderzoek naar de 
subsidiemogelijkheden voor restau-

ratie en consultatie van onderne-
mers. Op basis van deze onderzoe-
ken komt het college tot de conclu-
sie dat een ‘zeilfort’ als icoon van de 
watersport goed haalbaar kan zijn 
en zelfs de meest gewenste optie is. 
Het college stelt voor om op basis 
van een gezamenlijk met marktpar-
tijen opgesteld plan, eerst zelf het 
Fort aan te kopen om het daarna 
aan dezelfde marktpartijen door te 
verkopen dan wel met deze partij-
en een langjarige erfpachtconstruc-
tie aan te gaan. 

Wethouder Gertjan van der Hoeven: 
“Met de ontwikkeling van Fort Ku-
delstaart tot zeilfort hebben we een 
unieke kans om Aalsmeer nog meer 
te profi leren als watersportdorp. Bo-
vendien blijkt uit contacten met ver-
schillende ondernemers dat zij po-
sitief staan tegenover de plannen.” 
Het Fort Kudelstaart is momenteel 
nog eigendom van de rijksoverheid 
en wordt al vele jaren gebruikt als 
jachthaven voor (oud-) medewer-
kers van het Ministerie van Defen-
sie. Het Fort is in deze situatie niet 
openbaar toegankelijk. Het Ministe-

rie heeft aangegeven dat ze het Fort 
op termijn wil verkopen, vandaar dat 
het college van burgemeester en 
wethouders in opdracht van de ge-
meenteraad een haalbaarheidson-
derzoek heeft gedaan naar de ont-
wikkelmogelijkheden van het Fort. 
Het Fort bij Kudelstaart is een rijks-
monument en maakt onderdeel uit 
van de Stelling van Amsterdam. De 
omgeving van het Fort met inlaat-
sluis en genieloods is een provinci-
aal monument.

Communicatie
Op 14 november zullen de plannen 
in een Informatief Overleg nader 
worden toegelicht. Deze openbare 
bijeenkomst vindt plaats in het ge-
meentehuis en begint om 20.30 uur.
Het is de verwachting dat de ge-
meenteraad de plannen op 28 no-
vember in eerste termijn zal bespre-
ken. Nadat de gemeenteraad haar 
besluiten heeft genomen, zal ge-
werkt gaan worden aan een uitge-
breid communicatietraject en zullen 
zo nodig verdere onderzoeken naar 
de ontwikkelmogelijkheden van het 
Fort Kudelstaart worden verricht.

Treurwilg in Seringenpark om
Aalsmeer -  Tijdens de zware storm 
die afgelopen weekend huishield 
zijn ook in Aalsmeer veel bomen ge-
sneuveld. Helaas ook de monumen-
tale treurwilg in het Seringenpark. 
Vorig jaar augustus waaide er al een 
grote tak uit de boom en werd be-

sloten een onderzoek in te stellen 
naar de conditie van de wilg. Die 
uitkomst werd deze zomer bekend 
en besloten werd de boom volgend 
voorjaar te kandelaberen. Dat is een 
methode om door ingrijpende snoei 
de kroon zoveel kleiner te maken 

Uiterweg lang gestremd 
na frontale botsing
Aalsmeer - Op zaterdag 26 okto-
ber om kwart over tien in de avond 
heeft een frontale aanrijding met 
twee personenauto’s plaatsgevon-
den op de Uiterweg. Door de klap 
belandde een van de wagens in de 
naastgelegen ondiepe sloot. De in-
zittenden, een 74-jarige man en zijn 
73-jarige echtgenote uit Aalsmeer, 
zijn hierbij gewond geraakt. Beiden 
zijn per ambulance naar het zieken-
huis vervoerd. De man heeft een ge-
broken rib opgelopen, de vrouw een 
gekneusd borstbeen. Ook de be-
stuurder van de andere wagen, een 
26-jarige man zonder vaste woon- 

of verblijfplaats, liep letsel op en 
is per ambulance naar het zieken-
huis gebracht. Beide auto’s raak-
ten zwaar beschadigd en moesten 
weggesleept worden. Naar de exac-
te oorzaak van de aanrijding wordt 
verder onderzoek gedaan. Zeker is 
dat er geen sprake was van teveel 
alcohol. Beide bestuurders hebben 
een blaastest gedaan en bij bei-
den sloeg de meter niet uit. Door de 
aanwezigheid van de ambulances, 
politieauto’s en de sleepwagens is 
de Uiterweg tot na middernacht ge-
stremd geweest. 
Foto: www.kicksfotos.nl. Aanhouding drie inbrekers 

na lange achtervolging
Aalsmeer - Om drie uur in de nacht 
van donderdag 24 op vrijdag 25 ok-
tober zijn drie auto-inbrekers op he-
terdaad betrapt in de Karperstraat. 
Een getuige zag drie voor hem on-
bekende mannen bij een Audi 
staan. Bij het zien van deze getui-
ge besloten de drie dieven er van-
door gegaan. 
Ze stapten in een auto en reden 
weg. De getuige deed melding bij 
de politie en zette, ook in een auto, 
de achtervolging in. De politie heeft 
veel middelen ingezet om de inbre-
kers aan te kunnen houden. Naast 

politieauto’s van Aalsmeer en om-
liggende korpsen ook twee helikop-
ters. Op enkele plekken waren tijde-
lijk spijkermatten neergelegd. Een 
lange rit is gemaakt over snelwe-
gen, door Badhoevedorp en de dol-
le rit, waar snelheden zijn gemeten 
van 150 kilometer per uur, eindig-
de uiteindelijk in Amsterdam Zuid-
oost, waar de wagen van de dieven 
in botsing kwam met een politieau-
to. De drie, een 20-jarige man uit 
Amersfoort en twee Utrechtenaren 
van 19 en 18 jaar, zijn aangehouden 
en ingesloten. 

dat er veel minder kans op storm-
schade is. Helaas komt die behan-
deling voor de treurwilg in het park 
te laat. De enorme boom ging zon-
dagmiddag om en liet een gapend 
gat achter aan de waterkant waar ze 
met haar wortels had gestaan. Een 
groot gedeelte van de beschoeiing is 
vernield. Gelukkig had de gemeente 
al opdracht gegeven tot het plaatsen 
van een nieuwe beschoeiing langs 
alle watergangen. Gekozen is voor 
een systeem dat milieuvriendelijk is 
met een lange levensduur en onder-
houdsarm. In het Seringenpark staat 
een bankje met de tekst: Een boom 
is geen boom, maar de droom van 
zijn wortels. Voor de treurwilg werd 
het een nachtmerrie. Maar als in het 
voorjaar aan de waterkant een nieu-
we boom wordt geplant, kan die zich 
weer groot dromen. 
Elders in deze krant meer over de 
storm van afgelopen maandag in-
clusief foto’s gemaakt door inwo-
ners.

Gelijk boete 
regenjasdief
Aalsmeer - Op zondag 27 ok-
tober om kwart over een in de 
middag werd door een getui-
ge gezien dat een man een re-
genjas uit een bij het Raad-
huisplein gestalde fi ets met 
tas haalde. De getuige heeft de 
man gevolgd en de politie ge-
alarmeerd. In de Zijdstraat is de 
dief tot stoppen gemaand door 
agenten. De regenjas werd bij 
de man van 34 jaar zonder vas-
te woon- of verblijfplaats aan-
getroffen. Justitie besloot de 
man een boete te geven en de-
ze 100 euro moest direct afge-
rekend worden. De regenjas is 
weer retour bij de rechtmatige 
eigenaar.

Nieuwe Landrover gestolen
Aalsmeer - Tussen vrijdag 25 
en zondag 27 oktober is van-
af een bedrijventerrein aan de 
Aalsmeerderweg (middennum-
mering) een nieuwe Landrover 
gestolen. De auto, type Freelan-

der 2, is zwart van kleur. Kente-
ken is 86-RVV-9. Wie meer in-
formatie heeft over de Landrover 
wordt verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844 
of anoniem via 0800-7000.
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Vermist:
- Ophelialaan: Schildpad poes. Zwart-rood gevlekt met wit befje. 

Draagt een wit bandje met steentjes en heeft een chip. Heet Ginger.
- Corellihof: 14 maanden jonge kater, licht grijs met wit. Heet Jerry.
- Julianalaan: Rode kat met grote witte bef.

Gevonden:
- Aalsmeer N196: Grijs-bruine slanke York Terriër, reu.
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Verschijnt donderdag
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
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 Baan7 jongerendienst met 
Marino Kroon zondag
Aalsmeerderbrug – Zondag 3 no-
vember is er een knallende Baan7 
jongerendienst in de Levend Evan-
gelie Gemeente. Eigentijds, afwisse-
lend en met heel veel muziek. Spre-
ker deze avond is Marino Kroon. 
Vanaf 19.00 uur zijn jongeren van 
harte welkom aan de Kruisweg 55. 
Marino Kroon is 22 jaar en komt uit 
Vinkeveen. Van huis uit heeft hij niets 
over het geloof meegekregen, maar 
op zijn zestiaende leerde hij God 
kennen. Dat veranderde zijn leven 
en hij ging een bijbelschool volgen. 
Kroon heeft een passie voor God en 

wil het evangelie graag met anderen 
delen. In het dagelijks leven werkt hij 
bij een tuincentrum. Daarnaast is hij 
actief betrokken bij Baan7 en Youth 
Alpha. Baan7 wordt elke eerste zon-
dag van de maand gehouden. Iede-
re keer komen er honderden jonge-
ren uit de wijde omgeving om samen 
God te aanbidden, naar een eigen-
tijdse preek te luisteren en te genie-
ten van spetterende muziek. Of je nu 
vaker in een kerk komt of nooit, ie-
dereen tussen 13 en 20 jaar is van 
harte welkom! Meer weten? Kijk dan 
op www.baan7.nl. 

Laatste optreden kerkkoor
‘Rijk – Rijsenhout’
Rijsenhout – Het kerkkoor ‘Rijk - 
Rijsenhout’ onder leiding van An-
dré Keessen heeft besloten van-
wege het teruglopend aantal le-
den, in overleg met de leden en di-
rigent, eind van het jaar 2013 het 
koor op te heffen. Het laatste op-
treden van het kerkkoor in Rijsen-
hout is tijdens de morgendienst op 
zondag 3 november in Het Lichtba-

ken aan de Aalsmeerderweg 751a 
in Rijsenhout. Voor deze dienst is 
als solist Cees Boon uit Hoofddorp 
uitgenodigd. Voorganger is domi-
nee J. Vrijhof. De dienst begint om 
10.45 uur. Iedereen is van harte wel-
kom om deze dienst met veel zang 
en samenzang en het laatste optre-
den van het kerkkoor bij te komen. 
wonen.

Zangdienst in 
de Dorpskerk

Aalsmeer - Op zondagavond op 3 
november om 18.30 uur is er weer 
een zangdienst in de Dorpskerk 
in de Kanaalstraat. Medewerking 
wordt verleend door de zanggroep 
onder leiding van Rene Spaargaren. 
Ook deze avond zal er weer veel ge-
zongen worden met veel beken-
de liederen. Iedereen ,van jong tot 
oud, wordt van harte uitgenodigd 
om mee te zingen of te luisteren. De 
organist van deze avond is Hans van 
Noord. Voorganger is Eppo Kramer. 

Waar is Jerry?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven 
door zijn baas is Jerry, een licht grijs 
met witte kater. Jerry is pas 4 maanden 
oud. Hij woont in het Correllihofje in 
de Hornmeer. Wie de kat heeft gezien, 
wordt verzocht contact op te nemen 
met de Dierenbescherming afdeling 
Noord-Holland Zuid via 0297-343618.

Literair in 
Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 6 no-
vember van 9.30 tot 11.30 uur 
is er gelegenheid voor inloop 
en ontmoeting bij de Oost-Inn 
in de Mikado in de Catharina 
Amalialaan 66. ’s Avonds is er 
van 19.30 tot 21.30 uur weer de 
literaire avond. Deze keer wordt 
het boek ‘Ik verbind u door’ van 
Vonne van der Meer besproken. 
Een lichte wrevel ’s ochtends 
tussen een man en een vrouw, 
wordt als een bacil doorgege-
ven. Aan het einde van de dag 
komt het tot een uitbarsting. 
Een verhaal met onverwachte 
plotwendingen. Iedereen is van 
harte welkom. Voor inlichtingen: 
0297-325636 of 0297-345413.

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

Zonnenbloemloterij heeft 
meer dan 5.000 winnaars
Aalsmeer - De trekking van de win-
nende lotnummers van de jaarlijkse 
Zonnebloemloterij heeft plaatsge-
vonden. Op 5.020 loten zijn geldprij-
zen gevallen, waaronder de hoofd-
prijs van 15.000 euro. Vele duizen-
den vrijwilligers hebben zich de af-
gelopen maanden ingezet om 1,2 
miljoen loten te verkopen voor dit 
goede doel, dat zich inzet voor men-
sen met een fysieke beperking. De 
opbrengst van de loterij draagt in 
belangrijke mate bij aan de kosten 
voor bijvoorbeeld aangepast vervoer 
en voorzieningen. De winnende lot-
nummers zijn te vinden op internet: 
www.zonnebloem.nl/loterij. De uit-
slag is tevens te vinden op NOS Te-
letekst pagina 552 en op te vragen 

via het servicenummer 0900-0633 
(0,35 per gesprek). Voor de 1.200 
Zonnebloem-afdelingen in Neder-
land is de verkoop van loten een in-
komstenbron waarmee lokale activi-
teiten gefinancierd kunnen worden. 

Zonder elkaar is iedereen alleen. 
Dat is de kern van de Zonnebloem. 
We zorgen voor impactvolle ont-
moetingen tussen onze meer dan 
40.000 vrijwilligers en mensen met 
een fysieke beperking door ziekte 
of handicap, zowel jong als oud. De 
Zonnebloem voorkomt dat mensen 
met een fysieke beperking in een 
sociaal isolement terechtkomen. 
Meer informatie vindt u op www.
zonnebloem.nl

Brandwondenstichting bedankt 
collectanten en gevers
Aalsmeer - In de week van 6 
tot en met 12 oktober collecteer-
den in heel Nederland meer dan 
50.000 vrijwilligers voor de Ne-
derlandse Brandwonden Stich-
ting. Ook in Aalsmeer en Ku-
delstaart gingen de collectan-
ten langs de deuren. En met suc-
ces! De opbrengst in Aalsmeer is 
6.697,02 euro en in Kudelstaart is 
3.028,55 euro opgehaald. Dankzij 
de collecte kan de Nederlandse 
Brandwonden Stichting haar ac-

tiviteiten voortzetten. Namens de 
plaatselijke collecteorganisato-
ren dankt de Brandwonden Stich-
ting alle collectanten en gulle ge-
vers in Aalsmeer en Kudelstaart 
voor hun bijdrage aan ‘de strijd 
tegen de littekens’. De stichting 
kan overigens voor volgend jaar 
nog nieuwe collectanten gebrui-
ken. Nu alvast aanmelden kan bij 
L.S. van Dam, tel. 0297-323080. 
Meer informatie is te vinden op:  
www.brandwondenstichting.nl.

ristieviering met L. Seeboldt mmv 
Karmelkoor. Zaterdag 17u. in Kloos-
terhof woord-communieviering met 
N. Kuiper. Zondag 10.30u. in Kar-
melkerk jongerenviering olv paro-
chianen mmv koor. Om 14u. Poolse 
dienst met Christoff.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Zondag geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. tie-
nerdienst. Om 10.45u. in de Licht-
kring dienst met ds. J. Vrijhof. Af-
scheid kerkkoor Rijk-Rijsenhout. 
Donderdag 7 november dankdag 
om 19.30u. met ds. Jac. van Veen.
.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag dienst om 10u. Woensdag 6 no-
vember dienst 19.30u. met ds. J. van 
Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zaterdag 
2 november 19u. Allerzielenviering 
met A. Blonk. Zondag geen viering.

Begra Bijbelstudie
In gebouw Heliomare, Zwarteweg 
98. Maandag 4 november met ds. Ab 
Agtereek. Aanvang: 20u, zaal open 
19.30u.

Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avond dinsdag 12 no-
vemberin gebouw Seringenhorst, 
Parklaan. Thema: De profetie van 
Ezechiël door P.A. Slagter uit Wijk 
bij Duurstede.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst met ds. Martijn 
Abrahamse. Tevens crèche en peu-
terdienst. 

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst met David Vos.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk. 
Woensdag 6 november dankdag, 
dienst 19.30u. met ds. Hogenbirk. 

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. Mieke Wierda. Collecte voor 
Gemeente Opbouw. 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. Scholendienst

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u. met ds. E.J. 
Westerman. Organist: W. Spaarga-
ren. Om 18.30u. zangdienst met dhr. 
E.R.H. Kramer. Orgel: H. van Noord.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. C.G. 
Graafland. Organist Cees Verschoor. 

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker Martijn Piet. Aparte 
bijeenkomsten voor kinderen. Om 
19u. Baan7 jongerendienst. Spre-
ker: Marino Kroon.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerder-
weg 751, Rijsenhout. Zondag om 
9u. dienst met ds. D.J.A. Brink en 
16.30u. dienst met ds. A.D. Vos uit 
Heerhugowaard. Woensdag 6 no-
vember, dankdag, dienst 19.30u. 
met ds.D.J.A. Brink.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag 
19u. zorgcentrum Aelsmeer eucha-

Zondag 
3 november

Bouw evacuatiecentra in Zuid India

Zaterdag kledingactie 
voor Mensen in Nood
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 2 
november vindt in Aalsmeer en Rij-
senhout de kledinginzamelingsactie 
van Sam’s Kledingactie voor Mensen 
in Nood plaats. Gebruikte kleding, 
schoeisel en huishoudtextiel kun-
nen in gesloten plastic zakken afge-
ven worden bij de Open Hof Kerk in 
de Ophelialaan 247 van 9.00 tot 12.00 
uur en bij de Ontmoetingskerk aan 
de Werf 2 in Rijsenhout tussen 9.00 
en 11.00 uur. De opbrengst van de 
ingezamelde kleding gaat naar de 
ontwikkelings-projecten van Cordaid 
Mensen in Nood. Dit najaar wordt 

extra aandacht gevraagd voor een 
project van Cordaid in Zuid India. Het 
zuiden van India wordt met grote re-
gelmaat getroffen door overstromin-
gen en cyclonen. De slechte huizen 
van met name de kastelozen (Dalit) 
worden volledig vernield. Om men-
senlevens te redden, bouwt Men-
sen in Nood samen met lokale orga-
nisatie Kalvi Kendra aan vijf nieuwe 
evacuatiecentra. Voor meer informa-
tie over Sam’s Kledingactie en de ge-
steunde projecten kan gekeken wor-
den op www.samskledingactie.nl of 
bel 073-6871060.

Mantelzorgers in zonnetje 
tijdens Dag van de Mantelzorg 
Aalsmeer - De Nationale Dag van de 
Mantelzorg op 10 november is voor 
het Mantelzorg Steunpunt en ge-
meente Aalsmeer dé gelegenheid om 
mantelzorgers in het zonnetje te zet-
ten. Daarom worden in de week van 
4 tot en met 10 november activitei-
ten georganiseerd voor alle mantel-
zorgers woonachtig in Amstelland en 
Meerlanden. Er is een rondleiding in 
de Amsterdam Arena, op Schiphol en 
in het Cobramuseum. Er zijn verschil-
lende schilderactiveiten, bloemschik-
workshops en workshops taartdeco-
ratie. Ook een wijnproeverij en een 
golfles staan op het programma. In 
Aalsmeer worden workshops bloem-
schikken bij het Boerma Instituut en 
een workshop taartdecoratie in De 
Kwakel georganiseerd. Bent u man-
telzorger, maar nog niet inschreven? 
U kunt zich aanmelden of voor meer 
informatie contact opnemen met het 

Mantelzorg Steunpunt via 0900-1866 
(lokaal tarief), via mantelzorg@man-
telzorg-steunpunt.nl of via www.man-
telzorg-steunpunt.nl. Er vinden heel 
veel verschillende activiteiten plaats 
in de hele regio. De activiteiten wor-
den mogelijk gemaakt door financië-
le steun van onder andere gemeen-
ten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlem-
mermeer, Uithoorn en Ouder Amstel 
en andere stichtingen en sponsoren. 
Mochten mantelzorgers nog geïnte-
resseerd zijn om aan iets mee te doen 
dan zijn er nog enkele plaatsen be-
schikbaar bij de Arena op 8 november 
en bij het concert op 7 november bij 
de Keukenhof. Deze bijeenkomsten 
zijn niet plaatsgebonden. Ook man-
telzorgers uit Aalsmeer kunnen zich 
hier voor aanmelden. Verder zitten 
de meeste activiteiten vol, dus er zijn 
veel enthousiaste reacties met meer 
dan 680 aanmeldingen.

Oud papier in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 1 november haalt de Suppor-
ters Vereniging Kudelstaart weer 
het oude papier op in Kudelstaart. 
Gaarne uw papiercontainer of do-
zen papier plaatsen waar ook de 
vuilcontainers verzameld dienen te 
worden. Met de opbrengst van het 
oude papier steunt de Supporters 
Vereniging Kudelstaart direct of in-
direct alle Kudelstaartse sportver-
enigingen. Dus verzamel het pa-
pier voor de eerste vrijdagavond 
van de maand. Voor alle datums van 
2013/2014 kijk op www.desuppor-
tersverenigingkudelstaart.nl

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 6 no-
vember houdt de SOW gemeente 
haar maandelijkse koffie inloop in 
gebouw de Spil aan de Spilstraat 5, 
zijstraat van de Bilderdammerweg. 
De aanvang is 10.00 uur. Iedereen 
is welkom en de toegang is gratis. 
Koffie en thee staan klaar. Er zijn 
mogelijkheden om een kaartje te 
schrijven voor zieke mensen of om 
een gesprek van mens tot mens te 
hebben. Kom ook en neem gerust 
iemand mee.









Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

raad Van aalsmeer

Oproep voor het bijwonen van de bijeenkomst van de raad 
van Aalsmeer op donderdag 7 november 2013, in de raadzaal 
van het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint 
om 20.00 uur.

  raad

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 R-1. Opening door de voorzitter 
  mw. J. Vonk-Vedder 
  Vaststelling van de agenda
20.05 R-2. Najaarsrapportage 2013
20.30 R-3.  Programmabegroting 2013

nieuwe contracten huishoudelijke Verzorging 
per 1 september 2013 

De G2 heeft met ingang van 1 september 2013 zes zorg-
aanbieders gecontracteerd om huishoudelijke verzorging op 
grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te 
leveren in Aalsmeer en Uithoorn. 

In deze contracten zijn de volgende uurtarieven per zorgaan-
bieder afgesproken:

zorg aanbieder oud tarief  nieuw nieuw
 hV1/hV2 uurtarief uurtarief 
  hV 1 hV 2

Tzorg e 22,39 e 21,00 e 22,93
 
Zorgcentrum  e 22,44 e 21,50 e 23,50
Aelsmeer 
 
Axxicom e 22,67 e 20,50 e 22,93
 
Amstelring e 23,61 e 22,00 e 24,00
 
Flexicura e 23,71 e 19,95 e 22,93
 
Thuiszorg Service  e 23,71 e 20,00 e 23,00
Nederland 
 
Het is mogelijk dat de nieuwe uurtarieven gevolgen hebben 
voor uw eigen bijdrage. De inning van de eigen bijdrage voor 
huishoudelijke verzorging vindt plaats via het Centraal Ad-
ministratie Kantoor (CAK). Indien u de hoogte van uw eigen 
bijdrage wilt berekenen, kunt u gebruik maken van de re-
kenmodule op de website van het CAK (www.hetcak.nl). Wij 
maken u erop attent dat de uitkomst van de berekening van 
de eigen bijdrage via de site van het CAK slechts een indicatie 
geeft van de eigen bijdrage die u gaat betalen.

Heeft u vragen over de uurtarieven voor huishoudelijke ver-
zorging en de mogelijke gevolgen voor uw eigen bijdrage? 
Neem dan contact op met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. 
Telefonisch zijn zij dagelijks te bereiken van 8.30 tot 12.00 
uur. Het tel. is 0297-513131.

bekendmaking besluit financiële tegemoet-
komingen Voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning samenwerkingsVerband 
aalsmeer-uithoorn 2013 (Versie 2)

Het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn kan op grond 
van de gemeenschappelijke regeling Aalsmeer- Uithoorn en 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regels vast-
stellen over de wijze waarop zij invulling geeft aan haar be-
voegdheden op grond van deze wet. Dit wordt onder andere 
vastgelegd in het Besluit financiële tegemoetkomingen voor-
zieningen maatschappelijke ondersteuning Samenwerkings-
verband Aalsmeer- Uithoorn (Besluit Wmo). In het Besluit 
Wmo is de hoogte van de financiële tegemoetkomingen van 
de in de Verordening voorzieningen maatschappelijke onder-
steuning (Verordening Wmo) vastgestelde voorzieningen op-
genomen. 

Op 15 september 2013 heeft het Dagelijks Bestuur besloten 
het Besluit financiële tegemoetkomingen maatschappelijke 
ondersteuning 2013 (versie 2) met terugwerkende kracht vast 
te stellen per 1 september 2013. 

Het Besluit financiële tegemoetkomingen maatschappelijke 
ondersteuning 2013 (versie 2) ligt van 30 september 2013 
t/m 8 november 2013 ter inzage in de gemeentehuizen van 
Aalsmeer en Uithoorn. 

welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt 
ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunnin-
gen, 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 afde-
ling voor uw vragen over bouwen en vergunningen, tel. 0297-
387575. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen 
omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 
2 weken.

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 

officiële mededelingen
31 oktober 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Als de boot op de aangegeven tijd niet aanwezig is, dan is 
deze waarschijnlijk even aan het lossen, maar komt weer te-
rug. 

begrip in aalsmeer 
De gemeente biedt de service van het ophalen van snoeiafval 
aan omdat zij graag wil (het is zelfs verplicht) dat eiland-
eigenaren het overhangend groen in de vaarwegen snoeien. 
Particuliere eilandeigenaren kunnen hier aan meewerken door 
alle overhangend groen boven het water van de sloten en 
vaarwegen te snoeien en af te voeren naar de snoeiboot.

Bedrijfsafval, zoals seringenhout en -kluiten wordt niet geac-
cepteerd.

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

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Cyclamenstraat 14 (Z-2013/054794), het plaatsen van 

een container;
- Hornweg 1 t/m 7 oneven (Z-2013/054411), het kappen 

van 8 populieren;
- Korfstraat 88 (Z-2013/055086), het bouwen van een over-

kapping;
- Oosteinderweg 232 (Z-2013/054413), het bouwen van 

een woning.
- Kudelstaartseweg 100 (Z-2013/056117), het verplaatsen 

van de woning binnen het bouwvlak.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Bisschop Koenraadstraat 6 (Z-2013/055041), het verwij-

deren 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. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het 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:
- Gaffelstraat 16 (Z-2013/048217), het plaatsen van een 

dakkapel (verzonden 29 oktober 2013);
- Herenweg 53 (Z-2013/035399), het plaatsen van een bij-

behorend bouwwerk t.b.v. mantelzorg (verzonden 25 ok-
tober 2013);

- Marconistraat 3 (Z-2013/042705), het wijzigen van het 
gebruik van de woning in kamergewijze verhuur voor 3 
wooneenheden voor in totaal 6 personen (verzonden 28 
oktober 2013);

- Marconistraat 18 (Z-2013/042733), het wijzigen van het 
gebruik van de woning in kamergewijze verhuur voor 3 
wooneenheden voor in totaal 6 personen (verzonden 30 
oktober 2013);

- Van Cleeffkade 15 (Z-2013/033002), het bouwen van een 
steiger (verzonden 28 oktober 2013).

Verleende omgeVingsVergunningen, 
reguliere procedure, Van rechtswege

- Oosteinderweg 113c (Z-2013/016497), het vervangen van 
een loods en het bouwen van een botenhuis (verzonden 
28 oktober 2013).

ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan 
‘aalsmeerderweg 420-422’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 Van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat van 
1 november 2013 t/m 12 december 2013 voor een ieder ter 
inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Aalsmeerderweg 
420-422’ met de daarop betrekking hebbende stukken. Bur-
gemeester en wethouders maken tevens bekend, dat zij op 
grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder voornemens 
zijn hogere grenswaarden vast te stellen voor de geprojec-
teerde woningen.

doelstelling
Het gebied van het bestemmingsplan is gelegen aan de Aals-
meerderweg ter hoogte van de huisnummers 420 en 422. Op 
de betreffende percelen waren voorheen twee tuinbouwbedrij-
ven met een bijbehorende bedrijfswoning gevestigd. Beoogd 
wordt op de betreffende percelen in totaal zes vrijstaande 
woningen te realiseren. Ter plaatse is het bestemmingsplan 
“Landelijk gebied 1969” van toepassing. Dit bestemmings-
plan staat de gewenste woningbouw niet toe. 
Om de geprojecteerde woningen te realiseren is daarom een 
herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Eén van 
de geprojecteerde woningen is vooruitlopend hierop door 
middel van een procedure ex artikel 19 Wet Ruimtelijke Or-
dening gerealiseerd. De onderhavige bestemmingsplanher-
ziening beoogt het juridisch planologisch toetsingskader te 
zijn voor de aanvragen om omgevingsvergunningen voor de 
overige geprojecteerde woningen en het beoogd gebruik voor 
de komende tien jaar. 

inzien ontwerp bestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan is met ingang van 1 novem-
ber 2013 t/m 12 december 2013 in te zien bij de balie Bur-
gerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 

1, Aalsmeer. De openingstijden van deze balie zijn op af-
spraak op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur. Een 
afspraak kan gemaakt worden via tel. 0297-387575. Het 
plan is tevens in te zien bij de Balie Bouwen en vergun-
ningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Am-
stel 1; aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: 
maandag t/m woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-
16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur). Vanaf 1 januari 2010 
geldt het digitale bestemmingsplan als het rechtsgeldige 
bestemmingsplan. Het digitale bestemmingsplan ‘Aalsmeer-
derweg 420-422’ is vanaf 1 november 2013 te bekijken op: 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode:  
NL.IMRO.0358.BPAALSMWEG420422-ON01. De pdf-versie 
van het plan is vanaf 1 november 2013 in te zien via de ge-
meentelijke website www.aalsmeer.nl (te vinden via de knop 
“bestemmingsplannen en structuurvisies ” in het keuzemenu 
onder “wonen en leven”).

indienen zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een 
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mon-
delinge zienswijze over het bestemmingsplan naar voren te 
brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Burger-
meester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) 
onder vermelding van ‘zienswijze bestemmingsplan ‘Aals-
meerderweg 420-422’. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met 
het algemene tel. 0297-387575.

hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeurs-
grenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
zal worden overschreden vanwege het verkeerslawaai van de 
Aalsmeerderweg en vanwege het industrielawaai van indus-
trieterrein Schiphol-Oost. Uit het onderzoek blijkt tevens dat 
geluidreducerende maatregelen onvoldoende mogelijk zijn. In 
samenhang met het ontwerpbestemmingsplan ‘Aalsmeerder-
weg 420-422’ wordt daarom tevens de vaststelling van hogere 
grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
voorbereid. 

Het betreffende ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende 
stukken tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter 
inzage met ingang van 1 november 2013 t/m 12 december 
2013. Het ontwerpbesluit kan worden ingezien op het ge-
meentekantoor van Aalsmeer dan wel Amstelveen tijdens 
de hiervoor genoemde openingstijden en als pdf via de ge-
meentelijke website (als bijlage bij het bestemmingsplan). 
Belanghebbenden kunnen gedurende de voornoemde termijn 
een schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen het voorne-
men hogere grenswaarden vast te stellen naar voren bren-
gen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Burgermeester 
en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder ver-
melding van ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden 
‘Aalsmeerderweg 420-422’.

VergunningsVrije aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergun-
ning vereist is:
- Geerland 18 (Z-2013/051141), het vergroten van de aan-

bouw.

geweigerde aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is geweigerd:
- Uiterweg 420 (Z-2013/046600), het gebruik van een ber-

ging als woonruimte (verzonden 23 oktober 2013).

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.

standplaatsVergunningen

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening is de vergunning verleend voor:
- Standplaatsvergunning aan de heer R. Albers voor de ver-

koop van oliebollen in de maand december 2013 op het 
Pompplein (Z-2013/046208);

Datum verzending vergunningen: 30 oktober 2013

collecteVergunning

Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor het houden een kle-
dinginzamelingsactie aan:
- Fonds Gehandicaptensport 1e kwartaal
- St. War Child International 2e kwartaal
- Jantje Beton 3e kwartaal
- St. Orange Babies 4e kwartaal
Datum verzending vergunning 28 oktober 2013

ter inzage

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 08112013  Het Besluit financiële tegemoetkomingen 
maatschappelijke ondersteuning 2013 (ver-
sie 2) ligt van 30 september 2013 t/m 8 no-
vember 2013 ter inzage in de gemeentehui-
zen van Aalsmeer en Uithoorn.

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

t/m 12122013 Ontwerpbestemmingsplan Aalsmeerderweg 
420-422





Algemene beschouwingen op programmabegroting

De VVD heeft een aantal 
speerpunten om Aalsmeer 
sterker op de kaart te 
zetten: Zo laag mogelijke 
lasten, fi nanciën op orde, 
een sterke lokale econo-
mie, voldoende werkge-
legenheid, veilig wonen, 
goede verkeersverbin-
dingen en een leefbare 
omgeving. 

Financiën en huishoud-
boekje op orde
Aalsmeer is in de regio één 
van de duurste gemeenten. 
De begroting voor 2014 
laat zien dat de lasten in 
de ogen van de VVD on-
nodig worden verhoogd. 
De OZB wordt wederom als 
sluitpost gebruikt voor de 
gemeente en de rioolhef-
fi ng gaat € 10,- per gezin 
omhoog. Dit soort verho-
gingen die de inwoners 
onnodig in hun portemon-
nee raken zijn voor de VVD 
onbespreekbaar.

Economie, onderwijs en 
arbeidsmarkt
De VVD is van mening 
dat er de afgelopen jaren 
kansen zijn gemist in de 
verbinding van de lokale 
economie met het onder-
wijs en de (boven)lokale 
arbeidsmarkt. De laatste 
jaren hebben ontwik-
kelingen stil gestaan ten 
aanzien van het bedrijven-
terrein Greenpark en van 
citymarketing is weinig tot 
niets terecht gekomen. Het 
wordt tijd dat er eindelijk 
eens een vernieuwende 
economische visie wordt 
opgesteld. Een visie 
waarmee Aalsmeer onder 
meer aantrekkelijk wordt 
voor ondernemers om zich 
te vestigen hetgeen voor 
meer werkgelegenheid 
zorgt.

Goede communicatie met 
inwoners
Zorgvuldige en tijdige 
communicatie met inwo-
ners is essentieel. Maar 

liefst 51% van de inwoners 
is niet tevreden over het 
participatietraject met de 
gemeente. De communi-
catie in de samenleving, 
afgezien van de tsunami 
aan persberichten van het 
College, is beneden peil en 
burgerinitiatieven kostten 
soms wel een jaar om af 
te handelen. De VVD vindt 
het dan ook niet raar dat 
inwoners zich afvragen 
wat dit gemeentebestuur 
doet. De communicatie 
met inwoners moet beter. 
De betrokkenheid wordt 
daarmee groter.

Bereikbaarheid van Aals-
meer met de regio
Voor Aalsmeerders is het 
van belang dat er goed 
openbaar vervoer is met 
Schiphol, Amsterdam en 
regionale voorzieningen 
zoals ziekenhuizen. In bij-
voorbeeld Aalsmeer-Oost 
valt aan de bereikbaarheid 
met het openbaar vervoer 
nog veel te verbeteren. 

Veiligheid en handhaving
Thuis moet je je veilig 
voelen. Ondanks de poli-
tiesurveillances vinden er 
nog teveel woninginbraken 
plaats. De VVD vindt dat 
er meer (gericht preven-
tieve) politiesurveillances 
moeten plaatsvinden. 
Bovendien dient er stevig 
gehandhaafd te worden.

Zorg en ouderen
Er komen de komende tijd 
veel taken op de gemeente 
Aalsmeer neer, die verant-
woordelijk wordt voor de 
zorg. De VVD ziet kansen 
in de lokale aanpak van 
inwoners die zorg nodig 
hebben, maar de VVD ziet 
ook risico’s. De VVD vindt 
dat inwoners die zorg moe-
ten krijgen die ze nodig 
hebben. Bovendien dient 
de kennis en ervaring met 
huidige zorgpartners, 
lokaal en regionaal, ge-
koesterd te worden. Deze 
zorgpartners worden door 
het gemeentebestuur nog 

De allergrootste uitdaging 
voor 2014 is het goed 
oppakken van de nieuwe 
sociale taken die op de 
gemeente afkomen. 
Of beter: op de gemeen-
schap. Want het is niet 
langer de gemeente die 
zorg draagt voor het 
welzijn van de inwoners. 
Iedereen heeft de mond 
vol van zelfredzaamheid 
en verantwoordelijkheid 
teruggeven aan de bur-
gers.

Motief: bezuinigingen. 
“Sorry mensen, we krijgen 
te weinig geld voor te veel 
taken, dus doe het zelf 
maar weer!” Er is helaas 
nog geen integrale alles-
omvattende kijk op wel-
zijn en zorg, van jong tot 
oud, voor alle problemen 
die zich achter een voor-
deur kunnen voordoen. 
We blijven nog teveel 
hangen in hokjes die we 
ooit gecreëerd hebben.  

Hoe moet het dan wel? 
Het antwoord van PACT 
Aalsmeer is: met een com-
pleet andere aanpak. To-
verwoorden zijn preventie, 
vertrouwen en loslaten. 

Als je gezond bent en je 
leven op orde hebt, lijkt 
zorg een ver van je bed 
show. Maar hebben wij 
niet allemaal vroeg of laat 
zorg nodig? Dan moet 
je erop kunnen rekenen 
dat je die zorg ook krijgt. 
Snel, onbureaucratisch. 
Gelukkig zijn er heel veel 
zorgbrengers, familie, 
vrienden, buren, en 
natuurlijk professionals. 
Die met betrokkenheid en 
passie dicht bij mensen 
staan.  

Iemand moet wél vraag en 
aanbod bij elkaar bren-
gen. Een wijkondersteu-
ner, één van ons, niet van 
de gemeente. Een bekend 
gezicht. Ondersteund 
door specialisten. Een 

mensenmens, generalist, 
toegankelijk, geduldig. 
Iemand waar je altijd op 
kunt terugvallen. Die 
vragen beantwoordt en, 
met anderen, problemen 
direct oplost. Vragen over 
wonen, welzijn, zorg, 
daginvulling, opvoeden, 
inkomensondersteuning, 
werk zoeken, burenruzies, 
overlast. Iemand die men-
sen samenbrengt, eigen 
initiatief ondersteunt, 
nabuurschap beloont. 

Taken? Een oudere alleen-

staande mevrouw helpen 
zoeken naar iemand die 
haar tuin onderhoudt, 
zodat zij daar kan blij-
ven wonen. Zorgen dat 
iemands hond uitgelaten 
wordt als hij met zijn been 
in het gips zit. Mensen on-
dersteunen bij het vinden 
van werk, of een andere 
woning of aanpassing van 
hun woning. Een opvoed-
cursus verzorgen voor 
ouders van een lastige 
puber. Een gezonde geza-
menlijke maaltijd organi-
seren om mensen uit een 

isolement te houden. 
En komt de wijkondersteu-
ner er zelf niet uit, dan 
schakelt die zonder indica-
tiekantoor zelf de nodige 
specialisten in. Maar de 
wijkondersteuner blijft 
er altijd bij betrokken en 
coördineert. 

Dan blijven kleine proble-
men klein en dure zorgvra-
gen beperkt. En kunnen 
mensen áls ze hulp nodig 
hebben daar ook op reke-
nen. Dan blijft het gehele 
systeem betaalbaar. En 
menselijk. 

PACT kijkt naar kansen en 
mogelijkheden van bewo-
ners. Dan ontstaat er iets 
in de wijken, tussen men-
sen. We zijn ervan over-
tuigd dat Aalsmeerders 
veel voor elkaar overheb-
ben. Ontstaat dat vanzelf? 
Nee! De gemeente moet 
het mogelijk maken. Met 
een eigen budget per 
wijkteam en veel beslis-

singsruimte. Daar is durf 
voor nodig, durf om los te 
laten. En vertrouwen in de 
eigen kracht van mensen. 

Is dit een utopie? Nee, be-
slist niet. Dergelijke teams 
functioneren al in diverse 
gemeenten. Aalsmeer 
leent zich hier perfect 
voor, omdat de gemeen-
schap hecht is.  

PACT Aalsmeer roept op tot 
politieke moed! Zeg niet 
alleen dat mensen zelfred-
zaam moeten zijn. Laten 
we er ook naar handelen.

PACT Aalsmeer 2013: zelfredzaamheid mogelijk maken
te weinig betrokken 
bij deze complexe vraag-
stukken.

Wonen voor jong en oud 
op maat
Nabij Schiphol wonen 
betekent voor de VVD 
een goede balans tussen 
economie en leefbaarheid. 
Schiphol is één van de 
mainports in de regio waar 
Aalsmeer van profi teert 
en tegelijkertijd hinder 
van ondervindt. Hier dient 
volgens de VVD snel een 

VVD: Samen werken aan een sterk Aalsmeer

oplossing voor gevonden 
te worden.
De vraag naar senioren-
woningen en jongeren-
woningen verdient veel 
meer aandacht dan nu 
het geval is.

Een gedreven fractie, die gasten van AB. Dat is een 
typering die we onlangs hebben opgevangen in het 
Aalsmeerse, zoals dat zo fi jntjes genoemd wordt. Je 
zou het ook anders kunnen zeggen; de fractie van 
Aalsmeerse Belangen is een gezelschap van zeer 
betrokken, door de Aalsmeerse inwoners gekozen 
vertegenwoordigers, zonder last en ruggespraak of 
invloeden vanuit de landelijke politiek. Onze fractie 
heeft de afgelopen periode, met een zeer bevlogen 
wethouder in het college, de nodige stappen gezet om, 
dat wat wij bij de vorige verkiezingen hebben beloofd, 
waar te maken.  

Vanaf het begin van dit 
jaar hebben wij hierover 
verantwoording afgelegd. 
Dit hebben wij de ‘tus-
senbalans’ genoemd.  De 
meeste van de in ons 
verkiezingsprogramma ge-
noemde zaken hebben we 
bewerkstelligd of er wordt 
nu hard aan getrokken om 
het voor de komende ver-
kiezingen gerealiseerd te 
krijgen. Zie ook de website 
www.aalsmeersebelangen.nl

Nu de toekomst; het zag er 
even naar uit dat we voor 
de begroting van 2014 
een evenwichtig beeld en 
een kleine miljoen euro 
als positief saldo hadden. 
Door een 1e begrotings-
wijziging  duikelde het 
saldo al met 4 ton naar be-
neden. Daarna volgden de 
uitkomsten van de “sep-
tembercirculaire” en is er 

weer bijna 3 ton van het 
positieve saldo afgehaald.  
Niet alleen dat baart ons 
zorgen, ook het meerja-
renbeeld geeft alle reden 
tot  zorg.  We staan aan de 
vooravond van nieuwe be-
zuinigingen en dat wordt 
wéér  een kwestie van keu-
zes maken. Daar waar we 
in de volgende jaren veel 
zullen moeten investeren 
in de komende decen-
tralisaties en de daaruit 
voortvloeiende taken voor 
de gemeente, zullen we 
ook de grote projecten als 
Greenpark en &2=1 op een 
meer gecontroleerde ma-
nier moeten monitoren. 
In deze tijd van voort-
durende crisis, met alle 
gevolgen van dien, is het 
oppassen dat je jezelf niet 
rijker rekent dan je bent. 
In dat kader gezien maakt 
de fractie van AB zich dan 

ook zorgen over de grond-
exploitaties van eerder 
genoemde projecten en 
lijkt de ingeschatte bouw-
leges opbrengst voor 2014 
ons aan de hoge kant. 

Door de verlagingen van 
de bouwleges in de huidi-
ge begroting en de prog-
nose voor 2014 en vol-
gende jaren  lijkt het ons 
beter om de inkomsten 
nu al op een realistischer 
niveau te begroten. 

En dan zitten we misschien 
wel op een nul onderaan 
de streep, maar ook dat is 
sluitend. U ziet het, een 
miljo en is zo weg, maar de 
realiteit en een realisti-
sche blik daarop is voor de 
fractie van AB van groot 
belang. Hoewel we natuur-
lijk altijd zullen blijven 
zoeken naar creatieve 

oplossingen om Aalsmeer 
de plus te laten houden 
die het verdient! 

Op de foto treft u een 
voorbeeld aan van een 
creatieve oplossing om 
de leegstand tijdelijk op 
het Greenpark terrein in 
te vullen. Laten we met 
positieve energie zoeken 
om Greenpark een groen 
en positief aandeel 
te laten leveren in het 
“Aalsmeerse”.

Creatieve denkers en 
doeners, die gasten van 
AB.

1. Samenleving
Het CDA zet in op ‘sa-
menredzaamheid’; samen 
verantwoordelijk voor de 
mensen en onze  leefomge-
ving. Met een overheid die 
naast burgers en bedrijven 
staat, niet er tegenover.

2. Een taak voor iedereen
Voor het CDA is het belang-
rijk dat iedereen die kan 
werken ook werk heeft. Dat 
is geen vanzelfsprekend-
heid meer.  Het CDA zet 
in op actieplannen tegen 
jeugdwerkloosheid zonder 
de werkloze 50plusser uit 
het oog te verliezen. Voor 
minima moet de gemeente 
een vangnet zijn. 

3. Een eerlijke economie
Duurzaamheid begint bij 
jezelf en de gemeente 
heeft daarbij een voor-
beeldfunctie. Lokale 

ondernemers met oog 
voor duurzaamheid heb-
ben onze sympathie. Zo 
moet decentrale energie-
opwekking worden gesti-
muleerd. Het CDA steunt 
de gemeente Aalsmeer bij 
het plaatsen van zonnepa-
nelen op scholen. Het CDA 
stimuleert het aantrekken 
van (water)recreanten en 
wil kleine ondernemers 
faciliteren met het starten 
van een ‘bed & breakfast’.   

4. Iedereen doet mee
Het CDA bouwt de samen-
leving op wederkerigheid: 
iedereen kan een bijdrage 
leveren. We stimuleren 
vrijwilligerswerk als ‘het 
cement in de samenleving’. 
Sporten is gezond voor 
jong en oud. Naast sport 
is ook het beoefenen van 
kunst en muziek goed voor 
lichaam en geest. Er mag 

niet nog meer bezuinigd 
worden op kunst en cul-
tuur. 

5. De familie is ons 
fundament
Voor jongeren wil het CDA 
in elke kern een inloop-
punt. Overlast tolereren we 
niet en pakken we actief 
aan. Waar nodig wordt er 
zorg geboden. Bij de be-
zuinigingen in de zorg zal 
het CDA in het bijzonder 
opkomen voor de belangen 
van de generatie die ons 
land na de 2e wereldoorlog 
heeft opgebouwd. Zij heb-
ben geen kans de bakens 
te verzetten en zijn/voelen 
zich kwetsbaar. Het CDA 
staat achter de lijn om 
mensen langer thuis te 
laten wonen, mits daar-
voor ook de middelen zijn 
om de zorg thuis te geven 
en de woning zo nodig 

aan te passen. Het CDA wil 
hiervoor de reserve uit het 
Woonfonds inzetten.

6. Een zelfbewust 
Nederland verbonden 
met Europa
Europa is voor Aalsmeer 
en voor de sierteeltsector 
van groot belang. Maar 
niet met te gedetailleerde 
regelgeving. Een goede 
infrastructuur is belangrijk 
voor de economie. Nu de 
N201 bijna klaar is moet 
de N196 zo snel mogelijk 
afgewaardeerd worden tot 
gebiedsontsluitingsweg, 
zonder doorgaand vracht-
verkeer. Het wegennet in 
Aalsmeer dient veilig en 
goed onderhouden te zijn.

7. De toekomst voor onze 
kinderen
Iedere inwoner van Aals-
meer heeft recht op een 

CDA: 7 principes bij samenredzaamheid Aalsmeerse Belangen: creatieve ideeën
goede en betaalbare wo-
ning. Onze jongeren moe-
ten in Aalsmeer kunnen 
blijven wonen. Wachttijden 
voor huurwoningen zijn 
te lang. Het CDA pleit voor 
innovatieve startersprojec-
ten, alternatieve woonvor-
men voor jongeren en meer 
sociale huurwoningen.

Robbert-Jan van Duijn, lijsttrekker
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Muziek/Film/Toneel
T/m 7 november:
* Diverse films voor alle leeftijden in 
ochtend, middag en avond in Crown 
Cinema, Van Cleeffkade. 
Vrijdag 1 november:
* Live optreden v/a 17.30u. en par-
ty met dj v/a 22u.in café de Praam, 
Zijdstraat.
* Cruise Control live in The Shack, 
Schipholdijk 253a, Oude Meer. 
Open vanaf 20.30u.
1 t/m 3 november:
* Snorrenfeest Movember voor goed 
doel in feesterij De Bok, Dreef 5.
Zaterdag 2 november:
* Estafettemiddag 16.30-19.30u. en 
Praamparty v/a 22u. in de Praam, 
Zijdstraat. 
* 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 Music Night Out met KnA en 
Amstel Gospel Choir in Crown The-
ater, Van Cleeffkade v/a 20u.
* Band Leo’s Drugstore in Bacchus, 
Gerberastraat v/a 21.30u.
Zondag 3 november:
*Live Kyle Jester Band in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 16u.
* 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.
* Vrienden van Jazz met Shyla Zoet 
in De Oude Veiling, Marktstraat van 
15.30 tot 18u.
Woensdag 6 november:
* Concert country-duo Grant & For-
syth in Crown Theater Aalsmeer, 
Van Cleeffkade. Aanvang: 20u.
Vrijdag 8 november:
* Frank Mc.Comb live in Bacchus, 
Gerberastraat v/a 21.30u.
8, 9 en 16 november:
* Toneel ‘Zadelpijn en ander dames-
leed’ door Rijzenspelers in Reede, 
Schouwstraat. Alle avonden 20.15u.
Zaterdag 9 november:
* Jubileumconcert Koninklijk Toon-
kunstkoor in De Bloemhof, Hornweg 
v/a 20.15u.

Exposities
31 oktober t/m 3 november:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. En eerste zon-
dag van de maand. Werk van Dik 
Box en Heidi Wallheimer.
Zaterdag 2 november:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag van 11 tot 16u. 
Vanaf 3 november:
* Zondag 16u. opening nieuwe ex-
positie ‘De Kwekerij’ met beelden 

en schilderijen in Oude Raadhuis in 
Dorpsstraat 9. Open donderdag t/m 
zondag 12-17u. T/m 28 december.
7 t/m 9 november:
* Tentoonstelling konijnen, cavia’s, 
hoenders en sierduiven bij Ranzijn, 
Aalsmeerderweg 436. Open: don-
derdag v/a 19.30u., vrijdag 9-21u. 
en zaterdag 9-16.30u.

Diversen.
Donderdag 31 oktober:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Info-middag ANBO over gehoor in 
buurthuis Roerdomplaan 2 v/a 14u.
* Ouderensoos Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 14u.
Vrijdag 1 november:
* Speelavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Zaterdag 2 november:
* Kraakmarathon in café Sportzicht, 
Sportlaan van 12 tot 01u.
* Start verkoop kaarten revue 60 
jaar Toneelvereniging Kudelstaart 
in Dorpshuis, 11-13u. Voorstellingen 
op 16, 29 en 30 november.
Maandag 4 november:
* Jaarvergadering en kaartavond BV 
Allen Weerbaar in Middelpunt, Wil-
helminastraat v/a 19.30u.
* Lezing en film Viva Aquaria in 
buurthuis, Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Veiling Postzegelvereniging in Pa-
rochiehuis, Gerberastraat v/a 19.15u
* Videocursus F&VA in ‘t Anker, 
Oosteinderweg 372a v/a 20u.
* Kaartavond Ons Genoegen in OTT 
Hortensialaan v/a 19u.
Dinsdag 5 november:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat 55 v/a 20u.
* Lezing Martine Vonk over duur-
zaam leven bij Doopsgezinde ge-
meente, Zijdstraat v/a 20u.
Woensdag 6 november:
* Inloop Oost-Inn in Mikado, Catha-
rina Amalialaan 66, 9.30-11.30u. Li-
teraire avond 19.30-21.30u.
* Koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 van 
10 tot 11.30u. Elke dinsdag.
* Koffie in de Spil, Spilstraat in Ku-
delstaart v/a 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat /a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.

Vergaderingen
Donderdag 31 oktober:
* Informatief beraad ‘Jongerenwerk 
en beheer’ in raadskelder, gemeen-
tehuis, 19-20u.
* 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.
* Wijkoverleg Hornmeer in buurthuis 
Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Dinsdag 12 november:
* Ontmoeting over jeugdhulp in ge-
meentehuis, Raadhuisplein, 17-18u.

AGENDA

Diverse programma Crown Theater
Feestelijke en swingende 
start 3e theaterseizoen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
26 oktober was de feestelijke en 
swingende opening van alweer het 
derde seizoen van Crown Theater 
Aalsmeer. Gekozen was voor een 
programma en voorstelling die past 
bij het nieuwe beleid van het theater 
dat volledig gerund wordt door vrij-
willigers. Crown of Soul startte met 
de muzikale show ‘Dock of the Bay’. 
Na deze swingende ode aan de le-
gendarische zanger Otis Redding 
met tal van zijn hits werden de be-
zoekers getrakteerd op een passen-
de afterparty met optredens van de 
Dream Team Soulband en het da-

mes soul en motownkoor D-Fine in 
de verschillende zalen van het com-
plex aan de Van Cleeffkade. Ook de 
cast van ‘Dock of the Bay‘ kwam de 
afterparty meevieren. 

“Een heerlijk en gevarieerd avond-
je uit”, was de conclusie van de ve-
le gasten. En dit kan de komen-
de maanden nog veel vaker, want 
Crown Theater Aalsmeer biedt een 
scala aan theatervoorstellingen, 
muzikale shows en acts. Ook voor 
jeugdige inwoners! Kijk voor het vol-
ledige programma op www.crown-
theateraalsmeer.nl. 

Estafettemiddag met promotie dames

Carlo Punt en feest ‘Trots 
van Aalsmeer’ in de Praam
Aalsmeer - Vrijdag 25 oktober 
heeft de vertrouwde zanger Glenn 
Palm een geweldig optreden gege-
ven in danscafé de Praam tijdens de 
gezellige wekelijkse vrijdagmiddag-
borrel vanaf 17.30 uur. DJ Henkie is 
de vrijdag avond begonnen met ‘De 
nacht van het Vliegend Hert’. Al-
les stond ook in het teken van deze 
shooter, een mix van Jägermeister 
en energiedrank Red Bull. De zater-
dagmiddag heeft DJ René Piet voor 
zijn rekening genomen. Hij heeft hij 
weer lekker gedraaid tijdens deze 
ouderwets gezellige zaterdagmid-
dag. Zaterdagavond is het éénjarig 
jubileum gevierd van DJ Nista! Met 
zijn line up van wel 10 DJ’s en twee 
areas ging werkelijk het dak er af! 
Morgen, vrijdag 1 november, trak-
teert de Praam op een optreden van 
zanger Carlo Punt vanaf 17.30 uur! 
De Amsterdammer brengt voor-
al veel meezingers ten gehore, van 
feestnummers tot evergreens, Ne-
derlands- en Engelstalig waaronder 
bekende nummers van André Ha-
zes, Tom Jones, René Froger, Rob de 
Nijs, Lou Rawls, Wolter Kroes en Mi-
chael Bublé. De flügelflesjes vliegen 
vrijdagavond vanaf 22.00 uur door 
de lucht met de Flügel Super Par-
ty! DJ Henkie staat op dit moment 
al in de startblokken om alle be-

zoekers een fantastische avond te 
laten beleven! De hele maand no-
vember heeft danscafé de Praam di-
verse acties waarbij loten ingevuld 
kunnen worden waarmee kans ge-
maakt wordt op een schitterende 
BoomBox van Flügel. De trekking 
voor deze fantastische prijs is zater-
dagavond 27 november! De dames 
van het promotieteam gaan zater-
dag 2 november draaien tijdens de 
Estafette DJ middag vanaf 16.30 uur. 
De avond staat vanaf 21.00 uur in 
het teken van een spetterend feest 
van de ‘Trots van Aalsmeer’. DJ Mar-
tijn en DJ Mitchel gaan de bezoe-
kers deze avond, vol verrassingen 
overigens, laten swingen. Kaarten 
zijn nog steeds verkrijgbaar aan de 
deur! Vanaf 01.00 uur open entree. 

Met Sas, De Klugt en Kees Markman

Tiende benefietconcert 
voor kinderen in Nepal
Aalsmeer - Voor de tiende keer 
zetten muzikanten en vrijwilligers 
zich in voor de toekomst van arme 
kinderen in Nepal tijdens alweer 
het tiende benefietconcert op zater-
dag 2 november in De Oude Veiling. 
Het wordt een avond vol muziek 
dat swingt en verbindt. Er treden 
drie bands op. Mis vooral de start 
niet om 20.30 uur. Want dat muziek 
een verbindende kracht heeft, kan 
de openingsband United By Music 
als geen ander uitdragen. Dit is een 
groep van tien zeer getalenteerde 
muzikanten met een verstandelijke 
beperking, die op enthousiaste wijze 
blues en swingende muziek spelen. 
Meer info op www.unitedbymusic.nl 
Vervolgens brengen Sas & Friends 
op geheel eigen wijze akoestische 
singer- en songwriterspop. Spe-
ciaal voor dit concert is een groep 
topmuzikanten samengesteld be-
staande uit twee singer en song-
writers, een violiste, een gitarist en 
een percussionist. Daarna betreedt 
de populairste band van Aalsmeer 
Oost het podium: De Klught. Zij we-
ten het publiek al gedurende 15 jaar 
aan het dansen te krijgen met hun 
hits uit de jaren zestig tot nu! De-
ze vijfmans formatie draagt voor 
de derde keer hun steentje bij aan 
dit Nepal benefietconcert. DJ Kees 
Markman en zangeres Sasja Brou-
wer sluiten de avond af Vanaf 23.00 
uur zal het grand café van De Oude 
Veiling omgetoverd worden in een 

ware discotheek. DJ Kees Markman 
zal op zijn bekende wijze de muziek 
draaien, passend bij het publiek van 
dat moment. Om 23.40 uur zal Kees 
de knoppen bedienen bij een optre-
den van zangeres Sasja Brouwers! 
Sasja heeft al een aardige carriè-
re opgebouwd en zal de liefhebber 
van het Nederlandse lied zeker ver-
maken met haar zang en stralende 
lach. Vanaf 24.15 uur zal Kees het 
weer alleen overnemen en garant 
staan voor een gezellige en swin-
gende afsluiting van deze avond! 

