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Witteweg 6  | 1431 GZ Aalsmeer
Tel. (0297) 32 52 30

vanderwal@fiataalsmeer.nl
www.fiataalsmeer.nl

APK
r19.95

ALL-IN

FIAT DEALER
Van der Wal B.V.

AALSMEER

voor alle merken

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

Oosteinderweg 222
1432 BA Aalsmeer
Tel. 0297 - 329093

info@ autobedrijfbaarse.nl
www.autobedrijfbaarse.nl

AUTOBEDRIJF J.C.BAARSE
BOVAG OCCASION DEALER

Voor al uw:
 Onderhoud
 Schade-taxatie & reparatie
 APK keuring
 Autoverhuur/Lease

Keuze uit ± 50 geselecteerde 
BOVAG occasions

Collegeprogramma 
2014-2018

Samen voor aalsmeer: Zorgzaam, 
leefbaar en ondernemend.

Kijk verderop in deze krant.

donderdag 30 oktober t/m  zondag 2 november

2e jeans voor 10,-1e jeans 
49,95

tafel 1: ltb/petrol/jack&jones/only/cars

2e jeans voor 20,-1e jeans 
59,95

tafel 2: ltb/petrol/levi’s/only/jack&jones

1e jeans 29,95 
2e jeans 10,-kids jeans

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

www.deen.nl

Geldig van donderdag 30 oktober t/m zondag 2 november 2014.

DEEN varkenshaas met 
kruidenboter

500 gram

5.00
500 gram
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DE NATIONALE OPEL TESTDAG

U bent van harte welkom bij Van Kouwen 
op zaterdag 1 november. 

SPECIAAL VOOR 
ALLE OPELRIJDERS.

www.vankouwen.nl

Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

Wordt u huurder, eigenaar-gebruiker of investeerder 
van een extreem scherp geprijsde nieuwbouw bedrijfsunit? 

KOM VRIJBLIJVEND LANGS OP DE OPEN DAGEN IN NOVEMBER 2014 

IEDERE DONDERDAG VAN 17:00 - 19:00 UUR

0297 - 32 71 45
info@mantelmakelaars.nl

feestdagenlekkernijen.nl

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

ONZE ACTIES:
ELKE DAG

3-gangen dagmenu
voor €22,50

DINSDAG & DONDERDAG
Onbeperkt spare-ribsOnbeperkt spare-ribs

eten €16,50!

ENJOY
Steakhouse

Oosteinderweg 387 
1432 AZ  Aalsmeer
Tel. 0297-785291
(maandag gesloten)

TOT ZIENS BIJ 
STEAKHOUSE

ENJOY!

     

BIJ  ONS KUNT U OVERHEERLIJKE STEAKS ETEN, 
MAAR OOK SPARE-RIBS, VIS EN VEGETARISCHE 
GERECHTEN.  ALLES VAN DE BESTE KWALITEIT!

Vanavond programmabegroting en meer in de Raad

PACT pleit voor terugkeer 
‘oude’ vergadersysteem
Aalsmeer - De programmabegro-
ting 2015 van de gemeente wordt 
vanavond, donderdag 30 oktober, 
voor het eerst behandeld in de Raad. 
De gemeente krijgt er in het nieuwe 
jaar in het sociaal domein een om-
vangrijk takenpakket bij op de ter-
reinen zorg, werk en jeugd. Een uit-
daging, zo stellen de bestuurders, 
want de taken moeten met fors min-
der middelen op verantwoorde wijze 
uitgevoerd worden. Onzekerheden 
en risico’s, maar ook kansen, door-
dat de gemeente veel meer in eigen 
hand krijgt. Voor het sociaal domein 
is een buffer gecreëerd en in de be-
groting zijn gelden gereserveerd om 
te kunnen investeren in leefbaar-
heid en de lokale economie. 

Dalen woonlastendruk
En positief is zeker voor de inwoners 
dat de woonlastendruk volgend jaar 
gaat dalen. Dit door de raadsbre-
de motie over het schrappen van de 
indexatie 2015 van de OZB-wonin-
gen, het gelijk blijven van de tarie-
ven voor de afvalstoffenheffing en 
het verlagen van de rioolheffing. Te-
genover de programmabegroting 
en het collegeprogramma staan de 
algemene beschouwingen van de 
fracties. De coalitiepartijen CDA en 
AB blijven mild in hun beschouwin-
gen, de drie oppositiefracties VVD, 
PACT en HAC daarentegen pakken 

hun kans om hun ongenoegen en 
wensen te uiten. Buiten dat ze plei-
ten voor betere communicatie met 
inwoners, worden vraagtekens ge-
zet bij de, volgens de VVD, uiterst 
wankelende basis van de coalitie 
met 12 van de totaal 23 zetels. De 
VVD zegt samen met PACT en HAC 
inhoudelijk ‘scherp aan wind te zul-
len blijven zeilen’ met respect voor 
iedereen. PACT gaat in deze verder. 
“De krakende en piepende coalitie 
vraagt om opnieuw onderhandelen 
en een coalitie vormen die wel een 
breed draagvlak heeft. We moeten 
nog 3,5 jaar.” 

Kerntaken
PACT vindt ook dat de Raad terug 
moet naar haar kerntaken: Contro-
leren van het college, beleid bepa-
len en volksvertegenwoordiger zijn. 
En in dit kader is het logisch dat 
de fractie pleit voor het aanpassen 
van de (nieuwe) vergaderorde. Te-
rug naar ‘vroeger’ met beslissingen 
in de Raad en onderwerpen per de-
tail bespreken in verschillende com-
missies. Overigens wel met behoud 
van het Ronde Tafelgesprek. Op zich 
iets om over na te denken. Zeker 
ook omdat binnenkort een evalua-
tie over het nieuwe vergaderen ge-
voerd gaat worden met inwoners en 
de pers. Tijdens de commissiever-
gaderingen namen de ‘specialisten’ 

van de partij plaats in het rondje en 
werd met het behandelen van diver-
se onderwerpen op details (inclu-
sief inbreng van inwoners) de basis 
gelegd voor een rotsvast raadsbe-
sluit wat nagenoeg alleen nog een 
hamerslag vergde. Nadeel is mis-
schien wel dat er meer vergaderd 
moet gaan worden, maar in deze 
kunnen de fracties onderling de ta-
ken verdelen. Elk van hen kan zich 
zo concentreren op zijn/haar vak en 
interesse! 

Wmo en Jeugdhulp
Op de agenda van de Raad van-
avond ook de startnotitie Helling 
49, Wmo-nota en -verordening, be-
leidsplan Jeugdhulp, toetreden om-
budsman metropool Amsterdam 
en bestemmingsplan Landelijk Ge-
bied Oost. De programmabegroting 
wordt overigens allereerst inhoude-
lijk besproken. De behandeling in 
tweede termijn is gepland voor de 
vergadering van de Raad volgende 
week donderdag 6 november. De 
Raad begint vanavond 30 oktober 
om 20.00 uur in de raadszaal van 
het gemeentehuis. Belangstellen-
den worden uitgenodigd plaats te 
nemen met koffie of thee op de pu-
blieke tribune. De vergadering kan 
ook live beluisterd worden via Ra-
dio Aalsmeer.
Door Jacqueline Kristelijn

Griezelige 
taferelen in N201
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 25 
oktober is in de N201 het jaarlijk-
se cultfeest Halloween gevierd. Niet 
geschikt voor kinderzieltjes, kon-
digde de organisatie nog aan en dit 
was niets teveel gezegd. De ene na 
de andere griezelige outfit arriveer-
de bij het centrum aan de Zwarte-
weg. Veel bloedige figuren, maar 
ook horror- en duivelse types. Zij 
werden ontvangen in een prachtig 
en aangepast aan het thema om-
getoverde N201 en werden deze 
avond getrakteerd op liefst drie hef-
tige bands. Genoten is van de op-
tredens van Selfmachine, Bloid en 
My Inner Peace. Komend weekend 
presenteert de N201 weer een ‘ge-
woon’ programma met vrijdag 31 
oktober op het podium de drie rock-
bands Jungle Downtown, Blue Ban-
ners en Jack Plane en zaterdag 1 
november de Nepal benefietavond 
met optredens van de Hucksters, 
Coolcast Band en United Music.
Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Geen krant?
0251-674433
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tAnDArts
In geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

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

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

HulpDienst
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
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.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. 

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

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

COLOFON

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

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

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

uit Oegstgeest. Woensdag 5 novem-
ber dankdag, dienst om 19.30u. met 
ds. J. Trommel uit Lelystad.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. 
Zaterdag Kloosterhof 17u. woord-
communieviering met N. Kuiper. 
Zondag 10.30u. eucharistieviering 
met L. Seeboldt mmv Karmelkoor. 
Om 14u. Poolse dienst met Krzysz-
tof in Karmelkerk. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
jeugddienst met ds. Haasnoot uit 
Noordwijkerhout. Tevens 10u. tie-
nerdienst.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met ds. J. van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
19u. woord-communieviering met 
A. Blonk.

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteun-
punt Seringenhorst, Parklaan 27.
Dinsdag 11 november om 20u. met 
Hoite Slagter. Thema: Het evangelie 
van Lucas.

Begra Bijbelstudie
Elke maandag bijbelstudie-avond 
in gebouw Heliomare, Zwarteweg 
98, 20u. Op 3 november met evang. 
Kees Goedhart.

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. 
Zondag 10u. dienst met ds. Jan 
Martijn Abrahamse. Tevens crèche 
en peuterdienst. Donderdag 6 no-
vember Leerhuis in Open Hofkerk, 
ingang Sportlaan, 20u.

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Zondag diensten om 10u. en 16.30u. 
met ds. M. Hogenbirk. Woensdag 5 
november dankdag, dienst 19.30u.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag 10u. scholendienst met br. 
Jan Broere jr. en ds. Liesbet Geijl-
voet. Collecte voor projecten Ge-
meente Opbouw. Opvang 0-4 jaar 
via oppas@dgaalsmeer.nl. 

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dankdag voor ge-
was en arbeid, dienst met ds. T.H.P. 
Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds. E.J. 
Westerman. Organist: W. Spaarga-
ren. Om 18.30u. zangdienst mmv 
Dub de Vries en Arie Horst. Woens-
dag 5 november dankdag, dient 
19.30u. met ds. E.J. Westerman. Or-
ganist: M. Noordam.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst, dankdag, 
met kand. mevr. A. Muis, Zegveld. 
Organist: W. Olij. 

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker Gwen Bergquist. Ba-
byoppas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. Om 19u. Baan7 jon-
gerendienst.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. J. Trommel uit Lely-
stad en 16.30u. met kand. J.A. Knol 

Zondag 
2 november

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 5 no-
vember houdt de SOW gemeen-
te haar maandelijkse koffie-inloop 
in gebouw de Spil aan de Spilstraat 
5, zijstraat van de Bilderdammer-
weg. De aanvang is 10.00 uur. Ie-
dereen is welkom en de toegang is 
gratis. Koffie en thee staan klaar. Er 
zijn mogelijkheden om een kaart-
je te schrijven aan zieke mensen of 
om een gesprek van mens tot mens 
te hebben. U/jij komt toch ook en 
neem gerust iemand mee.
 

Mantelzorg & Meer: 
Mantelzorgers in zonnetje 
Aalsmeer - De Nationale Dag van 
de Mantelzorg op 10 november is 
voor Mantelzorg & Meer dé gele-
genheid om mantelzorgers in het 
zonnetje te zetten. Daarom wor-
den in de week van 10 tot en met 
17 november activiteiten georga-
niseerd. Voor sportievelingen een 
golfclinic, bowlen en een Beach 
Sport clinic. Voor creatievelingen 
workshops zoals kaarsen maken, 
taart versieren en keramieken. 
Daarnaast zijn er rondleidingen 
bij ondermeer het Ford Muse-
um, de Amsterdam Arena en een 
wijnproeverij. Ingeschreven man-
telzorgers ontvangen regelma-
tig relevante informatie. Ook kun-
nen mantelzorgers bij Mantel-
zorg & Meer terecht voor informa-
tie en advies, praktische en emoti-

onele ondersteuning, cursussen en 
bijeenkomsten en inzet van zorg-
vrijwilligers. Bent u mantelzorger 
en woont u in Aalsmeer, Amstel-
veen of Haarlemmermeer? Staat 
u nog niet bij Mantelzorg & Meer 
inschreven? Voor aanmelding of 
meer informatie over de activitei-
ten kan contact opgenomen wor-
den via 020-3335353, via e-mail in-
fo@mantelzorgenmeer.nl of kijk op 
www.mantelzorgenmeer.nl. 

Mooie opbrengst collecte 
Brandwonden Stichting 
Aalsmeer - In de week van 6 tot 
en met 11 oktober collecteerden in 
heel Nederland meer dan 50.000 
vrijwilligers voor de Nederland-
se Brandwonden Stichting. Ook 
in Aalsmeer en Kudelstaart gin-
gen de collectanten langs de deu-
ren. En met succes! De opbrengst 
in Aalsmeer is 7.199,18 euro en in 
Kudelstaart is 3.188,12 euro door 
de collectanten opgehaald. De op-
brengsten van de collecte stellen de 
Brandwonden Stichting in staat om 
haar werk voor mensen met brand-
wonden voort te zetten. Iedereen 
heeft wel eens een brandwond-
je. Na goed koelen met lauw water, 
geneest het wondje meestal snel. 
Maar ernstige brandwonden kun-
nen je hele leven op zijn kop zetten. 
Het medische traject, met tientallen 
operaties, duurt soms jaren. Daar-
naast zijn er de verwerkingspro-
blemen van het vaak traumatische 
ongeluk. En tot slot zijn het vooral 
de ontsierende littekens die het le-
ven van brandwondenslachtoffers 

moeilijk maken. Al meer dan 30 jaar 
voert de Nederlandse Brandwon-
den Stichting haar strijd tegen de-
ze littekens. Dit doet zij op drie fron-
ten: Het voorkomen van brandwon-
den, het verbeteren van de behan-
deling (door onderzoek) en het be-
vorderen van de psychosociale na-
zorg en begeleiding. Dankzij de col-
lecte kan de Nederlandse Brand-
wonden Stichting haar activiteiten 
voortzetten. Namens de plaatselij-
ke collecteorganisatoren dankt de 
Brandwonden Stichting alle collec-
tanten en gulle gevers in Aalsmeer 
en Kudelstaart voor hun bijdrage 
aan ‘de strijd tegen de littekens. 

Nieuwe collectanten
Voor volgend jaar kan de organi-
satie nog nieuwe collectanten ge-
bruiken. en de stichting is op zoek 
naar nieuwe assistenten voor het 
uitdelen van de bussen in de wij-
ken Dorp en Zuid. Aanmelden kan 
bij L.S. van Dam, tel. 0297-323080 
of lsvandam@caiway.nl.

Help Pauline helpen
Busje voor Pilar de Esperanza 
Aalsmeer - Met een blij gezicht 
heeft Paulien Naber namens het 
kindertehuis ‘Pilar de Esperanza’ de 
sleutel in ontvangst genomen van 
een nieuw busje. De aanschaf van 
het busje is door de Stichting Help 
Paulien Helpen gerealiseerd. De-
ze stichting zet zich in voor het kin-
dertehuis ‘Pilar de Esperanze’ in de 
stad Reynosa in het noordoosten 

van Mexico. Dankzij diverse acties, 
giften en subsidie van de OSA (ont-
wikkeling samenwerking Aalsmeer) 
heeft de stichting voldoende geld 
opgehaald om het project naar aller 
tevredenheid af te sluiten. Het bus-
je zal worden ingezet voor het ver-
voer van de kinderen van en naar 
de stad en de kerk. Het kinderte-
huis ligt ver buiten de stad en an-
dere vervoersmogelijkheden zijn 
niet aanwezig. De bewoners zijn 
dan ook dol gelukkig met de steun 
vanuit Aalsmeer. Inmiddels heeft de 
stichting een nieuw project gestart 
en zet zich nu in om voldoende geld 
bij elkaar te krijgen om op het dak 
van het kindertehuis zonnepanelen 
te plaatsen. Elektriciteit is in Mexico 
erg duur. Door middel van deze pa-
nelen wil de stichting de hoge kos-
ten verminderen, zodat er meer geld 
over blijft voor goed onderwijs voor 
de kinderen. De acties die voor dit 
jaar nog op het programma staan is 
het verkopen van kerststukjes. Ook 
staat de stichting op 22 november 
op de wintermarkt in het zorgcen-
trum Aelsmeer. Voor meer informa-
tie over de stichting kan de website 
www.helppaulienhelpen.nl bezocht 
worden of bel naar 0297-327715.

Vermist:
- Ketelhuis: Cypers grijs gesteriliseerd. 
 Poes, roepnaam Flow, zeer aanhalig.
- Beethovenlaan, omgeving Hornmeerpark: 
 Zwart-wit gecastreerde kater. Is 5 jaar oud en hij heet Ray.
- Aalsmeerderweg: Cypers grijze kat.
- Snoekbaarsstraat: Cyperse kat. Bruin met rood 
 en witte bef en voetjes. Op haar kopje 2 rode vlekjes.

Gevonden:
- Kudelstaart, Madame Curiestraat: Zwart-witte kat. 
 Heeft witte borst, vier witte poten en een witte streep over de neus.

Ontmoeting in 
Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 5 novem-
ber is er van 9.30 tot 11.30 uur in 
de Oost-Inn inloop en ontmoeting. 
Ook nu is er weer gelegenheid om 
even bij te praten onder het genot 
van een kopje koffie of thee. Ieder-
een is hartelijk welkom in de Mika-
do in de Catharina-Amalialaan 66a. 
Voor inlichtingen: 0297-325636 of 
0297-345413 of kijk op de website 
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Cyperse kat 
zoekt baas

Aalsmeer - Waar is het baasje van 
deze Cyperse kat? Het dier liep rond 
op de Hoofdweg in Kudelstaart. Wie 
het dier herkent, wordt verzocht 
contact op te nemen met de Die-
renbescherming afdeling Noord-
Holland Zuid via 0297-343618.

Zangdienst 
met Annika in 

Dorpskerk
Aalsmeer - Op zondagavond 2 no-
vember wordt weer een zangdienst 
gehouden in de Dorpskerk in de Ka-
naalstraat. Het wordt een bijzondere 
avond, waar veel bekende liederen 
uit het evangelische liedboek ge-
zongen gaan worden. Ook is er een 
optreden van de bekende KLM ste-
wardess en zangeres Annika Glim-
merveen (34). Zij is bekend gewor-
den tijdens de Nationale herden-
king op 23 juli middels een indruk-
wekkend optreden met het Urker 
mannenkoor op televisie. Onlangs 
is van haar de cd ‘Whispering Ho-
pe’ uitgekomen, die wereldwijd gro-
te indruk heeft gemaakt, mede ook 

door het vliegtuigongeluk in de Oe-
kraïne. Annika wordt begeleid door 
de Zaanse organist Dub de Vries en 
pianist Arie Horst uit Hoogwoud. 
Dominee E. Kramer is de voorgan-
ger van de zangdienst die zondag 
aanvangt om 18.30 uur. Zoals altijd 
is iedereen van harte welkom.

iPad gevonden!
Aalsmeer - Op dinsdag 28 okto-
ber is op de Jac. Takkade, nabij het 
Oosterbad, een iPad met toetsen-
bord gevonden. Het geheel zit ver-
pakt in een zwarte hoes. De iPad 
wordt bewaard bij het politiebureau 
Aalsmeer aan de Dreef. De eigenaar 
kan de iPad hier ophalend. 

Gezellige Verzamelbeurs
Aalsmeer - In buurthuis Hornmeer 
is afgelopen zaterdag 25 november 
een bijzondere Verzamelbeurs ge-
houden. Er werden munten, pen-
nen, biljetten en onder andere post-
zegels geruild en te koop aange-
boden. Ook deze middag een serie 
olieverfschilderijen van bewoners 
van het vroegere Rustoord. Naar de 

identiteit van de acht ‘oudjes’ wordt 
onderzoek gedaan. Vele inwoners 
kwamen een kijkje nemen en er zijn 
tips binnen gekomen over de por-
tretten. Natuurlijk is door de bezoe-
kers ook heerlijk gestruind langs al 
het verzamelde materiaal. 

Foto: www.kicksfotos.nl. 