Nepalese dansen en snacks
Tussendoor nemen drie Nepale-
se danseressen de bezoekers met 
hun dansen mee naar de sfeervol-
le Aziatische cultuur van Nepal. Er 
zijn ook Nepalese artikelen en heer-
lijke snacks te koop. Een deel van 
de opbrengst hiervan en de gehe-
le opbrengst van de entreegelden 
(minimaal 7,50 euro) komt ten goe-
de aan de projecten in Nepal, die 
doorlopend te zien zijn deze avond 
via filmpresentaties. Bij OSA is ver-
dubbeling van de opbrengst aan-
gevraagd. Dus, hoe meer bezoe-
kers, hoe meer opbrengst voor Ne-
pal. Kom genieten en draag daar-
mee een steentje bij aan een bete-
re toekomst voor kinderen in Nepal. 
Voor meer informatie: Joke van der 
Zwaan, tel. 06-23861976 of kijk op 
de website www.nepalbenefiet.
webs.com 

Vrijdag en zondag live-muziek
Cruise Controle en Kyle 
Jester Band in The Shack
Oude Meer - Zondag 3 novem-
ber wederom een geweldige Ame-
rikaanse band op Shack podium: 
Kyle Jester Band uit Amerika. Geen 
pure blues, maar een mix van deze 
stijl met rock, maar ook met rocka-
billy, lekker vet aangezet. Kyle Jester 
op zang en gitaar heeft opgetreden 
met onder andere Candye Kane, 
Earl Thomas, en Thomas Yearsley 
van The Paladins. Bandgenoot Da-
ve Reniers, op harp en zang, speelt 
harmonica vanaf zijn 14de en is be-
invloed door zowel de beiden Wal-
ters als de Sonny Boy Williams en 
Mr. G. Smith. Het harpspel van Big 
Dave is van absolute topklasse. Bui-
ten de mondharmonica om is hij ook 
in het bezit van een sterk, warm en 
relaxed stemgeluid. De ritmesec-
tie van Renaud Lesire en Tom Es-
sa maakt het geheel lekker strak af. 
Renaud is niet alleen bassist bij Kyle 

Jester, maar ook bekend als gitarist 
in de Keith Dunn Band. Tom Essa op 
drums heeft meer dan 20 jaar stu-
dio en podium ervaring in de blues, 
swing, rockabilly en rock & roll met 
The Mississippi Mudsharks, Hot 
Rod Lincoln en vele anderen. Re-
den genoeg om deze door de wol 
geverfde muzikanten te gaan zien 
én horen in The Shack aanstaande 
zondag! Vrijdag 1 november staat 
Cruise Control with special friends 
in The Shack, ook gegarandeerd al-
tijd een feestje met deze muzikan-
ten uit Badhoevendorp! The Shack 
is vrijdag vanaf 20.30 uur en zondag 
vanaf 15.00 uur geopend. Zaterdag-
avond 2 november gesloten. De Kyle 
Jester Band begint om zondag rond 
16.00 uur. Entree: 7,50 euro. Vrijdag 
is de toegang gratis. Voor alle info: 
www.the-shack.info. Adres: Schip-
holdijk 253b, Oude Meer. 

‘The Silver Linings Playbook’ 
nu in Crown Cinema
Aalsmeer - Vandaag, donder-
dag 31 oktober, gaat de romanti-
sche film ‘The Silver Linings Play-
book’ in première in Crown Cine-
ma Aalsmeer. De film gaat over Pat 
Solatano (Cooper), die door de ja-
ren heen alles heeft verloren: zijn 
huis, zijn baan en zijn vrouw. Na 8 
maanden in een psychiatrische in-
stelling gezeten te hebben, trekt hij 
weer in bij zijn ouders. Pat is vastbe-
raden om zijn leven weer op de rails 
te krijgen door positief te blijven en 
zijn vrouw terug te winnen. Als Pat 
de mysterieuze Tiffany (Lawrence) 
ontmoet, een meisje met haar eigen 
problemen en verleden, wordt het 
leven van Pat over hoop gegooid. 
Tiffany stelt voor om Pat te helpen 
zijn vrouw terug te krijgen, maar al-
leen als hij iets belangrijks voor haar 
doet. Die afspraak heeft vergaande 
gevolgen… De film duurt 122 minu-
ten en is vanavond en zaterdag om 

20.00 uur te zien in de bioscoop aan 
de Van Cleeffkade 15. Ook aanra-
ders: ‘De Nieuwe Wildernis’ op don-
derdag en vrijdag vanaf 18.45 uur, 
zondag vanaf 18.30 uur en maandag 
vanaf 20.00 uur, ‘2 Guns’ op donder-
dag en vrijdag vanaf 21.00 uur, ‘The 
Intouchables’ op vrijdag vanaf 20.00 
uur en ‘Hoe duur was de suiker’ op 
zondag vanaf 20.30 uur. 

Kinder- en jeugdfilms
Crown Cinema biedt ook een ge-
varieerd programma aan films voor 
kinderen op vrijdag-, zaterdag- en 
zondagmiddag: ‘Turbo 3’, ‘De Club 
van Sinterklaas’, ‘De Sneeuwkonin-
gin’, ‘Ted en de schat van de mum-
mie’, ‘Sinterklaas en de pepernoten 
chaos’ en ‘Planes 3D’. Kijk voor tij-
den en meer informatie op www.
crowncinemaaalsmeer.nl. Kaarten 
reserveren kan via 0297-753700 of 
info@crowncinemaalsmeer.nl. 

Zondag met Frans van Deursen

‘Exclusief bij Bob & Gon’
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 spits wordt 
afgebeten door Frans van Deursen. 
“Hij is geestig, heeft een mooie stem 
en is een goede entertainer”, aldus 
een enthousiaste Bob die blij is nu 
samen met Gon de bezoekers te 
kunnen ontvangen. Kaarten kunnen 
worden besteld via Seeticket tele-
foon 0900-1353 of worden gekocht 
voor de aanvang aan de kassa. Er 
wordt overigens wel geadviseerd 
om te reserveren. Voor de echte lief-
hebbers die graag een eerste rang 
tafeltje willen reserveren is er nu de 
mogelijkheid om een abonnement 
voor het hele seizoen te nemen. 

Grant & Forsyth 6 november
Grant & Forsyth komen naar Neder-

land en op woensdag 6 november 
staan zij op het podium van Crown 
Theater Aalsmeer. Aan de voor-
avond van hun veertigjarig jubile-
um gaan Dominic Grant en Julie 
Forsyth ruim een maand lang toe-
ren met hun voorstelling An Evening 
With Grant & Forsyth. In zowel klei-
ne als grote theaters zullen zij hun 
grootste hits ten gehore brengen. 
Evergreens als Love on the Rocks, 
Rawhide, You’re my World, Rhine-
stone Cowboy, Ladybird en Coun-
try Girl zullen op deze avonden niet 
ontbreken De première van het con-
cert An Evening with Grant & For-
syth in Crown Theater Aalsmeer op 
woensdag 6 november begint 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.

STAGE
MUSIC SHOP

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

DÉ VIOOLSPECIALIST

AANBIEDING:

Ophanghaak
voor gitaar

€ 8,50

TIP:

KOOPJE:
Luxe gitaartas
(klassiek en western)

AANBIEDING:

Keyboard-statief
4Music WM-250 

Grote collectie
gitaarbanden

vanaf  € 5,95

vanaf  €15,95
vanaf  €18,95

Sweet & Co met gastoptredens
Vrienden van Jazz zondag
Aalsmeer - Op zondag 3 november 
organiseert singer en songwriter 
Shyla Zoet van Sweet & Co, ‘Vrien-
den van Jazz’ in De Oude Veiling in 
de Marktstraat. Niet alleen jazz lief-
hebbers zijn welkom, want er wor-
den ook popsongs en eigen stukken 
ten gehore gebracht. Uitgevoerd 
door geweldige muzikanten aange-
vuld met gastoptredens van ama-
teurs tot profs. Shyla Zoet organi-
seert deze winter in samenwerking 
met De Oude Veiling elke eerste 
zondag van de maand ‘Vrienden van 
Jazz’. Zoet biedt een combinatie van 

bekende jazz en easy pop repertoire 
en eigen nummers. Ook wordt aan-
dacht besteed aan locale talenten. 
Daarnaast zijn er bekende namen 
uit het vak te gast, waaronder deze 
week Roger Happel op zang en pia-
no, bekend van onder andere Can-
dy Dulfer. 
Shyla Zoet speelt 3 november ver-
der ook met Ian Boelens op gitaar, 
Ruud Baron op bas en Njambi Ate-
ma op zang. Laat u verrassen en ge-
niet mee aanstaande zondag in De 
Oude Veiling tussen 15.30 en18.00 
uur. De entree is gratis.

7-mans ‘Leo’s Drugstore’ 
in cultureel café Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 2 novem-
ber verzorgt Leo’s Drugstore een 
optreden in cultureel café Bacchus. 
Leo’s Drugstore is een energie-
ke swingende zevenmansband met 
een bijzondere eigen sound en re-
pertoire. De bandleden zijn afkom-
stig uit de driehoek Haarlem, Lei-
den en Utrecht en drie van hen heb-
ben een conservatoriumopleiding 
genoten. Het repertoire bestaat uit 
een mix van instrumentale en voca-
le nummers van onder andere Her-
bie Han-cock, Duke Pearson, Chick 
Corea, Miles Davis, Art Blakey & the 
Jazz Messengers en andere beken-
de jazznamen. 
De unieke sound van de drie blaas-
instrumenten (trompet, saxofoon en 
trombone) in combinatie met vibra-
foon, de eigen maatwerk arrange-
menten en het niet alledaagse re-
pertoire maken de band uniek in 
zijn soort. Leo’s Drugstore bestaat 
uit Pim de Boer op drums, Lenny 
Fleer op bas, Peter de Gelder op vi-
brafoon, Dick van Lokhorst op toet-
sen en zang, Rainer Muller op trom-
bone, Han Smit op trompet en An-
dre van Willigenburg op saxofoon. 
De zaal gaat zaterdag om 21.00 uur 
open en Leo’s Drugstore opent een 
half uurtje later de concertavond 
in Bacchus in de Gerberastraat. De 

toegang bestaat uit uw gift.

Bijzonder concert F. McComb
Op vrijdag 8 november komt zan-
ger en toetsenist Frank McComb 
van het bekende lied ‘Another Day’ 
naar Bacchus als onderdeel van een 
reeks concerten in Europa. Frank zal 
begeleid worden tijdens dit optre-
den door drummer Yoran Vroom (ex 
Waylon) en bassit Glenn Gaddum Jr 
(ex Anouk). Kaarten voor dit bijzon-
dere concert zijn te reserveren via 
de Bacchus site en kosten 15 euro 
per stuk. Zaal open vanaf 20.45 uur. 
Aanvang concert op 8 november is 
21.30 uur. 

Geef je op voor pianogala
Op vrijdagavond 15 november vindt 
het jaarlijkse pianogala in cultureel 
café Bacchus weer plaats. Het re-
pertoire loopt uiteen, van jazz, via 
klassiek, folk, naar pop muziek. Kan 
jij ook iets, weet je iets bijzonders, 
heb je altijd als eens op een podium 
willen staan, wil je zingen of een in-
strument laten horen? Je krijgt on-
geveer vijf minuten om jezelf spet-
terend te presenteren tijdens de-
ze open avond voor muzikaal talent 
waar de piano enigszins centraal 
staat! Meld je aan bij lisakaaijk@
hotmail.nl.
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Ladies Event in Emergohal
Amstelveen - Aanstaande zondag 
3 november vindt er weer een Am-
stelveens Ladies Event plaats in de 
Emergohal. Het evenement biedt 
alles voor de vrouw met ruim 100 
beursstands, demonstraties, mode-
shows, dans en muziek, workshops 
en fotomomenten. En de toegang 
is gratis! Het Amstelveens Ladies 
Event is open van 12.00 tot 17.00 uur 
voor iedereen: man, vrouw, jong en 
oud. Natuurlijk vind je er make-up, 
huidverzorging, kleding en sieraden, 
maar het aanbod is veel groter. Zo is 

er een ‘mama, baby en kind lounge’, 
ruimte voor een spiritueel advies en 
een bruidsboulevard voor aanstaan-
de bruidsparen. Ook voor vrijetijds-
besteding en tips voor het interieur 
is het Ladies Event het goede adres. 
Met recht een evenement om te 
shoppen, te beleven en te genieten. 
Kijk op www.amstelveensaladiese-
vent.nl voor de complete lijst met 
exposanten, het programma en de 
beursplattegrond. Beleef een gezel-
lige middag uit op het Amstelveens 
Ladies Event.

Aalsmeer - Zondag 27 oktober was 
er dan eindelijk het lang verwach-
te concert van de zangeres Lenny 
Kuhr. Als negentien jarige redde zij 
de eer van Nederland door het Eu-
rosongfestival te winnen met haar 
lied ‘De Troubadour’. De massale op-
komst in de bovenzaal van De Oude 
Veiling maakte duidelijk dat de in-
middels 63 jarige zangeres niets 
aan populariteit heeft ingeboet. 
Haar programma ‘Wie ben je’ is een 
zoektocht door de tijd heen waar-
in Lenny Kuhr zich telkens afvraagt 
wie zij is. Een innerlijke reis die zij 
deelt met haar publiek. Haar stem is 
nog steeds warm en innemend . En 
wat zal zij blij zijn met de muzikale 
ondersteuning van Cor Musters (gi-
taren en zang) en Mischa Kool (bas-
gitaren en zang) want die mannen 
zijn echt fantastisch! Met haar soms 
wel heel persoonlijke ontboezemin-
gen weet zij het publiek een spie-
gel voor te houden. “Ken je jezelf 

wel?” De teksten zijn van een een-
voud waarmee zij haar fans weet te 
ontroeren “Voor mij is en blijft zij 
de beste zangeres die Nederland 
heeft”, was een opmerking vanuit 
de zaal. ‘Als je niet luistert naar je 
ziel dan ga je dood’. Of ‘echte lief-
de dringt door alles heen’. Zij zingt 
een lied dat zij schreef voor haar 5 
jarige kleindochter Lihi die in Isra-
el woont, vertelt over haar inmiddels 
92 jarige vader, over het 65 jarig hu-
welijk van haar ouders, de plotselin-
ge dood van een vriend, haar woon-
plaats Nederwetten, alle vreugde 
en verdriet wordt in klank gevat. En 
ja…dan is er uiteindelijk toch nog 
die ene toegift waarop een ieder zit 
te wachten en waardoor het lijkt als-
of de tijd heeft stil gestaan. Het pu-
bliek jubelt want ‘De Troubadour’ 
blijft voor velen toch haar meester-
werk.

Janna van Zon 

recensie
Lenny Kuhr houdt spiegel voor

Feest met soulkoor D-F!NE 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 26 
oktober was soulkoor D-F!NE uit Uit-
hoorn uitgenodigd om de opening 
van het nieuwe seizoen van Crown 
Theater Aalsmeer mede luister bij te 
zetten. Het werd een heerlijk soul-
feest! Voor aanvang van de fantas-
tische show “ Dock of the Bay”, een 
ode aan Otis Redding door soulband 
“The big O” en diverse topartiesten, 
werd het publiek verwelkomd in de 
foyer en later in de zaal door de Mo-
town klanken van D-F!NE. Na afloop 
van de voorstelling zong het koor, on-
der leiding van de bevlogen dirigen-

te Julia Scepanovic, nog een aantal 
swingende soulnummers tijdens de 
gezellige Afterparty in de Club, on-
der toeziend oog van de professio-
nele cast van “Dock of the Bay”. Een 
in alle opzichten geslaagde avond in 
het mooie Crown theater. Voor da-
mes tussen de 18 en 50 jaar die van 
zingen en swingen houden: D-F!NE 
heeft nog ruimte voor nieuwe leden. 
Heb je interesse, kijk op de website 
(www.soulkoor.nl), stuur een mailtje 
(info@soulkoor.nl) of kom eens een 
woensdagavond meezingen tijdens 
de wekelijkse repetitie.

Laatste cursusavond F&VA
Aalsmeer - Maandagavond 4 
november wordt door de Film- 
en Videoclub Aalsmeer de laatste 
van de drie videocursussen ge-
houden. Op deze avond zal er uit-
leg gegeven worden over het toe-
passen van muziek en gesproken 
woord bij een videofilm. Ook het 
overzetten van een videoproduc-
tie op een DVDschijf zal bespro-
ken worden. Voor videofilmers 
is dit de laatste kans om kennis 
te nemen van al de mogelijkhe-
den die er zijn bij het monteren 
van een videofilm. Wie de avond 

wil bijwonen, kan zich aanmelden 
via 023–5284564. De F&VA is nog 
steeds op zoek naar nieuwe le-
den. Mensen die geïnteresseerd 
zijn in het filmen met een video-
camera zijn van harte welkom 
op een van de komende club-
avonden. De clubavonden van de 
Film- en Videoclub Aalsmeer wor-
den om de veertien dagen op de 
maandagavond gehouden in ge-
bouw ’t Anker aan de Oosteinder-
weg 372a en beginnen om 20.00 
uur. Informatie over de F&VA via 
www.videoclubaalsmeer.nl.

Nieuws Oud Nuus: Kudelstaart 
hoofdkwartier Pruisisch leger!
Aalsmeer - Kudelstaart bestaat 775 
jaar. In het magazine ‘Oud Nuus’ be-
steedt de stichting Oud Aalsmeer 
het hele jaar aandacht aan bijzon-
dere gebeurtenissen uit de ge-
schiedenis van Kudelstaart. Dit 
keer wordt ingegaan op de scha-
de die duizenden Pruisische solda-
ten met hun paarden en kanonnen 
aanrichtten in Kudelstaart. Een dag 
lang was het dorp hoofdkwartier 
van het Pruisische leger! In 1787 lag 
de sleutel tot het innemen van Am-
stelveen (als voorpost van Amster-
dam) in Aalsmeer en Kudelstaart. 
Jan Willem de Wijn schetst de op-
mars van het Pruisisch leger dat het 
gezag van stadhouder Willem V wil-
de herstellen. Op weg naar Amstel-
veen worden zo’n duizend man-
nen en materieel ondergebracht 
in Kalslagen dat zelf maar 160 in-
woners telt. Op 23 locaties in het 
dorp vinden binnen ruim twee we-
ken een kleine 10.000 overnachtin-
gen plaats. In Kudelstaart zijn dat er 
in ruim een maand bijna 40.000. De 
bedragen van door de Pruisen aan-
gerichte schades en niet betaalde 
rekeningen komt in Kalslagen neer 
op 7.500 gulden en in Kudelstaart 
8.700 gulden. Aalsmeer berekende 
dat het de gemeenschap daar bij-
na 15.000 gulden kostte. Bij elkaar 
voor wat nu de gemeente Aalsmeer 
is, dus een bedrag van meer dan 
31.000 gulden toen: omgerekend 
naar vandaag de dag, zo’n 270.000 
euro schade. In het artikel wordt be-
schreven hoe Amstelveen, door een 
list en omtrekkende beweging, ten 
val kwam.

Maandverband en familienamen
In Oud Nuus neemt Nico van der 
Maat de lezers dit keer mee naar 
het dorp, waar iedereen vroeger ie-
dereen kende. Een verhaal vol anek-
dotes: van een bakker in nachtge-
waad, een verstoord liefdesspel in 
een schuurtje tot gewassen maand-
verband aan de waslijn en kinderen 
uit de rode kool. Bert van Lingen van 
de PKN (Pijpelogische Kring Neder-
land) schrijft over een zoektocht 
naar pijpenkoppen in grond die in 
2009 vrijkwam bij de omlegging van 
de N201. Maar liefst 610 pijpenkop-
pen werden gevonden in een kavel-
sloot aan de Oosteinderweg, waar 
vroeger de scheepswerf van Tops-
voort was gevestigd. Van Lingen 
houdt het erop dat schipper Jong-
kind betrokken was bij een handel 
in pijpen uit Alphen, een handel die 
buiten Aalsmeerse handelaren om-
ging. De mythe dat slechts door een 
decreet van keizer Napoleon Ne-
derlanders aan de familienamen 
moesten, wordt doorgeprikt. Aan 
de hand van negen tellingen van de 

Aalsmeerse bevolking tussen 1591 
en 1795 is te zien dat rond 1700 er 
in Aalsmeer al meer mensen met 
een echte achternaam (zonder ver-
wijzing naar een vadersnaam, zoals 
Jansen) zijn dan met een patroniem 
(vadersnaam) als familienaam. Dat 
omslagpunt ligt elders in Noord-
Holland ook rond dit tijdstip. In 1591 
heeft nog ruim 80 procent van de 
Aalsmeerders een patroniem, maar 
in 1795 zijn de rollen omgedraaid 
en heeft ruim 80 procent een fami-
lienaam zonder verwijzing naar een 
vader. In Oud Nuus wordt verder 
ook aandacht besteed aan ‘Vorst 
en Volk’ in de eeuwen voor 1813, 
de tijd dat de Oranjes nog stadhou-
ders en prinsen waren. Aalsmeer is 
altijd al oranjegezind geweest. Het 
koos partij tegen Spanje bij het be-
leg van Haarlem in 1573, vijf jaar na 
het begin van de Tachtigjarige Oor-
log en hielp de Haarlemmers. Dat 
leidde tot een Spaanse strafexpedi-
tie die echter voor hen verkeerd af-
liep, want: “Die van Aelsmeer heb-
ben sekere Spaengers (Spanjaar-
den) die daar gecomen waren, doot 
geslagen.” Aandacht is er even-
eens voor het 75-jarig jubileum van 
‘De grootste jachthaven van Neder-
land’: de ‘Kudelstaart’ te Aalsmeer, 
tegenwoordig jachthaven Kempers 
die dus in 1938 werd geopend. Nel-
la van den Berg schetst de vooruit-
gang die de Archiefcommissie van 
Oud Aalsmeer, onder leiding van 
Gert Wentzel, in het gemeentehuis 
maakt. En Karin Eveleens blikt terug 
op een geslaagde Open Monumen-
tendag die zowel in Aalsmeer als in 
Amstelveen gehouden werd. Het 
decembernummer van Oud Nuus 
bevat nog veel meer interessan-
te verhalen. Het is vanaf dit week-
end verkrijgbaar in de Aalsmeer-
se boekhandels en kost 4,50 euro. 
Voor informatie: Annigje Leighton-
van Leeuwen, tel. 0297-323553. 

Veiling bij Postzegelvereniging 
Aalsmeer - Maandagavond 4 no-
vember houdt Postzegelvereni-
ging Aalsmeer een verrassingsvei-
ling in het Parochiehuis aan de Ger-
berastraat 6. De avond begint om 
20.00 uur, maar de zaal gaat al om 
19.15 uur open om te kunnen kij-
ken wat op deze avond op de vei-
ling aan postzegels wordt aangebo-
den. Ook op de site www.postzegel-
verenigingaalsmeer.nl is de veiling-
lijst te vinden en zijn veel afbeeldin-
gen te zien van de diverse zegels. 
De avond wordt begonnen met een 
lezing over postzegels over Sint Ni-
colaas door Harry Hondius. Daar-
na volgt de gebruikelijke maande-
lijkse veiling In de novembervei-
ling zitten zegels onder andere uit 
Nederlandse, Ned. Antillen, België, 

Faeröer, Italië, Engeland, Oosten-
rijk, Monaco en diverse stockboe-
ken en albums. Er wordt deze avond 
tevens een loterij gehouden waar-
mee waardebonnen en planten te 
winnen zijn. Verder zullen circa 85 
nieuwe stokboeken met zegels voor 
slechts 5 cent klaar staan om in te 
snuffelen. Ook is er een verzameling 
te zien van de heer van Meurs over 
‘Katten’. Echt de moeite waard om 
naar te kijken. Nooit geweten dat er 
zo’n grote postzegelvereniging be-
stond in Aalsmeer? kom dan gerust 
eens kijken hoe het op een vereni-
gingsavond aan toe gaat. Iedere be-
langstellende is van harte welkom. 
Er is uiteraard koffie en een drank-
je verkrijgbaar in de zaal en rondom 
is volop gratis parkeergelegenheid. 

Motie: Behoud het Oude Raadhuis 
voor kunst en kunstkijklessen
Wij, Amazing Amateurs, zijn van ver 
gekomen sinds ons statement van 18 
augustus bij het sluiten van onze ten-
toonstelling om ons geliefde Oude 
Raadhuis voor de kunst te behouden. 
De oplossing is misschien wel heel 
dichtbij. Vanavond, donderdag 31 ok-
tober, gaat Pact onder leiding van frac-
tievoorzitter Ronald Fransen een mo-

tie indienen voor het behoud van het 
Oude Raadhuis voor de kunst, inclu-
sief de kunstkijklessen! Draagt u het 
Oude Raadhuis een warm hart toe? 
Kom dan met uw vrienden en kennis-
sen de tribune van de raadzaal in het 
gemeentehuis vullen om de motie op 
de politieke agenda te krijgen. De ver-
gaderavond begint om 20.00 uur.

ingezonden

Nieuw bij de Werkschuit
Korte cursus speksteen snijden
Aalsmeer - Dinsdagmorgen 5 no-
vember start de Werkschuit met een 
cursus speksteen snijden. De cur-
sus bestaat uit 6 lessen van twee en 
half uur. Het werken in een steen is 
een leuke uitdaging. Voor wie dit wil 
leren, is snijden in speksteen een 
goed begin. De steen is zacht en is 
dus makkelijk te bewerken. Door in 
deze steen te snijden, te raspen, te 
vijlen en hem te polijsten kan een 
prachtig object ontstaan. Spek-
steen is te verkrijgen in verschillen-
de kleuren. Er wordt gewerkt van-
uit een voorbeeld dat wordt mee-
genomen, een foto, een beeld, een 
bloem kan het creëren makkelij-

ker maken. Bij speksteen kan ge-
bruik gemaakt worden van eenvou-
dig gereedschap. Aanmelden en in-
lichtingen via www.g.klein.org/wsa 
of telefonisch bij Marion Buckert: 
06 11864861 of Margot Tepas: 06-
12459347.

Lezing en film 
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 4 novem-
ber komt Dick Poelemeyer een le-
zing geven over de A.C.S. de zo-
genaamde Hongaarse waterwis-
selaar bij Viva Aquaria. Dit appa-
raat ververst automatisch water in 
het aquarium en mengt kraanwa-
ter met osmosewater in een voor-
af ingestelde verhouding. Heel inte-

Start kaartverkoop revue 
Toneelvereniging Kudelstaart
Kudelstaart - Aanstaande zaterdag 
2 november begint de kaartverkoop 
van de revue ‘Déjà (re)vu’, een vrolij-
ke, gezellige voorstelling vol verras-
singen. Toneelvereniging Kudelstaart 
heeft zich na 10 jaar weer met groot 
enthousiasme op een revue gestort. 
Dit om het 60 jarig bestaan een ex-
tra tintje te geven. Na 60 jaar toneel 
heeft de club al een groot aantal ere-
leden, waaronder ere-voorzitster Ger 
van Halm, die het nog steeds over 
‘haar toneelkinderen’ heeft. Tijdens 
deze revue staan ook Tineke van 
Kleef en Cor Knol weer op het to-
neel. Zij zijn de langst spelende le-
den. Maar er is ook nieuwe aanwas. 
Elisa Zandstra, Dymphia Batenburg 
en Wil Kraan zijn nieuwe spelers 

bij TV Kudelstaart. De Toneelvereni-
ging heeft een fijn bestuur met ze-
ven drukke vrouwen en één dappe-
re man, Jitse Krenn, die zich prima 
staande houdt tussen al die kwebbe-
lende, maar hard werkende vrouwen. 
De jubileumrevue kijken en beleven 
kan in het Dorpshuis van Kudelstaart 
op zaterdag 16, vrijdag 29 en zater-
dag 30 november. De voorstellingen 
beginnen om 20.15 uur, zaal open 
vanaf 19.30 uur. Kaartverkoop za-
terdag 2 november tussen 11.00 en 
13.00 uur in het Dorpshuis. Telefo-
nisch reserveren kan bij Lia Bon via 
06-22410451. Vanaf maandag 4 no-
vember zijn vervolgens ook kaar-
ten verkrijgbaar bij Gall & Gall in het 
winkelcentrum Kudelstaart.

The Red Maddies in finale van 
Dutch Battle Of The coverbands
Aalsmeer - Rock-coverband The 
Red Maddies heeft zich weten te 
plaatsen voor de landelijke finale 
van de Dutch Battle Of The Cover-
bands. Na een zinderende halve fi-
nale met vijf ijzersterke bands in cul-
tuurpodium De Boerderij in Zoeter-
meer werd The Red Maddies door 
de vakjury en het publiek uitgeroe-
pen tot Runner-up voor de landelij-
ke finale. Deze landelijke finale vindt 
plaats op zaterdag 23 november in 
de Koloszaal in Raamsdonksveer. 
Zes topbands zullen hier strijden 
om de titel ‘Beste Coverband van 
Nederland’ en de ‘Public’s Choice’. 
Naast een professionele vakjury, 
heeft ook het publiek een belangrij-

ke stem in wie de uiteindelijke win-
naar wordt. Wil jij hier ook bij zijn 
om je lokale band te steunen en op 
dit prachtige podium te zien spelen? 
Stuur dan een berichtje naar www.
facebook.com/redmaddies of mail 
naar info@redmaddies.nl. Kaarten 
voor deze avond kosten 12,50 eu-
ro per stuk. Gezien de flinke reisaf-
stand is er een touringcar geregeld 
die voor de deur van de Koloszaal 
zal stoppen, hiervoor wordt een bij-
drage van 11,50 euro gevraagd. Er 
zullen professionele videoregistra-
ties worden gemaakt, dus hoe vol-
ler de zaal, hoe beter. Voor een voor-
proefje uit de halve finale in Zoeter-
meer, zie www.redmaddies.nl/video. 

ressant, maar er staat wel een aar-
dige investering tegenover. Op deze 
avond worden de voor en nadelen 
uit de doeken gedaan. Na de pau-
ze word een deel van de BBC serie 
Earth vertoond. De avond wordt ge-
houden in buurthuis Hormeer aan 
de Roerdomplaan 3 en begint om 
20.00 uur. De toegang is gratis. Ie-
dereen is van harte welkom. Meer 
weten over Viva Aquaria? Neem dan 
contact op met de heer C. Keim via 
0297-343854.

Lions club Aalsmeer in actie 
voor 60 jarige toneelvereniging
Kudelstaart - De toneelvereniging 
Kudelstaart bestaat dit jaar 60 jaar en 
dat laat de club natuurlijk niet zo maar 
voorbijgaan. In de maand november 
wordt in het dorpshuis Kudelstaart 
een echte revue ten tonele gebracht. 
In Déjà (re)vue worden leuke en grap-
pige sketches afgewisseld met zang 
en dans. De enthousiaste leden van 
de toneelvereniging Kudelstaart heb-
ben al vele repetities achter de rug en 
staan te popelen om deze revue ter 
gelegenheid van hun jubileum op de 
planken te brengen. In samenwerking 
met de Lions club Aalsmeer spelen zij 
op 20 november een extra voorstelling 
waarbij het bijzondere is dat de be-

zoekers tevens een heerlijk amuse di-
ner van 6 gangen voorgeschoteld krij-
gen. Voor deze compleet verzorgde 
avond – dus ook inclusief drankjes – 
zijn nog kaarten beschikbaar à 55 eu-
ro per persoon. 
Om de jubilerende toneelvereni-
ging Kudelstaart een zo hoog moge-
lijke netto opbrengst te kunnen aan-
bieden, wordt ook een loterij gehou-
den waarbij leuke prijzen te win-
nen zijn. Het belooft een bijzonde-
re avond te worden. Dit meemaken? 
Neem dan zo snel mogelijk contact op 
met Arie Kempkes via 06-47452143 
of a.kempkes@inter.nl.net. Het aantal 
plaatsen is namelijk beperkt.

Informatief beraad en raad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
31 oktober, houdt de gemeenteraad 
een informatief beraad in de raads-
kelder van het gemeentehuis over 
‘Jongerenwerk en Beheer’. Het ge-
sprek gaat over de haalbaarheid en 
ambities, zoals deze zijn geformu-
leerd in de jeugdnota en de mate 
van uitvoerbaarheid, gelet op de be-
schikbare budgetten voor het jon-
gerenwerk en beheer. Alle betrok-
ken personen en instellingen en 
overige belangstellenden zijn wel-
kom om deze bijeenkomst van 19.00 

tot 20.00 uur bij te komen wonen. 
Om 20.00 uur wordt vervolgens in 
de raadzaal aangevangen met de 
bijeenkomst van het Beraad en de 
Raad. Te behandelen onderwerpen 
zijn: Bestemmingsplan woonarken, 
notitie ‘Waar Aalsmeer voor staat’, 
Welstandsnota, Najaarsrapportage 
2013, Programmabegroting 2014, 
Bouwen in de linten en passanten-
voorziening Historische Tuin. De bij-
eenkomsten zijn openbaar. Belang-
stellenden kunnen plaatsnemen op 
de publieke tribune.
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Verkiezingsprogramma vastgesteld
VVD: ‘Aalsmeer werkt!’
Aalsmeer - Woensdagavond 23 ok-
tober heeft VVD Aalsmeer haar al-
gemene ledenvergadering gehou-
den. In een volle zaal van het Dorps-
huis in Kudelstaart hebben de aanwe-
zige leden alle onderwerpen van het 
concept verkiezingsprogramma uit-
voerig doorgenomen. Het gepresen-
teerde verkiezingsprogramma draagt 
de titel ‘Aalsmeer werkt!’. De titel ver-
wijst naar diverse speerpunten waar 
de VVD in de komende raadsperiode 
voor Aalsmeer meer werk van wil ma-
ken. Bovendien sluit het aan bij de on-
dernemende historie en houding van 
Aalsmeer en verdient volgens de VVD 
het merk ‘Aalsmeer’ meer aandacht. 
De lokale economie een impuls geven 
kan door een bijdrage aan de maat-
schappij te leveren door middel van 
werk, hetgeen een liberaal uitgangs-
punt is. Uiteraard kan dat ook vrijwil-
ligerswerk zijn. Het verkiezingspro-
gramma is door de leden vastgesteld 
en zal later dit jaar worden gepresen-
teerd. Daarna zijn nog enkele actue-
le lokale en landelijke politiek ontwik-
kelingen aan de orde gekomen en is 
in kleine groepjes over diverse onder-

werpen nog wat nagepraat. De vol-
gende vergadering van VVD Aalsmeer 
vindt op 26 november plaats. Dan zal 
de lijsttrekker worden gekozen en 
de definitieve kandidatenlijst worden 
vastgesteld. 

‘Beter buren’ 
in wijkoverleg 
Aalsmeer - Volgende week donder-
dagavond 7 november is er wijkover-
leg Hornmeer in het buurthuis aan 
de Roerdomplaan. Er wordt een toe-
lichting gegeven op het project ‘Beter 
Buren’ en de wateroverlast onder een 
aantal woningen zal worden bespro-
ken naar aanleiding van een inventa-
risatie die heeft plaats gevonden. Te-
vens zal, na toelichting, besproken 
worden op welke wijze inspraak ge-
wenst is voor de projecten in de wijk, 
waarvoor het college een startsein 
heeft gegeven. Voldoende onderwer-
pen voor een nuttige avond, die deze 
keer aanvangt om 20.00 uur.

Veel (boom)schade door storm!
Aalsmeer - Van klus naar klus 
moesten de brandweer, politie, me-
dewerkers van de gemeente tijdens 
de heftige storm afgelopen maan-
dag 28 oktober. Op diverse plaat-
sen legden bomen het loodje tegen 
de harde windstoten. De brandweer 
kwam onder andere in actie op de 
Hornweg waar een boom op een 
huis was beland, op de Stommeer-
weg waar een boom de weg blok-
keerde, in de Fuutlaan waar twee 
grote ‘jongens’ neer gingen en in de 
Gravin Aleidstraat waar eveneens 
twee grote eiken de storm niet meer 
konden trotseren. De brandweer is 

maar liefst 28 keer op pad gegaan. 
Om alle schade snel onder (werkza-
me) controle te krijgen, werd hulp 
verleend door medewerkers van 
de gemeente en enkele particuliere 
‘zagers’. Nagenoeg alle agenten van 
bureau Aalsmeer zijn ingezet om af-
zettingen te maken en omleidingen 
te regelen. Onder andere ook op de 
provinciale weg, waar dikke takken 
vanuit het Heegstrapark een weg-
deel van de N196 hadden ‘bezet’. En 
heel zonde, op het Boomkwekers-
kerkhof is een monutale boom ge-
knakt. Er zijn veel foto’s gemaakt, 
ook van de grote golfen op de Poel. 

Wat ging de Westeinderplassen te-
keer! Hoge golven sloegen over het 
eiland en vele tuinen langs de Poel 
werden overspoeld door water. De 
schade is behoorlijk, maar gelukkig 
hebben zich geen ongevallen voor-
gedaan. Dinsdag is gelijk aangevan-
gen met herstelwerkzaamheden en 
aan deze klus hebben de diverse in-
stanties de komende dagen nog wel 
hun handen vol. \
Foto’s van de brandweer in actie 
zijn van Ronald van Doorn en Ger-
dien Kersloot, de woeste Westein-
derplassen is op foto gezet door Jan 
Jongkind.

Sieraden en 
munten weg
Aalsmeer - In de nacht van vrij-
dag 25 op zaterdag 26 oktober is 
ingebroken in een woning in de 
Karperstraat. De bewoners wa-
ren op dat moment op vakan-
tie. Een buurman zag de ach-
terdeur van het huis open staan. 
Uit onderzoek is gebleken dat de 
tuindeur geforceerd is. Over de 
vloerlampen in de tuin zijn door 
de inbrekers plantenbakken ge-
schoven. Het hele huis is door-
zocht. De dieven zijn er vandoor 
gegaan met sieraden, munten en 
een navigatiesysteem.

Buitenlampen en 
planten weg
Aalsmeer - In de nacht van don-
derdag 24 op vrijdag 25 oktober 
zijn vanuit een tuin in het Loca-
tellihof vijf buitenlampen gesto-
len. Ook hebben de dieven drie 
frambozen struiken en twee kiwi-
planten meegenomen. 

Tuinbank uit tuin 
gestolen
Kudelstaart - In de nacht van 
dinsdag 22 op woensdag 23 
oktober is vanuit een tuin aan 
de Mijnsherenweg een tuin-
bank gestolen. Een zwaarwich-
tige diefstal, want het betreft 
een smeedijzeren bank, groen 
van kleur. Mogelijk zijn er ge-
tuigen die mensen hebben zien 
sjouwen met deze zware tuin-
bank. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de poli-
tie via 0900-8844 of anoniem via 
0800-7000.

Braakschade na 
inbraakpoging
Kudelstaart - In de nacht van 
zaterdag 26 op zondag 27 okto-
ber is geprobeerd in te breken in 
een woning in de Korfstraat. Via 
de balkondeuren wilden de die-
ven zich toegang verschaffen. 
Er zijn braaksporen aangetrof-
fen. Het huis zijn de dieven niet 
in geweest. Het is bij een poging 
gebleven. 

Alcoholtest 
na aanrijding
Aalsmeer - Op vrijdag 25 okto-
ber om tien voor tien in de avond 
heeft een aanrijding plaatsge-
vonden in de Hortensialaan. 
Bij de bestuurder van een van 
de wagens werd alcohol gero-
ken. Aan de 29 jarige man uit 
Aalsmeer is gevraagd te blazen. 
Omdat de blaastest niet lukte, is 
bloed geprikt. Er wordt gewacht 
op de uitslag van de arts of er 
wel of niet proces-verbaal opge-
maakt gaat worden.

Met hartklachten 
naar ziekenhuis
Aalsmeer - Op woensdag 23 
oktober zijn politie en medewer-
kers van de GGD gealarmeerd 
naar de Begoniastraat te gaan 
voor een onwel geworden per-
soon. Een 83 jarige bewoonster 
was buiten bewustzijn geraakt. 
Bekend was dat de vrouw hart-
ritmestoornissen had. Ze is met 
spoed per ambulance naar het 
AMC vervoerd.

Dodelijk ongeval 
in het A’dam Bos 
Aalsmeer - Rond twee uur in de 
nacht van zaterdag 26 op zondag 
27 oktober heeft een eenzijdige 
aanrijding plaatsgevonden in het 
Amsterdamse Bos. De bestuur-
der, een 41 jarige Aalsmeerder, 
is hierbij om het leven gekomen. 
Hij is met zijn auto frontaal tegen 
een boom gebotst. Door de klap 
vloog de auto direct in brand. 
Het ongeval was ter hoogte van 
de Bosbaanweg. Naar de oor-
zaak wordt onderzoek gedaan.

Extra bijeenkomst CDA over 
verkiezingsprogramma 
Aalsmeer - Het CDA Aalsmeer orga-
niseert op woensdagavond 6 novem-
ber een extra bijeenkomst over het 
programma voor de gemeenteraads-
verkiezingen op 19 maart 2014. De 
bijeenkomst past in een serie, waar-
in verschillende betrokken partijen 
met het CDA in discussie gaan. Zo-
als afgelopen woensdag met verte-
genwoordigers van zorginstellingen 
in Aalsmeer en Kudelstaart. “Heel 
nuttig, motiverend en inspirerend’’, al-
dus lijsttrekker Robbert-Jan van Duijn 
van het CDA Aalsmeer. Na de bestu-
ren van de wijkraden waren het op 
woensdag 23 oktober de vertegen-
woordigers van zorg- en weIzijnsin-
stellingen die hun wensen en ideeën 
kenbaar maakten. Bestuurslid Paul 
van Soelen die de bijeenkomst leidde: 
“We constateren bij het overleg over 
het CDA-programma een prima be-
trokkenheid van de burgers en verte-
genwoordigers van organisaties.’’ Het 
verkiezingsprogramma van het CDA 
heeft als rode draad ‘Samenredzaam’ 
en is opgebouwd uit vijf hoofdstuk-

ken: Mensen maken de Aalsmeer-
se samenleving, Aalsmeer wil minder 
regels en meer mogelijkheden, Voor-
komen is beter dan genezen - ook in 
Aalsmeer, Iedereen doet mee - zeker 
in Aalsmeer en Aalsmeer en de eco-
nomie: meer dan geld verdienen. “Ge-
interesseerden kunnen bij hun opga-
ve om op 6 november mee te pra-
ten en te denken, aangeven op wel-
ke hoofdstukken zij in willen gaan en 
die sturen we dan vooraf toe’’, aldus 
de CDA-campagneleiders Tom Ver-
laan en Johan Venema (opgave per 
mail via tverlaan@caiway.nl). Daarbij 
wordt ook de locatie van de bijeen-
komst bekendgemaakt. De aanvang 
op 6 november is in ieder geval 20.00 
uur en de beoogde eindtijd 21.30 uur. 
Daarna is er een informele afsluiting. 
Op dinsdag 19 november organiseert 
het CDA een algemene ledenverga-
dering, waar wordt gestemd over de 
kandidaten voor de lijst. Dan worden 
ook de tussenstand van het program-
ma besproken en het campagnethe-
ma geïntroduceerd. 

Vertegenwoordigers van Aalsmeerse en Kudelstaartse zorg- en welzijnsin-
stellingen en het CDA bespreken het conceptverkiezingsprogramma voor de 
gemeenteraad 2014-2018. 

15 Bladkorven 
in gemeente
Aalsmeer - Net als vorig jaar laat 
de gemeente in de herfst bladkor-
ven plaatsen. Er komen verspreid 
over Aalsmeer en Kudelstaart on-
geveer 15 bladkorven te staan. Eind 
oktober staan alle korven op hun 
plek. Ze blijven staan tot begin de-
cember. Meerlanden zorgt voor 
het legen van de korven. Het aan-
tal bladkorven blijft gelijk. Er kun-
nen géén extra korven meer aan-
gevraagd worden. De bladkorven 
zijn bedoeld voor blad van de straat 
en uit de eigen tuin, niet voor an-
der groenafval (takken, e.d.). De 
gemeente doet een beroep op al-
le inwoners om vooral de stoepen 
schoon en veilig te houden. Is de 
korf tussentijds vol, dan kan dit ge-
meld worden bij de servicelijn via 
0297-387575. 

Bewoners Rietlanden kiezen 
voor ‘community art’
 Kudelstaart - Eind september heb-
ben bewoners van De Rietlanden op 
een inloop/informatiebijeenkomst de 
voorkeur gegeven aan een ‘commu-
nity artproject’ van kunstenares Fem-
ke Kempkes. Een community artpro-
ject wordt samen met buurtbewo-
ners bedacht, vormgegeven en uitge-
voerd. Bijvoorbeeld een mozaïekbank 
die samen met buurtbewoners wordt 
gemaakt. In de planvorming voor de 
totstandkoming van een kunstobject 
in de woonwijk De Rietlanden is uit-
gegaan van de wens om te komen tot 
‘toegepaste kunst’. Na consultering 

van de kunstadviescommissie zijn de 
bewoners op de inloop/informatiebij-
eenkomst twee kunstvoorstellen voor-
gelegd. Het ging enerzijds om een au-
tonoom kunstwerk van een rietpluim 
en metalen bordjes aan de lantaarn-
palen met een lisdodde en anderzijds 
om voorbeelden van community art-
projecten. Er waren nogal wat bewo-
ners die de rietpluim een goed idee 
vonden, maar een meerderheid sprak 
toch de voorkeur uit voor communi-
ty art. Het College van B&W heeft ver-
volgens besloten om Femke Kemp-
kes opdracht te geven om dit najaar 

samen met bewoners het communi-
ty artproject te starten. De argumen-
ten voor deze keuze van het Colle-
ge zijn dat het aansluit bij de wensen 
van de meerderheid van de bewo-
ners. Bovendien kan zo ook de wens 
van bewoners om toegepaste (nutti-
ge) kunst te realiseren en meer zit-
elementen in de wijk meteen meege-
nomen worden. Om de bewoners die 
een voorkeur voor de Rietpluim had-
den tegemoet te komen, wordt aan 
de kunstenares gevraagd om marke-
ringen die de naam Rietlanden ver-
sterken, aan te brengen. De gemeen-
te heeft een actief beleid voor kunst-
opdrachten in de openbare ruimte. 

De Rietlanden is uitgekozen omdat 
deze nieuwe wijk nog geen beelden-
de kunst heeft. Op de inloop/infor-
matiebijeenkomst werden de bewo-
ners ook geïnformeerd over de uit-
werking van de bewonersideeën voor 
een ronde steiger, verbeteren van de 
kwaliteit van het voetbalveld en het 
groen in het gebied rond de vijver. 
Later wordt nog bekend gemaakt of 
de kleine aanpassingsvoorstellen van 
de bewoners op deze uitwerkingen 
meegenomen kunnen worden. Met 
het renoveren van het voetbalveldje 
wordt overigens al begonnen. De ver-
wachting is dat de hele uitvoering van 
het project in het voorjaar van 2014 
gereed is.

Meer zebrapaden in Centrum
Aalsmeer - Zoals van de zomer door 
burgemeester en wethouders is be-
sloten, is afgelopen week bij de over-
steek van de Weteringstraat naar de 
Punterstraat een zebrapad in de Zijd-
straat aangelegd. Met de wit met 
zwarte strepen hoopt de gemeente 
de veiligheid in de winkelstraat te ver-
groten. In ieder geval is het voor au-
toverkeer een extra aanduiding dat 
een druk voetgangerspunt overge-
stoken moet worden en aan het lang-
zame verkeer in deze voorrang gege-
ven moet worden. Ook in de Dorps-
straat, in het verlengde van de Hel-
ling, gaat een zebrapad aangelegd 
worden. Verschillende ouders van 
leerlingen van basisschool Samen 
Een hebben dit verzoek ingediend 
bij de gemeente. Veel kinderen, ko-
mende vanuit de Werven en Dorps-
haven moeten de Dorpsstraat over-
steken om bij hun school te komen. 
Omdat hier best hard gereden wordt, 
heeft de gemeente besloten de ver-
keersveiligheid te verhogen middels 
de aanleg van een zebrapad. Het ver-
keersbesluit ligt ter inzage tot 22 ok-
tober. Als er geen bezwaren worden 
ingediend, start de gemeente in no-
vember met de uitvoering.

Blauwe zone en fietsenrekken
En er is nog een verkeersbesluit ge-
nomen door de gemeente. De be-

stuurders gaan de blauwe zone op 
het Praamplein uitbreiden. Dit gaat 
betekenen dat op het grootste deel 
van het plein achter de winkelstraat 
maximaal twee uur geparkeerd mag 
worden, wat (hopelijk) de doorstro-
ming zal bevorderen. Uit een parkeer-
meting, die de gemeente vorig jaar 
heeft laten uitvoeren, is gebleken dat 
op bepaalde momenten de parkeer-
druk onacceptabel is. Voor bezoe-
kers wordt het steeds moeilijker om 
een vrije plek te vinden, vooral op za-
terdag. Op dit moment kan op een 
groot deel van het plein nog de he-
le dag de auto gestald worden, omdat 
hier de blauwe zone niet geldt. Door 
meer plekken binnen de blauwe zo-
ne aan te wijzen, komen meer plaat-
sen beschikbaar voor bezoekers. Ook 
worden de twintig parkeerplaatsen 
tegenover Albert Heijn definitief en 
gaan eveneens onder de blauwe zone 
vallen. Het besluit ligt ter inzage in het 
gemeentehuis tot 22 november. Als er 
geen bezwaar wordt gemaakt, gaat 
direct daarna de nieuwe regeling van 
kracht. En voor wie op de fiets naar 
het centrum komt, ook goed nieuws: 
In de gehele Zijdstraat komen nieu-
we fietsenrekken. Aan het einde van 
het jaar worden deze ‘aanleunhekken’ 
geplaatst. 

Bouwprojecten

En nog meer nieuws uit het Centrum: 
Het bouwproject in de Zijdstraat, 
Dorpsstraat en Molenpad verloopt 
volgens schema. Er komt bijna 3000 
vierkante meter extra winkelruimte 
bij, een ondergrondse parkeergara-
ge en 34 luxe appartementen. Op 8 
november worden de eerste winkels 
geopend. De planning is dat de eer-
ste appartementen in de zomer van 
2014 opgeleverd kunnen worden. Het 
Centrum krijgt er een ‘trekker’ bij. Zo 
goed als zeker gaat een Lidl zich ves-
tigen op de hoek met de Dorpsstraat. 
Hiervoor moeten wel meer parkeer-
plaatsen gerealiseerd worden en ge-
kozen is om het terrein aan het Mo-
lenpad aan te passen en hier dertig 
extra plekken in te richten. De verde-
re invulling van de woonwijk Dorps-
haven aan de N196 gaat overigens 
aangepast worden. In fase twee wa-
ren veel vrijstaande woningen ge-
pland, nu gaat gekozen worden voor 
meer rijwoningen. 
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Om de week op 
dinsdagavond

Murphy’s 
quiznight

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

Uiterweg 27a
1431 AA Aalsmeer
Tel. 0297-324606

  

Proef de sfeer van Aalsmeer

www.deoudeveiling.nl

Marktstraat 19 • 1431 BD Aalsmeer • 0297 368378

 HIGH TEA
    HIGH WINE
        HIGH BEER

Eten Drinken Cultuur

Voor meer 
info kijk op 

onze website
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Actie in strijd tegen prostaat kanker

Snorrenfeest in ‘de Bok’
Aalsmeer - Na een top Hallo-
weenfeest start feesterij De Bok 
dit weekend met de maand 
Movember. Er gaat voor het 
goede doel gestreden worden. 
Hopelijk wordt veel geld opge-
haald met de zogenaamde snor-
renactie. Door enkel en alleen 
je snor te laten staan kan geld 
verdiend worden voor de orga-
nisatie Movember die de strijd 
tegen prostaatkanker steunt. 
Geen idee wat Movember is? 
Ga naar www.movember.com 
en laat je inspireren. Feesterij De 
Bok opent de Movembermaand 
uiteraard met een spectaculair 
snorrenfeest. Iedereen krijgt bij 
binnenkomst een plaksnor of 
snorrenbril en deze dient ge-
durende de hele avond gedra-
gen te worden. Wie geen snor 
op heeft, betaalt 1 euro voor 
het toilet. Snor kwijt? Een nieu-
we is te koop voor 50 cent. De 
opbrengst gaat in zijn geheel 
naar de Movember organisatie 

in de strijd tegen prostaatkan-
ker. Meedoen? Doneer dan geld 
in de box op de barren of koop 
één of meerdere snorren. Vol 
gas meedoen? Meld je dan aan 
op de Movember site en sluit je 
aan bij team feesterij de Bok.
Het team van de Bok laat de 
snor de hele maand Movember 
groeien. Uiteraard is het mogelijk 
aan te sluiten bij het team door 
eveneens de snor niet meer weg 
te scheren. 
Vrijdag 30 november om 00.01 
uur, tijdens You I’m famous, is 
de shavedown en komt een bar-
bier om de snorren er af te sche-
ren. Uiteraard komt er tijdens dit 
evenement een artiest optreden 
met een veel te mooie snor. Ook 
komt tijdens de shavedown een 
artiest naar de Bok met een ul-
tieme snor. Het is overigens niet 
Chiel Montagne. Kijk voor alle 
activiteiten op de site van fees-
terij de Bok aan de Dreef 5 in de 
Hornmeer.

Top waren de Halloweenfeesten in feesterij de Bok. Heerlijk griezelen!

Purper Ladies: Puur cabaret 
in Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - “De offi ciële premiè-
re is op 9 november in Den Haag, 
de repetities en try-outs zijn in vol-
le gang en als de Purper Ladies op 
vrijdag 15 november naar Aalsmeer 
komen staat de show als een huis!” 
Aan het woord is Frans Mulder. De 
in Aalsmeer woonachtige acteur en 
jarenlang drijvende kracht achter 
de bekende cabaretgroep Purper 
vertelt over hoe dit vernieuwende 
idee om er een vrouwenvariant van 
te maken zo gekomen is: “Ander-
half jaar geleden is Purper gestopt. 
Ik wilde weer eens wat anders doen 
en ben me bezig gaan houden met 
musicals. Vorig seizoen stond ik met 
Little Mermaid op de planken, nu 
speel ik al tijden met veel plezier een 
rol in Sister Act. Omdat Purper een 
ontzettend succesvolle formule was, 
heb ik altijd gedacht om daar nog 
eens iets mee te gaan doen. Een 
jaar geleden werd ik gebeld door 
Maarten Voogel, producent van 
OpusOne. Hij kwam met het idee 
om Purper Ladies te maken. Ik vond 
het een geweldig idee! We zijn di-
rect op zoek gegaan naar geschikte 
vrouwen. Diva’s van het eerste uur. 
Er moest er in ieder geval een bij zit-
ten die op piano kon begeleiden. Dit 
is Mylou Frencken geworden. Zij is 
singer-songwriter en een geweldige 
cabaretière. Muziek is heel belang-
rijk in de voorstelling. Vervolgens 
hebben wij gekozen voor Gerrie van 
der Klei. Gerrie is al meer dan veer-
tig jaar een goede vriendin. Zij heeft 
enorm veel ervaring en, niet ge-
heel onbelangrijk, ze heeft de lach 
aan haar kont hangen. Een gewel-
dig optimistisch mens met een dijk 
van een Jazz-stem. Daarnaast had-
den we nog een jonge generatie no-
dig. Céline Purcell kwam ons ter ore. 
Zij wilde iets met kleinkunst doen 
en is erg goed met publiek. En de 
vierde diva werd Anouk van Nes. Ik 
heb jaren geleden met haar gewerkt 
en heb haar naam altijd onthouden. 
Ze heeft een geweldige zangstem 
en is, naast dat ze heel erg mooi 
is, ook zeer geestig.” In drie maan-
den tijd werd het script geschreven 
door Frans Mulder en de vier vrou-
wen deden zelf de eindredactie met 

persoonlijke teksten. De voorstelling 
is zeer herkenbaar voor vrouwen. 
Er valt heel veel te lachen. Mannen 
worden echter ook uitgenodigd om 
te komen kijken. Het is volgens de 
Purpervoorman echt een must om 
naar toe te gaan: “Er worden zinnige 
dingen in besproken, de lengte van 
de voorstelling is precies goed. Ja, ik 
vind het erg goed gelukt!” 

Anouk van Nes
Vervolgens wordt Anouk van Nes, 
een van de leading ladies, geïn-
terviewd. Frans Mulder heeft een 
prangende vraag aan haar: “Anouk, 
het is ruim vijftien jaar geleden dat 
wij samen speelden in de musical 
‘Heerlijk duurt het langst’. Ik weet 
nog dat jij door een blindedarm-
ontsteking even uit de running was, 
maar na een week stond je alweer in 
het ensemble. Ik heb daarom altijd 
onthouden wat een bikkel je bent. 
Waar haalde je toch de kracht van-
daan?” Anouk voelt zich vereerd 
en begint te lachen: “Dat was pu-
re wilskracht Frans! Ik wilde zó ont-
zettend graag op dat toneel staan. 
Het stroomt gewoon door mijn ade-
ren. Ik werd onrustig van de week 
thuiszitten. Daarnaast moet ik zeg-
gen dat het ook wel een heel bij-
zonder hechte groep mensen was. 
Ik had er gewoon weer zin in. Wer-
ken met Frans was ook heel fi jn. Lief 
trouwens dat je weer aan me ge-
dacht hebt. Ik geloof wel in ‘meant 
to be’.” Anouk is jarenlang danseres 
geweest. Zij sloot haar danscarrière 
tien jaar geleden af in ‘Cats’. Daar-
na kreeg zij een van de hoofdrol-
len in de musical Mamma Mia. Ook 
deed ze twee komedies met Jon van 
Eerd, speelde ze ongeveer een jaar 
een kreng in Goede Tijden Slechte 
Tijden en is ze de muze van mode-
ontwerpster Sheila de Vries. Ze ver-
telt over de nieuwe uitdaging die 
ze is aangegaan toen ze gevraagd 
werd voor de Purper Ladies: “Het is 
prachtig concept. Een frisse voor-
stelling met sketches en close-har-
mony. We geven met onze teksten 
een blik op de werkelijkheid. Na-
tuurlijk met een serieuze ondertoon, 
maar vaak met een kwinkslag. 

Het is voor ons alle vier eigenlijk een 
prachtige zoektocht en we zijn nog 
bezig om te sleutelen aan het eind-
product, maar onze stemmen kleu-
ren ontzettend mooi bij elkaar. We 
maken heel veel leuke dingen mee 
en krijgen toch een potje energie op 
dat podium! 
Met ons verschil in generatie zit-
ten we ook absoluut niet in el-
kaars vaarwater. We maken het met 
heel veel liefde. Dat zal ongetwij-
feld merkbaar zijn in de zaal. Voor 
mij persoonlijk gaat er een wereld 
open. De wereld van cabaret. Fan-
tastisch!” Ook Anouk zegt met klem 
dat de voorstelling absoluut niet al-
leen voor vrouwen is. Iedereen kan 
iets vinden in de vier sterke theater-
persoonlijkheden die staan te stra-
len in Purper Ladies. 