Muziek/theater
Vrijdag 31 oktober:
* Bands Jungle Downtown, Blue 
Banners en Jack Plane live in N201, 
Zwarteweg v/a 20.30u.
* Semi-akoestische muziek van 
Mark Bailey en Carol Davies uit 
Schotland in The Beach, Oostein-
derweg 247 v/a 20.30u.
Zaterdag 1 november:
* Discozwemmen voor jeugd 6-12jr. 
in De Waterlelie, Dreef, 19-21u.
* Benefietconcert voor kerktoren 
in Rijsenhout met Trumpets of the 
Lord en Con Amore in Lichtbaken, 
Aalsmeerderweg v/a 20u.
* Nepal benefiet met Hucksters, 
United Music en Coolcastband in 
N201, Zwarteweg v/a 20u.
* Cabaret Huisvrouwenmonologen 
in Crown Theater v/a 20u.
* Bacchus da Musica met Koeks & 
Dave in Bacchus, Gerberastraat. 21u
* Girls from the 80’s in DownTown, 
Crown Studio’s v/a 21u.
Zondag 2 november:
* Reno’s Rumble live in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 16u.
* Zangeres Fay Lovsky bij Bob en 
Gon in Crown Theater v/a 15u.
* Zanger Dennis Maarsen bij RK-
DES, Wim Kandreef, 14 tot 18u.
* Bob Color (Rob Wiedijk) in café 
Joppe, Weteringstraat v/a 17u.
Woensdag 5 november:
* Voorleesconcert met Tuba Tom in 
bibliotheek Marktstraat van 14 tot 
14.45u. Voor kids 4 t/m 6 jr.
Donderdag 6 november:
* Livemuziek met drummer/zanger 
Leo Lauffer in de Bok, Dreef, 21u.
7, 8 en 9 november:
* Rijzenspelers brengen revue ‘Lang 
en Gelukkig’ in De Reede, Schouw-
straat. Vrijdag en zaterdag 20u. en 
zondag 14.30u. Ook 14 en 15 nov.
Zaterdag 8 november:
* Kindervoorstellingen ‘Pluk en de 
Petteflet’ in Crown Theater, Van 
Cleeffkade. Om 14u. en om 16u.
Zondag 9 november:
* Muzikale show ‘Die avond in Pa-
rijs’ met Ivo Niehe in Crown Theater 
Aalsmeer v/a 15u.
* Westeinder Live met dj René Ki-
puw, herleven Pannebar, v/a 16u. in 
Westeinder Paviljoen, Surfeiland.

Films
T/m 6 november:
* Alle dagen diverse films voor al-
le leeftijden in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade met nieuw: Pak van mijn 
hart. Voor jeugd: Club van Sinter-
klaas en het pratende paard, Maya 
eerste vlucht, Dummie de Mummie, 
Pim & Pom en Heksen bestaan niet.

Exposities
30 oktober t/m 2 november:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 ie-
dere woensdag tot en met zondag 
open van 12 tot 17u. Schilderijen en 
sculpturen van Didi v/d Velde.
Tot en met 31 oktober:
* Tekeningen kinderen uit Tsjernobyl 
in gemeentehuis. Dagelijks te be-
zoeken van 9.30 tot 16.30 uur. Ook 
in Huiskamermuseum.
31 oktober t/m 2 november:
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Iedere vrijdag tot en 
met zondag van 11 tot 17u.
Zaterdag 1 november:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u.
1 en 2 november:
* Huismuseum met Mokum collec-
tie open, Van Cleeffkade 12a. Za-
terdag en zondag op afspraak: 06-
12922954 of huiskamermuseum.nl.

Tot en met 2 november
* Expositie in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg met kunst uit Frank-
rijk en Italië. Open zaterdag en zon-
dag 12-17u. 
Tot en met 7 december:
* Expositie in het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat met werken van Men-
no Bauer, Juul Bögemann en Jaap 
Beets. Open: donderdag t/m zondag 
14-17u. 
November:
* Foto’s van Bianca Tas, schilderijen 
van Wendy Noordam en landschap-
pen van Toon de Haas in Gezond-
heidscentrum Drie Kolommen.
Tot en met januari:
* Expositie ‘Black & White’ met fo-
tografen Judith de Bats, Patrick 
Spaander en Kick Spaargaren in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden.

Diversen
Donderdag 30 oktober:
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
Vrijdag 31 oktober:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Groot Aalsmeers Dictee van Boek-
huis Aalsmeer v/a 18u. 
Zaterdag 1 november:
* Inzameling voor Sam’s kledingac-
tie, 9-12u. bij Open Hofkerk, Ophe-
lialaan en 9-11u. bij De Reede, in-
gang Werf in Rijsenhout.
* Fedeli koffie-ochtend in Wintertuin 
t.o. Weteringplantsoen, 10-12u.
* Kraakmarathon in café Sportzicht, 
Sportlaan van 13 tot 01u.
* Aanschuiftafel met Willeke Frima 
in Huiskamermuseum v/a 16u.
* Rings, kickboksgala in De Bloem-
hof, Hornweg v/a 19u. 
Maandag 3 november:
* Bijeenkomst filmclub F&VA met 
optreden Saskia Veenswijk in Anker, 
Oosteinderweg 273a v/a 20u.
* Verrassingsveiling en expositie bij 
Postzegelvereniging in Parochie-
huis, Gerberastraat. Open v/a 19.15u
* Lezing over oeveraquaria bij Vi-
va Aquaria in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Joppe culinair met gast De Walrus. 
Weteringstraat v/a ong. 22u.
Dinsdag 4 november:
* Koffie-ochtend in Open Hofkerk, 
ingang Sportlaan 86 v/a 10u.
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 20u.
Woensdag 5 november:
* Inloop bij Oost-Inn in de Mikado, 
Catharina Amalialaan 66 v/a 9.30u. 
* Koffie in de Spil, Spilstraat v/a 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
Donderdag 6 november:
* Instuif volleybaltraining 11-15jr. in 
Proosdijhal van 18.30 tot 20.30u.
* Dialezing over planten uit de bijbel 
bij Groei en Bloei in buurthuis Horn-
meer, Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Sjoelcompetitie Oostend in Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 7 november:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
* Lezing over kunst en krijgsgevan-
genen in Crash Museum v/a 20u.
8 en 9 november:
* Brocante verkoop in Huiskamer-
museum, Van Cleeffkade 12a. Za-
terdag v/a 10u. en zondag v/a 11u.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 30 oktober:
* Raadsvergadering in gemeente-
huis, Raadhuisplein v/a 20u. Ook op 
donderdag 6 november.
Maandag 10 november:
* Wijkoverleg Oosteinde over ver-
keer, Schiphol en zorg in De Mika-
do, Cath. Amalialaan van 20 tot 22u.

Semi-akoestische muziek in The Beach

Aalsmeer Acoustic Bliss met 
Mark Bailey en Carol Davies
Aalsmeer - Op vrijdagavond 31 
oktober staat het podium van de 
Beach in het teken van (semi)-
akoestische muziek en van Bailey 
gitaren. In het Schotse stadje Ayr 
wordt al vele jaren onder de naam 
‘Acoustic Bliss’ wekelijks open po-
dia georganiseerd waar iedere mu-
zikant zijn of haar muziek voor het 
voetlicht kan brengen. De organi-
satoren van deze avonden, gitaar-
bouwer Mark Bailey en zijn partner 
Carol Davies, komen naar Neder-
land en organiseren op 31 oktober 
in samenwerking met de Beach een 
avond ‘Aalsmeer Acoustic Bliss’ Een 
ieder die dat wil kan deze avond en-
kele nummers ten gehore brengen. 
Maar uiteraard is iedereen die ge-
woon wil komen luisteren en genie-

ten van heerlijke muziek van har-
te welkom. Er zullen in ieder geval 
enkele Schotse muzikanten acte de 
présence geven. Naast Mark en Ca-
rol gaan ook Ian en Anita Gailey, 
Ian Durham en Sandra Don en gita-
rist Lewis McMillan nummers spe-
len en zingen. Ook hebben zich in-
middels al enkele lokale muzikan-
ten gemeld om hun kunnen te ko-
men tonen. En behalve zijn muzika-
le vrienden neemt Mark ook diverse 
van zijn gitaren mee welke tentoon-
gesteld zullen worden. Ook zullen er 
gitaren te bewonderen zijn die Ne-
derlandse cursisten in het verleden 
op zijn gitaarbouwcursus hebben 
gebouwd. De deur is open vanaf 
20.30 uur. De toegang is gratis, het 
plezier onbetaalbaar.

Muziekavond met bands 
voor kinderen in Nepal
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag-
avond 1 november wordt het weer 
swingen voor een betere toekomst 
voor kinderen in Nepal in de N201 
aan de Zwarteweg. United by mu-
sic, een groep getalenteerde muzi-
kanten met een verstandelijke be-
perking spelen blues, rockabilly en 
boogie woogie. De Hucksters spe-
len rockcovers van onder andere 
Queen, Deep Purple en Led Zeppe-
lin, maar ook Foo, Fighters en Kings 
of Leon komen aan bod. En niet te 
vergeten een optreden van de Cool-
cast band, waarvan de muzikale 
richting niet makkeijk in een hok-
je te stoppen is. Elke song die met 
akoestische gitaren en percussie 
gespeeld kan worden is een optie, 
van welke band of artiest dan ook. 
Maar de voorkeur ligt wel een beet-
je bij nummers waar de mannen 
mee zijn opgegroeid. De Coolcast 
band is enkele jaren geleden spon-
taan als trio begonnen als gelegen-

heidsbandje op een feest. Gitarist 
en zanger Hans Millenaar, basgita-
rist en zanger Piet van Leeuwen en 
percussionist en zanger Jack Mul-
ler hadden al reeds een lang mu-
zikaal verleden. Gitarist Rob Ruiter 
had al enkele keren spontaan mee-
gespeeld met de mannen van Cool-
cast en werd na verloop van tijd een 
vast bandlid. Goede muziek en ge-
zellige acts, allemaal om een steen-
tje bij te dragen om de kinderen in 
Nepal een betere toekomst te gun-
nen. Verder deze avond een optre-
den van Dien en Mien, die met hun 
act het doel van dit jaar, te weten 
toiletten bouwen bij Sapana school 
in Nepal ,zullen ondersteunen, ver-
koop van oosterse hapjes, Nepalese 
markt en doorlopende filmpresenta-
tie over de projecten in Nepal. En-
tree 10 euro. Aanvang: 20.00 uur in 
N201 aan de Zwarteweg. Meer over 
de projecten zien en lezen: www.ne-
palbenefiet.webs.com.

Het dynamische garagerockduo Jungle Downtown. De nieuwe White Stripes?

Drie bands live en veel gezelligheid
Vrijdagavondshow in N201
Aalsmeer - Om de week kunnen 
liefhebbers vrijdags in N201 terecht 
voor goeie livemuziek in alle gen-
res, van pop tot metal, van funk tot 
hiphop en terug. Tijdens de Vrijdag-
show kunnen bands en muzikanten, 
die zich aanmelden, gratis gebruik 
maken van één van de oefenruim-
tes van N201 of spelen beneden op 
het podium en uiteraard is alle pu-
bliek welkom: kom even checken en 
doe een drankje aan de ruim gesor-
teerde bar van N201. Er kan ook ge-
poold, gedart en bijgepraat worden: 
genoeg te doen! Aanstaande vrijdag 

31 oktober drie verse bands op het 
N201 podium: Het garage grunge 
duo Jungle Downtown, bluesrock-
band Blue Banners en indie rock-
band Jack Plane. Wil je ook een keer 
spelen met je band, als singer song-
writer, als dance-act, dj-producer 
of wat dan ook? Mail dan naar in-
fo@n201.nl zodat er contact met je 
kan worden opgenomen. Ken je nog 
bands of muzikanten voor wie dit 
iets is? Stuur ze door! De zaal gaat 
vrijdag open om 20.30 uur en de en-
tree is gratis. Meer info is te vinden 
op www.n201.nl.

Blues sensatie uit The Deep South
Reno’s Rumble in Shack
Oude Meer - Zondag 2 november 
weer zo’n ongeëvenaarde lekke-
re sunday Shack afternoon in Ou-
de Meer. Week na week wordt de 
liefhebber getrakteerd op de bes-
te bands uit binnen én buitenland. 
Reno’s Rumble, hoort ook abso-
luut thuis in dit rijtje, is een blues-
band uit Limburg, geformeerd rond 
de getalenteerde mondharmonica-
speler en zanger Reno Sharif. Reno 
stond in juni dit jaar al op het po-
dium en blies daar een bomvolle 
Shack volledig omver met zijn show 
op de smoelenschaaf!
Aanstaande zondag 2 november 
is Reno terug met zijn geweldi-
ge band, bestaande uit bassist Ju-
les van Bussel, drummer Sjaak Kor-
sten en Huub Leijendeckers en Paul 
Voestermans nemen het gitaarwerk 
voor hun rekening. Allen zeer erva-
ren muzikanten die eerder al speel-

den op festivals als Moulin Blues 
Ospel, Chicago Bluesfestival, North 
Sea Jazz, Bluesrock Tegelen, Blues-
festival Kwadendamme en Ribs and 
Blues. Het repertoire staat garant 
voor een heerlijke middag in diver-
se blues stijlen: stevig, rauw en me-
lodieus swingend met scheuren-
de bluesharpsolo’s en opzwepen-
de gitaarpartijen. Ook alvast voor 
in de agenda: Zaterdag 8 november 
een waanzinnige undercoverses-
sie van professionele muzikanten, 
deze keer een tribute aan The Red 
Hot Chili Peppers en zondag 9 no-
vember gaan de spots aan voor The 
Hoochie (voorheen Cuban Heels). 
The Shack is zondag 2 november 
geopend vanaf 15.00 uur en Reno’s 
Rumble beginnen om 16.00 uur. En-
tree is 5 euro. Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk 
253b in Oude Meer.  

Menulijst met 350 liedjes
Bob Color live in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
2 november is er na de zomerstop 
weer live muziek in Joppe, op een 
nieuw tijdstip! Begonnen voorheen 
de bands in het café in de Wete-
ringstraat rond 19.30 uur met hun 
optreden, vanaf zondag starten de 
acts om 17.00 uur en spelen door 
tot 20.00 uur. Het spits wordt afge-
beten door Bob Color, The Human 
Jukebox. Het idee werkt als volgt: 
Iedereen krijgt een kleurige, gela-
mineerde ‘menulijst’ (met 350 titels 
van liedjes) en een stapeltje bestel-
formulieren om verzoeknummers 
te bestellen. Hierdoor kan het pu-
bliek de keuzes maken. Van rustige, 
minder bekende ballads naar wilde 
feestnummers. Zeker 40 nummers 
zijn recente hits van onder andere 
Bruno Mars, Black Eyed Peas, Jason 
Mraz, Kings Of Leon, Adele, Rob-
bie Williams, Bob Sinclar, Kid Rock, 
Maroon 5, Joss Stone, Paulo Nuti-
ni, Jack Johnson, Pink, Amy Wine-
house, Fatboy Slim, Kaiser Chiefs, 
Kooks, Outkast en Snow Patrol. 
Vraag het aan en Bob Color speelt 
het nummer. 

Bij Live Entertainment gaat het om 
een totaal. De goeie liedjes, maar 
veel meer: de inzet, hartstocht, be-
zieling, overgave, charisma, uitstra-
ling. Bob Color kan zeker goed zin-
gen, maar hij is veel meer. De over-
tuigingskracht en energie van een 
hele band. Het ene moment inge-
togen op de achtergrond, dan weer 
volop swingend tussen het dansen-
de publiek. Gewoon een act waar 
de lol vanaf spat! Een ontembaar 
podium-beest die na vele jaren er-
varing nog steeds van muziek ma-
ken houden. De toegang zondag tot 
café Joppe in het Centrum is uiter-
aard gratis.

Romantische film ‘Pak van 
mijn hart’ in Crown Cinema
Aalsmeer - ‘Pak van mijn hart’ is 
de nieuwe, Nederlandse filmhit. In 
deze romantische komedie runnen 
de broers Tom (Benja Bruijning) en 
Niek (Fedja van Huêt) een kleding-
verhuurbedrijf en de Sinterklaas-
centrale. Ze zijn net de voorberei-
dingen voor de feestmaand be-
gonnen, als de aantrekkelijke Julia 
(Chantal Janzen) hun familiebedrijf 
binnenloopt met een aanbod dat 
alles verandert. Tom en Niek wor-
den door deze klus geconfronteerd 
met de liefde, familiekwesties, tradi-
ties, zaken en vertrouwen. Daardoor 

komt er voor de broers in de feest-
maand wel heel veel op het spel te 
staan! Vrijdag 31 oktober en zondag 
2 november te zien in de bioscoop 
aan de Van Cleeffkade om 20.45 uur. 
Ook kan in Crown Cinema op vrij-
dag in de kleine zaal genoten wor-
den van ‘Toen was geluk heel ge-
woon’ vanaf 20.30 uur. 

Kijk voor het complete filmaan-
bod op www.crowncinema.nl. Kaar-
ten reserveren kan via 0297-753700, 
via info@crowncinema.nl en zijn te 
koop voor aanvang aan de kassa.

Livemuziek en Halloween 
in feesterij de Bok
Aalsmeer - Volgende week don-
derdag 6 november kan je alvast 
maar beter een oppas gaan rege-
len, Feesterij de Bok gaat dan na-
melijk live muziek maken. Onder lei-
ding van drummer en zanger Leo 
Lauffer komen de leukste, swingen-
ste en temperamentsvolle muzikan-
ten langs om een lekker riedeltje te 
spelen. Zoals je wellicht wel weet 
zijn ze niet vies van een verzoek-
je en belooft het een leuke avond 
te worden. De grote zaal gaat open 
deze avond dus lekker door knallen 
tot 01.00 uur. Uiteraard is de entree 
geheel gratis. Aankomend week-
end is het Halloween en waar kan 

je dat beter vieren dan in Feeste-
rij de Bok. Vrijdagavond 31 oktober 
gaat er alvast een beetje geoefend 
worden, maar zaterdag 1 november 
gaat het ‘all the way’. Het thema voor 
dit jaar is Haunted Hospital en dat 
ga je merken ook. Ben jij niet bang 
uitgevallen? Hou je van uitdagingen 
of heb je gewoon dorst? Kom dan in 
je engste gruwelijkste bloeddorstige 
outfit. Als je langs de Bok rijdt de-
ze week, schrik dan niet, het team is 
druk bezig met de voorbereidingen. 
Wil je even binnen spieken? Uiter-
aard ben je van harte welkom. Er is 
geen kaartverkoop, dus zorg dat je 
op tijd binnen bent.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

AANBIEDING:

NIEUW:

Ukelele’s
‘Mahalo’ en ‘Korala’

(div. designs) v/a  €29,95

TIP:

Koptelefoon
voor iPhone ‘Audio-Technica’

(div. kleuren)  €35,95

Lessenaar
‘Boston’

(zwart)   €16,95

Ukelele’s
KOOPJE:

Versterkers
‘Stagg’ en ‘SX’

(10W en meer) v/a  €45,-

Zaterdag Bacchus da Musica
Koeks & Dave in Bacchus
Aalsmeer - Voor iedereen die het 
tijdens de Kunstroute gemist heeft 
of het gewoon nog een keer wil 
horen: Zaterdag 1 november gaan 
Koeks & Dave op herhaling in cul-
tureel café Bacchus. Koeks & Da-
ve is een akoestisch duo dat lied-
jes speelt met het thema verlangen. 
Nummers van onder anderen Bruce 
Springsteen, Eddie Vedder, R.E.M, 
Jet en The Lemonheads worden in 
een anderhalf uur durend program-
ma, afgewisseld met eigen compo-
sities. Op een ingetogen maar inten-
se wijze, brengen Arjen Koekoek op 
zang en gitaar en Dave De La Reza 
op gitaar de liedjes die hen zelf aan 
het hart gaan. Bacchus in de Ger-

berastraat gaat zaterdag open om 
21.00 uur, Aanvang concert: 21.30 
uur. Entree: Uw Gift
Vrijdag 7 november heeft Erna Bak-
ker weer een fijne selectie najaars 
bieren klaar staan voor de jaarlijkse 
bierproeverij. Bacchus open: 21.00 
uur. Start Bierproeverij: 21.30 uur, 
Entree: Nog te bepalen En zater-
dag 8 november viert Ten Beers Af-
ter in Bacchus haar 25 jarig bestaan. 
En dit wordt groots gevierd! In Bac-
chus zullen muzikanten van het eer-
ste uur aanwezig zijn om samen met 
de huidige muzikanten een werve-
lende show neer te zetten. Bacchus 
open: 21.00 uur. Aanvang concert: 
21.30 uur. Entree: Uw gift 

Crown: Cabaret 
en livemuziek
Aalsmeer - Het seizoen is gestart 
in het Crown Theater en de komen-
de maanden wordt getrakteerd op 
allerlei mooie shows, leuke cabaret-
avonden, gevarieerde muzikale ont-
moetingen, een musical en kinder-
voorstellingen. Op zaterdag 1 no-
vember kan er gelachen worden, 
want het podium is voor het komi-
sche ‘De Huisvrouwen Monologen’ 
vanaf 20.00 uur. Zondag 2 november 
gaan de spots in The Club van Bob 
& Gon aan voor zangeres Fay Lovsky 

vanaf 15.00 uur. Op zaterdag 8 no-
vember is er voor de kinderen ‘Pluk 
van de Petteflet’. Er worden twee 
voorstellingen gegeven, om 14.00 en 
om 16.00 uur en zondag 9 novem-
ber neemt Ivo Niehe zijn bezoekers 
mee naar ‘Die avond in Parijs’ van-
af 15.00 uur. Op zondag 7 december 
brengen Astrid Seriese en Edwin 
van Ligten het muzikale programma 
‘Blues & Poetry’ vanaf 15.00 uur. Za-
terdagavond 20 december komt LA 
The Voices naar Aalsmeer.
Kijk voor het volledige program-
ma en kaarten-verkooppunten op 
www.crowntheateraalsmeer.nl. Van 
Cleeffkade 15.