Krijgt u ook zin om dit feestje van 
topkwaliteit bij te wonen? Op vrij-
dag 15 november wordt de voor-
stelling gespeeld in het Crown The-
ater. Kaartjes zijn nu te koop tegen 
SPRINTprijzen à 21,50 euro (hier-
bij geldt wel: op=op). De reguliere 
prijs is 25,50 euro. Ook zijn er thea-
terarrangementen te verkrijgen, bij-
voorbeeld een kaartje in combinatie 
met een twee- of driegangen menu 
in theaterrestaurant. Dit geldt ove-
rigens niet alleen voor de Purper 
Ladies voorstelling, maar ook voor 
Grant & Forsyth (6-11), PowerVrou-
wen (28-11), Willeke Alberti (1-12) 
en Opera Familia (29-12). Bezoek 
de vernieuwde website voor actue-
le prijsinformatie www.crownthea-
teraalsmeer.nl of bel: 0900-1353. 
Door Miranda Gommans

TheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertip!!!

6 Kunstenaars exposeren 
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Het Oude Raadhuis 
is opnieuw prachtig ingericht met 
sfeervolle schilderijen en vele fi -
guratieve beelden. De tentoonstel-
ling is een zeldzame getuigenis van 
vriendschapsbanden tussen de zes 
kunstenaars Laetitia de Haas, Ka-
rin Beek, Miep Maarse, Hendrik-Jan 
Visser, Barbara de Clercq en Wil-
ly Bellinfante. In de jaren zestig stu-
denten op de Rietveldacademie en 
in de daaropvolgende jaren vele ge-
zamenlijke exposities bij de Ploegh. 
Ter gelegenheid van deze 40 jaar 
durende artistieke verbondenheid, 
nu een tentoonstelling met het ac-
cent op nieuw werk. Van Laetitia de 
Haas zijn tuinen en binnenplaat-
sen te zien. Haar schilderij ‘Kweke-
rij’ is gebruikt als boegbeeld voor de 
tentoonstelling en doet denken aan 
de sfeer van de Historische tuin in 
Aalsmeer. Miep Maarse toont gro-
te en kleine dierbare beelden en 

er is een fonteinbeeld in de gro-
te zaal geplaatst. De offi ciële ope-
ning wordt verricht door schaak-
grootmeester Genna Sosonko aan-
staande zondagmiddag 3 november 
om 15.00 uur. Belangstellenden zijn 
van harte welkom. Genna Soson-
ko is een Nederlands schaakgroot-
meester. Reeds in Rusland was hij 
een sterk schaker, maar pas nadat 
hij in 1972 naar Nederland kwam 
(via Israël), is hij bij de beste 25 à 50 
schakers van de wereld gaan beho-
ren. Zijn grootste successen haal-
de hij in de jaren zeventig. Zo werd 
hij onder meer tweemaal Neder-
lands kampioen en won hij in 1977 
en 1981 het Hoogovenstoernooi. De 
expositie van de zes bevriende kun-
stenaars is tot en met 8 december te 
bewonderen in het Oude Raadhuis 
in de Dorpsstraat iedere donderdag 
tot en met zondag tussen 14.00 en 
17.00 uur.

Rijzenspelers: Zadelpijn 
en ander damesleed
Rijsenhout - Op 8, 9 en 16 novem-
ber spelen de Rijzenspelers ‘Zadel-
pijn en ander damesleed’ gebaseerd 
op de gelijknamige debuut best-
seller van Liza van Sambeek. On-
der regie van Petra Daalman gaan 
de vrouwelijke leden van de toneel-
verenging de uitdaging aan om ‘Za-
delpijn’ op te voeren waarvan ook 
naast de toneelbewerking een fi lm 
is verschenen. Zadelpijn verhaalt 
over vriendinnen die worstelen met 
vriendschap, liefde, verlies, ziek-
te en ander damesleed. Herken-
baar, vrolijk, soms bitter, dan weer 
een knipoog en ontroerend. Zadel-
pijn is met erg veel succes en zeer 
goede recensies vrij recentelijk – tot 
april 2011 – in de theaters te zien 
geweest. Zadelpijn verhaalt over zes 
vriendinnen die jaarlijks  samen een 
weekje gaan fi etsen in de Sancerre 
in Frankrijk. Uiteraard lijkt het fi et-
sen soms bijzaak, of een alibi om 
vooral een weekje zonder de man-
nen, als vrouwen bij elkaar te zijn. Ze 
lijken het allemaal goed voor elkaar 
te hebben: een liefhebbende echt-
genoot, een succesvolle carrière en 
een stabiele thuisbasis. Toch ziet 
het leven voor de dames er anders 

uit dan ze zich hadden voorgesteld. 
Daar in La douce France bespreken 
zij de vrouwenzaken die alleen vrou-
wen begrijpen. De fi etsweek gaat 
ook nu weer door, maar staat on-
der druk door de gezondheidspro-
blemen van één van de deelnemers. 
Tijdens de fi etsweek komen er naast 
de gebruikelijke irritaties, serieuze 
onvoorziene spanningen bij die de 
vriendschap ernstig onder druk zet 
en de groep voor een groot dilemma 
plaatst. Het ogenschijnlijk zorge-
loze weekje dreigt als een zeepbel 
uiteen te spatten. Naast ontroering, 
zijn er vele komische momenten en 
zal de herkenning zorgen voor een 
eigen beleving van gevoelens. Of 
dat plaatsvervangende schaamte is, 
weggelachen emotie dan wel een 
traan die over de wangen rolt, dat 
is aan u. 
De uitvoeringen op 8, 9 en 16 no-
vember worden gegeven in dorps-
huis De Reede in de Schouwstraat 
14. Aanvang van alle avonden is 
20.15 uur. De zaal gaat om 19:30 
open. Op dit moment zijn er nog 
slechts enkele kaarten te verkrijgen 
via de website van de Rijzenspelers: 
www.rijzenspelers.nl. 

Kippen, duiven en cavia’s
Aalsmeer - De Aalsmeers Konij-
nen- en PluimveeVrienden (A.K.P.V.) 
organiseert ook dit jaar weer een 
grote tentoonstelling met konijnen, 
hoenders, dwerghoenders, cavia’s 
en sierduiven. Deze show is te zien 
in Ranzijn aan de Aalsmeerderweg 
436. Voor dierenliefhebbers is dit 
een unieke kans om zo’n grote ver-
scheidenheid aan dieren te kunnen 
bewonderen in een mooie ruimte. 

Donderdag 7 november worden al-
le ingezonden dieren door erkende 
keurmeesters beoordeeld op kleur, 
bouw, type, gewicht en conditie. 
Voor de fraaiste dieren zijn er prij-
zen te winnen. De offi ciële opening 
is donderdag 7 november om 19.30 
uur. De openingstijden zijn vrijdag 
8 november van 9.00 tot 21.00 uur 
en zaterdag 9 november van 9.00 tot 
16.30 uur. De toegang is gratis. 





 
18   Nieuwe Meerbode  •  31 oktober 2013

Huisbezoek Sint en Pieten 
via Stichting de Binding
Aalsmeer - Stichting de Binding 
neemt Sinterklaas dit jaar weer een 
hoop werk uit handen. Zo assiste-
ren zij de Sint bij zijn huisbezoeken 
op zaterdag 30 november, zondag 
1, woensdag 4 en donderdag 5 de-
cember. Sinterklaas gaat dan van-
af een uur of twee ‘s middags op 
pad om zo veel mogelijk kinderen 
in Aalsmeer en Kudelstaart te be-
zoeken. 
Natuurlijk neemt de Sint ook een 
paar gekke, dwaze, drukke Pietjes 
mee tijdens zijn huisbezoeken. De 
opbrengst komt geheel ten goede 
aan het niet-gesubsidieerde jeugd- 
en jongerenwerk van stichting de 
Binding, zoals de kampen, Kinder-
vakantieweek, buitenspeeldagen 
en de Kerstmusical. De Sint komt 
ook graag bij bedrijven, verenigin-
gen, buurtschappen en dan geldt: 
in overleg zijn andere data moge-

lijk. Wilt u er zeker van zijn dat Sin-
terklaas dit jaar uw huisje niet ver-
geet? Stuur dan een mailtje naar 
sinterklaas@debinding.nl met alle 
contactgegevens. Er wordt dan zo 
spoedig mogelijk een mailtje terug-
gestuurd met een bevestiging van 
de aanvraag. Let op: De tijd waarop 
de Sint langskomt kan iets afwijken 
van de aanvraag, omdat nu eenmaal 
aan heel veel kinderen een bezoek 
gebracht gaat worden! Wacht niet te 
lang, want dat maakt het inplannen 
lastiger. Voor inlichtingen kan ge-
beld worden naar 0297-324272. De 
Sint laat verder weten nog een aan-
tal vacatures te hebben voor extra 
Pieten. Heb jij talent voor over da-
ken lopen, door schoorstenen glij-
den, ben je altijd op tijd, altijd goed 
gehumeurd en boven de 14 jaar 
oud? Stuur dan eveneens een mail-
tje naar genoemd adres. 

Solexfeest in Kudelstaart
Kudelstaart - Verwend door het 
mooie weer en geteisterd door pech. 
Zo beleefden de Solexvrienden uit 
Kudelstaart en De Kwakel hun na-
jaarstocht. Op zaterdag 26 okto-
ber kwamen 32 hobbyisten met hun 
trots naar Kudelstaart om vandaar 
uit een prachtige rit naar Loosdrecht 
en terug te maken. Nog nooit reed 
vanuit Kudelstaart zo’n grote groep 
solexisten weg. Heerlijk weer met 
een gezellig najaarszonnetje maak-
te deze dag tot een feestje. En dat 
er dit keer behoorlijk veel pech on-
derweg was, werd op de koop toe-
genomen. Zo moest gepensioneerd 
Prins Carnaval Kees Scholte maar 
liefst drie keer op de knieën om zijn 
band te plakken. Hij heeft plechtig 
moeten beloven om volgend jaar in 

een nieuwe te investeren. Al prutte-
lend door Het Groene Hart en langs 
de Loosdrechtse Plassen werd uit-
eindelijk toch het lunchrestaurant 
bereikt. Daar was het goed toeven, 
eten en drinken. Met een klein beet-
je tegenwind en veel zon zagen de 
32 kanjers vervolgens toch ook weer 
kans om hoofdzakelijk rijdend Ku-
delstaart te bereiken. En daar wer-
den alle inspanningen beloond met 
stevige snert. Onder het genot van 
een drankje is daarna nog lang na-
getafeld. Voor 2013 zit het er nu op. 
De Solexen worden gepoetst en 
hier en daar gerepareerd. Een flinke 
klodder vaseline gaat er voor zorgen 
dat ze in het voorjaar 2014 weer top 
fit zijn voor opnieuw vier toertochten 
vanuit De Kwakel en Kudelstaart.

Musicus Robbert Tuinhof in 
‘Door de Mangel’ op radio
Aalsmeer - Het programma ‘Door 
de Mangel’ op Radio Aalsmeer ont-
vangt maandag 4 november in de 
negende uitzending opnieuw een 
zeer aansprekende gast. In dit pro-
gramma wordt wekelijks een (on)
bekende Aalsmeerder aan de luiste-
raars voorgesteld en laat kennisma-
ken met zijn of haar muzieksmaak. 
Dit keer is musicus Robbert Tuinhof 
te gast. Deze tenorsaxofonist en be-
stuurslid van KCA is ook nog eens 
actuaris bij een grote verzekeraar. 
Tuinhof zal komende maandag zelf 
de muziek samenstellen en neemt 
een voorwerp mee naar de studio 
welke een belangrijke rol speelt/
heeft gespeeld in zijn leven. Wie 
weet gaat hij nog een stukje spelen. 

Luisteraars kunnen ook live vragen 
stellen aan de gast via het telefoon-
nummer 0297-325858 of via Twitter: 
#DoordeMangel. Daarop volgend 
het programma de ‘Top 10 van...’ 
met deze week de favoriete muziek 
van Frans Sparnaaij, eigenaar van 
een elektrotechnisch installatiebe-
drijf. ‘Door de Mangel’ en ‘De Top 10 
van...’ worden uitgezonden om res-
pectievelijk 19.00 en 20.00 uur op 
105.9 FM en de kabel op 99.0 FM. 

Ook kan geluisterd worden via de 
livestream op internet: www.radio-
aalsmeer.nl. Uitzending gemist ? Het 
programma is ook naluisteren via de 
website van de lokale omroep. Het 
bezoekadres is: Van Cleeffkade 15.

620,- voor Kika
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 26 
oktober is in de Historische Tuin een 
schilderijen- en plantenveiling gehou-
den voor Kika, Kinderen Kankervrij. 
Organisator Wim Piet kijkt tevreden 
terug op het evenement. De belang-
stelling was goed en de opbrengst 
liefst 620 euro. Alle medewerkers en 
sponsors worden bij deze hartelijk be-
dankt voor hun bijdrage. “Ook namens 
Kika”, laat Wim Piet tot slot weten.

Al 20 jaar ‘de Peddelaers’
Aalsmeer - De dames van fietsclub 
‘de Peddelaers’ hebben hun laatste 
fietstocht weer gezellig afgesloten. 
In Hillegom had groepsleidster Tiny 
van Zijverden een nieuw pannen-
koekenhuis ontdekt. Dus dat was 
smullen. Het was weer een fikse 
tocht voor de 21 dames. Ze waren 
bijna allemaal aanwezig ondanks de 
pittige wind! Allen kijken weer te-
rug op een prachtig seizoen met ve-
le leuke fietstochtjes en gezelligheid 
met elkaar. Al meer als twintig jaar 
fiets de groep met elkaar. Ook gaan 
de meeste dames er elk jaar samen 
een paar dagen op uit met hun sta-
len ros. Er wordt al uitgekeken naar 
de volgende driedaagse trip. He-

laas kunnen er geen nieuwe dames 
meer mee!

Feestje aan de Oosteinderweg
Opening gloednieuwe showroom 
Carpentier keukens & wonen
Aalsmeer - Volop lachende ge-
zichten bij Carpentier keukens & 
wonen. Ondanks de tegenzittende 
economie bloeit het Aalsmeerse be-
drijf als nooit tevoren. En dan is ko-
mend weekeinde ook nog eens de 
feestelijke opening van de gloed-

nieuwe showroom. Tijd voor een 
bezoek. Het is deze dinsdag een 
drukte van belang in de showroom 
van Carpentier keukens & wonen 
aan de Oosteinderweg 91. En dat 
komt niet alleen door de klanten. 
Ook de medewerkers roeren zich. 

Het team van Carpentier keukens & wonen.

Ze zijn opgetogen. “Iedereen is vol 
verwachting over komend week-
einde”, vertelt Jeffrey Sauerbreij. 
“Zaterdag en zondag presenteren 
we onze nieuwe showroom. Het is 
spannend, we hebben er hard aan 
gewerkt en zijn erg trots op het re-
sultaat.” De vernieuwing zit hem ze-
ker niet alleen in het uiterlijk. Ook 
het aanbod heeft een flinke impuls 
gekregen. Sauerbreij: “De mensen 
kennen Carpentier van de keukens 
en de houten vloeren. In die seg-
menten hebben we een rijke histo-
rie van ruim 50 jaar. Maar nu kan 
iedereen ook bij ons terecht voor 
tegelvloeren, gietvloeren, deuren, 
meubels en woonaccessoires. Ei-
genlijk alles wat nodig is om je wo-
ning helemaal af te maken.”

Persoonlijk
Keukens blijven het paradepaardje 
van Carpentier keukens & wonen. 
Sauerbreij: “We hebben een inspi-
rerende showroom met 3D-studio 
en steken veel tijd in het in kaart 
brengen van wensen. Zo doen we 
meerdere ontwerprondes en gaan 
we dikwijls bij de klant thuis op 
bezoek. Daarnaast onderscheiden 
we ons met persoonlijke opleve-
ring door de adviseur. Die betrok-

kenheid gaan we ook in ons nieuwe 
aanbod aan de dag leggen.” En bij 
een nieuw aanbod, daar hoort ook 
een nieuw uiterlijk bij, meende Sau-
erbreij. Resultaat: Een fris nieuw lo-
go en een gloednieuwe websi-
te, beiden ontwikkeld door Merk-
tuig uit Amsterdam. Sauerbreij: “We 
hebben ook een nieuwe slogan: 
‘Dan weet je het zeker’. Zo bena-
drukken we dat je op ons kunt ver-
trouwen.” Sauerbreij belooft zelfs 
een ‘100% slagingsgarantie’. “Ik 
durf te zeggen: wij kunnen ieder-
een geweldig helpen voor een zeer 
scherpe prijs. Vandaar die belofte – 
het is beslist geen loze kreet.”

Dit weekeinde feest
Zaterdag en zondag volgt de vuur-
doop voor Carpentier keukens & 
wonen. 

Een feestelijk openingsweekeinde 
met kookdemonstraties, een wijn-
proeverij, lekkere hapjes en kou-
de prosecco. Klanten maken kans 
op een half uur gratis advies door 
een interieurontwerper en ook aan 
de kinderen is gedacht. “En voor ie-
dereen ligt er een cadeautje klaar”, 
verklapt Sauerbreij. Dat u het maar 
weet. U bent van harte uitgenodigd.

Verkennend initiatief
Groenten voor Voedselbank
Aalsmeer - Voedselbank Aalsmeer 
en ecoloog Franke van der Laan ver-
kennen momenteel een initiatief voor 
een kwekerij die biologische groente 
gaat telen voor de Voedselbank. Het 
is de bedoeling om de kas volgend 
voorjaar in bedrijf te hebben. Eco-
loog Franke van der Laan, waar mee 
wordt samengewerkt, is actief bij veel 
initiatieven op het gebied van duur-
zaamheid en biologische landbouw in 
Noord Holland. Het idee biedt in veel 
opzichten toegevoegde waarde. Niet 
alleen gezond eten voor de cliënten 
van de Voedselbank, maar een leeg-

staande kas kan zo bijvoorbeeld een 
nuttige functie krijgen. Vrijwilligers 
kunnen meehelpen en nog belangrij-
ker is, dat dit ook geldt voor de cliën-
ten, die zo zelf ook een bijdrage kun-
nen leveren aan hun pakket. Voor de 
gemeente kan het ook interessant zijn 
om zo mensen met een uitkering zin-
volle dagbesteding te bieden of te hel-
pen reintegreren. Om het geheel, ook 
financieel, voor elkaar te krijgen is een 
ingewikkeld proces. Maar intussen 
is een eerste stap gezet: er zijn twee 
aanbieders van kassen waar momen-
teel gesprekken mee worden gevoerd. 

Veel mooie vogels op show!
Aalsmeer - De jaarlijkse tentoon-
stelling presenteerde de vereniging 
van Vogelvrienden voor Aalsmeer en 
omstreken afgelopen donderdag tot 
en met zondag. In het Wellantcolle-
ge werden door de vele bezoekers 
de ogen uitgekeken. “Wat veel soor-
ten en zo mooi gekleurd.” De vogels 
zijn voor aanvang van de show be-
keken door erkende keurmeesters. 
De bezoekers konden aan de hand 
van de beoordelingen en de prijzen-
linten zien welke vogels hoge ogen 
hadden gegooid. En het leek bijna 

wel of de kampioen wisten dat ze 
ook heel mooi bevonden waren! In 
totaal waren 286 vogels te bewon-
deren. Ook hele aparte soorten, zo-
als Kakatoes, kleine Cubavinkjes en 
aparte kanaries en tropische vogel-
tjes. Veel complimenten hebben de 
leden gekregen voor de open voliè-
re, waar de bezoekers konden lopen 
tussen rond vliegende vogels. Een 
prachtige show, die gratis te bezoe-
ken was. Helemaal top en ook leer-
zaam. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Superdroom Kudelstaarters
Kudelstaart - Zaterdag 19 okto-
ber zou weleens een onvergetelijke 
dag kunnen worden voor Len, Jolan-
da, Emma en Tijn uit Kudelstaart. Zij 
werden deze dag in alle vroegte opge-
haald door twee vrijwilligsters voor een 
Superdroomdag, aangeboden en ge-
heel verzorgd door Stichting Droom-
dag. Stichting Droomdag verzorgt de-
ze dagen voor gezinnen, waarvan één 
van de ouders een langdurige onco-
logische aandoening heeft en op de-
ze manier een dag hun zorgen kunnen 
vergeten. Tijdens het dagje uit werd de 
familie begeleid door twee vrijwilligers 
van Stichting Ambulancewens, die 
mama Len de hele dag hebben rond 
gereden in een prachtige ambulan-
ce. In alle vroegte richting de familie 
op weg naar een locatie in Zeewolde, 
waar later bleek, alles mogelijk was. 

Rekening houdend met de, vaak nog 
onvervulde dromen, én mogelijkhe-
den van het gezin, die door een eerder 
intakegesprek door de vrijwilligsters 
waren ontfutseld. Verrast zijn ze ze-
ker. Van een activiteit op grote hoog-
te, tot een ervaring op stand, waarvoor 
alle kruispunten en rotondes werden 
afgesloten voor overig verkeer. Ook 
een heerlijk verwenmoment was inge-
pland. De vrijwilligsters van deze dag 
hebben bij Emma en Tijn, de hele dag 
een prachtige glimlach gezien, waar-
door mama Len en mama Jolanda ook 
volop genoten hebben. Werkelijk een 
dag zonder zorgen en vol verrassin-
gen, wat het Droomdaggezin ‘gewoon’ 
verdiend had. Moe, maar erg blij, werd 
het gezin, ‘s avonds weer thuis ge-
bracht, waar zij, met zijn viertjes nog 
verder konden dromen van deze dag!

Lezing in Bindingzaal
Martine Vonk over duurzaam leven 
en moderne gemeenschappen  
Aalsmeer - De auto verruilen voor 
een amish koets hoeft niet, maar 
wat wel kan, komt milieudeskundi-
ge Martine Vonk uitleggen op dins-
dagavond 5 november in de Binding-
zaal van de Doopsgezinde Gemeen-
te. Martine Vonk heeft een studie 
gedaan bij gemeenschappen als de 
Amish en kloosterordes van de fran-
ciscanen en benedictijnen. Zij keek 
hoe die omgingen met het milieu. 
Martine Vonk is gepromoveerd aan 
de VU bij het Instituut voor Milieu-
vraagstukken en het Blaise Pascal 
Instituut en per 1 april 2013 is zij be-
noemd als lector Ethiek en Technolo-
gie bij de Saxion Hogeschool in De-
venter. Daar houdt ze zich bezig met 
de vraag hoe technologische midde-
len en mogelijkheden bijdragen aan 
de kwaliteit van leven van mens en 
natuur. Daarnaast werkt ze vanuit 
haar eigen bedrijf als inspirator, on-
derzoeker en adviseur. Martine Vonk 
spreekt regelmatig over thema’s die 
raken aan duurzaamheid en waar-
den. Tijdens haar zoektocht naar wat 
mensen inspireert tot het maken van 
duurzame keuzes heeft zij de unieke 
kans gekregen om enige tijd te ver-
blijven bij diverse gemeenschappen 
waar anderen niet zo snel aan zul-

len denken. Dinsdagavond 5 novem-
ber is dé gelegenheid om haar ver-
haal te horen en haar vragen te stel-
len. De bijeenkomst wordt gehouden 
in de Bindingzaal van de Doopsge-
zinde Gemeente aan de Zijdstraat 55. 
Vanaf 19.30 uur staan koffie en thee 
klaar. De lezing begint om 20.00 uur. 
In verband met de verwachte grote 
belangstelling wel graag vooraf op-
geven door een mailtje te sturen naar 
cie-duurzaamheid@dgaalsmeer.nl of 
te bellen naar 0297-321538. Na af-
loop van de bijeenkomst wordt een 
vrijwillige bijdrage voor een duur-
zaam doel gevraagd. 
Voor meer informatie: www.
dgaalsmeer.nl.

Foto: Gert-Jan van der Tuuk

Martine Vonk. 

Nieuw: Hairstyling Marsha
Aalsmeer - Na vele jaren in het kap-
persvak gewerkt te hebben bij verschil-
lende salons in Aalsmeer en omgeving 
heeft de 33 jarige Marsha uit Kudelstaart 
de stap van het zelfstandig ondernemen 
gezet. Marsha Hairstyling is de naam 
van haar salon aan de Oosteinderweg. 
De ervaren kapster knipt en kapt zowel 
heren als dames en is gespecialiseerd in 
het knippen van kinderen. Vanaf 15 eu-

ro worden de kids geknipt en gestyled. 
Jongens kunnen kiezen uit verschillen-
de stoere kapsels, terwijl Marsha gega-
randeerd meiden naar huis laat gaan 
met kunstig vlechtwerk in het haar. Naar 
de kapper gaan, wordt voor kinderen bij 
Marsha zeker een feestje, want ze krij-
gen wat lekkers en mogen na afloop een 
cadeautje uitzoeken. Voor meer informa-
tie of een afspraak: 06-41863031.

Optreden van La Musiquette 
tijdens culturele ouderendag
Aalsmeer - Op zaterdag 23 novem-
ber organiseert de ouderencommissie 
Aalsmeer-Kudelstaart de jaarlijkse cul-
turele dag voor ouderen in de burger-
zaal van het gemeentehuis. Tijdens de 
culturele dag, die aanvangt om 15.00 
uur, komen het operette gezelschap La 
Musiquette en het Residentie Revue 
Gezelschap optreden. La Musiquette 
neemt de bezoekers mee op een mu-
zikale operareis door Europa. Veel be-
kende melodieën gaan ten gehore ge-
bracht worden. Na de ‘vakantie’ met 
het operette gezelschap worden twee 
rondes bingo gespeeld en hier zijn fan-
tastische prijzen mee te winnen. Daar-
na volgt een smakelijke broodmaaltijd. 
In de avond is het podium van de bur-

gerzaal voor het Residentie Revue Ge-
zelschap uit Den Haag. Het belooft een 
bijzonder optreden te worden waar ze-
ker van genoten zal worden. De zaal 
is 23 november open vanaf 14.30 uur. 
De toegangsprijs voor de culturele dag 
voor ouderen is 10 euro per persoon. 
Kaarten zijn te koop bij de zorgcentra 
Aelsmeer en Kloosterhof, bij het Boek-
huis in de Zijdstraat, bij Gall & Gall in 
Kudelstaart, bij Annemieke’s Kramerie 
aan de Machineweg, bij Primera op het 
Poldermeesterplein en bij Ridder en Co 
in de Ophelialaan. En, indien voorradig, 
nog te koop aan de zaal. Voor inlich-
tingen kan contact opgenomen wor-
den met Dirk van Leeuwen via 06-
51094994.
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4-Daagse sollicitatiecursus 
voor werkzoekenden 
Regio - Wie momenteel geen werk 
heeft of dreigt zijn of haar baan te 
verliezen kan in 4 dagen leren solli-
citeren tijdens de sollicitatie 4daag-
se van Rooskleurig Coaching. De 
arbeidsmarkt en manier van sollici-
teren zijn de afgelopen jaren sterk 
veranderd. Hoe solliciteert u anno 
2013 en kunt u zich als werkzoe-
kende onderscheiden en profileren 
om hiermee op te vallen bij toekom-
stige werkgevers? Rooskleurig Coa-
ching geeft hiervoor in de tweede 
week van november 2013 een prak-
tische en bondige sollicitatiecur-
sus. Na afloop van de 4daagse cur-
sus kent u de manieren om werk te 
vinden en te solliciteren op de baan 
en bij de werkgever die bij u past! 
Door mee te doen aan de sollicita-
tie 4daagse krijgt u meer inzicht in 
wie u bent en wat u wilt en kunt u 
gerichter solliciteren. U leert waar 
en hoe u het best passende vaca-
tures vindt, onder andere door ge-
bruik van Social Media. U leert ver-
volgens hoe u daarvoor een overtui-
gende sollicitatiebrief kunt maken 
inclusief een werkgericht CV. Ook 
wordt er gewerkt aan het verbete-
ren van uw persoonlijke presentatie 
en gaat u het sollicitatiegesprek oe-

fenen. De sollicitatiebrief, CV en het 
sollicitatiegesprek zijn gebaseerd 
op vacatures die u zelf heeft geko-
zen. In de feedback krijgt u waarde-
volle tips en verbeterpunten aange-
reikt. Alle onderwerpen staan helder 
beschreven in een handig werkboek 
boordevol oefeningen en adviezen. 
De cursus is praktisch en interac-
tief en wordt in groepsverband ge-
geven. Hierdoor kunt u nog meer uit 
de cursus halen. Iedere deelnemer 
kan feedback geven en ontvangen 
en ervaringen en kennis delen. Sol-
licitatietrainer is Rose-Marie Lucas, 
NOLOC erkend loopbaanadviseur 
van Rooskleurig Coaching. Rose-
Marie geeft regelmatig sollicitatie-
trainingen. Deze worden door deel-
nemers als professioneel, persoon-
lijk en praktisch beoordeeld. De sol-
licitatie 4daagse is van maandag 11 
tot en met donderdag 14 november 
van 09.00 tot 11.30 uur in de Biblio-
theek Mijdrecht, Dr. J. van der Haar-
laan 8. Prijs per deelnemer 125 eu-
ro inclusief BTW én werkboek. Aan-
melden kan door te bellen naar 06-
53135015 of door een e-mail te stu-
ren naar info@rooskleurigcoaching.
nl. Meer informatie op de website 
www.rooskleurigcoaching.nl.

Robots in de bibliotheek
Amstelveen – Op zondag 3 no-
vember organiseert de Bibliotheek 
Amstelland samen met de Tech-
nische Universiteit Eindhoven een 
middag vol Robotica. Tijdens de-
ze middag zal een teamlid van de 
robotvoetbalploeg TechUnited een 
Powerpoint presentatie geven over 
de voetbalrobots. Deze presenta-
tie is vooral gericht op volwassenen. 
Daarna kan iedereen kennis maken 
met entertainmentrobot Nao (een 
robot die een dansje kan doen en 
enigszins op een mens lijkt) en ba-
bydino Pleo, een soort knuffelrobot 
die kan lopen, kan zien en reageert 
op stemmen. Het publiek mag hem 
vanmiddag ook aanraken! Tijdens 
het WK RoboCup, dat in juni plaats-
vond in Eindhoven, vonden verschil-
lende wedstrijden tussen robots 
plaats. Zo was er een wedstrijd tus-
sen zorgrobots en gingen ook ver-
schillende reddingsrobots de strijd 
met elkaar aan. Het doel van Ro-
boCup is het aanjagen van de ont-
wikkeling van robottechnologie ten 

behoeve van onze vergrijzende sa-
menleving.
Kortom: een leuke middag voor ie-
dereen die geïnteresseerd is in ro-
bots. Een middag vol Robotica, zon-
dag 3 november bibliotheek Stads-
plein. Eerste deel van 14.00 tot 14.45 
uur en daarna van 14.45 tot 16.30 
uur een doorlopende demonstratie 
van en met de robots. Toegang gra-
tis, reserveren niet nodig, vol is vol.

Auto Maas ondersteunt de 
locale tv omroep
Aalsmeer - Afgelopen week ont-
ving RTV Amstelveen de sleu-
tels van 2 spiksplinternieuwe A-la-
bel auto’s. De nieuwe Leon en de 
nieuwste Toledo werden voorzien 
van de nieuwe huisstijl van de Am-
stelveense omroep, die grote stap-
pen gemaakt heeft naar verdere 
professionalisering en dit wilde Au-
to Maas Aalsmeer niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Beide partijen 
hebben al sinds twee jaar een over-
eenkomst op mobiliteitgebied. Het 
bestuur van de omroep was present 
om de schone, witte auto’s in ont-
vangst te nemen en van RTVA ma-
nager Tarja Braam ontvingen Astrid 
van der Geest en Gerrit Buntsma 
van Auto Maas een prachtige bos 
bloemen als dank. Sinds de komst 
van hoofdredacteur Bert Kuizenga is 
er in korte tijd een nieuwe organisa-

tie neergezet waar Auto Maas een 
heel positief gevoel bij heeft. Samen 
met Jordy de Breet (inmiddels ad-
junct hoofdredacteur), die de eer-
ste toenaderingspogingen voor zijn 
rekening heeft genomen, is de zen-
der vanaf oktober dagelijks te zien 
om 19.00 uur met een uitgebreid 
tv-journaal. Voorheen werden er 11 
items per week uitgezonden, nu 11 
per dag. Dat betekent dat de mo-
biliteit nog efficiënter ingezet moet 
worden om elke dag de medewer-
kers en vele vrijwilligers die betrok-
ken zijn bij de omroep, die binnen-
kort ook in Aalsmeer hoopt te kun-
nen gaan uitzenden, op tijd op de 
verschillende opnamelocaties te 
krijgen. Zowel Auto Maas als RT-
VA zijn bijzonder verheugd met de-
ze verlengde, innovatieve samen-
werking. 

RegioBank in op woningmarkt
Sparen voor huis van 
(klein)kinderen met Eigen 
huis Spaarrekening
Kudelstaart - Ouders en groot-
ouders kunnen voortaan met Ei-
gen huis Sparen van RegioBank te-
gen een aantrekkelijke rente spa-
ren voor de toekomstige woning 
van hun (klein)kinderen. Als Zelf-
standig Adviseur van RegioBank 
in Kudelstaart kan Raadschelders 
& Zn u adviseren over dit nieu-
we product. Met Eigen huis Sparen 
speelt RegioBank in op het voordeel 
van startkapitaal bij het aangaan 
van een hypotheek. De toenemen-
de eisen voor huizenkopers vergro-
ten het belang van startkapitaal al-
leen maar. De maatregelen rondom 
de financiering van een eigen wo-
ning en de richting van de discus-
sie over de hypotheekrenteaftrek 
in Den Haag, vergroten de waarde 
van het inbrengen van startkapitaal 
bij het aangaan van een hypotheek. 
“Startkapitaal levert direct voordeel 
op voor je hypotheek”, geeft Esther 
Raadschelders aan. “Met een start-
kapitaal voor een eigen woning 
hoef je minder te lenen, valt de hy-
potheek mogelijk in een lagere risi-
coklasse en gaan je netto maand-
lasten er op vooruit.” Het inbrengen 
van eigen geld is voor veel mensen 
geen optie. Met name bij starters 
ontbreekt het vaak nog aan de mid-
delen om geld opzij te zetten. “Toch 
is vooruitdenken voor potentiële ko-
pers belangrijk. Sterker, daar kun je 
niet vroeg genoeg mee beginnen”, 
aldus Esther Raadschelders. “Eigen 
huis Sparen van RegioBank is daar-
voor een goede mogelijkheid.” Met 
Eigen huis Sparen kunnen (groot)
ouders sparen voor de toekomsti-

ge woning van hun (klein)kinderen. 
Het is daarbij aantrekkelijk om ge-
bruik te maken van de belastingvrije
schenkingsruimte die de belasting-
dienst biedt. Door het schenkings-
bedrag te storten op Eigen
huis Sparen, kan worden geprofi-
teerd van een gunstige rente van 
momenteel 2,15 % (rentewijzigin-
gen voorbehouden). Esther Raad-
schelders kan hier alles over vertel-
len. Er geldt voor Eigen huis Sparen 
geen minimale of maximale eerste 
inleg. Sparen kan via een maande-
lijkse bijdrage, een jaarlijkse schen-
king of incidentele stortingen. Geld 
opnemen kan op ieder moment. Het 
opgebouwde spaartegoed is vrij op-
neembaar als het wordt gebruikt 
voor de aankoop van een woning of 
bouwgrond voor een woning. Maar 
ook voor het aangaan van een huur-
contract of het aflossen van een hy-
potheek. In de overige gevallen zijn 
0,5 % opnamekosten verschuldigd. 
De kracht van RegioBank is terug 
te brengen naar twee woorden: Re-
gio en Bank. ‘Regio’ staat voor per-
soonlijk, in de buurt, nuchter en di-
rect. ‘Bank’ staat voor solide en be-
trouwbaar. RegioBank kiest ervoor 
om te bankieren zoals het bedoeld 
is. Met de bank in de buurt en de 
klant centraal. RegioBank werkt met 
meer dan 500 Zelfstandig Adviseurs 
door heel Nederland. In Kudelstaart 
aan de Einsteinstraat 115 in het win-
kelcentrum is Raadschelders & Zn 
gevestigd. Een kantoor waar u mak-
kelijk binnenwandelt en één vas-
te contactpersoon heeft. Loop eens 
binnen. U bent van harte welkom. 

Nominatie negen kwekers 
voor Dutch Flower Awards
Aalsmeer - Dutch Flower Group 
(DFG) heeft dit jaar weer negen 
kwekers genomineerd voor de Dut-
ch Flower Awards 2013. De onder-
scheidingen worden uitgereikt in 
de categorieën snijbloemen, plan-
ten en buitenlandse leveranciers. 
De criteria voor de keuze van de ge-
nomineerden zijn onder meer be-
trouwbaarheid, maar ook thema’s 
als innovativiteit en verduurzaming.
Het is voor de twaalfde achtereen-
volgende keer dat de wereldwijd 
opererende familie van handelsbe-
drijven met de Dutch Flower Awards 
haar ketenpartners, de kwekers, in 
de schijnwerpers zet. De feestelij-
ke bekendmaking van de winnaars 
vindt plaats op de FloraHolland 
Trade Fair Aalsmeer op donderdag 7 
november om 15.00 uur in de DFG-
stand. Bij de snijbloemen zijn de 
nominaties gegaan naar Meewis-
se Roses, Beyond Chrysant en P.J. 
Noordam. In de categorie Planten 

zijn V.C. Hooftman Boomkwekerij, 
Levoplant en SV.CO genomineerd 
voor de Dutch Flower Awards 2013.
De kwekers Latitude O Farms (Ecua-
dor), Lanoyce Nurseries (Verenigd 
Koninkrijk) en Prim’Rose (Marokko) 
zijn de genomineerde buitenland-
se leveranciers. Marco van Zijver-
den, CEO van Dutch Flower Group: 
“De Dutch Flower Awards staan dit 
jaar speciaal in het teken van groei 
binnen de keten door partnership: 
met de open samenwerking waar-
op de aanpak van alle Dutch Flo-
wer Group bedrijven is gebaseerd, 
groei realiseren voor alle ketenpart-
ners. In toenemende mate werken 
wij op structurele wijze samen met 
kwekers om samen met onze klan-
ten invulling te geven aan groei. Dit 
doen wij door middel van kennisde-
ling, uitwisseling van marktinforma-
tie en door vorm te geven aan ver-
bindende thema’s op de jaarlijkse 
Leveranciersdagen.”

Succesvol Netwerken voor 
startende ondernemers
Aalsmeer - De gemeentes 
Aalsmeer en Amstelveen organi-
seren een programma ‘Succesvol 
Netwerken’ voor ondernemers. Dit 
programma faciliteert (startende) 
ondernemers in het ondernemer-
schap door individuele coaching, 
masterclasses en netwerken ge-
durende drie maanden. Zaai is 
een evenement voor starters, ge-
vestigde ondernemers en ande-
re geïnteresseerden. Succesvol-
le ondernemers zullen op inspire-
rende wijze hun ervaringen delen 
en uiteraard is er volop gelegen-
heid te netwerken. Tijdens en na 
afloop van deze bijeenkomst kun-
nen ondernemers zich kosteloos 
inschrijven voor het programma 
‘Succesvol Netwerken voor on-
dernemers’. Het startschot voor dit 

programma wordt gegeven tijdens 
het netwerkevent ‘Zaai 2013’ op 
donderdag 14 november in Am-
stelveen. Dit programma, dat kos-
teloos wordt aangeboden door 
de gemeentes Aalsmeer en Am-
stelveen, biedt plaats aan twin-
tig ondernemers. Wethouder Ad 
Verburg van Economische Zaken: 
“Als gemeente vinden wij het van 
groot belang ondernemers zoveel 
mogelijk te faciliteren. Het blijkt 
dat het met name in de eerste ja-
ren van het ondernemerschap van 
groot belang is om te bouwen aan 
een goed netwerk. Wij willen hier 
graag aan meehelpen. Bovendien 
worden de ondernemers gecoacht 
en kunnen ze masterclasses vol-
gen.” Aanmelden voor dit event 
kan via www.aanmelder.nl/zaai.

Demonstratiedagen Bose 
VideoWave® bij Hartelust
Aalsmeer - Op de zaterdagen 2 en 
9 november is iedereen van harte 
welkom bij Hartelust aan de Oost-
einderweg 279 om het Bose Video-
Wave® entertainment system te er-
varen. De enige hdtv met een com-
pleet ingebouwd Bose home cine-
ma- en muzieksysteem.

Het Bose VideoWave entertain-
ment system maakt het plaatsen 
van meerdere luidsprekers en aan-
leggen van bedrading door de hele 
kamer overbodig, zonder dat dit ten 
koste gaat van het geluid. Dit kan 
dankzij de integratie van het home-
cinemageluidsysteem, compleet 
met zestien luidsprekers, achter het 
LED-beeldscherm. Deze innovatie 
van Bose zorgt voor een home-ci-
nemaervaring zonder aparte luid-

sprekers, basmodule of luidspre-
kerkabels. De VideoWave-lijn be-
staat uit een 55-inch en een 46-inch 
scherm. Kenmerken zijn onder an-
dere een LED-backlit beeldscherm, 
een verfijnd industrieel ontwerp en 
een clickpad-afstandsbediening die 
zorgt voor een gemakkelijke en in-
tuïtieve bediening van de tv en aan-
gesloten bronnen. Geïnteresseerd in 
de Bose VideoWave? Dan zeker op 
2 of 9 november langs bij Hartelust 
voor een persoonlijke demonstratie. 
Tijdens de demodagen maken klan-
ten kans op een draadloze hoofdte-
lefoon van Bose en in de maand no-
vember mag het VideoWave system 
vrijblijvend thuis getest worden. Kijk 
voor meer informatie op de websi-
te van Hartelust of neem contact op 
via 0297-326454.

Kom proefrit maken!
De Mitsubishi Outlander 
PHEV nu in de showroom
Aalsmeer - Hij is gearriveerd! De 
Mitsubishi Outlander PHEV staat 
vanaf nu in de showroom van Auto-
bedrijf van Yperen uit Aalsmeer en 
Mijdrecht. Een prachtige 100% SUV 
met onder andere standaard 4WD, 
een trekvermogen van 1500 kilo en 
automaat. Maar wat hem echt bij-
zonder maakt: Met deze Plug-in Hy-
brid wordt dagelijks liters brandstof 
bespaard. En alsof dat nog niet in-
teressant genoeg is: ook financi-
eel valt er veel voordeel te behalen. 
Slechts 7% bijtelling bijvoorbeeld. 
‘Heel gewoon’
PHEV verwijst naar de Plug-in Hy-
brid-uitvoering van de Outlander. 
Hij kan voor 100% elektrisch rij-
den, maar ook op benzine of op een 
combinatie van benzine en elek-
triciteit. In de combinatie benzine-
elektrisch heeft de PHEV een ac-
tieradius van maar liefst 900 kilo-
meter en wordt liters brandstof be-
spaard. Onafhankelijke autojour-
nalisten roemen naast de hybride-
aandrijving, ook de vanaf-prijs van 
slechts € 39.990,- en de bijtelling van 
maar 7%, wat (bij een belastingta-
rief van 42%) neerkomt op zo’n €98,- 
per maand. Behalve het bijzondere 
en toch zo ‘heel gewone’ hybride-
rijden noemden testrijders als plus-
punten de fijne hoge zit, het uitste-
kende zicht rondom en de zee aan 
ruimte die de PHEV biedt. Behal-

ve de uiterst voordelige vanaf-prijs 
van de PHEV, valt er voor onder-
nemers zeker dit jaar extra fiscaal 
voordeel te behalen met deze Out-
lander. Dankzij zijn aandrijving met 
een stille, spaarzame benzinemotor 
met twee elektromotoren, komt hij 
in aanmerking voor een aantal sub-
sidies en aftrekmogelijkheden voor 
milieu-investeringen. Voor onderne-
mers kan dat voordeel oplopen tot 
tienduizenden euro’s. De bijtelling 
bedraagt zoals gezegd slechts 7% 
en tot 2016 hoeft bovendien geen 
wegenbelasting betaald te worden. 
Schaft u de PHEV als ondernemer 
dus nog in 2013 aan, dan profiteert 
u nog optimaal van de nu nog gel-
dende overheidsregelingen. Auto-
bedrijf van Yperen rekent het exacte 
bedrag graag voor u uit. Zo’n bijzon-
dere auto als de Mitsubishi Outlan-
der PHEV verdient een uitgebreide 
proefrit. Voel de kracht van de 4WD, 
ervaar hoe zuinig deze SUV met zijn 
brandstof omgaat en laat u overtui-
gen. 

Op goed gewicht en weer 
fit met Lifestyle cursus
Uithoorn - De behoefte om af te val-
len of zich fitter te voelen staat waar-
schijnlijk met stip op nummer één op 
de wenslijst van velen. Door het vol-
gen van de cursus lifestyle blijkt dat 
deze wens op een vrij eenvoudige 
wijze in vervulling kan gaan. De ini-
tiatiefnemers van deze cursus: Vic-
kie van Zijverden-Bartlett, Mari-
na van der Veldt en Gerrit Oudena-
ren zeggen hierover het volgende: 
“Wat wij onze cursisten leren is zich 
op een ontspannen manier leren be-
wegen en dat kan voor iedereen ver-
schillend zijn. Dat hoeft niet per defi-
nitie heel fanatiek te zijn, wij passen 
de oefeningen aan naar vermogen. 
Eigenlijk zijn wij het voorportaal van 
de sportschool.” De thema avonden 
gaan over voeding en lifestyle. Want 

niet alleen bewegen is goed, ook het 
nuttigen van de juiste voeding blijkt 
een probaat middel om uiteindelijk 
te komen op een goed gewicht en je 
weer fit te voelen. De cursus bestaat 
uit 12 wekelijkse bijeenkomsten: per-
soonlijke coaching, gewicht meten, 
informatie gezondheid en voeding; 
leren bewegen op eigen niveau. De 
kosten bedragen 62,50 euro inclu-
sief consumpties. Start dinsdag 5 no-
vember. Het adres is: Schumanflat 87, 
1422 EZ Uithoorn. Inloop 19.15 uur, 
start 19.30 uur. Trek vooral makkelijk 
zittende kleding aan! Voor meer in-
formatie of reservering: Vickie info@
seemenow.nl of 0611465419, Mari-
na marinavanderveldt@gmail.com 
of 0647228007, Gerrit info@mens- 
balans.nl of 0655371951.

Oudercontactavond over het 
belang van goede darmflora
 Aalsmeer - Steeds meer studies to-
nen aan dat het hebben van een ge-
zonde darmflora niet alleen voorwaar-
de is voor een goed werkend immuun-
systeem en om voldoende energie te 
hebben, maar ook dat de kwaliteit van 
de darmflora een belangrijke rol blijkt 
te spelen in gedrag, geheugen, con-
centratievermogen en emoties. Er zijn 
echter steeds meer mensen en voor-
al kinderen die een slechte darmflo-
ra hebben. Een baby krijg tijdens de 
geboorte de kwaliteit van de darmflo-
ra van de moeder mee en deze kan 
uitrijpen door onder andere borstvoe-
ding. Aangezien veel moeders onder 
invloed van de orale anticonceptiepil 
en/of antibioticagebruik een slechte 
darmflora hebben en doordat steeds 
minder moeders borstvoeding geven, 
is de start voor een baby om een goed 
darmflora op te bouwen al moeilijk. 
De slechte kwaliteit van de huidige 
voeding, de grote hoeveelheid koolhy-

draten die er vaak gegeten wordt en 
de vaccinaties maken het nog moei-
lijker voor een kind om een gezonde 
darmflora te ontwikkelen. Hierdoor 
wordt de kans op het krijgen van een 
allergie en/of gedragmatige klachten 
enorm vergroot. Wil je meer weten 
over dit onderwerp of graag in contact 
komen met ouders die kiezen voor 
een natuurlijke en gezonde opvoe-
ding? Dan ben je van harte welkom! 
Tevens kun je je aanmelden voor de 
oudermaillijst. Hierdoor is het moge-
lijk om bij vragen of met tips en idee-
en elkaar te bereiken. De oudercon-
tactavond is op woensdag 13 novem-
ber van 20.00 tot 22.00 uur en wordt 
georganiseerd door Catinka Rabbers- 
Dekker. De avond is gratis en wordt 
gehouden in haar praktijk ‘Catinka, 
met het oog op gezondheid’ in de Wil-
genlaan 14. Wel graag van te voren 
aanmelden via de mail info@catinka.
nl of telefonisch 0297-363848. 

Kaartverkoop van start
Weer Wandel Gangen Menu 
Aalsmeer - Op donderdag 21 no-
vember wordt weer een Wandel Gan-
gen Menu georganiseerd in Aalsmeer 
Centrum. Met een kaart voor het Wan-
del Gangen Menu eten deelnemers op 
een avond op vijf verschillende loca-
ties. Behalve met lekker eten worden 
zij ook verwend met goede livemuziek. 
Een leuke avond om met familie, vrien-
den of collega’s uit eten te gaan. Op 
deze derde donderdag in november 
mag ook de Beaujolais Nouveau weer 

uit de fles. Bij café bar Joppe en ca-
fé De Praam wordt daarom naast een 
heerlijk gerechtje ook een glas Beau-
jolais geserveerd. Kaarten à 27,50 eu-
ro voor het Muzikaal Wandel Gangen 
Menu zijn vanaf vrijdag 1 november 
te koop bij de deelnemende restau-
rants de Halve Maen in de Dorpsstraat 
24, De Oude Veiling in de Marktstraat 
19 en Het Wapen van Aalsmeer in de 
Dorpsstraat 15. Voor meer informatie 
www.aalsmeercentrum.nl.
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Start van club 
crosscompetitie

Uithoorn - Vanaf aanstaande zon-
dag 3 november start de club cros-
scompetitie van UWTC op een par-
cours rondom sportpark Randhoorn. 
Inschrijven vanaf 09.30 uur. De wed-
strijd start om 10.30 uur. Inschrijf-
geld: jeugd 1 euro, vanaf nieuwelin-
gen 2 euro. Basislicentie verplicht en 
deelname is op eigen risico.

Doe ook mee!
Kerstmusical door kinderen: 
‘Kerstmis vier je samen’
Aalsmeer - Dit jaar hebben de Kar-
melparochie en de Doopsgezinde 
Gemeente de handen ineen gesla-
gen om gezamenlijk een kerstmusi-
cal op de planken te brengen. ‘Sa-
men’ gaat over de familie Van Zon-
deren die kerstmis wil vieren. Op 
zolder hebben ze tussen de kerst-
spullen een zwarte doos gevonden, 
waarin een mooi oud muziekdoos-
je zit. Ze moeten echter tot Kerst-
mis wachten om het te laten spe-
len. Als het dan eindelijk zover is, 
blijkt het kapot te zijn. Hoe nu ver-
der? Wie kan het maken? Zou opa 
een oplossing weten? Of de elektri-
cien? En zoals altijd komt het met 
dit verhaal en het muziekdoosje ook 
weer in orde. Na de herfstvakantie 
gaat begonnen worden met oefenen 
met een groep kinderen die graag 
zingen en toneelspelen. De groep 
maakt kennis met elkaar en hoort 
de liedjes en leest in het script. 
Daarna krijgt iedereen een rol en 
beginnen de echte repetities. De re-
petities zijn op zaterdagen van 14.30 

tot 16.00 uur in de Karmelkerk aan 
de Stommeerweg en maandagen 
van 15.30 tot 17.00 uur in de Doops-
gezinde kerk in de Zijdstraat. In bei-
de kerken zal een uitvoering gege-
ven worden op 15 en 22 december. 
Vind je het leuk om mee te doen met 
de musical en ben je tussen 9 en 13 
jaar oud? Stuur dan een mailtje naar 
westhill@dgaalsmeer.nl , waarna je 
welkom bent op de repetities. 

Dromen van zeezeilen en 
meer op Kinderkunstzolder
Aalsmeer - “Toon me een kinder-
tekening van een zeven jarige en 
ik voorspel je zijn of haar toekomst 
durf ik voorzichtig te zeggen.” De te-
keningen van leerlingen van Samen 
Een zijn daar sprekende voorbeel-
den van. Met kleurecht pastelkrijt 
maakten de kinderen een zelfpor-
tret met een toekomstdroom. De ze-
venjarige Storm uit Aalsmeer wil ka-

pitein worden en Roos droomt van 
zeezeilen. Ruim dertig van deze te-
keningen zijn vanaf volgende week 
met de foto’s van de kinderen er-
bij te zien op de Kinderkunstzolder 
van het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat. De expositie gaan bekijken 
kan iedere donderdag tot en met 
zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.
Foto en tekst: Annefie van Itterzon

Basketbal Aalsmeer
Eerste winst jeugdteam U12 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdagmid-
dag 26 oktober speelde het jong-
ste team van Basketbalvereniging 
Aalsmeer (jongens en meisjes onder 
12 jaar) een puike wedstrijd tegen het 
team van Blue Stars uit Diemen. Na 
een moeizame start dit seizoen heeft 
het team van de U12 steeds betere 
resultaten behaald. Zaterdag hebben 
de meiden en jongens laten zien dat 
zij het zeker waard zijn om in compe-
titieverband te spelen, want voor die 
kleintjes is het niet altijd zeker dat ze 
aan een competitie kunnen deelne-
men. Het team heeft in het veld la-
ten zien dat zij als een echt team met 
elkaar samen kunnen spelen en met 
hun goede mentaliteit en enthousias-
me kwamen ze dit keer heel ver. Hun 
goede teamwork, heel veel zin in de 
wedstrijd en vooral een sterke wil om 
een wedstrijd te winnen, leidde er-
toe dat de U12 van BV Aalsmeer de 
winst van 41–31 in de wacht kon sle-

pen. Het team heeft bij het aanwe-
zige publiek een hele goede indruk 
achter gelaten en kon met een goed 
en voldaan gevoel naar huis.

Mooie afronding van goed seizoen

Joey Nap ook kampioen 
BMX West competitie
Aalsmeer - Het seizoen zit er op 
voor Joey Nap. Nadat hij vorige 
week kampioen van de Top Com-
petitie was geworden, stond afge-
lopen zondag de laatste wedstrijd 
van de BMX West Competitie voor 
bmx’ers uit Noord- en Zuid-Hol-
land en Utrecht op het programma. 
De competitie gaat over totaal ne-
gen wedstrijden, waarvan de twee 
slechtste resultaten afvallen. Joey 
was eigenlijk al kampioen, omdat 
hij niet meer was in te halen qua 
puntenaantal. De Aalsmeerse cros-
ser wilde het seizoen mooi afron-
den, de wedstrijd was tenslotte op 

zijn thuisbaan van de UWTC in Uit-
hoorn. Joey sloot inderdaad in stijl 
af, hij pakte de winst. Het was offici-
eel: Kampioen BMX. Na afloop van 
de wedstrijd was de prijsuitreiking 
en kreeg Joey de grootste beker en 
de kampioen’s trui uitgereikt. Het 
was een super jaar voor de BMX-
rijder met resultaten om trots op 
te zijn: Vierde op het Nederlands 
Kampioenschap, kampioen afdeling 
West en eerste bij de Nationale Top 
Competitie. Joey hoopt dit volgend 
jaar een mooi vervolg te geven in ei-
gen land op het WK BMX in Ahoy 
Rotterdam.

Hoofdprijs voor Jort Jaspers
Pompoenenspeurtocht voor 
kinderen in Centrum succes
Aalsmeer - De vierde pompoenen-
speurtocht in het Centrum afgelo-
pen zaterdag 26 oktober was weer 
een groot succes. Bijna 150 kinde-
ren gingen op deze heerlijke herfst-
dag op zoek naar de verstopte pom-
poenen met lichtjes in de etalages 
van de winkels in het Centrum. Het 
wordt bijna een traditie, de pom-
poenspeurtocht in het Centrum op 
de laatste zaterdag van de herfstva-
kantie. In vijftien winkels verspreid 
door het centrum stonden verlich-
te pompoenen. Met behulp van een 
plattegrondje dat opgehaald kon 
worden bij de speciale Halloween-
kraam in de Zijdstraat konden de 
kinderen op zoek naar de pompoe-
nen. Op de kraam lag voor alle deel-
nemers een zakje snoep klaar en wie 
wilde kon geschminkt worden door 
de jongedames Lotte en Nikki van 
het promotieteam. Tussen 13.00 en 
15.30 uur was het een drukte van je-

welste in de straten met kinderen en 
hun ouders op zoek naar de pom-
poenen. Ook dit jaar waren er veel 
verklede kinderen op pad. De ver-
klede kinderen mochten gratis op 
de foto bij Foto Kruyt, meer dan 60 
kinderen gingen op de foto. Slage-
rij Ron Steen trakteerde op pompoe-
nensoep wat ook zeer in de smaak 
viel bij het winkelend publiek. 140 
Kinderen wisten alle pompoenen 
te vinden. Direct na afloop van de 
speurtocht werden de prijswinnaars 
getrokken en gebeld. De 20 prij-
zen die beschikbaar waren gesteld 
door de deelnemende winkeliers in 
Aalsmeer Centrum, konden zater-
dagmiddag meteen opgehaald wor-
den bij de Wereldwinkel. De hoofd-
prijs, een Spacescooter, is gewon-
nen door Jort Jaspers uit Aalsmeer. 
Hij was erg blij met zijn prijs, maar 
ook de andere prijzen vielen in de 
smaak bij de prijswinnaars. 