Revue ‘Lang en Gelukkig’
Rijsenhout - De revue ‘Lang en 
Gelukkig’ is het volgende hoogte-
punt in de carrière van de 70 jari-
ge toneelvereniging de Rijzenspe-
lers. Onder gedreven regie van Petra 
Daalman is er de afgelopen maan-
den hard gerepeteerd en volgen er 
vijf opvoeringen! Op 7 november is 
dan de première en dit keer is er 
zelfs een matinee. Wat ‘Lang en Ge-
lukkig’ extra speciaal maakt, is dat 
het een echte familievoorstelling is. 
Naast de spelers van de toneelver-

eniging speelt er dit keer ook een 
aantal kinderen mee.Maar wees ge-
waarschuwd: theatraal vuurwerk, 
spectaculaire acts of heerlijk flau-
we grappen worden niet geschuwd! 
Data voorstellingen zijn in de week-
enden van 7, 8, 14 en 15 november 
en beginnen allen om 20.00 uur in 
De Reede aan de Schouwstraat. Op 
zondag 9 november is er tevens een 
matinee om 14.30 uur. Kaarten kos-
ten 10 euro en zijn verkrijgbaar via 
www.rijzenspelers.nl. 
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Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

- Datum(s) waarop het evenement plaatsvindt
- Tijden van het evenement
- Aanwezigheid van het aantal personen 
 op het piekmoment
- Aanwezigheid van het aantal personen 
 gedurende de gehele dag

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

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

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

wet algemene bepalingen omgeVingsrecHt 

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. 
U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder ver-
melding van het dossiernummer. In een later stadium kan 
eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroep-
schrift worden ingediend. 
- Bilderdammerweg 10 (Z-2014/060639), het verwijderen 

van een boom;
- Emmastraat 2 (Z-2014/060093), het kamergewijs verhu-

ren van de woning;
- Herenweg 36/38 (Z-2014/062547), het aanpassen van 

watergangen naar oude bestaande situatie;
- Herenweg 86 (Z-2014/060562), het plaatsen van een uit-

bouw;
- Oosteinderweg 67 (Z-2014/061272), het wijzigen van 

kantoren in een appartement;
- Oosteinderweg 515 (Z-2014/061543), het oprichten van 

een loods t.b.v. rijhal en stalling paarden:
- Uiterweg 188 (Z-2014/061277), het vervangen van een 

loods.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Emmastraat 2 (Z-2014/060105), melding brandveilig ge-

bruik woning;
- Legmeerdijk 277 (Z-2014/062538), het verwijderen van 

asbesthoudende beschoeiing;
- Roerdomplaan 32 t/m 78 (Z-2014/061815), het verwijde-

ren van asbesthoudende materialen;
- Van Cleeffkade 15 (Z-2014/059393), melding brandveilig 

gebruik studio 1 en 4;
- Van Cleeffkade 15 (Z-2014/060320), melding brandveilig 

gebruik studio 1;
- Vivaldihof 21 (Z-2014/062325), het verwijderen van as-

besthoudende materialen.

Verleende omgeVingsVergunningen, 
reguliere procedure *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Aalsmeerderweg 191 (Z-2014/050781), het opknappen 

en verbreden van een dam (verzonden 22 oktober 2014);
- Korianderhof 8 en 9 (Z-2014/055061), het bouwen van 

een dubbel woonhuis (verzonden 28 oktober 2014);
- Molenpad 2 (Z-2014/052750), wijzigen van brandschei-

dingen (verzonden 29 oktober 2014);
- Mr. Jac. Takkade 3 (Z-2014/038581), het uitbreiden van 

een opslagloods (verzonden 28 oktober 2014);
- Zijdstraat 60 (Z-2014/055251) het wijzigen van de be-

stemming (verzonden 28 oktober 2014).

ingetrokken aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Robend 28 (Z-2014/052246), het maken van een kistdam 

en cascade (verzonden 28 oktober 2014).

geaccepteerde melding(en)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Einsteinstraat 83 (Z-2014/047074) melding activiteiten-

besluit (verzonden 27 oktober 2014);
- Emmastraat 2 (Z-2014/060105), melding brandveilig ge-

bruik (verzonden 28 oktober 2014);
- Roerdomplaan 32 (Z-2014/061815), het verwijderen van 

asbest (verzonden 28 oktober 2014).
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

commissie ruimtelijke kwaliteit 
(VoorHeen welstandscommissie)

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

collectes

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

officiële mededelingen
30 oktober 2014

bijeenkomst Van raad Van aalsmeer op 
donderdag 6 noVember 2014, 20.00 uur in 
raadzaal gemeenteHuis Van aalsmeer

Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur met de oordeelsvor-
mende raad en wordt na een onderbreking gevolgd door de 
besluitvormende Raadsvergadering.

De voorzitter van de raad, Drs. J. Vonk-Vedder 

  raad (oordeelsvormend)

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 Ro-1. 1. Opening van de oordeelsvormende 
   raad door de voorzitter, mevrouw 
   J. Vonk-Vedder
  2 Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het resumé 
   van 9 oktober 2014
20.05 Ro-2. Najaarsrapportage 2014
20.30 Ro-3. Programmabegroting 2015

  PAUZE / ONDERBREKING

  raad (besluitvormend)

tijd agenda- onderwerp
 punt

 Rb-1. 1.  Opening van de besluitvormende 
   raad door de voorzitter mevrouw 
   J. Vonk-Vedder 
  2.  Vaststelling van de agenda
  3. Vaststelling van het resumé van 
   9 oktober 2014
 Rb-2. Najaarsrapportage 2014
 Rb-3. Programmabegroting 2015

  sluiting

Verlenging contracten HuisHoudelijke 
Verzorging

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn hebben besloten om de 
contracten met de huidige zorgleveranciers van huishoude-
lijk verzorging te verlengen tot 1 januari 2016. 

zorgleveranciers
Het gaat om de volgende zes zorgleveranciers: 
- Tzorg; 
- Amstelring; 
- Flexicura;
- Thuiszorg Service Nederland;
- Thuiszorg Aalsmeer; 
- Axxicom. 

Inwoners die in 2015 recht hebben op huishoudelijke ver-
zorging (blijven) dit ontvangen. De indicatie hiervoor blijft 
ongewijzigd. Heeft u vragen over huishoudelijke verzorging? 
Neem dan contact op met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. 
Telefonisch bereikbaar op werkdagen: van 8.30-12.00 uur, 
tel. is 0297-513131.

praat mee om Van aalsmeer een nog mooier 
sportdorp te maken

De gemeentelijke sportnota uit 2009 wordt geëvalueerd en 
geactualiseerd. De gemeente wil iedereen, zowel de georga-
niseerde- en de individuele sporters als de niet sporters, tot 
1 november de kans geven om met ideeën en suggesties te 
komen om van Aalsmeer een nog mooier sportdorp te maken. 
Alle reacties worden meegenomen in de actualisatie van de 
sportnota. De gemeenteraad wordt vervolgens gevraagd deze 
sportnota voor de komende vier jaar vast te stellen. 

De sportnota en de conceptevaluatie zijn te downloaden op 
www.Aalsmeer.nl. De plannen zijn tot en met 1 november in 
te zien op het gemeentehuis van Aalsmeer en in het raad-
huis van Amstelveen. Tot en met 1 november kan iedereen 
een reactie sturen. Dat kan door een email te sturen aan  
info@aalsmeer.nl o.v.v evaluatie sportnota.

Een brief sturen kan ook: Gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer o.v.v ‘evaluatie sportnota’. U kunt ook 
telefonisch contact opnemen met de afdeling Beleid: tel. 
0297-387575. In het sportcafé van 28 oktober wordt met 
de besturen van Aalsmeerse sportverenigingen over de nota 
gesproken.

meldingsplicHt Voor eVenementen 2015 
(> 2000 aanwezige personen op piekmoment 
en/of risicoVolle* eVenementen)

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

Vanwege de beschikbare capaciteit bij politie, GHOR en 
brandweer, is het belangrijk om vroegtijdig inzicht te heb-
ben in het aantal evenementen met meer dan 2000 personen 
en/of risicovolle evenementen in 2015. Op basis hiervan kan 
er beter worden ingespeeld op knelpuntperiodes.

Evenementen die plaats zullen vinden in het jaar 2015 met 
een aanwezigheid van meer dan 2000 personen op zowel de 
openbare weg als in gebouwen en/of risicovolle evenemen-
ten, moeten daarom vóór 1 december 2014 zijn gemeld bij 
de gemeente Aalsmeer.

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

De melding dient de volgende gegevens te bevatten:
- NAW- gegevens van de aanvrager
- Naam van het evenement
- Locatie van het evenement
- Het soort evenement(karakter)
- Overige benodigde vergunning(en)
- Doelgroep en gemiddelde leeftijd van de bezoekers

eVenementen

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

exploitatieVergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras is 
verleend:
- Restaurant Steakhouse Enjoy, Oosteinderweg 387, Aals-

meer (Z-2014/043288), verleend 22 oktober 2014.

drank- en Horecawet

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is verleend:
- Restaurant Steakhouse Enjoy, Oosteinderweg 387, Aals-

meer (Z-2014/043288), verleend 22 oktober 2014.

ter inzage

t/m 01-11-14 De sportnota en de conceptevaluatie op het 
gemeentehuis van Aalsmeer en in het raad-
huis van Amstelveen

t/m 06-11-14 Het raadsbesluit tot (ongewijzigde) vaststel-
ling en het vastgestelde bestemmingsplan 
“N-196 en Zwarteweg” liggen met bijbeho-
rende stukken

t/m 07-11-14 Besluit en de daaraan ten grondslag liggende 
stukken (+ lijst betrokken woningen) van 12 
september 2014, kenmerk IenM/BSK-2014/, 
met toepassing van artikel 90, tweede, derde 
en vierde lid, van de Wet geluidhinder, over 
de ten hoogste toelaatbare waarde van de 
geluidsbelasting voor de gevels van wonin-
gen gelegen aan de weg “Aalsmeerderweg” 
te Aalsmeer, gemeente Aalsmeer

t/m 13-11-14 Stukken m.b.t. vaststelling wijzigings-
plan “Schinkelpolder, eerste wijziging” (Z-
2014/038849). Het plangebied heeft betrek-
king op de bedrijfsgronden aan de Rietwij-
keroordweg 24 te Aalsmeer

t/m 14-11-14 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. verlenen van 
een omgevingsvergunning voor Haya van So-
merenstraat 35 (Z-2014/034777), (brandvei-
lig gebruik kinderdagverblijf)

t/m 21-11-14 Het ontwerpbesluit alsmede andere terzake 
zijnde stukkenm.b.t. vaststellen hogere ge-
luidgrenswaarden voor Rosenboom Reklame 
B.V., (Dorpsstraat 102A te Aalsmeer en de 
nieuw te bouwen woningen gelegen Groot-
garenbaan 8 t/m 16 (oneven nummers) te 
Aalsmeer)

t/m 27-11-14 Ontwerp omgevingsvergunning met de bij-
behorende stukken in afwijking van het be-
stemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 
e.o.”, Uiterweg 266 achter (i.v.m. de bouw 
van een botenhuis bij een woonark en het 
gebruik voor tuin van de betreffende gron-
den)

t/m 27-11-14 Kennisgeving overeenkomst tot kostenver-
haal (met betrekking tot het kadastrale per-
ceel gemeente Aalsmeer, sectie B, nummer 
7667 (geheel), ter grootte van 2.130 m2. 
Perceel is gelegen aan de Hornweg 316A te 
Aalsmeer)

t/m 31-03-15 De Nadere regels voor subsidiering bode-
misolatie bestaande bouw voor particulie-
ren gemeente Aalsmeer 2014-2016 (met bij-
lagen) en het subsidieplafond voor deze Na-
dere regels

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

openingstijden balie burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wet algemene bepalingen omgeVingsrecHt
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. U kunt op 
dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 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 bin-
nen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schrif-
telijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke 
Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.
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Een hoofdrol voor Devon 
Schimmel in Crown Cinema
Aalsmeer - Acteur Devon Schim-
mel wordt door film- en bioscoop-
liefhebbers die ‘even om de hoek ge-
zellig een filmpje willen pakken’ op 
handen gedragen. Want een bezoek 
aan de bioscoop in het Crown The-
ater is sinds zijn komst (begin mei) 
een stuk leuker geworden. Ook het 
filmaanbod wordt interessanter. En 
als het aan de attente en bevlogen 
gastheer ligt dan is het einde nog 
lang niet in zicht. Hij heeft groot-
se plannen, zoals het er nu naar uit 
ziet beschikt Aalsmeer volgend jaar 
over een echte filmzaal met lekke-
re luie stoelen! Devon was van jongs 
af aan al een filmliefhebber, Als stu-
dent had hij een bijbaantje in de bi-
oscoop van Hoofddorp en in Pathé 
Theater City aan het Amsterdamse 
Leidseplein. Maar, toen hij de kans 
kreeg om in Aalsmeer als bioscoop-
medewerker de film meer onder de 
aandacht te brengen en de bios-
coop meer leven in te blazen, pakte 
hij deze kans met beide handen aan. 
“Ik heb bewust gekozen voor Crown 
Cinema. Dit theater leent zich er uit-
stekend voor. Er heerst een creatie-
ve sfeer. Ik heb nu van een bijbaan 
mijn hoofdbaan gemaakt”, vertelt hij 
enthousiast. “Wat wij willen is de 
uitstraling van een gezellig dorpsbi-
oscoop met een goede service. Een 
theater waar je dagelijks alleen of 
met vrienden naar toe kan om van 
een mooie film te genieten. Voor-
al de filmhuistitels gaan meer aan-
dacht krijgen. Er is toch de mees-
te vraag naar deze films. En als er 
verzoeken zijn, hoor ik dat graag! Op 
de woensdag-zaterdag- en zondag-
middag zullen het de kinderen en 
hun ouders zijn die met zakken pop-
corn mogen neervlijen op de kus-
sens in de kleine zaal. Dat betekent 
heel veel stofzuigen!”, lacht hij uit-
bundig. Alle scholen zijn inmiddels 

benaderd en ook de ouderenbond 
ANBO weet sinds kort het filmthea-
ter te vinden. Eens per maand wordt 
er op dinsdagmiddag een keuze-
film gedraaid en daarna is het ge-
zellig napraten met een kopje thee 
of koffie. Het zijn zeer geanimeerde 
middagen, waaruit leuke contacten 
ontstaan. 

Roadmovie
Devon is inmiddels een afgestu-
deerd acteur en net klaar met een 
film waarin hij één van de hoofd-
rollen vervult. “Het is een komische 
roadmovie. De film gaat in januari in 
roulatie en natuurlijk zou het fantas-
tisch zijn als de première in Crown 
Cinema kan plaats vinden. Wij zijn 
in onderhandeling. Ik heb echt een 
band met Aalsmeer, ben voor het 
grootste deel van mijn jeugd opge-
groeid aan de Zwarteweg, was daar 
altijd bij mijn opa en oma en ik heb 
hier veel familie en vrienden wonen. 
Ik wil dit hoogtepunt graag met hen 
delen.” 
Janna van Zon 

Ivo Niehe speelt allerlaatste 
voorstelling in Aalsmeer
Aalsmeer - De voorstelling ge-
naamd ‘Die Avond in Parijs’ is we-
gens succes geprolongeerd. Ivo 
Niehe vertelt zelf in een interview 
met deze krant dat het de allerlaats-
te keer is in Aalsmeer dat hij hem 
speelt. “Ik heb hem zestig keer mo-
gen spelen, we zijn anderhalf jaar 
on tour en ik vind het leuk dat de 
laatste kans dat je hem kunt zien in 
Aalsmeer is. Vroeger ben ik veelvul-
dig in de studio’s geweest en ook 
voor een televisie-uitzending voor 
Kika afgelopen jaar was ik er aan-
wezig. Het is een geweldige zaal. 
Ik heb er dan ook veel zin in.” Zijn 
enthousiasme spat door de tele-
foon. “Er is vooral veel te lachen als 
je naar mij toe komt”, aldus Ivo. En 
verder: “En er is genoeg te zien. Er 
zijn videoschermen waarop visue-
le grappen getoond worden, mu-
zikanten, zoals de jongens van Ro-
senberg en jeugdfoto’s van mezelf. 
Met internet van deze tijd zullen ook 
jongeren verrassend aan hun trek-
ken komen. Mijn kinderen zijn be-
gin twintig en zij vonden het super-
leuk. Het is dus voor een heel breed 
publiek toegankelijk. In de voorstel-
ling zullen zeven levenslessen voor-
bij komen, ik zing onder andere een 
emotioneel lied over mijn demen-
terende vader en er is muziek. Ju-
na Sumedi begeleidt mij op het po-
dium op piano, keyboard en andere 
instrumenten. Zij is een instrumen-
taal multi-talent.” Vorig jaar stond 
Ivo Niehe voor het eerst in zijn car-
rière in de theatertempel van Parijs. 
Na afloop zijn daar, zoals men weet, 
flinke discussies over ontstaan. Die 
commotie gaf Ivo juist inspiratie voor 
een geheel nieuwe show over wat er 
zich allemaal buiten beeld heeft af-
gespeeld. Het wordt een persoon-
lijke, emotievolle en humoristische 
middag in het Crown Theater.
 
Humoristisch en energiek 
“Ik vind dit eigenlijk het állerleukste 
wat je kunt doen, theater maken”, 
vertelt de interviewer der intervie-

wers. “Uiteraard is de interactie met 
de zaal geweldig. Ik heb er ook veel 
actualiteit ingestopt. Zijn er bijvoor-
beeld nog geschikte huwelijkskan-
didaten voor Rutte? Ik neem het pu-
bliek mee naar de stad van de liefde 
waar ik onder andere Carla Bruni, 
Charles Aznavour en Edith Piaf te-
genkom, maar vooral mezelf. Aan 
het einde probeer ik alle bezoekers 
een hand te geven bij de deur. In de 
voorstelling komt naar voren waar-
om ik dat doe. Kom dus kijken, het 
wordt een fantastische middag: Een 
echte one man show met veel beeld, 
veel grap, muziek en energie!” Ivo 
speelt op zondagmiddag 9 novem-
ber zijn voorstelling ‘Die Avond in 
Parijs’ in het Crown Theater. De 
voorstelling begint om 15.00 uur. 
Wil je hierbij aanwezig zijn? Ga dan 
naar www.crowntheateraalsmeer.
nl voor informatie of reserveer te-
lefonisch via See Tickets 0900-1353 
Kaarten à 24,50 euro zijn ook een 
uur voor aanvang van de voorstel-
ling te verkrijgen aan de kassa van 
het theater aan de Van Cleeffkade 
15. Ivo Niehe tot slot: “Ik blijf nadien 
graag een borrel drinken in de bar. 
Op één voorwaarde, dat de bitter-
ballen goed zijn!”
Door Miranda Gommans

TheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertip!!!

Oeveraquarium 
bij Viva Aquaria

Aalsmeer - Op maandag 3 novem-
ber verzorgt Dick Poelemeijer een 
lezing bij Viva Aquaria over ‘De ge-
schiedenis van een oeveraquarium’. 
Aan de hand van mooie beelden 
gaat hij vertellen over deze ‘aparte’ 
manier van hobby bedrijven. Er zul-
len weinig liefhebbers zijn, die een 

oeveraquarium in hun bezit hebben. 
Dick mag als enige van de vereni-
ging, net als vorig jaar, meedoen aan 
de landelijke huiskeuring. Vorig jaar 
wist hij vijfde te worden. Het belooft 
een leerzame en gezellige avond te 
worden. De avond wordt gehouden 
in buurthuis Hormeer aan de Roer-
domplaan 3 en begint om 20.00 uur. 
De toegang is gratis. Iedereen is van 
harte welkom. Meer weten over Viva 
Aquaria? Neemt dan contact op met 
de heer C. Keim via 0297-343854.

Blije klanken in de Bloemhof
Aalsmeer - Zaterdag 25 oktober 
liet het Koninklijke Toonkunstkoor 
Aalsmeer de vele aanwezigen in 
de Bloemhof voor een paar uur al-
le ellende vergeten, even geen Ebo-
la, Syrië en ander wereldleed. Er was 
muziek en hoe! Het Messa di Glo-
ria van Puccini werd zo hoopgevend 
uitgevoerd, er was zoveel blijheid te 
horen, de instrumenten van het Hol-
land Symfonie Orkest jubelden door 
de grote zaal, het koor jubelde mee 
en de solisten Arco Mandemaker 
(tenor), Matthijs Mesdag (bariton) 
en Donald Bentvelsen (bas) haalde 
het beste uit zichzelf naar boven. 