Kinderopvang Snoopy al 
dertig jaar een begrip!
Leimuiden - “Het lijkt als de dag 
van gisteren!” Directeur en opricht-
ster Jolanda van Tol is aan het woord 
en vindt de tijd omgevlogen. Ze ver-
telt hoe het dertig jaar geleden al-
lemaal begon. Ze was destijds vijf-
tien jaar oud en wilde kraamver-
zorgster worden: “Ik was echter te 
jong voor de opleiding, maar dat het 
iets met kinderen zou moeten wor-
den, stond als een paal boven water. 
Dus volgde ik de opleiding Kinder-
verzorging/Jeugdverzorging (KVJV). 
Na mijn diplomering kwam ik echter 
niet ‘aan de bak’. Ik was nog steeds 
te jong en had geen ervaring. Op 
een dag reed ik op mijn brommer-
tje vanuit mijn woonplaats De Kwa-
kel naar de kapper in Leimuiden en 
kwam langs speeltuin ‘De Peppel’. 
Daar stond een oud gebouwtje bij. 
Vraag me niet waarom, maar ik ben 
aan de mevrouw, die daar al brei-
end zat op te passen op de spelende 
kindjes, gaan vragen wat er met dat 
gebouwtje zoal gebeurde. Het ant-
woord was dat het clubhuis zo nu en 
dan werd verhuurd, maar geen stan-
daard huurder had. Eenmaal thuis 
meldde ik mijn ouders dat ik het ge-
woon zelf ging doen! Ik kwam met 
het bestuur van de speeltuin over-
een dat ik voor vijf gulden per dag-
deel het gebouw mocht huren! Zo is 
het peuterspeelzaal-idee geboren. 
Ik zette een advertentie met de vol-
gende tekst: ‘Speelgoed, meubels en 
kindjes gevraagd’ en heb een NAW 
lijst opgevraagd van peuters bij de 
gemeente. Eigenlijk ben ik heel bru-
taal gaan vragen wie er wilde ko-
men spelen voor slechts twee gul-
den vijftig voor een ochtendje. Daar-
naast had ik diverse baantjes om de 
boel te bekostigen, maar Snoopy 
was geboren!” Het stripfiguurtje op 
een skateboard heeft Jolanda overi-
gens zelf getekend en het is het lo-
go gebleven van de kinderopvang. 
Ze komt uit een ondernemersgezin 
en had er alle vertrouwen in dat dit 
ging slagen. Ondertussen studeer-
de ze verder en volgde onder ande-
re de opleiding Kinderopvang Ma-
nagement aan de HBO. Na vijf jaar 
kon het niet anders dan dat er uit-
gebreid werd. Vriendin Femmy Se-
verin-Vrolijk werd erbij gehaald zo-
dat ze wekelijks vier speelochtenden 
aan konden bieden. Met trots vertelt 
Jolanda: “En Femmy werkt na vijfen-
twintig jaar nog steeds bij ons!” Na-
dien is Snoopy enorm gegroeid en 
zette Jolanda alle baantjes opzij om 
zich volledig te richten op de kinder-
opvang. Er werd door Snoopy con-
tinu ingespeeld op de ontwikkelin-
gen in kinderopvangland. Om er nu 

geen opsomming van jaartallen van 
te maken zegt Jolanda dat haar peu-
terspeelzaal die ooit begon met drie 
spelende kindjes inmiddels uitge-
roeid is naar vijf locaties, met acht 
kinderdagverblijfgroepen en negen 
groepen buitenschoolse opvang; 
twee locaties in Kudelstaart, een in 
Woubrugge en twee in Leimuiden, 
waar tevens het centrale bureau ge-
vestigd is. Ze benadrukt dat voor-
al de BSO tegenwoordig niet meer 
weg te denken is uit het kinderop-
vang concept. 

Feest
“Zonder al mijn medewerkers (het 
zijn er inmiddels vijfenzeventig) had 
ik dit natuurlijk nooit kunnen berei-
ken. Ik ben hen dan ook zeer dank-
baar. We doen het echt met z’n al-
len. Het is een mooi en gezellig be-
drijf waarin kwaliteit hoog in het 
vaandel staat en iedereen aan mee-
denkt. Zelf ben ik vooral op het cen-
trale bureau aanwezig om de boel 
aan te sturen en draaiende te hou-
den. Een keer per jaar ga ik met de 
BSO kinderen overigens een week 
op kamp in de meivakantie. Dat is 
echt fantastisch om te doen. Hier 
ging het mij dertig jaar geleden ten-
slotte om. De kinderen: Heerlijk!” Jo-
landa is nog steeds zeer enthousiast 
over haar onderneming. Ze wil graag 
haar man Ton in het zonnetje zetten. 
Hij is vanaf 2006 officieel in dienst 
en verzorgt het onderhoud van de 
locaties, regelt het wagenpark en 
doet de inkoop. Ze sluit haar ver-
haal af: “Op 28 september was ons 
dertig jarig jubileum dan ook een 
feestje waard. We hadden het speel-
kasteel in Hoofddorp afgehuurd. Er 
was een bijzondere goochelaar, een 
clown, limonade, taart en een heer-
lijk buffet. Maar liefst zevenhonderd 
gasten, groot en klein, hebben zich 
deze middag geweldig vermaakt. 
Wethouder Rik Rolleman deed een 
woordje over waarom de voorzie-
ning kinderopvang zo goed is voor 
kinderen en dat Snoopy inmiddels 
een begrip is in de omgeving. Ook 
Femmy en mijn secretaresse Miran-
da Rellum hadden leuke anekdotes 
over het toen en nu. Het voelde als 
een warm bad.” Voor meer informa-
tie, aanmelding, de exacte adressen, 
of om een afspraak te maken voor 
een rondleiding op een van de lo-
caties, kijk op de website: www.kin-
deropvangsnoopy.nl of bel met het 
centrale bureau 0172-500512. “Tot 
ziens, tot Snoopy!”, besluit Jolanda 
haar verhaal. Foto: Catja de Rijk.

Door Miranda Gommans

Campagne gemeente en politie:
Fietsverlichting: Ik wil je zien!
Aalsmeer - Het wordt steeds 
vroeger donker, de fietsverlich-
ting moet weer aan. Veel mensen 
doen dit keurig, maar soms is er 
een reminder nodig. Vooral scho-
lieren blijken relatief vaak zon-
der licht aan fietsen. Gemeenten 
voeren daarom samen met poli-
tie in november en december weer 
de fietsverlichtingscampagne on-
der het motto ‘Ik wil je zien’. Deze 
boodschap heeft een dubbele be-
tekenis: ik vind je leuk/belangrijk 
én ik wil dat je veilig thuis komt. 
Wethouder Verkeer Ad Verburg: “Ik 
constateer dat het vaak levensge-
vaarlijk is met fietsers zonder licht. 
Daarom roep ik ouders dan ook op 
de fietsverlichting van hun kinde-
ren te controleren. We gaan als ge-
meente samen met politie en Vei-
lig Verkeer Nederland ook extra 
controles uitvoeren.” Er vallen nog 
steeds relatief veel slachtoffers on-
der fietsers die in het donker op 
pad zijn. Vooral jongeren lopen ri-
sico bij een ongeval betrokken te 
raken. Ook blijkt dat fietsers on-
voldoende aandacht besteden aan 
de werking van fietsverlichting: nét 
voor vertrek blijkt er een fietslamp-
je kapot te zijn en vaak is er geen 
reservelampje of batterij in huis. 
Tja, en dan stappen zij toch zon-
der licht op de fiets. Omdat jonge-
re fietsers (12 tot 23 jaar) erg veel 
fietsen en soms nogal gemakkelijk 
denken over een kapotte fietslamp, 
lopen zij het meeste risico bij een 
ongeval betrokken te raken. Voor 
automobilisten zijn niet of slecht 
verlichte (brom)fietsers niet of 

nauwelijks te onderscheiden, ze-
ker bij regenachtig weer. Een aan-
rijding is dan zo gebeurd, met alle 
gevolgen van dien. Uit onderzoek 
is gebleken dat de kans op een on-
geval fors kleiner is, als de verlich-
ting in orde is. Van 25 oktober tot 
en met 31 december wordt er aan-
dacht aan fietsverlichting besteed. 
Dat gebeurt via de campagneweb-
site www.ikwiljezien.nl en de spe-
ciale Facebook-pagina. Er is een 
‘app’ met de mogelijkheid om ge-
personaliseerde ‘ik wil je zien’ 
boodschappen te versturen, delen 
en ‘posten’. Verder geeft de Face-
book-pagina informatie over de re-
gels en verlichting en zijn er film-
pjes te vinden.

Politie controleert
De komende donkere maanden 
besteedt de politie extra aandacht 
aan de verlichting van (brom-) fiet-
sen. Bij gebrekkige verlichting, be-
keurt de politie meteen. Een boe-
te wordt gegeven voor rijden zon-
der voor- en/of achterlicht en voor 
rijden zonder reflectie op de ach-
terkant van de fiets, de trappers of 
de wielen. Heeft het fietslicht een 
afwijkende kleur, knippert het of 
draagt de fietser het op een ver-
keerde plek? Dan komt de fietser 
eraf met een waarschuwing, maar 
de politie kan ook besluiten hier 
een boete voor te geven. De poli-
tie houdt zowel rijdende als staan-
de controles. Een bekeuring voor 
rijden zonder licht is dit jaar 50 eu-
ro. Naast vast licht op de fiets mo-
gen losse lampjes ook.

Aalsmeer - Een goed ontbijt is 
broodnodig, zeker voor kinderen. 
Om dat te onderstrepen is er jaar-
lijks Het Nationaal Schoolontbijt. Dit 
jaar gaan ruim 400.000 kinderen op 
zo’n 2.000 basisscholen tussen 4 en 
8 november samen ontbijten. Naast 
Bake For Life is War Child het goede 
doel van Het Schoolontbijt.
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Zaterdag 2 november:
AALSMEER

GHC 1 - Aalsmeer 1 14.30 u
Huizen 2 - Aalsmeer 2 12.00 u
Aalsmeer 3 – F.C.Amsterdam 3 14.30 u
Aalsmeer 4 – UNO 1 12.00 u
Swift 12 - Aalsmeer 5 17.00 u 
Argon 9 - Aalsmeer 6 15.00 u 
Aalsm/RKAV.Vet.1-Breukelen Vet.2 14.30 u

Vrouwen
Aalsmeer VR.1 – SCW VR.1 14.30 u 
 
RKAV
Aalsm/RKAV Vet.1 –Breukelen Vet.2 14.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
Hilversum A1 - J.A.United A1 12.00 u
J.A.United B1 – BSM B1 14.30 u
SCW B1 - J.A.United B2 10.30 u
Alliance’22 B4 - J.A.United B3 11.15 u
J.A.United C1 – Meervogels’31 C1 12.30 u
HBC C2 - J.A.United C2 9.45 u 
J.A.United C3 – DIOS C4 14.30 u
NFC C1 - J.A.United C4 12.00 u

Pupillen
J.A.United D1 – DSS D1 11.15 u
VVC D3 - J.A.United D2 9.30 u 
J.A.United D3 – Zwanenburg D4 11.15 u
AFC D6 - J.A.United D4 10.30 u
DIO D1 - J.A.United D5 10.00 u 
J.A.United D6 – DIOS D8 11.15 u
J.A.United D7 – F.C.Amsterdam D6M  9.00 u
UNO E1 - J.A.United E1 13.00 u
AJAX E2 - J.A.United E2 9.15 u
 Swift E4 - J.A.United E3 9.00 u 
 HBC E3 - J.A.United E4 8.30 u
J.A.United E5 – Hertha E2 11.00 u
J.A.United E6 – AMVJ E1 9.30 u
J.A.United E7 - UNO E6 11.00 u
J.A.United E8 – Legm.vogels E9 9.30 u
Roda’23 E11 - J.A.United E9 9.00 u
J.A.United E10 – Amstelveen E6 9.30 u
J.A.United E11 – Hillegom E 13 11.00 u
KDO E4 - J.A.United E12 9.00 u
Overbos F2 - J.A.United F1 8.45 u
Hoofddorp F6 - J.A.United F4 9.00 u 
Sp.Martinus F9 - J.A.United F5 13.00 u
J.A.United F6G - HBC F6 9.00 u
Zwanenburg F5 - J.A.United F7G 9.00 u
 J.A.United F8 – UNO F10 9.00 u

Meisjes
J.A.United MA.1 – TABA MA.1 14.30 u
J.A.United MB.1 - RKDES MB.1 12.30 u
ADO’20 MC.2 - J.A.United MC.1 11.30 u
RH MC.1 - J.A.United MC.2 11.15 u
J.A.United MD.1 - DSOV MD.1 11.00 u
 J.A.United ME.1 – RKDES ME.1 9.30 u

RKDES
Pupillen
RKDES D1 – RKAVIC D1 11.00 u
RKDES D2 – VVC D4 9.30 u
RKDES D3 – BSM D2 9.30 u
Buitenveldert D7 - RKDES D4 14.30 u
RKDES E1 – Overbos E2 11.00 u
RKDES E2 – BSM E2 11.00 u
RKDES E3 – DIOS E6 11.00 u
DIOS F1 - RKDES F1 10.00 u

RKDES F2 – DSOV F3 9.30 u
AFC F7 - RKDES F3 9.00 u
KDO F4 - RKDES F4 9.00 u
RKDES F5 – Roda’23 F12 9.30 u
RKDES F6 – DCG F8 9.30 u
RKDES F7 – Muiderberg F4 9.30 u
Legm.vogels F10 – RKDES F8 13.00 u

Vrouwen
Sportlust’46 VR.1 - RKDES VR.1 15.00 u

Meisjes
J.A.United MB.1 - RKDES MB.1 12.30 u
HBC MC.1 - RKDES MC.1 9.45 u
J.A.United ME.1 - RKDES ME.1 9.30 u

SCW
Stormvogels 1 - SCW 1 14.30 u
IJsselmeervogels 4 - SCW 2 12.00 u
SCW 3 – Amstelveen 4 14.30 u
SCW 4 – DWS 2 14.30 u
Buitenboys 2 - SCW 5 12.00 u
VVGA Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u
SCW Vet.2 – Wartburgia Vet.3 14.30 u
Hoofddorp Vet.1 - SCW Vet.3 14.30 u

Junioren
SCW A1 – UNO A1 12.30 u
SCW B1 – J.A.United B2 10.30 u 
Bl.wit A’dam C1 - SCW C1 9.00 u
SCW C2 – Amstelveen C3 11.30 u

Pupillen
SCW D1 - RCH D1 10.30 u
SCW D2 – HBC D4 9.00 u
Roda’23 E6 - SCW E1 11.00 u
SCW E2 - Overbos 10 9.00 u
SCW E3 – DIOS E 11 9.00 u
Roda’23 F1 - SCW F1 13.30 u
VVC F4 - SCW F2 8.30 u
VVC F8 - SCW F3 8.30 u

Vrouwen
Aalsmeer VR.1 - SCW VR.1 14.30 u

Meisjes
DSS MB.2 - SCW MB.1 16.15 u
SVIJ MC.1 - SCW MC.1 14.30 u

Zondag 3 november:
RKAV
Muiderberg 1 - RKAV 1 14.00 u 
Kampong 5 - RKAV 2 11.00 u
AFC 5 - RKAV 3 11.00 u
RKAV 4 – DIOS 5 11.30 u
RKAV 5 – Roda’23 6 14.00 u
RKAV 6 – AFC 9 11.30 u

RKDES
RKDES 1 – AGB 1 14.00 u
Kampong 2 - RKDES 2 11.00 u
AGB 3 - RKDES 3 12.00 u
Swift 4 - RKDES 4 13.00 u
RKDES 5 – Roda’23 4 12.00 u
RKDES 6 – WV-HEDW 11 14.00 u
RKDES 7 – Sp.Martinus 6 12.00 u

Junioren
Bloemendaal A1 - RKDES A1 11.30 u
AFC B4 - RKDES B1 13.15 u
RKDES B2 – Weesp B2 14.00 u
RKDES C1 – Buitenboys C1 10.00 u
RKDES C2 – AS”80 C7 12.00 u

Wedstrijden Veldvoetbal

Handbalcompetitie jeugd
Eerste punten voor de A1
Aalsmeer - Op zondag 20 oktober 
speelden de jongens A1 van FIQAS 
Aalsmeer hun eerste competitie-
wedstrijd uit. Tegenstander was Hel-
las in den Haag. Er waren wat jon-
gens afwezig en er zijn er een paar 
naar de selectie door geschoven, 
dus het team had een iets ande-
re samenstelling dan vorig seizoen. 
Toch gingen de mannen met veel zin 
de competitie in. Hellas is een goe-
de ploeg, maar door een sterke ver-
dediging en super keeperswerk van 
Jeremy Hooijman kwam Aalsmeer 
al snel op voorsprong. Het verschil 
werd steeds groter en was met nog 
een kwartier te spelen zelfs opge-
lopen tot zeven punten. Die marge 
leek groot genoeg. Maar, er slopen 
wat slordigheidjes in het Aalsmeer-
se spel en Hellas benutte de foutjes 
die gemaakt werden feilloos. Daar-
door was het verschil aan het ein-
de van de wedstrijd nog maar één 
punt. Toch was het een verdien-
de overwinning voor de A1, die te-

rug kon naar Aalsmeer met 2 pun-
ten in de tas. 

Dammen eerste klasse
Winst voor team twee K&G
De Kwakel - Leo Hoogervorst kreeg 
weer heel wat praatjes na de zege 
van zijn team op Heerhugowaard. 
Leo, al ruim zestig jaar lid van Kunst 
& Genoegen, gaf zelf het goede voor-
beeld door uit geslagen positie terug 
te vechten naar een zege. Jos Har-
te en Piet Terlouw bleven niet achter 
en wonnen ook. Alleen kopman Wim 
Konst kwam na een mooie partij niet 
verder dan remise, eindstand 7-1. 
Hierdoor bezet het tweede team van 
damclub K&G weer een plaats in de 
middenmoot van de eerste klasse. De 
dammers van het eerste team gaan 
naar Almere afreizen voor de twee-
de wedstrijd in de Hoofdklasse. Af-
gelopen maandagavond in ’t Fort De 

Kwakel speelden de overige leden 
bekerwedstrijden, blij verrast was 
de club met de comeback van Rob 
Broekman. Gerrit van der Steeg wist 
Rob knap op remise te houden. Een 
snelle winst was er voor Adrie Voorn 
op Piet van de Poel, die te risicovol de 
strijd aanging. Nieuw lid Henk Spring 
in ‘t Veld kreeg de eerste nul om zijn 
oren. In het eindspel sloeg Henk de 
verkeerde richting in naar de dam-
lijn, waardoor Wim Keessen als nog 
door overmacht kon winnen. Bert van 
Wermeskerken en Jan Bartels speel-
den een partij met wisselende kan-
sen. Jan stond gewonnen, maar gaf 
Bert weer de kans. Even later schoot 
Bert een bok waardoor Jan won.

Ben Blom jaarkampioen bij 
klaverclub de Geluksvogels 
Kudelstaart - Op woensdag 23 ok-
tober zijn bij klaverjasclub de Ge-
luksvogels de kampioenen bekend 
gemaakt van het seizoen 2012-
2013. Het hele jaar door wordt er op 
de woensdagavonden in het Dorps-
huis in Kudelstaart gezellig gekaart. 
Ieder jaar worden de vijf leden be-
kend gemaakt die het hele jaar door 
gemiddeld de hoogste punten heb-
ben behaald. Op de eerste plaats is 
Ben Blom geëindigd met een ge-

middelde van 5076 punten. Op twee 
Bert van der Jagt met 5045 punten 
en op drie Theo Roeleveld met 5015 
punten. Marco van der Jagt en Han-
nie Houthuijs werden vierde en vijf-
de met 4996 en 4988 punten. Op za-
terdag 26 oktober is gestreden om 
prachtige prijzen beschikbaar ge-
steld door diverse sponsoren tijdens 
de halve marathon. Op één Gerard 
Presser, twee Bert van der Jagt en 
op drie Ben van der Voort. 

Inschrijven nu mogelijk!
Tennistoernooi tijdens kerst 
Aalsmeer - Het is vanaf nu moge-
lijk om in te schrijven voor het He-
alth & Sports Club tennistoernooi 
2013 bij Tennis 2 Tennis. Zowel 
jeugd als senioren kunnen deelne-
men aan dit toernooi dat plaatsvindt 
in de hal in de Beethovenlaan 114. 
Voor de senioren begint het toer-
nooi op zaterdag 21 december en 
inschrijven kan voor twee onderde-
len. Op werkdagen wordt ’s avonds 
gespeeld en in de weekenden over-
dag. Het finaleweekend is 4 en 5 ja-
nuari. De kosten per onderdeel zijn 
15,50 euro. Het jeugdtoernooi be-
gint op maandag 23 december en 
de finalewedstrijden worden op 2 
en 3 januari gespeeld. Er wordt een 
apart minitoernooi voor de aller-
kleinsten georganiseerd. Deze ca-
tegorie tot en met 8 jaar speelt op 
een 3/4 veld. De jeugd tot en met 

16 jaar speelt op werkdagen tussen 
9.00 en 17.00 uur en kan inschrij-
ven voor drie onderdelen. Per on-
derdeel wordt 10,50 euro gevraagd. 
Alle deelnemers aan het jeugdtoer-
nooi kunnen meedoen met het alom 
bekende Hit & Win spel. Voor zowel 
de senioren als de jeugd geldt dat 
er niet gespeeld wordt op de feest-
dagen (kerst en nieuwjaar) en niet 
op kerstavond en oudejaarsavond. 
Ieder onderdeel begint met poule-
wedstrijden en de winnaar van de 
poule gaat door naar het afvalsche-
ma. Iedereen speelt dus minimaal 
twee wedstrijden. Voor de volledig-
heid, dit zijn geen KNLTB toernooi-
en. Inschrijven voor de toernooien 
kan vanaf vandaag via www. toer-
nooiklapper.nl. Inschrijven kan tot 
en met woensdag 11 december. 
Wees er snel bij, want vol is vol!

Jaarlijkse kraakmarathon 
in cafe Sportzicht
Aalsmeer - Op zaterdag 2 novem-
ber organiseert café Sportzicht voor 
het eerst een kraakmarathon voor 
koppels. Na de jaarlijkse klaverjas-
marathon gaven de gasten aan eens 
een andere uitdaging aan te willen 
gaan. Dit gaat gebeuren op 2 no-
vember aanstaande. Twaalf uur lang 
gaat er gekraakt worden. De kop-
pels die zich al hebben opgegeven, 
hebben er zin in en zijn er klaar voor. 
Ieder koppel dat zin heeft in een ge-
zellige marathon en denkt de eerste 
prijs in de wacht te kunnen slepen 
schrijft zich snel in voor de kraak-
marathon in café Sportzicht aan 

de Sportlaan 44. Buiten de eerste, 
tweede en derde prijs is er ook een 
prijs te winnen voor de hoogste par-
tij, de meeste marsen en niet te ver-
geten de poedelprijs. De kraakma-
rathon begint om 13.00 uur en ein-
digt om 01.00 uur. Het inschrijfgeld 
is 12,50 euro per persoon. Tijdens 
de marathon wordt er ’s avonds 
voor een lekkere hap gezorgd en 
tussendoor worden de deelnemers 
van een aantal hapjes voorzien. Toe-
schouwers zijn natuurlijk van harte 
welkom om de deelnemers aan te 
moedigen en om ze te steunen de 
marathon vol te houden.

Diana Gorter en Tonny Blom 
finishen Ironman Hawaii
Aalsmeer - Het WK Ironman op 
Hawaii wordt in de triathlonsport 
gezien als de triathlon der tria-
thlons. Afgelopen maand hebben 
Diana Gorter en Tonny Blom van 
het Oceanus/Multi Triathlon Team 
deze zware hele triathlon met suc-
ces volbracht. Voor Gorter was het 
zelfs haar debuut op de klassieke 
afstand. De Ironman op Hawaii is 
voor iedere triatleet het Mekka van 
de triathlonsport. Daar begon het 35 
jaar geleden allemaal met een wed-
strijd over 3,8km zwemmen, 180km 
fietsen en 42,2km lopen. Waar bij 
de eerste editie in 1978 nog slechts 
een handje vol atleten aan de start 
stond, zijn dat er tegenwoordig ruim 
2000. Voor die 2000 triatleten, af-
komstig uit meer dan vijftig lan-
den, zijn 5000 vrijwilligers in touw. 
De 35ste editie van het WK Ironman 
op Hawaii is daarmee ondertussen 
uitgegroeid tot één van de groot-
ste internationale sportevenemen-
ten in de wereld. Diana Gorter was 
tien jaar geleden al op het vulkani-
sche eiland toen teamgenoot Frans 
van Heteren zich had gekwalificeerd 
voor de Ironman van Hawaii. Ze had 
toen nooit gedacht dat ze daar tien 
jaar later zelf aan de start zou staan. 
Twee maanden geleden kwam die 
droom toch onverwachts uit. In het 
Duitse Wiesbaden deed de Amstel-
veense een halve triathlon. Met een 
goede prestatie daar wist ze zich 
met een halve te kwalificeren voor 
de hele op Hawaii. Dat ze zich met 
een halve voor haar Hawaii wist te 

kwalificeren was al uniek, maar dat 
ze daar ook nog eens haar debuut 
op de hele afstand ging maken was 
helemaal bijzonder. Ze trainde twee 
maanden gefocust op die ene wed-
strijd en stond op 12 oktober. Haar 
teamgenoot Tonny Blom had zijn 
startbewijs al eerder op zak dit sei-
zoen. Bij de Ironman van Frankfurt 
wist hij in zijn leeftijdsgroep een zo-
genaamd ‘Hawaii-slot’ te bemachti-
gen. Het gevolg voor hem was wel 
dat het wachten op de belangrijk-
ste wedstrijd lang duurde. De beide 
Multi’s genoten van elke minuut van 
hun wedstrijd op Kona Island. De 
goede zwemmer Blom zwom de 3,8 
km in 57 minuten. Daarna kwam het 
langste onderdeel op de fiets. Op 
het eerste stuk stond nog wel pu-
bliek, maar later op de snelweg over 
het eiland werd het stiller en winde-
riger. Vooral in de laatste veertig ki-
lometer kregen de triatleten de wind 
vol in het gezicht. Blom was in dat 
deel wat posities kwijtgeraakt, maar 
bij het begin van de marathon kon 
hij weer veel deelnemers die aan 
het wandelen waren inhalen. Hij liep 
de 42 km heel solide in 3.44 uur. De 
laatste kilometers liep hij lachend 
en highfivend met het enthousias-
te Ironmanpubliek. Hij finishte in 
10.16.12 uur. Diana Gorter kon op 
de fiets de verleiding weerstaan om 
steeds harder te gaan, waardoor ze 
zichzelf goed spaarde. De marathon 
zag ze het meeste tegen op vooraf, 
maar eenmaal begonnen vloog het 
eerste deel voorbij. Ze kon steeds 

Diana en Tonny vieren samen hun Hawaii-finish.

door blijven lopen. De laatste kilo-
meters gingen ook bij haar vanzelf 
doordat ze gedragen werd door het 
publiek. Na 10.35.41 uur bereikte 

ook zij de finish op Alli Drive. Het 
Oceanus/Multi Triathlon Team is 
zeer trots op de prestaties van Di-
ana en Tonny. 

Schaatsen
Topweek De Blauwe Beugel
Rijsenhout - In de week van de 
herfstvakantie is een grote groep le-
den van de ijsclub naar Inzell afge-
reisd voor een trainingsweek op de 
prachtige snelle ijsbaan; de Max Ai-
cher arena. De zonovergoten week, 
met ook nog zeer aangename tem-
peraturen, werd benut om lekker te 
trainen op de ijsbaan en om in de 
prachtige omgeving veel mooie MTB 
tochten af te leggen. Daarnaast wa-
ren er traditioneel weer een aantal 
wedstrijden gepland, hetgeen resul-
teerde in een groot aantal persoon-
lijke records, maar liefst 26 in totaal 
dit keer! Menno Kramer behaalde de 
eerste plaats bij de SuperSprint wed-
strijden op 100, 300, 500 meter), na-
dat hij al eerder in de week zijn 500 
meter pr-tijd had aangescherpt naar. 
Ook Onno Zonneveld behaalde een 
podiumplaats bij de Atje Keulen 
Deelstra trofee met een tweede plek. 
Verder mooie klasseringen voor Bart 
van der Zwaard (6e), Luke Kooij (5e), 
Marjolein van der Zwaard (32e), Ke-
vin Kooij (45e), William Koole (15e), 
Bas Klarenbeek (19e) en Erik kramer 
(6e). Na drie KPN Marathon Cups 
in de Top Divisie kon Mats Stolten-
borg zich in het witte pak hijsen in 
Deventer. Na een bikkelharde wed-
strijd waarin maar de helft van het 
peloton finishte wist Mats maar liefst 
12 tussensprint punten te verzame-
len en een 15e plaats in de peloton-
sprint, bij elkaar genoeg punten om 
de beste jongere (tot en met 23 jaar) 
te worden. Debutant Bart van der 
Vlugt, die dit jaar voor het eerst op dit 
niveau rijdt, finishte op de 26e plaats, 
reed de wedstrijd uit, en wist zich 
weer wat te verbeteren ten opzichte 
van de weken ervoor. De wedstrijd in 
Deventer werd een prachtig spekta-
kelstuk in de finale met vele aanval-

len en uitlooppogingen onder luide 
aanmoedigingen van een superen-
thousiast publiek. De schaatsers van 
de Blauwe Beugel, die uitkomen op 
dit hoogste landelijk niveau, wisten 
zich dus uitstekend staande te hou-
den in dit geweld, hetgeen wat be-
loofd voor de wedstrijd op de thuis-
baan in Haarlem op zaterdag 16 no-
vember vanaf 18.00 uur. Van het 
Challenge Schaatsteam reden Olaf 
Smit en Nicky van Leeuwen mee in 
de baanmarathon in Haarlem op 21 
oktober. Olaf Smit behaalde in de C1 
een podiumplaats (3e), terwijl Nic-
ky van Leeuwen zich ook uitstekend 
staande hield in dit ‘mannen’ geweld 
met een 11e plaats. Voor meer infor-
matie omtrent (schaats) nieuws, uit-
slagen, verslagen en evenementen 
heeft de IJsclub een actieve website 
die te raadplegen is via: http://www.
ijsclubdeblauwebeugel.nl. Tevens is 
de ijsclub zeer actief op facebook.

Medailles voor Onno Zonneveld en 
Menno Kramer.