Dirigent Nico Philipp Hovius wist 
met zijn aanwijzingen het grote mu-
zikale gezelschap tot een geheel te 
smeden. Nu is dat ook wel de taak 
van een dirigent, maar wanneer er 
pas een paar uur voor het grote op-
treden een eerste kennismaking is 
met orkest, zangers en koor dan 
kom je van goeden huize wanneer je 
de uitspraak van de koorleden weet 
te ontlokken: “Het gaf ons vleugels.” 
De trompetten schalden en de pau-
kenist danste om zijn instrumenten. 
De cello’s en violen drongen door 
tot in iedere vezel. Tijdens de pau-

ze waren er slechts blije gezich-
ten en werd er verzucht: “wat was 
het prachtig en zo heerlijk vrolijk.” 
Na de pauze werd er een totaal an-
der werk uitgevoerd, een vrij recent 
werk uit 1985 van de Engelse com-
ponist John Rutter. “Wij hebben de 
afgelopen maanden heel hard aan 
dit voor ons moeilijke stuk gewerkt. 

Wij hadden net twee maanden lan-
ger moeten kunnen oefenen dan 
hadden wij alle noten helemaal in 
de vingers gehad”, verklaarde één 
van de koorleden na afloop. Maar 
het orkest zorgde er opnieuw voor 
dat al bij de eerste gespeelde cel-
lonoten de aanwezigen gegrepen 
waren en in de ban van de muziek. 
De klanken van de harp en de flui-
ten maakten het geluksgevoel com-
pleet. Sopraan Henriette Feith leek 
op een engel die uit het paradijs in 
de Bloemhof was neergedaald, wat 
een prachtige stem! Na afloop kon 
men in de bar van de Bloemhof op 
groot scherm zien dat Ajax had ge-
wonnen. Het was weer terug komen 
op aarde. 
Foto: www.kicksfotos.nl.

Janna van Zon

Dia-lezing over planten uit 
de Bijbel bij Groei & Bloei
Aalsmeer - Gerard van Buiten van 
de Hortus Utrecht komt op don-
derdag 6 november naar buurthuis 
Hornmeer in de Roerdomplaan 3 om 
te laten zien welke planten er 2000 
jaar geleden in het land van de Bij-
bel groeide en nu nog steeds in tui-
nen staan. Zelf schrijft hij daarover: 
In de Bijbel worden talloze planten 
genoemd. 

De appel uit het paradijs, eeuwen-
oude voedselgewassen, maar ook 
sierplanten die in de tuin groeien. 
Wonderlijk hoeveel informatie de 
vermelding van zoveel planten in de 
duizenden jaren oude teksten een 
kijkje geeft in het leven van toen! 

Veel van die planten en hun ge-
bruik in vroegere tijden worden tij-
dens de lezing besproken. De ene 
keer werpt een verhaal uit de bijbel 
een bijzonder licht op de plant, maar 
veel vaker komen door de kennis-
making met de planten de verha-
len uit de bijbel tot leven. In de the-
matuin van de Utrechtse Botanische 
Tuinen is een plantvak speciaal aan 
deze planten gewijd. 
Tussen neus en lippen door krijgen 
de aanwezigen ook volop tips voor 
het zelf kweken van deze planten. 
De dia-lezing bij Groei & Bloei be-
gint om 20.00 uur, is gratis toegan-
kelijk en iedere belangstellende is 
welkom.

Feestelijke en lekkere opening 
Weekmarkt op Praamplein

Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 28 
oktober is de markt op het Praam-
plein dan toch feestelijk geopend. 
Was de eerste marktdag hier vo-
rige week nat en winderig, afgelo-
pen dinsdag was het prima weer 
om hier boodschappen te doen en 
kennis te maken met het aanbod. 
De meer dan 30 marktondernemers 
zijn uiterst tevreden met de nieuwe 
locatie. De markt ligt mooi aan het 
water en dicht bij de winkels. En de 
klanten kunnen ook nog eens vlak 
bij de markt parkeren. Gratis zelfs, 
maar hou rekening met de blauwe 
zone. De marktondernemers rea-
geerden allen positief op de vraag 
van wethouder Ad Verburg hoe zij 
hun nieuwe ‘plekkie’ ervaren. “Het 
is veel knusser, dichter bij het win-
kelaanbod. We hebben vandaag al 
zoveel meer klanten mogen begroe-

ten. Helemaal top”, aldus één van 
hen. Ook de winkeliers van het Cen-
trum zijn blij dat de markt nu dich-
ter bij de winkels staat. De actie van 
de marktondernemers om vanwege 
de verhuizing gratis poffertjes uit te 
delen aan klanten is in goede aar-
de gevallen. Veel inwoners kwa-
men even een kijkje nemen op de 
nieuwe locatie en lieten zich trak-
teren op deze zoete lekkernij. Rond 
het middaguur was de wachtrij echt 
lang te noemen. Het deerde de be-
zoekers niet. De tijd werd ‘vol ge-
maakt’ met gezellig even bij kletsen. 
De markt biedt onder andere kaas, 
vis, groenten, kleding, kaarten, dro-
gisterijproducten, schoenen, snoep 
en wol. Dinsdag 11 november wor-
den alle bezoekers weer met open 
armen ontvangen door de markthe-
ren en -dames op het Praamplein.

Wethouder Ad Verburg van Economische Zaken heeft met het doorknippen 
van een lint de nieuwe locatie van de markt samen met de marktcommissie 
officieel geopend. Daarna een rondje maken over de markt moest even wach-
ten. Eerst een interview geven aan de journalisten van RTV Amstelveen.

Winnaars bij 
Zonnebloem

Aalsmeer - De uitslag van de Zon-
nebloemloterij is bekend. Op maan-
dag 27 oktober heeft de trekking 
plaatsgevonden. Op de door de 
afdeling Aalsmeer verkochte lo-

Baan7 jongerendienst met 
strijkersensemble Symphonia 
Aalsmeerderbrug – Zondag 2 no-
vember is er weer een te gekke 
Baan7 jongerendienst. Jongeren uit 
de wijde omgeving kunnen luiste-
ren naar een eigentijdse preek en 
spetterende muziek. Dit keer zal de 
Baan7 band worden versterkt met 
zeven strijkers van het strijkersen-
semble Symphonia. Het wordt dus 
een bijzondere avond. Ben jij er-
bij? Vanaf 19.00 uur ben je van har-
te welkom aan de Kruisweg 55. Strij-
kersensemble Symphonia is een 
groep jonge instrumentalisten die 
in wisselende samenstelling diver-
se muziekstijlen speelt en met hun 
muziek God willen eren. Tijdens de 
Baan7 avond zullen zij negen liede-

ren laten horen. Daarnaast zal de 
27-jarige Marieke Franken spreken. 
Wie vaker op Baan7 komt, kent haar 
wel, zij host sinds een aantal jaar de 
avonden. Daarnaast is zij jeugdlei-
der van een 16-plus groep. Marie-
ke werkt bij een zorginstelling, maar 
zal binnenkort naar Engeland ver-
trekken om daar onder daklozen te 
gaan werken. Haar verlangen is dat 
jongeren die naar een Baan7 avond 
komen iets van God zullen ervaren. 
Baan7 wordt elke eerste zondag van 
de maand gehouden voor jongeren 
van 13 tot 20 jaar. Of je nu vaker in 
een kerk komt of nooit, je bent wel-
kom. Meer weten? Kijk dan op www.
baan7.nl. 

ten zijn de volgende prijzen ge-
vallen: 1202690,  verkocht in het 
flatgebouw Kas; 1202937 ver-
kocht in Oost; 1202987, verkocht 
in het flatgebouw Gerberastraat en 
1203690, verkocht tijdens de Kuns-
troute. Voor de totale uitslag kan de 
trekkingslijst bekeken worden via 
op de website van de Zonnebloem, 
onder het kopje loterij.

Aanschuiftafel 
en brocante
Aalsmeer - Zaterdag 1 november 
komt om 16.00 uur Willeke Frima 
naar de aanschuiftafel in het Huis-
kamermuseum. Aan de hand van 
haar schilderijen vertelt zij over haar 
werk. Willeke gaat in januari 2015 
exposeren in het gemeentehuis. Nu 
alvast een voorproefje! Het adres is 
Van Cleeffkade 12a, En, alvast note-
ren: Zaterdag 8 en zondag 9 novem-
ber wordt de traditie van het jaar-
lijkse brocante weekend aan de van 
Cleeffkade 12a, weer voortgezet. 

Bram en Toos Vonk toerden het af-
gelopen jaar door Italië, Frankrijk en 
België en vonden op de plaatselij-
ke marktjes de mooiste spullen uit 
vroeger tijden. De deuren van het 
Huiskamermuseum staan op zater-
dag vanaf 10.00 uur open en zon-
dag vanaf 11.00 uur. 

Het wordt voor een ieder die van 
brocante houdt een leuk weerzien 
met Bram en Toos. En natuurlijk om 
hun vondsten te bekijken en te ko-
pen. Er zijn genoeg mogelijkheden 
om de kersttafel extra te versieren, 
of om een welkome aanwinst te vin-
den voor keukenplank, dressoir of 
nachtkastje.
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Aalsmeer - “Ik heb niks om aan te 
trekken! Alles is te klein!” Uit de slaap-
kamer van puberzoon klinkt lichtelijke 
paniek. “Dit kan echt niet meer, mam.” 
Ik zie het. De lange mouwen van het 
aangetrokken shirt lijken wel drie-
kwart mouwtjes en de broek heeft 
hoogwater. Die heb ik toch niet zo 
lang geleden aangeschaft? Denk ik. 
‘Probeer deze eens?’ vraag ik. Maar 
ook deze en die én die, het is allemaal 
te klein. “Ik denk dat je gelijk hebt. Je 
begint fl ink te groeien, vriend.” Het is 
de eerste dag van de herfstvakantie 
en de opdracht aan mijn zoon is om 
zijn kast eens fl ink uit te mesten. “Al-
les even passen. Op stapeltjes leg-
gen wat nog wel kan en wat er weg 
moet”, zeg ik. Een uurtje later ga ik 
maar weer eens kijken. De stapel wat 
nog wel kan is niets meer dan twee à 
drie shirtjes, de broeken zijn geslon-
ken tot drie redelijke en de spullen 
die meneertje hoe dan ook wil bewa-
ren, want “dat waren altijd mijn ‘lie-
velings’”, is ook bar weinig. Oké, dat 
wordt fl ink shoppen, denk ik. En zie 
de bui al hangen, want dat is niet on-
ze hobby. Ik denk dat ik één van de 
weinige vrouwen ben die gewoon niet 
van winkelen houdt. Mijn man is daar 
wel content mee. Maar, we vragen 
hem wel om mee te gaan. Op de za-
terdag aan het einde van de vakantie 
op naar Hoofddorp. Op zaterdag! Hoe 
dom kun je zijn. Druk! Maar goed, 
bij CoolCat, H&M, V&D en zelfs C&A 
wordt geslaagd. Uiteraard zijn ook de 
voeten twee maten gegroeid, dus er 
worden vette sneakers aangeschaft 
die meteen aan moeten blijven. Be-
pakt en bezakt met heel veel tassen 
lopen we terug naar de auto, maar 
niet voordat we wat lekkere borrel-
hapjes hebben gehaald bij die goeie 

slager in het centrum. Je moet aan 
zo’n slenterdag toch een positieve 
draai geven, nietwaar? De twee vuil-
niszakken (!) met kleding van zoon-
lief gaan linea recta naar de buurjon-
getjes, die net ietsje kleiner zijn dan 
hij. Dat doe ik om meerdere redenen. 
Uiteraard omdat ik ze dat gun, maar 
de voornaamste is wel dat ik die leu-
ke kleren, die we toch altijd met zorg 
uitkozen, regelmatig terugzie als ze 
voorbij lopen die twee. Laatst had de 
jongste een vet vest aan van Monster 
Energy. Nou, ik wil niet eens weten 
wat ie gekost heeft, maar ben blij dat 
ik er nog nét iets langer van kan ge-
nieten. “Cool vest, buurjongen!” riep 
mijn man hem toe. Het jochie kon er 
wel om grinniken. De kledingkast van 
manlief heeft hij zelf voor de zomer-
vakantie al uitgezocht, zodoende kon 
er weer wat nieuws aangeschaft wor-
den bij de outletstore waar hij altijd 
met zijn nicht naartoe gaat. Hij komt 
dan met de leukste outfi ts terug. Zij 
heeft een goede smaak (en stiekem 
een beetje overwicht voor wat be-
treft de keuzes die hij maakt). Mijn 
eigen kast moest er na de herfstva-
kantie ook aan geloven, met hetzelf-
de resultaat als die van mijn zoon: 
twee uitpuilende vuilniszakken met 
kleding, die vooral uit de mode waren 
geraakt of waar ik al twee seizoenen 
niet naar omgekeken heb. Soms kan 
ik heel goed weggooien, een ande-
re keer is dat wat moeilijker. De vuil-
niszakken stonden een paar dagen in 
de gang, omdat ik eerst nog van plan 
was om ze naar de tweedehands win-
kel te brengen, of weg te geven, maar 
mijn hubbie was het zat en heeft ze in 
de kledingcontainer gelazerd. Laatst 
had ik toch even spijt van iets wat ik 
in mijn kast ineens niet meer kon vin-
den. Mmmh, iets té snel weggegooid. 
Ik moet dus nodig gaan shoppen. Me-
nig vrouw zou daar om staan te sprin-
gen. Ik niet. Ach ja, ik laat me af en 
toe graag aanjurken hoor bij bijvoor-
beeld Shoeby’s, echter, zal ik dit keer 
de Zalando-man maar weer eens aan 
de voordeur laten bellen? 

Aaaaaaaah!! 

M iranda’s
omentenm

Te klein

Optreden Melomanie tijdens 
‘lopen voor de toren’
Rijsenhout - Afgelopen zaterdag 
25 oktober heeft Drumfanfare Me-
lomanie uit Rijsenhout een optre-
den verzorgd in eigen dorp tijdens 
de sponsorloop ‘lopen voor de to-
ren’. Het was ditmaal een zittend op-
treden waardoor er nog meer varia-
tie in muziek te horen was doordat 
er gebruik kan worden gemaakt van 
instrumenten die met een lopend 
optreden niet gebruikt kunnen wor-
den. Hardlopers en toeschouwers 
konden genieten van het vernieuw-

de repertoire van Melomanie, zoals 
Cups, You’ll be in my heart, Wake me 
up, Ik neem je mee en onder andere 
Music from Shrek. De komende we-
ken gaat de drumfanfare onder lei-
ding van dirigent Elwin Smit aan de 
slag om te repeteren voor Sint Maar-
ten en Sint intocht in eigen dorp. Op 
de hoogte blijven van de Drumfan-
fare? Kijk dan op www.drumfanfa-
remelomanie.com of loop eens bin-
nen lopen tijdens een repetitieavond 
op maandag in dorpshuis de Reede.

en omgeving

Advertentie

Nieuws Zorgcentrum Aelsmeer 
en Thuiszorg Aalsmeer
Aalsmeer - Senioren kunnen weer heerlijk komen eten in Zorgcentrum 
Aelsmeer of in Voor Elkaer in Kudelstaart. Ook zijn er deze week weer 
leuke activiteiten en bent u wat vergeetachtig of wilt u wat meer onder 
de mensen zijn? Kom dan op dinsdag en/of donderdag naar het Inloop-
centrum in gebouw Irene. Voor alles wat hier verder beschreven staat, 
zijn ouderen van harte welkom. 

Grote Zaal - Zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad
Elke dag staat de koffi e vanaf 10.00 uur voor u klaar. Het is gezellig en 
u zit niet alleen thuis, maar heeft hier wat aanspraak. Eventueel blijft u 
lunchen. 
Restaurant: Elke dag om 12.00 uur wordt er een warme maaltijd geser-
veerd en op dinsdag- en donderdagavond is er ook een warme maal-
tijd om 17.30 uur. U heeft altijd keuze uit twee menu’s met voorgerecht, 
hoofdgerecht en toetje inclusief een wijntje of ander drankje. Van te vo-
ren reserveren is aan te bevelen (tel. 326050), maar als u toch net op de 
koffi e bent gekomen en u wilt blijven om te lunchen, kunt u het ook ge-
lijk even doorgeven aan de medewerker. De kosten zijn 8,50 euro per 
persoon. Schuif eens gezellig aan of kom alle dagen genieten, de koks 
koken elke dag met liefde.
Vrijdag 31 oktober: Nasi goreng met kipsaté, kroepoek en atjar en voor 
toe ananasvla. Of een hamburger, gekookte aardappelen en worteltjes 
met tuinkruiden en voor toe vanillevla met appelmoes. 
Zaterdag 1 november: Courgette- of heldere goulashsoep, procureur-
lapje of kip-shoarmavlees met pitabroodje, snijbonen of Turkse salade, 
aardappelen of patat frites en voor toe frambozenvla of yoghurtdessert.
Zondag 2 november: Chinese- of kerriesoep, kalkoentournedos of ge-
braden fricandeau, appeltjes of boontjes met spekjes en voor toe choco-
ladepudding of fruitcocktail.
Maandag 3 november: Sukadelapje of girosburger, stamppot van he-
te bliksem of bleekselderij met aardappelen en voor toe abrikozenvla of 
yoghurt met vruchtensaus.
Dinsdag 4 november: Wortelpureesoep of groentesoep, kalkoenstoof-
lapje of slavink, gekookte aardappelen of puree, witte kool met paprika 
of doperwten met mais en voor toe hazelnootvla of custardvla.
Woensdag 5 november: Eenpansmaaltijd van aardappel curry met kip 
en kokos, of Gelderse schijf met gekookte aardappelen en bloemkool en 
voor toe kwark met saus of een mandarijntje.
Donderdag 6 november: Ossenstaart- of bieslooksoep, rundersaucijs 
of hamlapje, gekookte aardappel of aardappelkroketten, tuinbonen of 
sperziebonen en voor toe roomvla of vlafl ip.

Heeft u zin om er op zondag 9 november even uit te gaan? Kom dan 
genieten van klassieke muziek. Hanneke Maarsen speelt vanaf 14.30 
een uurtje voor u op de vleugel, heerlijk weg dromen op de muziek. 
 
Inloopcentrum
In het inloopcentrum kunt u elke dinsdag en donderdag terecht vanaf 
10.00 uur. U wordt ontvangen met een kopje thee of koffi e en aanslui-
tend zijn er specifi eke activiteiten. Tussen de middag kunt u vanaf 12.30 
uur gebruik maken van de lunch, bestaande uit soep, uitgebreide brood-
maaltijd en fruit voor slechts 3 euro. Dinsdag 4 november is er van 
10.00 tot 12.00 uur ‘Zo doe je dat’, en als u benieuwd bent naar wat, kom 
dan meedoen. ’s Middags van 14.30 tot 15.30 uur is er de zangmiddag 
met accordeon begeleiding. 
Donderdag 6 november begint om 10.00 uur met sjoelen, een soort 
bewegen voor ouderen! En na een wandeling buiten, is er van 14.30 tot 
15.30 uur een herfstquiz. 
Heeft u vragen over zaken die met ouderdom en vergeten te maken heb-
ben? Maak dan gebruik van het inloopspreekuur. Deze wordt elke don-
derdag tussen 10.00 en 12.00 uur gehouden, waarbij òf de ouderenadvi-
seur, òf de coördinator van het Ontmoetingscentrum u te woord staat. U 
vindt het inloopcentrum in gebouw Irene aan de Kanaalstraat 1.

Wijkpunt Voor Elkaer 
Het wijkpunt vindt u aan de Nobelhof 1 te Kudelstaart en het is geopend 
van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en zondags van 
14.00 tot 16.00 uur. U bent welkom voor een babbeltje, een kopje kof-
fi e of ander drankje, om even onder de mensen te zijn of om rustig een 
krant te lezen of de leesmap in te kijken. 
Restaurant: Van 12.00 tot 14.00 uur is er een warme maaltijd (zie me-
nu bij het zorgcentrum) of lunch en ook elke woensdag- en vrijdag-
avond van 17.30 tot 19.30 uur. Woensdagavond 5 november is er India-
se currysoep, procureurlapje, gekruide aardappelpuree, doperwten met 
ham en ui en witlofsalade. Voor toe een ananaspuddinkje met slagroom.
Vrijdagavond 7 november is er een Waldorf cocktail met stokbrood, ge-
bakken lekkerbekje met remoulade saus, bloemkool, sla en gefrituur-
de aardappelen. Voor toe een vlafl ip met lange vingers. Kosten: 8,50 eu-
ro per persoon. Graag op tijd reserveren bij de gastvrouw zelf of per te-
lefoon: 0297- 820979.
Activiteiten: Dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur handwerken, kaarten of 
een praatje maken, woensdagmiddag vanaf 14.00 uur spelletjesmiddag, 
u kunt zelf bekijken waar u aan mee wilt doen. Drankjes die u gebruikt 
zijn altijd voor eigen kosten. Bewegen voor Ouderen is elke donderdag-
middag en u kunt eens een keer meedoen op proef. Besluit u om u in te 
schrijven, vraag dan naar de brochure en de kosten. 

Veel afwisselende programma’s 
deze week op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Iedere week zendt de 
lokale omroep van Aalsmeer 24 uur 
per dag uit op 105.9 FM (ether) en 
99.0 FM (kabel). Ook de komen-
de week zijn er weer vele het be-
luisteren waardige programma’s 
te beluisteren via Radio Aalsmeer. 
Vandaag, donderdag 30 oktober, 
in ‘Halte Zwarteweg’ een inter-
view met Rik Koper. Hij is mede-
werker bij Heliomare Dagbesteding 
Aalsmeer. Hij begeleidt diverse 
sportactiviteiten, zoals fi tness en hij 
helpt mensen bij computeractivitei-
ten. Verder een column van Rinus 
Zuidervaart en veel lekkere muziek. 

Vrijdag 31 oktober in ‘LetsGo2the-
Disco’ onder andere Truus Ou-
dendijk, Floor Sparnaaij en de top 
5 van het meidenelftal MD1 Van 
FC Aalsmeer. Het team van ‘Lets-
Go2theDisco’ heeft leuke prijsvra-
gen voor je! De eerste vraag is: hoe 
oud zijn de makers Joey, Kim en 
Esther samen op 7 november? Wie 
het antwoord op deze vraag weet, 
maakt kans op een fotoshoot in een 
héél bijzonder T-shirt. In ‘Aalsmeer 
Politiek’ mogen wekelijks op za-
terdag vanaf 12.00 uur Aalsmeer-
se politici de lokale politieke week 
doornemen. Deze week, op 1 no-
vember, Aalsmeerse Belangen 

achter de microfoon. En in ‘Week-
end Magazine’ zaterdag 1 novem-
ber Paul Clement over een optre-
den van de Klezmergroep Nigun in 
Rijsenhout. Natuurlijk zijn komende 
maandagavond 3 november weer 
twee Aalsmeerders of Kudelstaar-
ters te gast in ‘Door de Mangel’ en 
‘De Top 10 van’, resp. om 19.00 en 
om 20.00 uur. Deze week zijn dat 
Gerard van de Velden en boekhou-
der Bram Neerhof. Gerard van de 
Velden zal maandag zelf de mu-
ziek samenstellen. Ook neemt deze 
import-Buurter een voorwerp mee 
naar de studio welke een belang-
rijke rol heeft gespeeld in zijn le-
ven. Uiteraard kunnen aan alle gas-
ten weer live vragen gesteld wor-
den via het telefoonnummer 0297-
325858 of via e-mail: studio@radio-
aalsmeer.nl. Radio Aalsmeer zoekt 
nog steeds mensen die willen mee 
helpen aan de programma’s van de 
radio-omroep. Niet alleen presen-
tatoren, maar ook redactieleden 
en reporters/verslaggevers zijn van 
harte welkom. Stuur een mail naar: 
info@radioaalsmeer.nl. Geen erva-
ring? Geen probleem, want de om-
roep kan zorgen voor een (interne) 
opleiding. Het bezoekadres van de 
studio is Van Cleeffkade 15 in de 
Crown Business Studio’s.

Pleidooi voor de kunstenaars 
tijdens opening expositie
Aalsmeer - Zaterdag 25 oktober 
is de nieuwe tentoonstelling in het 
Oude Raadhuis door de heer Hans 
de Vries, oud voorzitter van de kun-
stenaarsvereniging de Boterhal in 
Hoorn, geopend. “Er hangt mooi 
werk in het Oude Raadhuis”, com-
plimenteerde de Vries. “Goed ge-
kozen door de commissie Beelden-
de Kunst van KCA.” Aandacht vroeg 
De Vries tijdens de opening voor de 
kunstenaars in Nederland, die in 
een weinig ondersteunend kunstkli-
maat door blijven gaan met wat ze 
het belangrijkst vinden ‘kunst ma-

ken’. “Maar, die kunstenaars heb-
ben wel publiek nodig, dat zijn wij, 
op die wijze kunnen wij ze de waar-
dering geven die ze verdienen”, be-
sloot hij zijn speech. Tot en met 7 
december kan in het Oude Raad-
huis in de Dorpsstraat 9 genoten 
worden van sieraden en objecten 
van Juul Bögemann, tekeningen en 
objecten van Jaap Beets en schil-
derijen en zeefdrukken van Men-
no Bauer. Het Oude Raadhuis is ie-
dere donderdag tot en met zondag 
geopend van 14.00 tot 17.00 uur. De 
toegang is gratis.

Zangeres te gast bij F&VA
Aalsmeer - Maandagavond 3 no-
vember komt zangeres Saskia 
Veenswijk bij de F&VA optreden. Zij 
zal met begeleiding van haar band, 
bestaande uit Estée Makampo op 
viool, Monique Veenswijk op per-
cussie, Scott Breems op zang en 
Michel de Wit op gitaar een eigen 
compositie ‘Hearts on Fire’ komen 
zingen. Door de leden van de F&VA 
zal dit optreden gefi lmd worden. 
Van de fi lmopnamen zal men later 
een muziek en videoclip monteren. 
Het zal voor de leden van de F&VA 
een leerzame avond worden, want 
het instellen van de belichting, ge-

luid en cameravoering zal nog wel 
wat werk met zich mee brengen. Het 
belooft in ieder geval een interes-
sante clubavond te worden.
De F&VA is overigens nog steeds 
opzoek naar nieuwe leden. Mensen 
die geïnteresseerd zijn in het fi lmen 
met een videocamera zijn van har-
te welkom De clubavonden van de 
F&VA worden om de veertien dagen 
gehouden op de maandagavond in 
gebouw ‘t Anker aan de Oostein-
derweg 273a en beginnen om 20.00 
uur. Informatie over de F&VA via 
023-5284564 of via www.videoclub-
aalsmeer.nl

Feestelijke acties in november
Bahamas Zonnestudio een jaar
Aalsmeer - Als tegenwoordig ie-
mand zegt ‘Ik ga even naar Baha-
mas’, wordt er bijna niet meer ge-
dacht dat er een ticket naar de 
zon geboekt is. Eerder is de reactie 
daarop: ‘Oh, je gaat even een bankje 
pakken op het Poldermeesterplein?’ 
Dat duidt er wel op dat Zonnestudio 
Bahamas in één jaar tijd haar naam 
gevestigd heeft. Aanstaande za-
terdag 1 november bestaat de stu-
dio precies zo lang. Eigenaren Da-
niël en Lia kunnen trots zijn op de-
ze prestatie en op hun team. “Want 
samen hebben we dat bewerkstel-
ligd”, zegt Daniël. En verder: “Twee 
keer per jaar doen we niet voor niets 
cursussen om goed advies te kun-
nen blijven geven aan onze klanten. 
Ik verwacht natuurlijk dat ze steeds 
slagen. Die inzet vind ik erg belang-
rijk. We blijven innoveren en inves-
teren in de studio. Er zijn bijvoor-
beeld nieuwe audiosystemen in de 
banken gekomen en andere kleu-
ren.” Daniël wijst naar een ingelijst 
certifi caat in de zaak en zegt: “Kijk, 
daar hangt weer een cosmetica cer-
tifi caat. We gebruiken hier de meest 
huidvriendelijke producten en dat 
werd beloond. Ja, we blijven aan de 
weg timmeren.” 
 
Zonnen voor verjaardagsprijs
De ‘verjaardag’ van zonnestudio Ba-
hamas zal een feestelijke zaterdag 
worden. Voor slechts vijf euro kan er 
gezond worden en uiteraard staat er 
een hapje en een drankje klaar. De 
openingstijden zijn regulier, dus van 
tien uur ’s morgens tot negen uur 
’s avonds. De studio hanteert die 
openingstijden van maandag tot en 
met zaterdag. Op zondag is de Ba-
hamas open van twaalf tot zes. No-

vember wordt sowieso een feeste-
lijke maand. Daniël vertelt hierover 
het volgende: “Zondag 2 november 
mogen klanten tevens gebruik ma-
ken van de feestelijke actie; zonnen 
voor vijf euro. Half november doen 
we nog een actie. Dan gaat een deel 
van de opbrengst naar het KWF. 
Zonnen voor het goede doel dus. 
Op zondag 30 november sluiten we 
de feestmaand af met een wel heel 
bijzondere dag. In de studio zullen 
vier individuele standhouders ko-
men om een lifestyle fashion event 
te verzorgen. Je kunt wimper-exten-
sions laten zetten, er is een make-
up artiest aanwezig, maar ook een 
nagelstyliste en So V’s Choice zal 
er staan met kleding. Sophie heeft 
haar kledingboetiek bij ons in de 
studio. Zij kwam met leuke ideeën 
voor deze unieke dag. Tevens nodi-
gen wij een dermatoloog uit die on-
afhankelijk en persoonlijk advies 
geeft aan klanten over verschillen-
de huidtypes. Wij, als zonneconsu-
lenten, geven dat advies uiteraard 
ook. Aan de dermatoloog kan des-
gewenst een second opinion wor-
den gevraagd.” De gemoedelijkheid 
in Zonnestudio Bahamas zal een ie-
der bevallen. Nu de koudere da-
gen er weer aan komen is het heer-
lijk om een zonnebankkuur te doen. 
Niet alleen de vijf luxe banken zijn 
warm. De gehele ambiance voelt als 
een warme deken. “Komen jullie za-
terdag lekker taart eten?”, besluit 
de enthousiaste eigenaar. Wie kan 
dit aanbod afslaan? www.bahamas-
zonnestudio.nl Poldermeesterplein 
11. Telefoonnummer 0297-322159. 
Actief op Facebook!

Door Miranda Gommans 

Binding Check It in dag 
op Westplas pittig! 
Aalsmeer - Op dinsdag 21 oktober 
heeft de Binding vanuit het Combi-
natieprogramma een activiteit geor-
ganiseerd rondom alcohol, drugs en 
veilig uitgaan. Hiervoor waren alle 
derdejaars leerlingen van de West-
plas Mavo uitgenodigd. Z’n 100 
leerlingen namen deel aan het pro-
gramma. Samen met Check It in, een 
stichting die dit programma heeft 
ontwikkeld, geïnspireerd door Chal-
lenge Day en Over de Streep, zijn ze 
bevraagd, geïnformeerd en uit hun 
comfortzone gehaald en hebben ze 
kennis gemaakt met de drie B’s: Be-
sef, Beslis en Beweeg. Wat doet al-

cohol met je? Ervaar je vaak een 
groepsdruk? Hoe ga je hiermee om? 
Door de leerlingen zich eerst veilig 
te laten voelen door middel van al-
lerlei oefeningen, kwam in de mid-
dag het echte werk aan de orde. 
Hier werden ze geconfronteerd met 
hun eigen situatie of gedrag, wat 
soms heftig was. Gelukkig stond er 
een grote groep volwassenen klaar 
om de leerlingen hierin te begelei-
den. Door het aanbieden van deze 
toch wel pittige dag met veel impact 
hoopt de organisatie dat het effect 
ervan zal blijven doorwerken in hun 
verdere leven. 





Creatieve oplossingen 
voor de woningmarkt
Aalsmeer kent relatief weinig verhuizingen en 
dus nauwelijks doorstroming. Zo’n 40% van de 
huurders in het sociale segment woont ‘scheef’. 
Er is behoefte aan betaalbare woningen voor 
starters, senioren en jongeren. Voor jongeren 
denken we aan alternatieve woonvormen, die 
snel semipermanent kunnen worden gebouwd. 
Het bouwen van zorgcomplexen zien we als een 
oplossing voor ouderen om zelfstandig te blijven 
wonen met zorg binnen handbereik. Kortom, we 
gaan doelgroepgericht bouwen voor jongeren, 
senioren, starters én arbeidsmigranten. 

Samen voor Aalsmeer: zorgzaam, leefbaar en ondernemend
Zorgzaam, leefbaar en ondernemend. Dat zijn de thema’s waar het college deze periode op inzet 
en een stevig fundament mee wil leggen voor de toekomst van Aalsmeer. In het Collegeprogramma 
2014 - 2018 geeft zij aan wat de speerpunten voor de komende vier jaar zijn. De belangrijkste uit-
dagingen zijn: de decentralisaties in de zorg goed vormgeven, de financiële risico’s terugbrengen en 
het ondernemersklimaat en de leefbaarheid behouden en verbeteren.

Onderwijs en ontplooiing
Uitgangspunt is dat elk kind goed en passend 
onderwijs krijgt. Ook moet ieder kind de kans krij-
gen om zonder achterstanden aan de basisschool 
te beginnen. We streven ernaar dat jongeren met 
minimaal een startkwalificatie de arbeidsmarkt 
betreden. We hebben niet alleen oog voor onder-
wijs maar ook voor goede begeleiding op andere 
terreinen. De gemeente gaat samen met kinder-
opvangorganisaties en het onderwijs een nieuwe 
onderwijsvisie met speerpunten voor de komende 
jaren ontwikkelen. Belangrijk onderwerp is in elk 
geval hoe wij gezamenlijk onderwijs en zorg kun-
nen organiseren.

Serieuze aandacht voor duurzaamheid
Bij een duurzame gemeente is sprake van een balans tussen een schone en gezonde leefomgeving, een 
samenleving met ruimte voor groepen en individuele inwoners en gezonde mogelijkheden voor het be-
drijfsleven. Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven. Duurzaamheid wordt het uitgangspunt 
dat terugkomt bij alles wat de gemeente doet, van plannen voor woningbouw en het afvalvraagstuk tot 
en met het eigen inkoopbeleid. We zullen daarbij wellicht niet altijd de meest duurzame oplossing kunnen 
kiezen, maar duurzaamheid wordt wel integraal meegewogen bij elk besluit dat we nemen. Ons doel is dat 
duurzaamheid uiteindelijk bij iedereen ‘tussen de oren zit’ en geen aparte portefeuille meer hoeft te zijn.

Kunst en cultuur
Uit onderzoek is gebleken dat één op de negen Ne-
derlanders laaggeletterd is. Dat willen we aanpak-
ken met de opzet van een “Taalhuis” of een daarop 
lijkende voorziening, waarbij de  
bibliotheek samen met vrijwilligers taalles geeft aan 
mensen die daar behoefte aan hebben. De invoering 
van de flexibele subsidie voor nieuwe cultuur initi-

atieven blijkt succesvol. We willen cultuureducatie 
en het buitenschools cultuuraanbod van Cultuur-
punt Aalsmeer graag uitbreiden. Het Oude Raadhuis 
blijft behouden voor de beeldende kunst en andere 
cultuuruitingen. Inzet is dat beheer en exploitatie 
van het Oude Raadhuis wordt overgedragen aan een 
zelfstandige stichting

Jeugdparticipatie: iedereen doet mee
Om de betrokkenheid van kinderen en jongeren te vergroten benoemen we een kinderburgemeester en 
voeren we een jongerenlintje in voor jongeren die een bijzondere prestatie hebben geleverd. Daarnaast 
geven we invulling aan jongerenparticipatie door actief en direct in gesprek te gaan en jongeren te raad-
plegen over zaken die voor hen van belang zijn. Eigen initiatief wordt toegejuicht en ondersteund.

Sport
Aalsmeer is een echt sportdorp en dat wil het 
College graag zo houden. De modernisering van de 
sportaccommodaties gaat door: er komt een vier-
de sporthal, de vernieuwing van het voetbalcom-
plex in de Hornmeer wordt afgerond en RKDES 
krijgt in 2015 een kunstgrasveld.

Speerpunten gezondheidszorg
De gemeente Aalsmeer gaat zich richten op drie 
speerpunten: aanpak van obesitas en overgewicht, 
tegengaan van eenzaamheid (met name onder 
ouderen) en alcohol- en drugspreventie. We gaan 
een nieuw gezondheidsprogramma opzetten. 
Daarbij is Aalsmeer per 1 januari 2015 JOGG ge-
meente (Jongeren op Gezond Gewicht).

Dé grote uitdaging van de komende vier jaar zijn de 
nieuwe zorgtaken die de gemeente erbij krijgt. Vanaf 
1 januari 2015 zijn we verantwoordelijk voor jeugd-
zorg, werk & inkomen en zorg voor langdurig zieken 
en ouderen. Ruim de helft van de gemeentebegroting 
gaat straks naar deze beleidsterreinen en we moe-
ten deze taken uitvoeren met minder geld dan er nu 
beschikbaar voor is. Dat betekent dat we het geld 
slim en efficiënt moeten inzetten: goede zorg leve-
ren en voorkomen dat inwoners tussen wal en schip 
raken. Er wordt een groter beroep gedaan op mensen 
zelf en hun omgeving (‘samenredzaamheid’), maar 
de gemeente blijft een vangnet bieden aan de meest 
kwetsbare inwoners. We zien 2015 nadrukkelijk als 
transitiejaar en hebben vertrouwen in de professiona-
liteit van onze medewerkers, de betrokken zorgverle-
ners en maatschappelijke instellingen. 

Ondanks onze zorgen zien we het overnemen van 
de nieuwe zorgtaken vooral als een kans. We denken 
de zorg beter te kunnen regelen, omdat we dicht bij 
bewoners staan. Ons motto is: de mens staat cen-
traal. We hebben de zorg goed georganiseerd met 

een centrale rol voor het ‘sociaal team’ en het ‘sociaal 
loket’. Iedereen met een zorgvraag kan terecht bij het 
sociaal loket van de gemeente. De professionals van 
het sociaal team, dat afhankelijk van de zorgvraag 
wordt samengesteld, bekijken vervolgens hoe de zorg 
het beste kan worden ingezet. We hebben inmiddels 
ervaring opgedaan en vertrouwen gekregen in deze 
werkwijze.

Waterdorp Aalsmeer 
De watersportsector is al een economische motor 
van formaat. We blijven inzetten op versterking 
van de samenwerking met de watersportsector. 
Samen gaan we zoeken naar kansen, zoals nieu-
we vormen van verblijfsrecreatie en water- en 
oeverrecreatie. Daarbij denken we onder andere 
aan uitbreiding van het strand bij het Surfeiland, 

nieuwe evenementen en de ontwikkeling van fort 
Kudelstaart tot icoon van de watersport. We onder-
zoeken de kansen van een ‘varende boswachter’, die 
toezicht houdt en lichte beheertaken uitvoert op 
het water. Door de samenwerking met ‘Amsterdam 
bezoeken, Holland zien’ willen we meer toeristen 
naar ons dorp halen.

Versterken lokale economie
Tegen de achtergrond van het haperende economi-
sche klimaat zal de gemeente Aalsmeer in samen-
werking met ondernemers de Economische Visie 
en het uitvoeringsprogramma herijken. We willen 
een goed ondernemersklimaat behouden voor alle 
bedrijven in de gemeente, zowel voor middenstan-
ders als ondernemers in de sierteelt en watersport. 

Ook kijken we hoe we omgaan met de veranderen-
de rol van de FloraHolland. Om de positie van de 
sierteeltsector zoveel mogelijk te behouden blijft 
de gemeente aanjager van Greenport Aalsmeer als 
platform voor samenwerking tussen bedrijfsleven, 
kennisinstellingen en overheden.

Uitgangspunten
Voor deze drie centrale thema’s en voor alle andere 
onderwerpen in het collegeprogramma geldt dat we 
de volgende uitgangspunten hanteren: een solide 
begroting, oog voor duurzaamheid, behoud van de 
kenmerkende Aalsmeerse identiteit en verdere verbe-
tering van de dienst-verlening. 

Het college van Burgemeester & Wethouders is een 
team met veel ambitie dat nauw met elkaar samen-
werkt. Wij willen samen met inwoners, bedrijven, 
instellingen en de gemeenteraad een vruchtbare peri-
ode tegemoet gaan en met u allen samenwerken aan 
een ondernemend, zorgzaam en leefbaar Aalsmeer.

Kijk op www.aalsmeer.nl/collegeprogramma

Aalsmeer: leefbaar!
Onze tweede belangrijke doelstelling is verbetering van de leefbaarheid in Aalsmeer. Daaronder verstaan we 
niet alleen goed wonen voor iedereen, maar ook het wegwerken van het achterstallig onderhoud aan groen, 
bruggen en wegen, verbetering van de verkeersveiligheid en het realiseren van voldoende en goede recreatie-
ve voorzieningen. De ontwikkelingen in de Hornmeer bieden kansen om de recreatieve voorzieningen in onze 
gemeente flink uit te breiden. Samen met alle betrokkenen werken we de Ontwikkelvisie Hornmeer verder 
uit die ruimte biedt aan sport, recreatie, (sociale) woningbouw en onderwijs. Een kwaliteitsimpuls waar we 
straks allemaal van kunnen profiteren. 