Handbal
Aalsmeer eenvoudig langs Hellas
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer – zelf de nummer twee in 
de eredivisie – stonden afgelopen 
zaterdag in de Bloemhof tegenover 
de hekkensluiter: de Haagse Hel-
las. Op papier een makkelijke wed-
strijd. Dat werd het ook, al duurde 
het even voordat de Aalsmeerders 
echt los kwamen van de tegenstan-
der. Maar dat lag meer aan hen zelf 
dan aan Hellas. Aalsmeer was van-
af minuut één wel duidelijk de be-
tere ploeg en leidde na vijf minu-
ten met 3-0. Daarna liet de ploeg 
zich een beetje meevoeren in het 
zwakke spel van Hellas en speel-
de bijvoorbeeld in een veel te laag 
tempo. De Haagse ploeg was be-
weeglijk genoeg in de aanval, al-
leen kwam er verder weinig uit. En 
het was dat Aalsmeer wat ongeïn-
spireerd leek en de nodige kansen 
miste, anders had de marge al veel 
eerder veel groter kunnen zijn. Pas 
in de slotfase van de eerste helft 
werd er afstand genomen: via Wai 
Wong (10-5), Remco van Dam (12-
6) en opnieuw Wong werd de rust-
stand 13-6. Na de rust ging het 
tempo aan Aalsmeer kant iets om-
hoog en binnen tien minuten was de 
marge al tien doelpunten: 17-7. De 
mannen kregen de smaak te pak-
ken en lieten het publiek wat tech-
nische hoogstandjes zien, waaron-
der dubbele vliegertjes: eerst werd 
Robin Boomhouwer aangespeeld 
en die tikte de bal dan in de lucht 
door naar een eveneens insprin-
gende Remco van Dam. Dat zou 
wel drie keer lukken! Er werd zelfs 
een driedubbele geprobeerd, maar 
die ging net mis. Het bracht in ieder 
geval van leven in de wedstrijd, net 
als een break van Niels Poot na een 
snelle inworp van Robin Boomhou-

wer en het ‘balletje achterom’ van 
Nils Dekker. Het arme Hellas kwam 
er niet meer aan de pas en wist in de 
laatste tien minuten zelfs helemaal 
niet meer te scoren. En zo kon het in 
de slotfase van 23-14 dus eenvou-
dig 30-14 worden. Omdat ook Vo-
lendam - weliswaar nipt - van Be-
vo won, blijft FIQAS Aalsmeer twee-
de. Komend weekend ligt de com-
petitie stil in verband met wedstrij-
den van het Nederlands team, waar-
voor Aalsmeer-speler Samir Beng-
hanem geselecteerd is evenals oud 
Aalsmeerder Jeffrey Boomhouwer. 
Op zaterdag 9 november gaan de 
mannen weer verder met een uit-
wedstrijd bij Quintus. 

Zaterdag dames thuis
Na een vrij weekend pakken de da-
mes van FIQAS Aalsmeer aanstaan-
de zaterdag 2 november de draad 
van de competitie weer op. Op het 
programma staat een thuiswed-
strijd tegen koploper D.O.S. uit het 
Drentse Emmer-Compascuum. De-
ze ploeg is weliswaar net gepro-
moveerd naar de eredivisie, maar 
heeft zich versterkt met vier speel-
sters van de Handbal Academie. Dat 
dat z’n vruchten afwerpt bewijst hun 
nummer één positie op de ranglijst. 
De wedstrijd in de Bloemhof begint 
om 20.30 uur. 

Bekerloting handbal 
De mannen van FIQAS Aalsmeer 2 
zijn doorgedrongen tot de volgende 
ronde van het NHV bekertoernooi. 
Daarvoor is inmiddels geloot en FI-
QAS Aalsmeer 2 treft het Amster-
damse US. Die wedstrijd wordt op 
donderdag 14 november om 21.00 
uur in de Sporthallen Zuid gespeeld. 
Aalsmeer 1 stroomt pas later in. 
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Dirkjan wint 
bij Sjoelclub
Rijsenhout - Uitslagen sjoelclub Rij-
senhout van donderdag 24 okto-
ber. Eerste in de Hoofdklasse: Dirk-
jan Baardse 1998 punten, 2. Jan Piet 
1912 punten, 3. Jan Joore 1870 pun-
ten. Klasse A: 1. Leo van Faassen 1672 
punten, 2. Joke van Schie 1668 pun-
ten, 3. Til Vermeer 1655 punten. Klas-
se B: 1. Elisa Arendse 1665 punten, 2. 
Joke Eickhoff 1616 punten, 3. Alie van 
Tol 1606 punten,. Klasse C: 1. Marc 
Holleman 1597 punten, 2. Edwin Ei-
kelenboom 1509 punten, 3. Rina Ko-
renwinder 1498 punten. De volgende 
sjoelavond is op donderdag 7 novem-
ber vanaf 20.00 uur in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 6 
november vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 23 oktober is ge-
wonnen door Gre Noordermeer met 
5013 punten. Op twee Lenie van Klink 
met 4977 punten en op drie is Corrie 
Straathof geëindigd met 4957 punten.

Voetbalwedstrijd zaterdag
Swift ruim langs Aalsmeer 1
Aalsmeer - Wel geteld twee minu-
ten deden Aalsmeer de das om. Al in 
de eerste minuut stond Marcel van 
Aken vrij bij de tweede paal en kopte 
de bal in. En in de eerste minuut van 
de tweede helft, toen Aalsmeer even 
niet stond op te letten en Burak Sitil de 
doorgebroken Tim Steij onreglemen-
tair net buiten het strafschopgebied 
ten val bracht. Met direct rood kon hij 
vertrekken. De vrije trap leverde geen 
doelpunt op, maar tegen tien man kon 
Swift de bal makkelijk rondspelen en de 
doelpunten kwamen vanzelf. Aalsmeer 
kan zichzelf niets kwalijk nemen. Men 
knokte voor elke bal en creëerde ook 
nog goede kansen die niet benut wer-
den. Met deze selectie krijgt Aalsmeer 
het moeilijk in de eerste klasse. De te-
genstanders zijn van een ander kali-
ber. Aan de sfeer in het elftal ligt het 
niet. Die is zelfs in deze moeilijke tij-
den goed. Onder leiding van scheids-
rechter A. Willems uit Woerden die voor 
een kleine 200 toeschouwers en op 
een voortreffelijke grasmat amper voor 
het beginsignaal had gefloten of de bal 
lag al in het netje. De eerste vrije trap 
op links werd door Tobias Kuijenhoven 
bij de tweede paal gelegd, waar Mar-
cel van Aken vrij kon inkoppen, 0-1. En 
ongewild liep Aalsmeer vanaf de eer-
ste minuut al achter de feiten aan. Swift 
combineerde goed met de sterke Has-
se Bosboom en Fabian Munsterman op 
het middenveld en moest Peter Neu-
vel in de 9e minuut de bal van de doel-
lijn halen. Met Peter Neuvel heeft men 
een speler die dit niveau aankan. Zijn 
werklust, goede passes en kopkracht 

waren niet genoeg om de wedstrijd 
om te buigen. Aalsmeer kreeg een op-
gelegde kans in de 14e minuut op de 
1-1. Een steekballetje van Peter Neuvel 
bracht Stefan van der Dussen voor een 
leeg doel. Tot ontzetting van het thuis-
publiek schoot hij van 6 meter tegen 
de lat. Ook Swift kreeg zo een kans in 
de 21e minuut, maar Tim Steij schoot 
vrij voor Ray Smidt naast. Swift zakte 
wat weg en Aalsmeer kreeg twee kan-
sen. Echter doelman Bogdan Constan-
tin bewees zijn klasse. In de 28e minuut 
kreeg Aalsmeer zijn tweede grote kans. 
Op een dieptepass van Peter Neuvel 
kwam Nick Duijn vrij voor de doelman. 
Hij kon de hoek uitzoeken, maar schoot 
tegen de keeper aan. Bij Swift is de 
achterste linie de achilleshiel van het 
team. Swift hanteerde de counter in de-
ze periode en was zeer gevaarlijk. Tobi-
as Kuijenhoven stond in de 38e minuut 
voor een leeg doel. Tot grote verbazing 
van zijn trainer maaide hij half over de 
bal en bleef het tot de rust 1-0. De wed-
strijd was na 46 minuten een gedane 
zaak. Met de rode kaart van Burak Si-
til was met tien man geen vuist meer te 
maken. Wel kreeg Stefan van der Dus-
sen in de 52e minuut een dot van een 
kans. In plaat van een Aalsmeer doel-
punt scoorde Swift in de rebound via 
Tim Steij 0-2. Een plus voor Aalsmeer 
was de mentaliteit. 63e minuut wissel: 
Giano Bonam voor Vincent Krabben-
dam. Trainer Anthony Servinus offerde 
een verdediger op voor een aanvaller. 
Je moet wat na de 0-2. Na een schot op 
de paal van Tobias Kuijenhoven was het 
in de 66e minuut toch raak, 0-3 door 

Tim Steij, die het ook in de 68e minuut 
goed afrondde, 0-4. 73e minuut: wissel 
Bart de Jong voor Nick Duijn. Aalsmeer 
was leeggeknokt. Giano Bonam viel 
goed in. In de 76e minuut speelde hij 
zich goed vrij en scoorde 1-4. Aalsmeer 
werd achterin uiteengereten en ook 
Ray Smidt had geen antwoord op het 
schot van Tobias Kuijenhoven, 1-5. 82e 
minuut: wissel Indy van Koert voor Sa-
lih Yildiz. Het laatste woord was aan 
Swift. Alleen voor Ray Smidt scoorde 
invaller Reurts 1-6. Zaterdag 2 novem-
ber speelt Aalsmeer uit tegen G.H.C., 
locatie Sportpark De Vliet aan de Voor-
schoterweg 8b in Leiden. Aanvang 
14.30 uur. Jack van Muijden 

NK Bonaken in 
centrum Keijzer
Leimuiden - Het veertiende Neder-
lands Kampioenschap Bonaken wordt 
op zaterdag 2 november gehouden. 
Evenals de voorgaande edities is Par-
tycentrum Keijzer aan de Dorpsstraat 
30 in Leimuiden het strijdtoneel voor 
het kaartfestijn. Keijzer is sinds 1850 
het Mekka van de Bonakensport in 
Holland. De organisatie rekent op 
ruim 150 deelnemers. De deelne-
mers strijden natuurlijk allemaal voor 
de nationale titel en de bijbehorende 
trofee plus medaille, een geldprijs, het 
Wilhelmus en een kistje vers gerook-
te paling. Sinds 2000 is de organisatie 
van het NK in handen van de Stich-
ting Bonaken Nederland. De stichting 
richt zich op de bevordering van de 
Bonakensport en exploiteert de web-
site www.bonaken.nl.

Vergadering bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 4 november 
houdt Allen Weerbaar houdt haar jaarver-
gadering. Alle leden zijn hiervoor uitgeno-
digd. Om 19.45 uur wordt de voorzitters-
hamer ter hand genomen in het Middel-
punt in de Wilhelminastraat. De vergade-
ring zal zo’n 20 minuten in beslag nemen. 
Daarna staat kaarten op het programma. 
De vorige kaartavond is gewonnen door 
de heer E. Schuit met 5589 punten, op 
twee de heer J. de Nooij met 5518 punten 
en op drie is mevrouw T. v/d Maden ge-
eindigd met 5250 punten. De heer J. Al-
derden mocht de poedelprijs mee naar 
huis nemen. Bij het jokeren behaalde me-
vrouw E. Schuit de hoogste eer. De zaal 
gaat maandag om 19.30 uur open voor in-
schrijving en een kopje koffie of thee.

Huub wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmid-
dag is er voor 55+ een gezellige kaart-
middag in het Dorpshuis van 13.30 
tot 16.30 uur. Klaverjassen en jokeren 
staan op het programma, er is ook ge-
legenheid voor rummicub en harten-
jagen. Kaartliefhebbers zijn van harte 
welkom. Op donderdag 24 oktober is 
het klaverjassen gewonnen door Huub 
Bouwmeester met 5339, op twee Wim 
Buskermolen met 5016 punten en op 
drie is Alie van Weerdenburg geëin-
digd met 4936 punten. Bij het jokeren 
behaalde Henny de Wit de hoogste eer 
met 56 punten. Voor inlichtingen: Me-
vrouw R. Pothuizen, tel. 0297-340776.

Topper bij ZABO ronde 4
Aalsmeer - Op zaterdag 2 no-
vember wordt de ZABO competi-
tie voortgezet met de vierde speel-
ronde. De heren zaalvoetballers ko-
men ditmaal in actie in sporthal de 
Bloemhof aan de Hornweg. Het pro-
gramma ziet er interessant uit. 

Om 18.35 uur is er als openingswed-
strijd de partij tussen de twee huidi-
ge koplopers oftewel Schijf Grond-
boringen tegen VVZS. Om 19.20 
uur begint Piller Sport tegen Holex. 

Om 20.05 is de aftrap van LEMO te-
gen Polonia Aalsmeer. Om 20.50 uur 
speelt Lemo Gaat Los tegen La Furia 
Roja en om 21.35 uur is er afsluiter 
Heemhorst Watersport tegen Am-
sec Beveiliging. Publiek is van harte 
welkom en de toegang bij de ZABO 
is gratis. Stand vooraf: Schijf Grond-
boringen 3-9, VVZS 3-9, Piller Sport 
3-6, LEMO 3-6, La Furia Roja 3-3, 
Holex 3-3, Amsec Beveiliging 3-3, 
Polonia Aalsmeer 3-3, Lemo Gaat 
Los 3-1, Heemhorst Watersport 3-1.

Fitheidstesten voor 55+ers 
in Kudelstaart en Aalsmeer
Aalsmeer - Sportservice Haarlem-
mermeer organiseert op zaterdag 
2 november een fitheidstest voor 
55+ers in de Proosdijhal in de Edi-
sonstraat 4 in Kudelstaart. De GALM 
fitheidstest is speciaal voor 55-plus-
sers ontwikkeld door de Rijksuni-
versiteit van Groningen en meet on-
der meer uithoudingsvermogen, le-
nigheid, handvaardigheid, reactie-
snelheid en bloeddruk. Bij deze test 
is een arts aanwezig, die zonodig 
medisch advies kan geven. Na af-
loop van de test kunnen deelnemers 
beweegadvies op maat krijgen door 
een van de adviseurs en informa-
tie meekrijgen over beweegmoge-
lijkheden in de buurt. In april 2012 
is een eerste fitheidstest georgani-
seerd in Kudelstaart. Deelnemers 
aan deze test hebben een uitnodi-
ging gekregen om aan de fitheids-
test van 2 november deel te nemen. 
Uiteraard zijn mensen die niet aan 

deze test mee hebben gedaan meer 
dan welkom om de test te doen. 
Deelname aan de fitheidstest is gra-
tis. Sportservice Haarlemmermeer 
organiseert op zaterdag 30 novem-
ber dezelfde fitheidstest, maar dan 
in de Bloemhof aan de Hornweg 187. 
Deze fitheidstest geldt als start van 
het project GALM, een sportstimu-
leringsproject voor 55+ers om men-
sen in beweging te brengen en te 
houden. Sportservice Haarlemmer-
meer en de gemeente Aalsmeer wil-
len met dit project senioren meer in 
beweging krijgen en houden door 
het aanbieden van een breed sca-
la aan sporten met na afloop even-
tueel een kopje koffie of iets an-
ders. Voor informatie of aanmelden 
kan contact opgenomen worden 
met Tom Schutte van Sportservice 
Haarlemmermeer via 023-5575937 
of tschutte@sportservicehaarlem-
mermeer.nl. 

Voetbal zondag
RKAV wint van Geinburgia
Aalsmeer - In een niet fraaie maar 
zeer spannende wedstrijd heeft 
RKAV dankzij honderd procent in-
zet de drie punten in Aalsmeer kun-
nen houden. De harde wind maak-
te mooi voetbal niet mogelijk. Toch 
werden er van beide kanten heel 
veel ballen hoog door de ruimte ge-
speeld en dat leverde onnodig bal 
verlies op. RKAV trad tegen Gein-
burgia aan zonder Alexander Goes 
en Robert Jansen, maar de open 
plaatsen werden perfect bezet door 
de reserve spelers. De wedstrijd 
werd overigens perfect geleid door 
de zeer jonge scheidsrechter Ha-
mersveld. Na vijf minuten was het 
Joost van der Zwaard die de aan-
hang van RKAV kon laten juichen. 
Uit een hoekschop, genomen door 
Robin Veen, wist hij de doelman 
van Geinburgia te verschalken: 1-0. 
Of Geinburgia niet wou of kon, het 
liet zich weg zetten door een gretig 

RKAV. RKAV kan nalatigheid verwe-
ten worden in het afmaken van de 
geboden kansen, maar daar wordt 
hard aan gewerkt. Geinburgia kreeg 
heel weinig kansen van de hard 
werkende verdediging van RKAV. 
Slechts één kans kregen de bezoe-
kers aangeboden en die werd door 
Yannick Rosenboom op briljan-
te wijze tegengehouden. De twee-
de helft was er een meer aanvallen-
de Geinburgia te zien. Maar de bes-
te kansen waren toch voor RKAV. 
Barry Springintveld, Robin Veen en 
ook Joost van der Zwaard maak-
ten het de verdediging van Geinbur-
gia knap lastig. Dat Geinburgia niet 
zonder punten naar huis wilde gaan 
,bleek wel in de laatste minuten van 
de wedstrijd, maar dankzij doelman 
Rosenboom bleef de stand aan de 
goede kant :1-0. Komende zondag 
speelt RKAV uit tegen Muiderberg.
Theo Nagtegaal

Maandag nu vaste avond 
Kaartavond Ons Genoegen
Aalsmeer - Het bestuur van kaart-
club Ons Genoegen heeft gemeend 
om de vaste avond te vervangen. Er 
is nu gekozen voor de maandag-
avond, daar er dan minder concur-
rentie is van onder andere voetbal op 
televisie. Ook is het bestuur in over-
leg met anderen om de speelavond 
gezamenlijk te organiseren, waar-
door er meer mensen aan deze avon-
den kunnen deelnemen. Op maan-
dag 4 november vindt nu de vierde 
speelavond van dit seizoen plaats. Er 
wordt gekaart in het gebouw van Ons 
Tweede Thuis in de Hortensialaan 

vanaf 19.30 uur. De zaal gaat open 
om 19.00 uur. De koffie en thee staan 
klaar en zijn bij de entree inbegrepen. 
Tevens gaat iedereen met een prijs-
je naar huis. Neem gerust uw buren, 
vrienden of bekenden mee naar de-
ze gezellige avond kaarten of rummi-
cuppen. Het klaverjassen tijdens de 
derde speelavond is gewonnen door 
Riet Hoekman met 5471 punten, op 
twee Trien Wegman met 5220 punten 
en op drie is Maaike Spaargaren ge-
eindigd met 5037 punten. De hoog-
ste eer bij het rummicuppen was voor 
Annie Gahrman met 38 punten.

Programma 
handbal
Zaterdag 2 november
10.50 uur:  FIQAS Aalsmeer E3 - 
 Zeeburg
11.40 uur:  FIQAS Aalsmeer, meisjes C1 - 
 Zeeburg
20.30 uur:  FIQAS Aalsmeer, dames 1 – 
 DOS (eredivisie)
Zondag 3 november
10.00 uur:  FIQAS Aalsmeer, meisjes B2 - 
 Fidelitas
11.00 uur:  FIQAS Aalsmeer, meisjes B1 – 
 VZV
12.10 uur:  FIQAS Aalsmeer, jongens B1 – 
 AAC 1899
13.20 uur:  FIQAS Aalsmeer, dames 3 - 
 Fortissmo
15.00 uur:  FIQAS Aalsmeer, heren 2 – 
 DIOS (Eerste Divisie)

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Winst Marco, uitgooi Ilona
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was de vierde speelavond van het sei-
zoen van de dartclub Poel’s Eye. Het 
werd de avond van Marco Cornelisse. 
Hij won voor de tweede keer dit sei-
zoen een speelavond. In de finale van 
de A Winnaarronde versloeg hij de 
regerend kampioen Danny Zorn. Ook 
nam hij hierdoor in de stand een flin-
ke voorsprong op de nummer twee. 
Als klap op de vuurpijl won hij ook 
nog eens de geldpot van de ‘Mys-
tery Out’. Dat was deels geluk, want 
het rad moest precies op zijn getal 
stoppen, maar anderzijds moest hij 
wel eerst een finish van 90 of hoger 
gooien om met dit spel mee te kun-
nen doen. Marco had zelfs nog meer 
geld kunnen verdienen als hij de juis-
te Triple had gegooid met het spel de 
‘Triple Pot’ waar hij óók al voor werd 
uitgeloot. Er waren deze speelavond 
echter meer darters aanwezig. Wim 
Grapendaal en John Kater bereikten 
de halve finale in de A Winnaarron-
de, terwijl John Guldemond wellicht 
de grootste verassing was, hij bereik-
te knap de kwartfinale, net als Willi-
am Hunitetu, Christopher Brouwer en 
Rob Broekhof. In de A Verliezerron-

de, het tweede niveau, nam Bak re-
vanche op Erik Jan Geelkerken. Op 
de vorige speelavond won Erik Jan 
de finale van Bak, nu versperde Bak 
in de halve finale Erik Jan de toegang 
tot de finale. Bak won vervolgens ook 
de finale van Huib Gootjes. De ande-
re halve finalist was Ilona. Ilona reik-
te niet alleen ver in het schema, ook 
had zij de hoogste uitgooi van de 
avond met een mooie 136 finish. Hu-
bert Jurka, Jan Berk, Tjitte Miedema 
en Raymond van de Weijden bereikte 
de kwart finale. In de B Winnaarron-
de, het derde niveau, won Jeroen van 
den Helder de finale van Tim van de 
Poel. In deze ronde had Henny Taal 
een positieve uitschieter door de hal-
ve finale te bereiken, net als Remco 
Maarse. Oscar Gootjes, Arnaud van 
de Graaf, Wim Könst en Ronald Baars 
bereikten de laatste acht. Wilco van 
Det bereikte voor alweer de tweede 
keer dit seizoen knap de finale van de 
B Verliezerronde. De winnaar werd 
echter Rick Fransen. Johan Breur en 
Rob Braam bereikten de halve finale. 
Op de website www.poelseye is meer 
informatie over de dartclub te vinden. 
De volgende speelavond is volgende 

Ilona had de hoogste uitgooi van de 
avond!

week vrijdag 8 november. Vier nieu-
we ronden, vier nieuwe kansen. De 
inschrijving sluit om 20.00 uur, deel-
name kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye heeft 
een open deuren beleid, lidmaat-
schap of van te voren opgeven is niet 
nodig, u bent van harte welkom.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer”
Aalsmeer - Komende vrijdag 1 no-
vember is er weer koppelkaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 
3. Aanvang; 20.00 uur, zaal open 
om 19.30 uur. Iedereen is van har-
te welkom. Geen maat is geen be-
zwaar. De koffie en thee staan zoals 
gewoonlijk weer klaar. Het klaver-
jassen op 25 oktober is gewonnen 
door Siem Burgers met 6242 punten, 
op twee Marja van Schip met 5361 
punten en op drie is Erna Noorder-
meer geëindigd met 5189 punten.

N201 run vanaf Green Park
Aalsmeer - Provincie Noord-Holland 
organiseert een hardloop evenement 
op de nieuwe N201. De zogenaam-
de N201 Run wordt op zaterdag 14 
december gehouden. De start- en fi-
nish zal plaatsvinden op Green Park 
Aalsmeer. Door het aanleggen van 
een brede loopbrug over de N201 zal 
er een verbinding tussen de weg en 
de start- en finish ontstaan. Deelne-
mers kunnen verschillende afstan-
den lopen: 5, 10 en 15 kilometer. De 

eerste loop begint om 12:00 uur en 
de laatste loop om 20.30 uur. Dit is, 
een unieke kans om hard te lopen 
op de nieuwe N201! Op Green Park 
Aalsmeer zal een grote tent verrij-
zen met daarin alle noodzakelijke fa-
ciliteiten, zoals garderobe, omkleed-
ruimten, toiletten, ophalen startnum-
mers en horeca. Aanmelden voor de-
ze hardloopwedstrijd kan via www.
n201run.nl. Wacht niet te lang, de run 
voor deelname is groot! 

Broertjes Dolk 
sterke darters
Aalsmeer - In ’t Middelpunt wordt ie-
dere dinsdagavond om 20.00 uur ge-
start met een gezellige, maar ook spor-
tieve dart avond. Het darten op 15 ok-
tober is door Franklin Dolk gewonnen, 
tweede werd Sebastiaan Dolk en al had 
Kees de Lange de hoogste uitgooi van 
103, toch moest hij de eer van de derde 
plaats aan Ted van Galen geven. Ook 22 
oktober gingen de broertjes Dolk op-
nieuw de dartstrijd aan. Deze keer werd 
Sebastiaan eerste en Franklin tweede. 
Op de derde plaats eindigde wederom 
Ted van Galen. Of het de broertjes Dolk 
deze week ook weer gaat lukken om 
hoog te eindigen, valt nog te bezien, De 
herfstvakantie is weer om en dus meer-
dere kapers om ze flink voor het dart-
bord dwars te zitten. De zaal van ‘t Mid-
delpunt is open vanaf 19.30 uur. Dart-
liefhebbers zijn welkom!

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 1 wint topper
Aalsmeer - In de Bloemhof moest 
Bloemenlust 1 aantreden tegen me-
dekoploper Het Nootwheer 8 en de 
topper begon spannend. Johan Berk 
verloor de eerste partij nipt na een 
beslissende vijfde game, maar Bart 
Spaargaren trok met een knappe 
overwinning de stand weer gelijk. 
Ook Ed Couwenberg won zijn ope-
ningswedstrijd en bracht Bloemen-
lust op een 2-1 voorsprong. In het 
dubbelspel moesten Bart en Johan 
hun meerdere erkennen in het Pur-
merendse duo, maar met zijn twee-
de zege zorgde Bart weer voor een 
3-2 voorsprong. Nog een keer wis-
ten de bezoekers terug te komen, 
omdat Johan ook zijn tweede enkel-
spel met zeer klein verschil moest 
inleveren. Maar vervolgens liep 
Bloemenlust uit van 3-3 naar een 
duidelijke en verdiende 7-3 over-
winning en nam daarmee 4 pun-
ten voorsprong op de ranglijst (en 
eigenlijk 5 door het betere onder-
linge resultaat). Bart en Ed won-
nen al hun wedstrijden en Johan 
revancheerde zich door in de slot-
partij overtuigend te winnen en het 
belangrijke zevende punt binnen 

te halen. Bloemenlust 3, bestaande 
uit Wim v.d. Aardweg, Willem Visser 
en Rob Faber, moest het in Duiven-
drecht opnemen tegen ASSV 6. Te-
gen dit hoger geplaatste team zou 
het lastig worden en dat bleek al 
gauw. Wim dacht in zijn eerste partij 
na twee gewonnen games de winst 
voor het grijpen te hebben, maar 
uiteindelijk was hij pas na 8-11 in de 
beslissende vijfde game in staat het 
eerste wedstrijdpunt voor team 3 te 
scoren. Vervolgens kwam Bloemen-
lust niet meer los, want Willem en 
Rob verloren in vier games en ook 
het dubbel Wim en Willem kwam na 
vijf games net te kort. Daarna gin-
gen nog vier enkelspelen op rij ver-
loren zonder zelfs maar een gewon-
nen game, voordat het Wim voor 
de tweede keer lukte een partij op 
zijn naam te schrijven. In de laatste 
wedstrijd lukte het Willem niet om 
nog een punt te scoren, zodat alleen 
Wim v.d. Aardweg de eer voor Bloe-
menlust 3 hoog heeft gehouden. In 
de resterende weken van de com-
petitie zal team 3 nog flink aan de 
bak moeten om in de vijfde klasse 
te blijven.

Badminton
Flower Shuttle doet ‘t goed 
dit competitieseizoen
Aalsmeer - Flower Shuttle speelt 
dit competitieseizoen met vier se-
niorenteams en één jeugdteam. 
Het eerste team speelt vierde di-

visie landelijk. De badmintonners 
hebben reeds vier wedstrijden ge-
speeld in de competitie en ze mo-
gen niet klagen met het resultaat 

tot nu toe. Ondanks dat nog geen 
enkele wedstrijd met het volledige 
team is gespeeld, staat ze bovenaan 
in de competitie. Dit mede dankzij 
de goede invallers die Flower Shut-
tle achter de hand heeft. Team 1 be-
staat uit drie heren en drie dames. 
Zij zijn zeer gemotiveerd en gaan 
voor het kampioenschap dit jaar. Er 
is echter één grote concurrent in de 
competitie en dat is B.C. de Flinters. 
De uitwedstrijd is met 5-3 van BC de 
Flinters verloren en de hoop is ge-
vestigd op een goede revanche tij-
dens de thuiswedstrijd op 8 decem-
ber. Het team heeft op de Dutch 
Open Badminton gezien dat er nog 
veel verbetering mogelijk is, dus er 
wordt nog wat extra getraind op de 
maandag- en woensdagavond. Ho-
pelijk werkt dat positief uit op de 
uiteindelijke uitslag! Ook de ande-
re teams draaien tot nu prima. Al-
leen voor het tweede team, dat voor 
het eerst in de hoofdklasse speelt, 
is het een zwaar seizoen. Vorig jaar 
zijn zij kampioen geworden, maar 
het niveau is duidelijk een stuk ho-
ger in deze klasse. Het belangrijk-
ste is, dat ze zich kunnen handha-
ven dit jaar. Ook interesse om een 
shuttletje te slaan? Kom kennis ma-
ken met de badmintonclub en kijk 
voor de tijden en meer op www.flo-
wershuttle.nl. 
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