Verkeer en Vervoer 
Door de omlegging van de N201, de gewijzigde 
functie van de N196 en nieuwe inzichten is het 
noodzakelijk het Aalsmeers Verkeer en Vervoer 
Plan (AVVP, 2009) te actualiseren. De Ongestoord 
Logistieke Verbinding (OLV) Greenport is een 
belangrijke schakel in het pakket aan maatregelen 
om de bereikbaarheid en de logistiek te verbete-
ren. Naar verwachting is eind 2014 het voorlopig 
uitwerkingsplan gereed. Ook openbaar vervoer 
blijft onze aandacht houden. 

Ruimtelijke ontwikkeling, 
vergunningen en handhaving
Eind 2014 zijn alle bestemmingsplannen geactua-
liseerd. Deze vormen een goede basis voor snelle 
en rechtvaardige vergunningverlening en hand-
having. We zetten in op het verkorten en versim-
pelen van de procedures voor vergunningen om 
de kwaliteit van onze dienstverlening verder te 
verhogen. Handhaving heeft de laatste vier jaar 
grote aandacht gekregen: er is een slag gemaakt 
op het gebied van woonarken, illegale huisvesting 
en brandveiligheid. Op deze ingeslagen weg gaan 
we verder.

Schiphol: naast de lasten 
ook de lusten
We willen als goede buren met luchthaven Schip-
hol omgaan. Dit betekent dat de lusten en de 
(over)last eerlijk verdeeld moeten worden. Er 
moet compensatie komen voor individueel gedu-
peerden. Daarnaast zetten we in op extra geld uit 
de tweede tranche van Stichting Leefomgeving 
Schiphol waarmee we faciliteiten willen creëren 
waar alle inwoners iets aan hebben. Verder moe-
ten bedrijven in Aalsmeer kunnen blijven groeien 
en moeten we bouwplannen kunnen ontwikkelen.

Gezonde financiën en ruimte voor economie
In de periode 2010-2014 is een gezonde financiële basis voor de toekomst van Aalsmeer gelegd. Een belang-
rijke doelstelling voor de komende vier jaar is het verminderen van de financiële risico’s van de grote projec-
ten de Tuinen van Aalsmeer en Green Park Aalsmeer. De financiële problemen rondom deze projecten zijn de 
afgelopen jaren beheersbaar gemaakt. Voor het project de Tuinen van Aalsmeer geldt dat we een nieuwe weg 
willen inslaan met een goedkoper bouwprogramma dat beter aansluit op de vraag uit de markt. Bij Green 
Park Aalsmeer zien we na een lange periode van stagnatie dat verschillende bedrijven nu hebben aangegeven 
zich te willen vestigen op het bedrijvenpark. Om Green Park Aalsmeer en onze economische positie een extra 
impuls te geven stellen we alles in het werk om de unieke kwaliteiten van Aalsmeer beter te promoten. 
Aalsmeer heeft zich aangesloten bij Amsterdam Partners om haar internationale bedrijven sterker te profile-
ren en nieuwe bedrijven aan te trekken.

Zorg naar gemeente: kansen pakken

Het college van Aalsmeer (v.l.n.r.) Tom Verlaan (wethouder), Ad Verburg (wethouder), Jobke Vonk-Vedder (burgemeester), 
Jop Kluis (wethouder) en Gertjan van der Hoeven (wethouder)
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Chef politie 
Aalsmeer en 

Uithoorn
Aalsmeer - Per 1 november ver-
trekt wijkteamchef Jolanda de 
Hooge van bureau Uithoorn naar 
Amsterdam, waar zij de functie 
van wijkteamchef voor het ge-
bied De Jordaan in het centrum 
in de hoofdstad gaat vervullen. 
Dit vooruitlopend op de vorming 
van de Nationale politie per 1 ja-
nuari. Haar taken worden over-
genomen door Jelle Vermeulen, 
politiechef van bureau Aalsmeer. 
Jelle gaat nu dus ook het gebied 
van Uithoorn aansturen als wijk-
teamchef. Er gaat een sollicita-
tieprocedure opgestart worden 
voor het aanstellen van een twee-
de politiechef met ingang van 
het nieuwe jaar. Jelle Vermeulen 
krijgt door deze extra taak de lei-
ding over 85 politiemannen en 
-vrouwen, was 42, in Uithoorn 
en Aalsmeer. Er gaat binnen de 
leiding van de politie verder ge-
werkt worden aan het samenvoe-
gen van de bureaus in Uithoorn 
en Aalsmeer. Eén centraal bureau 
is gepland vanaf 2020.

Ketting uit huis 
gestolen

Aalsmeer - Op dinsdag 21 okto-
ber is tussen half een in de mid-
dag en kwart voor tien ‘s avonds 
ingebroken in een woning in de 
Kastanjelaan. Via een slaapka-
merraam aan de achterzijde heb-
ben de dieven zich toegang tot 
het huis verschaft. Het raam was 
beveiligd met een sluitingsket-
tinkje, maar deze hebben de die-
ven weten te verbreken. Alle kas-
ten in de woning zijn doorzocht. 
Gestolen is een ketting met saf-
fieren. 

Bestelbus weg 
na smoes

Aalsmeer - Op donderdag 23 
oktober is tussen drie en half 
vier in de middag een bestelbus 
gestolen vanaf een bedrijfster-
rein aan de Stommeerkade. Twee 
mannen waren het erf opgeko-
men en vroegen aan een mede-
werker of er oud ijzer aanwezig 
was. De twee werden doorver-
wezen naar een collega. Op dat 
moment hebben de twee waar-
schijnlijk ongemerkt sleutels van 
een bestelbus gestolen. Even la-
ter zagen de medewerkers twee 
bestelbussen wegrijden. Een van 
de kopers en een van het bedrijf 
zelf. Het betreft een WV Trans-
porter, grijs van kleur met ken-
teken 25-VDB-5. Mogelijk zijn er 
inwoners die de bestelbus heb-
ben zien staan of rijden, zij wor-
den verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-
8844.

Hennepplantage 
in Schoorsteen

Aalsmeer - Naar aanleiding van 
een aantal meldingen heeft de 
politie op donderdag 23 oktober 
in de middag een inval gedaan in 
een woning in Schoorsteen. Het 
vermoeden dat de bewoner een 
hennepplantage in zijn huis had, 
werd bevestigd. Er werden on-
geveer 200 hennepplanten aan-
getroffen. Deze zijn op last van 
de Officier van Justitie vernie-
tigd. Aangehouden is een 62 jari-
ge man uit Aalsmeer. Hem wordt 
ook diefstal van elektra ten laste 
gelegd.

Fiets en zakmes 
ingeleverd

Aalsmeer - Op donderdag 23 
oktober om negen uur in de och-
tend hebben agenten een 23 jari-
ge buitenlandse man aangespro-
ken. De man liep met een fiets 
langs de Stommeerweg. Opval-
lend was dat er geen sleutel in 
het slot van de fiets zat. Het slot 
bleek verbroken. De 23 jarige had 
hier geen verklaring voor. De fiets 
komt bij de politie niet voor in de 
lijst van gestolen goederen. De 
buitenlandse man heeft afstand 
gegaan van de fiets. Ook heeft hij 
zijn zakmes ingeleverd.

Tank uit 
boot weg

Kudelstaart - Op donderdag 23 
oktober is tussen twaalf en half 
een in de middag ingebroken in 
een zeiljacht in een haven aan de 
Herenweg. Uit de boot is een vol-
le tank inclusief slangen en kop-
pelingen gestolen. De schade be-
draagt rond de 500 euro.

Krat bier uit 
woning weg

Aalsmeer - Op zaterdag 25 ok-
tober is door bewoners ontdekt 
dat er ingebroken is in hun wo-
ning aan de Jac. P. Thijsselaan. 
Om binnen te komen hebben de 
dieven het wc-raam ingeslagen. 
Ontvreemd is een krat bier.

Aalsmeer - Op vrijdag 24 okto-
ber rond half tien in de avond zijn 
bewoners in de Catharina Ama-
lialaan opgeschrikt door poli-
tie en brandweer in hun straat. 
In een woning bleek brand ont-
staan te zijn door de open haard. 
De schoorsteen had vlam gevat. 
De brandweer heeft het vuur snel 
weten te blussen. Er is brand- en 

waterschade aan de schoorsteen 
en het dak van het huis. Uit voor-
zorg zijn niet alleen de bewoners, 
maar ook de buren aan de linker- 
en rechterkant gevraagd hun wo-
ning te verlaten. Kortstondig heb-
ben zij, uiteraard met de schrik in 
hun benen, buiten gestaan.

Foto: Yvonne van Doorn.

Herenfiets 
gestolen

Aalsmeer - Tussen zaterdag 25 
en maandag 27 oktober is van-
af de Bosrandweg een herenfiets 
gestolen. De fiets is van het merk 
Cortina, rood van kleur en het se-
rienummer van de bike eindigt 
op 765. Overigens raadt de poli-
tie aan altijd aangifte te doen bij 
diefstal. Ook als het een wat ou-
dere fiets betreft. Regelmatig 
worden fietsen gevonden, waar-
van de eigenaar uiteindelijk niet 
gevonden wordt. Wie weet staat 
daarom jouw rijwiel nu wel ‘werk-
loos’ bij de politie.

Boodschappen 
uit kar gestolen

Aalsmeer - Op donderdag 23 
oktober rond vijf uur in de mid-
dag is een inwoonster besto-
len van haar boodschappen bij 
een winkel in de Ophelialaan. Op 
het moment van onoplettendheid 
heeft iemand kans gezien twee 
tassen uit haar karretje te pak-
ken. De boodschappen ter waar-
de van zo’n 100 euro waren net 
afgerekend.

Inbrekers 
op de vlucht

Aalsmeer - Om half drie in de 
nacht van zondag 26 op maan-
dag 27 oktober is geprobeerd in 
te breken in een verzorgingste-
huis in de Beethovenlaan. Rond 
genoemd tijdstip werd de aanwe-
zige slaapwacht wakker van ge-
bonk en herrie buiten. Hij is pols-
hoogte gaan nemen en ontdek-
te dat in een raam een gat was 
gemaakt met vermoedelijk een 
breekijzer. Het gat was echter 
nog niet groot genoeg om binnen 
te komen. De slaapwacht heeft 
buiten mannen horen fluisteren 
en hen zien wegrennen richting 
Kudelstaartseweg. Mogelijk zijn 
er getuigen. Zij worden verzocht 
contact op te nemen met de poli-
tie via 0900-8844.

Mening geven aan gemeente kan tot 14 november!

Metamorfose voor Hornmeer

Aalsmeer - Vol op koers is het pro-
ject fusie voetbalverenigingen met 
de onlangs aangelegde kunstgras-
velden, de bouw begin volgend jaar 
van een nieuw clubhuis en kleedka-
mers en in het voorjaar van 2015 de 
aanleg van twee natuurgrasvelden. 
De fusie tussen VVA, JAU en RKAV 
en het besluit van de basisscholen 
De Hoeksteen en De Wegwijzer om 
samen verder te gaan in een nieuw 
te bouwen complex zijn voor de ge-
meente de katalysators geweest om 
de Hornmeer eens flink onder de 
loep te nemen. De ietwat vergrijsde 
wijk gaat in een nieuw jasje gesto-
ken worden en de presentatie van 
deze ‘grote kwaliteitsimpuls voor 
Aalsmeer’ was afgelopen maandag 
27 oktober in de raadskelder van 
het gemeentehuis. Zo’n vijftig inwo-
ners, voornamelijk bewoners van de 
Hornmeer, waren op de uitnodiging 
van de gemeente afgekomen. Door 
de aanleg van de voetbalvelden 
gaat een stuk van het Hornmeer-
park verloren, maar hiervoor gaat 
compensatie komen op het VVA-
terrein aan de Dreef. Een deel van 
dit terrein krijgt een groene en re-
creatieve inrichting, maar of er een 
picknickplek komt, een speellocatie 
of iets anders groens, is aan de in-
woners. Zij mogen suggesties doen 

en in deze gaat een participatietra-
ject starten. Er bestaan bijvoorbeeld 
ook nog ideeën om de atletiekbaan 
te verplaatsen en om hier een eve-
nemententerrein aan te leggen. 

Fusieschool en opknappen park
Vast staat dat de nieuwe fusieba-
sisschool met kinderopvang gere-
aliseerd gaan worden op het punt-
je van dit terrein aan de Dreef, hoek 
Zwarteweg, en de vierde trainings-
hal of sporthal naast het zwembad. 
De bouw van beiden begint volgend 
jaar. En de wens van het college is 
om begin 2015 aan te vangen met 
het opknappen van het overgeble-
ven Hornmeerpark. “Het park is oud, 
erg verwilderd met drassige paden, 
is aan vernieuwing toe”, aldus wet-
houder Gertjan van der Hoeven tij-
dens zijn presentatie. In deze is be-
gin dit jaar met belanghebbenden 
en omwonenden een klankbord-
groep gevormd en zijn plannen ont-
wikkeld. Deze worden één op één 
door het college overgenomen. Het 
schoolgebouw van De Hoeksteen in 
de Ophelialaan stamt uit de jaren 
dertig en dit markante pand krijgt 
een nieuwe bestemming, gedacht 
wordt aan maatschappelijke voor-
zieningen of jongeren- en ouderen-
huisvesting. 

Buurthuis weg
De grootste verandering wacht het 
gedeelte van de Hornmeer waar 
de drie (voormalige) scholencom-
plexen zijn gehuisvest. Deze gaan 
inclusief de gymzaal en het buurt-
huis in de Hornmeer met de grond 
gelijk gemaakt worden. Al dit ver-
ouderde vastgoed moet plaats gaan 
maken voor woningbouw, waarvan 
30 procent in de sociale huursec-
tor. Omdat de Hornmeer een vergrij-
zende wijk is, wil het college inzet-
ten op seniorenwoningen. Als voor-
beeld noemde wethouder Van der 
Hoeven het zorgcomplex Mijns-
heerlijkckheid in Kudelstaart. Een 
collectief complex voor ouderen met 
wooneenheden van verschillende 
groottes en een zorgvoorziening. En 
dat het in deze niet alleen laagbouw 
gaat worden, werd direct toegege-
ven, evenals de wethouder niet wil-
de ‘jokken’ over het feit dat een en 
ander wel een groen karakter krijgt, 
maar het minder groen zal worden 
dan nu het geval is. Met de gebrui-
kers van alle panden gaat de ge-
meente in gesprek voor zoveel mo-
gelijk herhuisvesting. Ook dus met 
de beheerders van het buurthuis, 
waar overigens nagenoeg alle da-
gen activiteiten plaatsvinden. Van 
minder groen waren de bewoners 
al niet echt gecharmeerd, maar dat 

hun sociale treffen gaat verdwijnen, 
is zeker een heet hangijzer. Volgens 
de wethouder gaat een alternatie-
ve locatie gezocht worden. “Er komt 
een fatsoenlijk alternatief, tijdelijk 
of permanent, misschien is het in te 
passen in het nieuwe zorgcomplex.” 

Wit vel
In het kader van de ‘metamorfose’ 
werd gevraagd of dan ook het tank-
station verplaatst kan worden. “De-
ze hoort toch eigenlijk niet in een 
woonwijk, de files op donderdag zor-
gen voor veel overlast.” Hier moest 
de wethouder negatief op antwoor-
den. “We kunnen proberen in ge-
sprek te gaan, maar we gaan er niet 
met een zak geld heen en zeggen 
u moet weg. Daar hebben we geen 
geld voor. We gaan in deze niet ac-
tief werven.” Overigens wil de ge-
meente sowieso geen financiële risi-
co’s lopen. Met de bouw van wonin-
gen hoopt de gemeente ‘geld te ver-
dienen’ om openbaar groen en faci-
liteiten te realiseren op het VVA-ter-
rein. De wethouder benadrukte tot 
slot dat het vooralsnog een ‘wit vel’ 
is, er zijn nog geen concrete plan-
nen. Over de gedetailleerde invulling 
van de verschillende locaties wil de 
gemeente met inwoners om de tafel. 
Per deel van het project gaan partici-
patiegroepen gevormd worden. “Het 
is aan u”, besloot de portefeuillehou-
der. En daarmee bedoelde hij dat alle 
inwoners hun mening mogen geven 
en deze meegenomen gaan worden 
in de concept Ontwikkelvisie. Rea-
geren kan tot vrijdag 14 november!
Door Jacqueline Kristelijn

Goede afspraken tijdens 1e bijeenkomst

Geeske Wildeman begeleider 
voor herstelproces politiek
Aalsmeer - Zoals aangekondigd 
tijdens de raadsvergadering van 
9 oktober is een extern begelei-
der aangesteld om verder te wer-
ken aan het hetstelproces binnen 
de politiek. De fracties zijn allen ac-
coord gegaan met het voorstel om 
mevrouw Geeske Wildeman te be-
noemen. Tijdens het Seniorencon-
vent afgelopen donderdag 23 ok-

tober zijn de fractievoorzitters, de 
burgemeester als voorzitter van de 
gemeenteraad en de waarnemend 
griffier bij elkaar geweest voor een 
eerste gesprek met mevrouw Gees-
ke Wildeman als externe begeleider. 
De vijf fractievoorzitters, Helma Per-
soon (AB), Ronald Fransen (PACT), 
Robbert-Jan van Duijn (CDA), Ro-
bert van Rijn (VVD) en Bram Heij-

stek (HAC), en burgemeester Jobke 
Vonk-Vedder hebben alle vertrou-
wen in het werken aan verbetering 
samen met mevrouw Wildeman. In 
de bijeenkomst zijn constructieve 
stappen gezet en goede afspraken 
gemaakt over het vervolg. Mevrouw 
Geeske Wildeman heeft als adviseur 
en interim-manager ruime ervaring 
met veranderprocessen bij lokale 
overheden. Momenteel werkt zij in 
verandertrajecten bij zorgaanbieder 
Middin en de gemeenten Schiedam 
en Landsmeer. Daarnaast is ze één 
dag in de week universitair docent 
Politicologie aan de Universiteit Lei-
den. In Aalsmeer was zij eerder di-
recteur Rekenkamer. 

Open brief: Inzet Aalsmeerbaan als 
tweede startbaan!
Geachte heer Alders: Voor de lan-
dingspiek van 07:00 gebruikt Schip-
hol vier banen, met de Aalsmeerbaan 
als tweede startbaan! Zoals u onge-
twijfeld weet, beginnen de piekuren 
op Schiphol met de landingspiek van 
07:00 uur: dan zijn er 2 landingsbanen 
en 1 startbaan in gebruik. Wat u wel-
licht niet weet is dat Schiphol bij wind 
uit zuidelijke richting stipt om 07:00 
de Aalsmeerbaan inzet als vierde 
baan: een extra startbaan dus, naast 
de Kaagbaan. Niet als een zeldzame 
uitzondering op een regel, nee: stan-
daard en keer op keer! De gevolgen 
laten zich raden: in de gehele Zuid-

oosthoek van Schiphol worden men-
sen voortijdig wakker! Uw Aldersta-
fel was er destijds duidelijk over: ‘da-
gelijks’ gebruik van vier banen tege-
lijkertijd (twee om te starten en twee 
om te landen) geeft teveel ernstige 
hinder in Aalsmeer en Zwanenburg! 
U heeft dat ook in uw Aldersadvies 
opgeschreven: uitgangspunt voor 
Schiphol is en blijft dat er maximaal 
drie banen worden gebruikt voor het 
afhandelen van de dienstregeling. De 
luchtverkeersleiding was daar niet blij 
mee: die was bang dat deze regel tot 
vertragingen zou leiden. Voor die si-
tuatie bedacht de Alderstafel een uit-

ingezonden zondering op de regel van ‘maximaal 
drie banen’: een vierde baan gebrui-
ken mag, als er sprake is van dusda-
nige verstoringen van de dienstrege-
ling, dat er serieuze vertragingen op-
treden. Die zullen zich volgens de ver-
keersleiding met name voordoen bij 
de overgangen van de start- en lan-
dingspieken. 
De luchtverkeersleiding heeft hier-
door van uw Tafel een vinger gekre-
gen, en ze pakt de hele hand! Want 
de landingspiek van 07:00 is de eerste 
piek van de dag: van een overgang 
van pieken is dus geen sprake! Op 
die situatie is de uitzondering op de 
regel van ‘maximaal drie banen’ he-
lemaal niet van toepassing. Dat weer-
houdt Schiphol er echter niet van om 
de uitzondering op de regel gewoon 
als regel toe te passen: elke dag 1 tot 
1,5 uur een vierde baan inzetten, ook 
als er geen sprake is van vertragen-
de verstoringen. Wij zouden graag 
zien dat de Alderstafel de luchtver-

keersleiding tot de orde roept! Af-
spraak is immers Afspraak. Maar u 
kunt meer voor ons doen! Schiphol 
maakt in oktober een prognose van 
het baangebruik voor de afhandeling 
van de dienstregeling voor het nieu-
we jaar (nov. 2014 - okt. 2015). De-
ze Gebruiksprognose 2015 is nog niet 
goedgekeurd. Wij vragen de Alders-
tafel met klem om de Gebruiksprog-
nose 2015 te controleren op 0 uren 
gebruik van een vierde baan. Als dat 
klopt, houdt Schiphol zich in elk geval 
op voorhand aan de afspraak dat de 
dienstregeling – onder normale (lees: 
gemiddelde) omstandigheden – met 
maximaal drie banen zonder vertra-
gingen moet kunnen worden afge-
handeld. Klopt dat niet, zal Schiphol 
z’n dienstregeling moeten aanpassen. 

Mr. Drs. J. Boomhouwer, 
op verzoek van GEUS Vereniging voor 
normen en waarden in de luchtvaart.

Wethouder Tom Verlaan slaat eerste paal

Appartementen in Dorpshaven 
grotendeels voor Aalsmeerders
Aalsmeer - Op donderdag 23 ok-
tober is de bouw van de starters-
appartementen in project Start-
blok 3 in Dorpshaven-Zuid offici-
eel gestart. Het project is ontwik-
keld door Timpaan uit Rijsenhout 
en wordt gerealiseerd door Slok-
ker Bouwgroep BV vestiging Hui-
zen. Wethouder Tom Verlaan heeft 
de officiële handeling verricht door 
het slaan van een symbolische eer-
ste paal, omdat de echte heipalen 
al waren geslagen bij de realisatie 
van het naastgelegen identieke ap-
partementengebouw. Na de offici-
ele handeling werd er een bijeen-
komst georganiseerd voor de toe-
komstige bewoners van de appar-
tementen en de betrokken par-
tijen van het project in de Crown 
Studio’s in Aalsmeer. Wethouder 
Tom Verlaan sprak de nieuwe be-

ner uit Uithoorn en één aan een 
bewoner uit Aalsmeerderbrug zijn 
verkocht. Ook is er 17 maal gebruik 
gemaakt van de starterslening die 
door de gemeente beschikbaar is 
gesteld. Hierdoor was het voor de 
starter op de woningmarkt aantrek-
kelijk om hier een woning te kopen 
en is de verkoop voorspoedig verlo-
pen.” In april dit jaar is de verkoop 
van de woningen gestart en begin 
september werd de laatste woning 
verkocht. Ontwikkelaar Timpaan 
is uiteraard verheugd dat voor de 

start van de bouw alle woningen al 
zijn verkocht. Na de realisatie van 
dit gebouw zal er nog een laatste 
identiek gebouw worden gereali-
seerd. Dit zal in 2017 zijn, als de au-
tospuiterij Rosenboom die nu nog 
aan de Dorpsstraat is gevestigd, zal 
zijn verplaatst. Er zijn in het project 
Dorpshaven-Zuid nog één twee-
onder-een-kapwoning en een drie-
tal (semi-) vrijstaande woningen 
beschikbaar. Bij EKZ|Makelaars en 
Eveleens Makelaars is informatie te 
krijgen over de woningen.

Brandje in schoorsteen

woners toe: ”Ik ben verheugd dat 
nu gestart is met de bouw van het 
tweede appartementengebouw 
voor starters in dit project. In to-
taal worden er nu 31 appartemen-
ten gebouwd waarvan er 29 aan 
Aalsmeerders, één aan een bewo-
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Na vijf jaar nieuwe uitdaging
Vertrek directievoorzitter Leo 
Peeters Weem van Rabobank
Aalsmeer - Leo Peeters Weem, di-
rectievoorzitter van de lokale Rabo-
bank Regio Schiphol gaat na ruim 
5 jaar de lokale bank met vestigin-
gen in Aalsmeer, Uithoorn, Hoofd-
dorp en Nieuw-Vennep verlaten. Hij 
is per 1 december aanstaande be-
noemd als directievoorzitter van Ra-
bobank Rotterdam. Sinds zijn aan-
treden in 2009 heeft Leo Peeters 
Weem met veel kennis, ervaring én 
passie leiding gegeven aan het di-
rectieteam van Rabobank Regio 
Schiphol. In deze periode heeft de 
bank zich verder ontwikkeld tot een 
zeer goed presterende lokale Ra-

bobank, zowel in financiële, perso-
nele als beheersmatige zin. Het is 
voor Peeters Weem een geweldige 
kans om bij de grootste lokale Ra-
bobank van het land aan de slag te 
gaan en is een groot compliment 
voor de ontwikkelingen die Rabo-
bank Regio Schiphol de afgelopen 
jaren heeft doorgemaakt. Op don-
derdag 30 oktober aanstaande zal 
Leo Peeters Weem zijn laatste gro-
te publieke optreden geven in de-
ze regio tijdens de jaarlijkse leden-
avond van Rabobank Regio Schip-
hol in het Crown Theater aan de Van 
Cleeffkade. 

Screening op glaucoom door 
arts bij Sijbrants & van Olst 
Uithoorn - Op zaterdag 1 november 
organiseert Sijbrants & van Olst Op-
tiek Uithoorn in samenwerking met 
Ziekenhuis Amstelland een scree-
ning speciaal voor familieleden van 
patiënten met glaucoom. Op deze za-
terdag zijn de oogartsen dr. Eijpe en 
dr. Van der Geijn van Ziekenhuis Am-
stelland bij Sijbrants & van Olst Op-
tiek in Uithoorn van 9.00 tot 13.00 
uur aanwezig om ogen te onderzoe-
ken op glaucoom. Glaucoom is een 
oogziekte waarbij de oogzenuw ge-
leidelijk aangetast raakt waardoor er 
blinde vlekken in het beeld (gezichts-
velddefecten) ontstaan. Glaucoom 
komt bij 2 tot 4 procent van de men-
sen ouder dan 40 jaar voor. Verhoog-
de oogdruk is veruit de belangrijkste 
oorzaak van glaucoom. Verhoogde 
oogdruk voel je niet, waardoor toene-
mende schade aan het gezichtsver-
mogen daardoor lang onopgemerkt 
kan blijven. Naar schatting is bijna de 

helft van de patiënten nog niet op-
gespoord. Vooral bij glaucoom in de 
naaste familie, hogere leeftijd, sterke 
bij- of verziendheid en hart- en vaat-
ziekten is het risico op glaucoom ver-
hoogd.  Glaucoomscreening bestaat 
uit het beoordelen van de oogzenuw 
en een oogdrukmeting. Indien no-
dig volgt een onderzoek van het ge-
zichtsveld. De controle is geheel kos-
teloos en hiervoor kan een afspraak 
gemaakt worden bij Sijbrants & van 
Olst. Helaas vol is vol, dus meldt u tij-
dig aan! Op 1 november kunt u zich 
op de afgesproken tijd melden bij Sij-
brants & van Olst Optiek in de Dorps-
straat 32 in Uithoorn.  Voor meer in-
formatie of het maken van een af-
spraak kan gebeld worden naar Sij-
brants & van Olst Optiek in Uithoorn 
via 0297-540777. De controle is overi-
gens niet bedoeld voor glaucoompa-
tiënten die al onder behandeling zijn 
bij de oogarts. 

Yoga- en Bodymind-dag 
met Inge Saraswati
Aalsmeer - Op zondag 9 november 
organiseert Inge Saraswati een Yoga- 
en Bodymind-dag. De dag is voor ie-
dereen die zich in yoga wil verdiepen 
of nieuwsgierig is naar wat Yoga kan 
brengen. Om 10.00 uur wordt aange-
vangen me een korte meditatie en 
mantra zingen. Na een korte pau-
ze met thee of koffie wordt het pro-
gramma vervolgt met lichaamswerk. 
De deelnemers maken uitgebreid 
kennis met de befaamde yoga hou-
dingen waarvan ze de werking le-
ren voelen en het resultaat ervan, zo-
wel geestelijk als lichamelijk. Daarna 
aandachtsoefening buiten met aan-
sluitend de lunch. Na de lunch van 
13.00 tot 14.00 uur gaat het program-
ma verder met een ontspanning/vi-
sualisatie die gedragen wordt door 
muziek. Nog een korte theepauze en 
daarna meditatie en de dag wordt af-
gesloten met een lezing met als the-
ma ‘Leven in het hier en nu’, maar 
hoe zit het dan met het Karma wat 

iedereen bij zich draagt? De kennis-
makingsdag duurt tot 17.00 uur en de 
kosten zijn 75 euro inclusief lunch. 
Opgeven kan telefonisch via 0297-
328798 of stuur een mail naar info@
ingesaraswati.com. De inschrijving 
wordt bevestigd na betaling.
 

Open dag Internet TV 
studio Aalsmeer zaterdag
Aalsmeerderbrug - Erwin de 
Bruijn timmert met zijn DB Video-
productie bedrijf al tien jaar hard 
aan de weg. Hij vond het tijd wor-
den voor uitbreiding en is druk be-
zig om zijn eigen Internet TV stu-
dio te bouwen achter zijn bedrijfs-
ruimte. Hij vertelt: “Wij willen als be-
drijf graag met de tijd meegaan en 
luisteren naar de wensen van on-
ze klanten. Het is flink wat werk om 
de boel op tijd af te hebben, maar 1 
november op de open dag moet het 
helemaal klaar zijn. Ik heb het ove-
rigens niet allemaal alleen bewerk-
stelligd. Samen met Milo, de Crea-
teur van VoedselbankTV.nl, ben ik 
een samenwerkingsverband aange-
gaan. Veel ideeën zijn dan ook van 
hem afkomstig. We hebben als het 
ware onze krachten gebundeld en 
maken gebruik van elkaars experti-
se. VoedselbankTV.nl gaat vanuit de 
nieuwe Internet TV studio uitzendin-
gen verzorgen.” Op de vraag wat de 
bezoekers op de open dag kunnen 
verwachten, zegt Erwin het volgen-
de: “Uiteraard stellen wij ons voor 
aan het publiek, geven een rond-
leiding en verzorgen demonstraties. 
Je kunt gratis een videoclip opne-
men of videopitch (het meest beke-
ken stukje homepage) en we geven 
informatie in de ruimste zin van het 
woord. En dat onder het genot van 
een hapje en een drankje.”
 
Meer dan woorden
Op de open dag zal om half 2 de 
studio officieel in gebruik wor-
den genomen en wordt er live uit-
gezonden. Momenteel is DB video-
producties bezig om een voetbalka-
naal op te zetten voor een organi-
satie die daar interesse in heeft. Er 

zullen interviews worden gemaakt 
en het programma wordt geschikt 
gemaakt voor uitzending. In de stu-
dio is een professionele regieka-
mer gecreëerd met een 8-kanaals-
mengtafel. “Het is een eenvoudige 
studio, maar alle apparatuur die no-
dig is is voorhanden. Er wordt ge-
bruik gemaakt van drie camera’s 
die allen op afstand bediend kun-
nen worden en er is een professio-
nele videomixer. Ikzelf ben inzetbaar 
als cameraman, regisseur, editor of 
geluidstechnicus.” Aldus de trotse 
eigenaar van de Internet TV studio. 
De studio kan ook per uur verhuurd 
worden aan derden al dan niet met 
operatior. Ze kunnen bedrijfsrepor-
tages maken, tv-commercials, pro-
motiefilms en videoclips opnemen. 
Vraag vrijblijvend naar de moge-
lijkheden. Je kunt ook een gespro-
ken sollicitatie op laten nemen. Je 
ziet tegenwoordig steeds meer ge-
sproken boodschappen op een 
website verschijnen. Dat is de toe-
komst, want beelden zeggen vaak 
meer dan woorden. Zoals Erwin in 
het begin al zei; Internet TV Studio 
Aalsmeer gaat mee met de tijd. Ui-
teraard blijven de retroservice en al-
le overige werkzaamheden van De 
Bruijn videoproducties van kracht. 
Erwin de Bruijn nodigt iedere be-
langstellende van harte uit om een 
kijkje te komen nemen in de nieuwe 
studio op zaterdag 1 november van 
tien tot vijf uur. Adres is Aalsmeer-
derdijk 351. Telefoonnummer 0297-
367661. Houd er wel rekening mee 
dat er een omleiding is vanaf de 
Aalsmeerderbrug! Voor meer infor-
matie: www.dbvideo.nl. 

Door Miranda Gommans 

Erwin de Bruijn voor de regiekamer.

www.lijfengezondheid.nl
Dr. Gábor Lenkei:
Cholesterol is niet schadelijk

Bewegen doet leven!
Informatiebijeenkomst over 
CranioSacraal Therapie 
Kudelstaart - Heeft u al lang last 
van een bepaalde klacht, wil het maar 
niet over? Op woensdag 5 november 
om 10.30 uur en om 19.30 uur kunt 
u informatie krijgen over deze zach-
te therapievorm aan de Hoofdweg 54. 
CranioSacraal Therapie kan uitkomst 
bieden bij zeer uiteenlopende klach-
ten, zoals onder andere rugklach-
ten, buikpijn, nekpijn, rsi, hoofdpijn, 
adhd, duizeligheid, oorsuizen, burn-
out, chronische pijn, whiplash, angst, 
chronische verkoudheid, migraine, 
weinig energie. Ook spanningsklach-
ten en onrust bij kinderen en volwas-
senen. Door het zelfherstellende ver-
mogen van het lichaam te stimuleren, 
kunnen zeer uiteenlopende klach-
ten aangepakt worden. CranioSacraal 
Therapie gaat ervan uit dat een ge-
zond mens in staat is zichzelf te her-
stellen. Treedt er ergens een stoor-
nis door ziekte, ongeval, stress of ver-
keerde voeding op, dan kan dit con-
sequenties hebben voor het functi-
oneren op andere plaatsen in het li-
chaam. Met ondersteuning van bui-
tenaf kan het zelfherstellende ver-

mogen gestimuleerd worden en kan 
het lichaam zijn oorspronkelijke be-
wegingsvrijheid hervinden. Bewe-
gen doet leven! Het CranioSacraal sy-
steem is na de bloedsomloop en de 
ademhaling het derde vitale systeem 
in ons lichaam. De naam is ontleend 
aan de schedel (cranium) en het hei-
ligbeen (sacrum). Het systeem om-
vat de vliezen die de hersenen en het 
ruggenmerg beschermen én de vloei-
stof daartussen. De vloeistof in het 
cranio-sacrale systeem stroomt met 
een bepaald ritme. Verstoringen van 
dit ritme, die mechanisch, chemisch 
of emotioneel van aard kan zijn, kan 
leiden tot uiteenlopende klachten. De 
CranioSacraal therapeut spoort de-
ze storingen op en activeert het her-
stelvermogen. Hij/zij grijpt daarbij aan 
op het bindweefsel en gebuikt het rit-
me als leidraad. CranioSacraal thera-
peut Marlies Buck-Kreijmborg heet u 
van hart welkom om uitgebreid ken-
nis te maken met de werking van de-
ze therapie. Aanmelden via tel 06-
19488009. Kijk voor meer informatie 
op www.buckcraniosacraal.nl.

Cadeaubon van 
Bloemzegels

Aalsmeer - De Bloemenzegelwin-
keliers trakteren in hun jubileum-
jaar weer. In oktober hebben twintig 
spaarders een cadeaubon van 5 euro 
uitgereikt gekregen. 

De gelukkigen zijn: W.J. Alderden - 
Kanstanjelaan 29, J. van Arkel - Hoofd-
weg 1 De Kwakel, E. Bringel - Begonias-
traat 47, P. van Groen - W. Alexanderstr. 

79 , S.A. Hoekstra - Aalsmeerderweg 10, 
R. v.d. Hoorn - Uiterweg 306, K. Hulleman 
- Maximastraat 2, W. de Jong - Bl. Beu-
gelstraat 9 Rijsenhout, J. Jongkind - Am-
perestraat 43 Kudelstaart , M.J. Knecht - 
Leeghwaterstraat 48 Kudelstaart, D. van 
Kuijk - Aalsmeerderweg 18, N. van Lan-
gen - Vlinderweg 46, P.M. Leegwater - 
Hornweg 65, M. van Leeuwen - Leimui-
derdijk 286 Burgerveen, M. Scholte - Ju-
piterstraat 35, M. van Trigt - Begoniastraat 
43, M. Verschuur - Stommeerweg 56, R. 
Vrolijk - Primulastraat 67, J.W. v.d. Zwaard 
- Clusiusstraat 34, R. v.d. Zwaard - Molen-
pad 45, 

Veiling en verzamelingen bij 
Postzegelvereniging Aalsmeer 
Aalsmeer - Maandagavond 3 no-
vember houdt Postzegelvereniging 
Aalsmeer een grote verrassingsvei-
ling in Het Parochiehuis in de Ger-
berastraat 6. Deze avond begint om 
20.00 uur, maar de zaal is al om 19.15 
uur open om te kijken wat er op deze 
avond aan postzegels op de veiling 
wordt aangeboden. Ook op de site 
www.postzegelverenigingaalsmeer.
nl is de veilinglijst te vinden en zijn 
veel afbeeldingen te zien van de di-
verse zegels uit de bijna 500 kavels. 
In de novemberveiling zitten onder 
andere zegels uit Nederlandse, Ne-
derlandse Antillen, België, Faeröer, 
Italië, Engeland, Oostenrijk, Monaco 
en Diverse stockboeken en albums. 
Tevens zijn er ook nog waardebon-
nen te winnen om gratis zegels te ko-
pen op de veiling of ruilbeurzen. Ook 
op deze avond kunt u lootjes kopen 
voor een van de vele planten. Verder 

zijn er circa 85 nieuwe stokboeken 
met zegels voor slechts 5 cent om in 
te snuffelen. De avond start met een 
gastspreker. Frits Nagel praat over 
‘De Handelshavens van Hong Kong 
in China’. Het betreft een fraai stuk-
je geschiedenis met de twee opium-
oorlogen tussen Engeland en Chi-
na. De Eerste Opiumoorlog begon in 
1839 en eindigde in 1842. De Twee-
de Opiumoorlog duurde van 1856 tot 
1860.Op zijn reizen naar het Verre 
Oosten heeft Frits een mooie verza-
meling over dit onderwerp op kun-
nen bouwen en hierbij veel interes-
sante verhalen opgedaan. Zijn verza-
meling zal maandagavond 3 novem-
ber tentoongesteld worden. Tevens is 
er een postzegelverzameling te zien 
van de heer Van Meurs over ‘Katten’. 
Er is uiteraard koffie en een drankje 
verkrijgbaar in de zaal en er is volop 
gratis parkeergelegenheid. 

Lenny huidverbetering en anti-aging: 
‘Doe een investering in jezelf!’
Aalsmeer - Vanaf 1997 is Lenny van 
der Zwaan gediplomeerd schoon-
heidsspecialiste. Dit beroep oefent ze 
jarenlang uit en zij heeft haar praktijk al 
ruim zeventien jaar. Naast haar praktijk 
geeft ze les op het ROC in Amsterdam 
waar ze nog steeds met veel plezier 
haar kennis mag overdagen aan toe-
komstige schoonheidsspecialistes. Ze 
vertelt: “Dit heb ik altijd gecombineerd. 
Ook toen we gezinsuitbreiding kre-
gen ben ik blijven lesgeven. De salon 
echter stond tijdelijk op een laag pit-
je. Ik heb een aantal jaren in de Thijs-
selaan een praktijk aan huis gehad, nu 
zit ik op de Stommeerkade 2a. Ik ben 
tevens stagebegeleider en kom in veel 
verschillende salons. Zodoende heb ik 
me goed kunnen oriënteren. Na jaren 
alleen ontspanningsbehandelingen te 
hebben gegeven, richt ik me vanaf au-
gustus 2014 vooral op de huidverbete-
ring en anti-aging. Het moet natuurlijk 
wel ontspannend zijn, maar het doel is 
huidverbetering! Dit kan ik onder an-
dere bereiken met Deynique, het merk 
waar ik mee werk, op basis van Aloë 
Vera. Een groot deel komt van binnen-
uit, maar met de juiste adviezen en op 
de huid afgestemde producten kun je 
mooie resultaten bereiken.”
 
Testbehandeling Bio Face Lifting
Lenny: “Mensen komen bij mij eerst 
voor een intakegesprek. Het doel is om 
te inventariseren wat de wensen en 
verwachtingen zijn. Na de huidanaly-
se volgt een behandel- en verzorgings-
plan. Iedere huid is anders. Voor alle 

huidsoorten heeft Deynique een ge-
schikt behandelingsproduct. In januari 
2015 ga ik de cursus voeding en huid-
problemen volgen, zodat ik nog bete-
re adviezen kan geven, want veel fac-
toren spelen mee. Wat is je leefstijl, je 
eetpatroon, etcetera. In november start 
ik met de opleiding acne- en huidver-
beterings-bindweefsel massage. In 
maart hoop ik deze specialisaties af te 
ronden. Daarom ben ik ook lid gewor-
den van de ANBOS. Dit is een bran-
cheorganisatie, zodat mensen eventu-
eel acnebehandelingen deels vergoed 
kunnen krijgen via hun zorgverzeke-
ring.” Lenny gaat dus voor het totaal-
beeld van de huidverbetering. Ze blijft 
leren, want ‘er is zoveel op het gebied 
van huidverbetering’. Met haar ervaring 
en enthousiasme gaat ze serieus aan 
de slag. Als er een dermatoloog of arts 
aan te pas dient te komen, zal ze door-
verwijzen. De praktijkruimte aan huis is 
rustgevend en professioneel ingericht 
en beschikt over een pinapparaat. Tot 
31 december kan men de testbehan-
deling ‘Bio Face Lifting’ bij Lenny boe-
ken voor de prijs van negenendertig 
euro. Gewoonlijk kost deze vijfenzestig 
euro. Het is een intensieve anti-aging 
behandeling tot in de diepere huidla-
gen, het huidbeeld wordt fijner, glad-
der en steviger. Wilt u ook huidverbe-
tering en investeren in uw huid? Maak 
dan een afspraak via 06-40459532.  
Kijk voor meer informatie op www.len-
nyhuidverbetering.nl  

Door Miranda Gommans 

Drukbezochte proeverij 
Wittebol in Anna’s Hoeve
Aalsmeer - Afgelopen maandag-
avond was de traditionele najaars-
proeverij van Wittebol Wijn. Na jaren 
te gast te zijn geweest bij Bruinsma 
Hydrocultuur in De Kwakel was de 
proeverij ditmaal bij de sfeervol-
le Anna’s Hoeve in Rijsenhout. In 
de wat meer huiselijke sferen voel-
den de ruim 120 klanten zich al snel 
thuis. Bij de entree werden de gas-
ten ontvangen door de prachti-
ge dame van Dreamline ‘The Ma-
gic Sparkling Wine’. In haar mooie 
lange jurk was zij een bezienswaar-
digheid op zich. De mousserende 
wijn, die blijft bewegen, viel goed 
in de smaak. De daaropvolgen-
de tafel was ook voorzien van bub-
bels. De champagnes van Moët & 
Chandon, Veuve Clicquot en Ruin-
art werden rijkelijk geproefd. Op 
de nieuwe locatie was het ook ge-
lijk een goed moment het eens iets 
anders aan te pakken. Er was dit 
keer ongeveer hetzelfde aantal wij-
nen, maar dit werd verspreidt over 
iets meer tafels, waardoor er meer 
overzicht ontstond en er gerichter 
geproefd kon worden. Naast de di-
versiteit aan wijnen vond Wittebol 

het ook leuk om weer eens iets ver-
nieuwends te presenteren. Een rum 
uit Guatemala en cocktails gemaakt 
van Gin & Tonic en vers geperst fruit!  
Op het gebied van wijnen is gepro-
beerd het publiek een zo goed en 
breed mogelijk assortiment aan te 
bieden. Uit Australië een leuke be-
taalbare serie van Deakin Estate en 
van het welbekende wijnhuis Viña 
Tarapaca een krachtige Cabernet 
Sauvignon Etiquetta Negra. Deze 

wijn heeft 12 maanden houtrijping 
gehad en heeft zich vervolgens nog 
1 jaar ontwikkeld op fles. Uit Italië 
vielen de wijnen van Pico Maccario 
meteen op met als topper de Epi-
co. Een aanrader voor de feestda-
gen was te vinden op tafel 9, de Ma-
dremia,100% biologisch, een genot 
in je glas. Naast het bovengenoem-
de natuurlijk nog veel meer lekkers, 
waaronder de eigen import wijnen 
waarbij Domaine la Bastide Syrah 
en Exuberance de opvallendste wa-
ren. Verder op tafel 13 wat leuke 
klassieke bordeauxs en op tafel 14 
de overheerlijke ports van Fonseca 

Guimaraens. Dirk en Linda van Zoo-
lingen en medewerkers kijken terug 
op een zeer geslaagde en gezelli-
ge proeverij op een nieuwe locatie. 
Ook de volgende overzichtsproeve-
rij zal wederom bij De Anna’s Hoeve 
plaatsvinden. 

De tijd van kerst- en relatiege-
schenken staat nu weer voor de 
deur. De focus gaat daar nu weer 
volledig op gericht worden, dus  in-
teresse of bent u benieuwd naar de 
mogelijkheden? Kom gerust langs 
in de winkel in de Ophelialaan 116 
en laat u verrassen en/of inspireren!
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kinder- en jeugdkrant

Voorleesconcert met Tuba 
Tom in bibliotheek
Aalsmeer - Om de beleving van een 
verhaal bij kinderen zo groot moge-
lijk te krijgen heeft koperdocent An-
dré Vulperhorst een voorleesconcert 
bedacht. Hierin leest hij niet alleen 
het verhaal van Tuba Tom voor, maar 
speelt hij ook op de tuba en zingt 
hij samen met de kinderen het Tu-
ba Tomliedje. Dit alles aan de hand 
van het prentenboek ‘Tuba Tom’ van 
T.C. Bartlett en de speciaal voor het 
boek gecomponeerde muziek voor 
de tuba. Het verhaal gaat over Tom 
die op muziekles zit. Hij speelt Tu-
ba en gaat iedere week naar de mu-
ziekschool voor de les. Maar, Tom is 
altijd te laat. Dat komt omdat hij on-
derweg altijd erg snel is afgeleid. Dit 
voorleesconcert wordt gegeven op 
woensdag 5 november in de bibli-
otheek Aalsmeer in de Marktstraat 
en is voor kinderen van 4 tot en met 

6 jaar. De prijs is 6,50 euro en voor 
bibliotheekleden 5,50 euro. In de 
voorverkoop gaat van deze bedra-
gen nog een euro af en een begelei-
der mag gratis mee naar binnen. De 
voorstelling begint om 14.00 uur en 
duurt tot ongeveer 14.45 uur.

Jozefschool en het Kabouterpad
Aalsmeer - Het is herfst en dat bete-
kent op de Jozefschool: Tijd voor het 
Kabouterpad! De groepen 1 en 2 ma-
ken deze leerzame wandeling rond de 
school in de Gerberastraat ieder jaar. 
Hierbij gaan de jongens en meisjes 
op zoek naar kabouters met gehaak-
te mutsjes op, die verschillende op-
drachten voor hen in petto hebben. Zo 
bekijken de leerlingen een spinnen-
web, proeven ze bramenjam, doen ze 
bladermemory, ruiken en voelen aan 
grond en luisteren naar geluiden van 
vogels en andere dingen om hen heen. 
Veel kinderen vonden het zoeken en 
vinden van de kabouters nog de leuk-
ste opdracht, maar staken ondertus-
sen ook veel op over de herfst in de 
schoolomgeving. Aangezien er op dit 
moment in de klassen hard wordt ge-
werkt over de seizoenen, komt deze 
kennis goed van pas! 

Diverse familie- en jeugdfi lms
‘Dummie de Mummie’ en 
‘Maya’ in Crown Cinema
Aalsmeer - Een succes in alle bi-
oscopen, ook in Crown Cinema: 
‘Dummie de Mummie’. Stel je voor. 
Je heet Goos Guts, je bent doodnor-
maal en er gebeurt nooit iets in het 
plattelandsdorp waar je woont. Dan 
zit er op een dag opeens een leven-
de mummie op je bed. Wat doe je 
dan? Goos (Julian Ras) en zijn va-
der Klaas (Roeland Fernhout) be-
sluiten om net te doen alsof Dum-
mie hun Egyptische neefje met veel 
brandwonden is. Dat idee loopt uit 
op een heel stoer avontuur. ‘Dum-
mie de Mummie’ is gebaseerd op 
gelijknamige boekenreeks van Tos-
ca Menten. Deze familiefi lm duurt 
negentig minuten en er van genie-
ten in de bios aan de Van Cleeffka-

de kan op vrijdag om 18.45 uur en 
zondag om 16.30 uur. Filmtips voor 
kinderen ook: ‘De Club van Sinter-
klaas en het pratende paard’ op vrij-
dag en zondag om 15.00 uur, ‘Flits 
en het Magische Huis’ op vrijdag 
om 16.00 uur en zondag om 14.00 
uur, ‘Pim en Pom de Film’ op zater-
dag om 12.00 uur, ‘Heksen bestaan 
niet’ op zaterdag om 16.00 uur en 
‘Maya eerste vlucht’ zondag om 
13.15 uur. En voor de oudere jeugd: 
‘Pijnstillers’ op vrijdag om 16.30 uur 
en zondag om 18.45 uur. Kijk voor 
meer informatie op www.crownci-
nema.nl. Kaarten reserveren kan via 
0297-753700, via info@crowncine-
ma.nl en zijn te koop voor aanvang 
aan de kassa.

2 Voorstellingen in Crown Theater
Kinderen in de hoofdrol 
bij ‘Pluk van de Pettefl et’
Aalsmeer - Pluk van de Pettefl et 
komt naar het theater, met een in-
teractieve, muzikale voorstelling! 
Pluk en Aagje (gespeeld door kin-
deren) bouwen samen met Za-
za, Dollie de Duif, Mevrouw Hel-
derder en vele andere personages 
uit het beroemde boek van Annie 
M.G. Schmidt het theater om tot een 
kleurige Pettefl et en Torteltuin. 
Maar dat kunnen ze niet alleen… 
de hulp van de kinderen uit de zaal 
is hierbij hard nodig. Pluk van de 
Pettefl et is één van de beroemdste 
creaties van Annie M.G. Schmidt 
en Fiep Westendorp. Ruim veer-
tig jaar geleden reed dit ventje met 
een rommelige bos haar in zijn rode 
kraanwagen de kinderliteratuur bin-
nen, om er nooit meer weg te gaan. 
In Pluk van de Pettefl et staan Pluk 
en zijn vrienden niet alleen klaar om 
de Torteltuin te redden, maar ook 
om een nieuwe generatie kinderen 
een onvergetelijke theaterbeleving 
te bezorgen.
Cast: Justin Swagerman de rol van 

Pluk, en Munaycha Draaibas speelt 
Aagje. Andere rollen worden ge-
speeld door: Femke Bouma, Cysti-
ne Carreon, Stijn Westenend en Ez-
ra van Nassauw. Zaterdag 8 novem-
ber kan met de hele familie geno-
ten worden van Pluk van de Pettefl et 
in Crown Theater Aalsmeer aan de 
Van Cleeffkade. Er worden twee 
voorstellingen gegeven. Om 14.00 
en om 16.00 uur gaan de spots aan 
voor deze interactieve theaterbe-
leving. Kaarten kosten 16 euro per 
stuk of 54 euro voor de hele familie 
(vier personen). Kijk voor meer in-
formatie en reserveren van kaarten 
op www.crowntheateraalsmeer.nl.

Zwemcompetitie jeugd
Prijzen voor Oceanus bij 
wedstrijden IJsselcup!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
deden 26 zwemmers van Oceanus 
mee aan de IJsselcup in Nieuwer-
kerk aan den IJssel. In deze vrije-
slag klassementswedstrijd moch-
ten de minioren de 25 en 100 meter 
vrije slag zwemmen en de oudere 
zwemmers de 50 en 200 meter vrije 
slag. Per leeftijdscategorie mochten 
de vijf snelste zwemmers de fi nale 
zwemmen. Dit was voor de minio-
ren de 50 meter vrije slag en voor 
de oudere de 100 meter vrije slag. 
Op de 25 meter vrij verbeterden Da-
nique 18.32, Madelief 19.35, Nina 
17.53, Femme 16.79, Mila 21.54, Es-
mee 22.86, Romée 17.03, Sean 20.53, 
Jochem 15.95, Liam 16.25, Jort 15.35 
en Jayden 17.69 hun persoonlijk re-
cord. Daarna mochten de oudere 
meiden van start op de 200 meter 
vrije slag. Hier werden mooie per-
soonlijke records gezwommen, on-
der andere door Rachelle Vermeij 
3.32.85, Emma 2.29.18, Amber Bel-
laart 2.29.36 en Beau 2.42.81. Am-
ber Celie wist ruim 14 seconden van 
haar tijd af te zwemmen, 2.36.28, en 
behaalde hiermee ook meteen een 
NJJK limiet. Ook Britt had er zin in 
en zwom maar liefst 13 seconden 
van haar tijd af, 2.44.28. Na ruim 
een uur zitten mochten de mannen 
in actie komen op de 50 meter vrij. 
Michael kreeg AA achter zijn naam, 
hij zou hebben bewogen. Er waren 
persoonlijke records voor Mitchell 
29.54, Sebastian 31.05, Rick 30.54 
en Ruben die gewoon 27.54 zwom. 
De eerste helft zat erop en de minio-
ren mochten zich klaar maken voor 
de 100 meter vrije slag. Esmee en 
Mila debuteerden en deden het su-
per. Madelief zwom 4 seconde van 
haar tijd af, 1.35.47. Ook mooie per-
soonlijke records voor Nina,1.27.03, 
Danique 1.27.71 en Femme 1.24.98. 
Sean zat nipt boven de 2 minuten 

grens, Liam knokte zich naar een 
1.23.08 en ook Jochem zwom een 
mooi persoonlijk record van 1.18.85. 
Bij de 50 meter vrije slag zwom Nao-
mi iets boven haar tijd. Persoonlij-
ke records waren er voor Rachel-
le 41.25, Amber Celie 31.99, Em-
ma 30.87, Amber Bellaart 31.74 en 
Beau 32.83. Het laatste programma 
van de dag was 200 vrije slag he-
ren. Mitchell wist een nieuwe tijd 
van 2.29.56 te zwemmen. Michael 
revancheerde zich met een hele 
mooie tijd van 2.58.66. Luuk liet een 
hele mooie technische race zien en 
van 3.07.48 naar 2.42.56 ging. Rick 
dook maar liefst 9 seconde onder 
zijn tijd. En daar was Ruben die zo 
lekker nonchalant naar de start ging 
en een top tijd zwom van 2.10.15. Na 
de series kwamen de fi nales. In stijl 
kwamen de zwemmers op onder 
luidt applaus en op de muziek van 
Pitbull’s Fireball liepen de fi nalisten 
richting startblok. De geplaatste mi-
nioren: Esmee, Romée, Femme, Ni-
na, Jayden, Jort en Jochem moch-
ten de 50 meter vrije slag zwem-
men. Prijzen waren er voor: Romée 
1, Femme 2, Jayden 2 en Jochem 3. 
De oudere zwemmers Amber Celie, 
Emma, Lianne, Luuk, Rick en Ru-
ben mochten zich klaar maken voor 
de 100 meter vrije slag. Amber Ce-
lie wist haar vorige week behaalde 
NJJK limiet aan te scherpen naar 
1.10.70 en zwom zich hiermee naar 
de eerste plaats. Emma zwom ook 
een persoonlijk record van 1.06.62 
en werd derde. Lianne wist ook de 
eerste plaats te bemachtigen. Luuk 
en Rick vielen helaas net buiten de 
prijzen. Ruben behaalde een schit-
terende eerste plaats met een klap-
per van een eindrace wist hij onder 
de minuut te zwemmen, 59.59! Het 
was een lange dag, maar er is super 
gezwommen!

Dansen tijdens de kinderdisco
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 24 
oktober werd in feesterij de Bok de 
tweede kinderdisco van dit school-
jaar gehouden. Ook deze keer ble-
ken de vier tot twaalf jarigen wel 
zin te hebben in een dansfeestje, 
want het was druk. En heel gezel-
lig. Zeker op de dansvloer waar vol-
op gedanst werd op de muziek van 
nu. Thema was dit keer Halloween 
en wie verkleed kwam maakte kans 
op een leuke prijs. Een groot deel 

van de jongens en meiden kwam 
dan ook verkleed. Griezelen is tot 
slot voor alle leeftijden. Elke eer-
ste en derde vrijdag van de maand 
worden de kinderdisco’s georgani-
seerd. Dit keer van 19.00 tot 21.30 
uur in de Bok, de volgende keer in 
de Proosdijhal in Kudelstaart. Voor 
meer informatie kan op kinderdis-
coaalsmeer gekeken worden. 

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Volleybal Oradi/Omnia
Jeugd zoekt versterking
Aalsmeer - De jonge spelers van 
Oradi/ Omnia hebben afgelopen 
donderdag tijdens de clubavond in 
de Proosdijhal fl ink hun best ge-
daan. Na een fanatieke warming-
up begonnen zij als een team aan 
de volleybalwedstrijd. Langzaam 
beginnen de kinderen elkaar be-
ter te leren kennen, maar er is nog 
wel wat werk weggelegd voor de 
trainers en de coach. Aan het ple-
zier ontbreekt het de kinderen ech-
ter niet. Helaas wisten ze donderdag 
tegen Atalante uit Vinkeveen niet te 
winnen. Het werd 4-0. Maar natuur-
lijk is winst niet het belangrijkste en 
gaat het voornamelijk om het ple-
zier en het samenspel. Er was rede-
lijk wat publiek gekomen om de kin-
deren aan te moedigen. Soms werd 
er al netjes in 3-en gespeeld en wa-

ren er lange rally’s. De C-jeugd van 
Oradi/Omnia is op dit moment nog 
een samengestelde groep. Waar-
van 1 deel in Kudelstaart traint en 
het andere deel traint in Aalsmeer. 
Niet makkelijk voor deze kinde-
ren. Het liefst wil de vereniging er 
twee verschillende teams van ma-
ken, maar daarvoor is nog te weinig 
C-jeugd. Ben jij tussen de 11 en 15 
jaar? En wil je ook een keer meetrai-
nen? Dat kan iedere donderdag van 
17.30 tot 19.00 uur in de Proosdijhal 
in Kudelstaart of op donderdagen 
van 19.00 tot 20.30 uur in de Rozen-
straat in Aalsmeer. Of kom naar de 
instuif training op donderdag 6 no-
vember van 18.30 tot 20.30 uur in de 
Proosdijhal. 
Voor meer informatie www.svomnia.
nl of oradi.volleybal@gmail.com. 

Meester Wil Kraan 40 jaar 
voor de klas
Aalsmeer - Lang geleden stap-
te een jonge meester Wil Kraan het 
onderwijs in. 40 jaar later is meester 
Wil nog steeds een betrokken leer-
kracht met plezier in zijn vak! Cha-
peau! En dat moest gevierd worden. 

Inmiddels op de vijfde school in 
zijn onderwijscarrière werkzaam, 
staat Wil nu in groep 5 van de Jo-
zefschool. Dit is meteen ook de 
laatste groep waar hij les in geeft, 
want aan het einde van dit school-
jaar hangt meester Wil zijn carrière 
aan de wilgen. Lekker genieten van 

kleinkinderen, vrouw, caravan, vrij-
willigerswerk en andere mooie din-
gen in het leven. Om bij zijn 40 ja-
rig jubileum stil te staan, werd Wil 
verrast met een gezellige borrel met 
collega’s, waarbij hem een knijper-
lied werd toegezongen. Ook werd 
hij behangen met diverse wensen 
op spreukwolkjes. Een persoonlijk 
en mooi cadeau, om nog vaak in te-
rug te kijken zodra meester Wil van 
zijn vrije tijd gaat genieten. Maar tot 
de zomer van 2015 geniet de Jozef-
school zelf nog even van de kwali-
teiten van Wil. 

Sportdag op De Graankorrel
Kudelstaart - Maandag 27 oktober 
was de jaarlijks terugkerende sport-
dag op basisschool De Graankorrel. 
In de ochtend was het de beurt aan 
de groepen 1 tot en met 4. De kleu-
ters deden in kleine groepjes aller-
lei spelletjes. Zo was er onder ande-
re de buggyrace, touwtrekken, korf-
gooien en de lepelrace. De groepen 
3 en 4 streden in groepen tegen el-
kaar. Zo moesten ze op de balk een 

kussengevecht doen, touwtrekken 
en een race volbrengen met mat-
ten en attributen. In de middag was 
het de beurt aan de groepen 5 tot en 
met 8. Ook zij streden tegen elkaar 
in groepen. Favoriet waren de rol-
stoelrace en tijgeren onder een zeil 
door. Er werd fanatiek gesport. De 
kinderen van De Graankorrel kun-
nen terugkijken op een gezellige en 
sportieve sportdag.

Zaterdag voor jeugd 6 tot 12 jaar
Discozwemmen Waterlelie
Aalsmeer - Houd je van zwemmen, 
muziek en dansen? Kom dan za-
terdag 1 november discozwemmen 
in zwembad De Waterlelie aan de 
Dreef. Van 19.00 tot 21.00 uur kun 
je terecht met je vriendinnen, vrien-
den en familieleden. Tijdens het dis-
cozwemmen zijn alle drie de baden 
in het zwembad open. In het recre-
atiebad is er natuurlijk de glijbaan 
en loopmat. In het banenbad komen 
fl uorescerende banden te liggen om 
mee te spelen en in het ondiepe bad 
kun je lekker staan dansen of klet-
sen. Uiteraard gebeurt dit alles met 
fl itsende discolampen en leuke mu-
ziek. DJ Michel verzorgt de muziek 
op deze avond. En je kunt natuur-
lijk je eigen plaatjes aanvragen. Ook 
verzorgt het zwembadpersoneel de-
ze avond spelletjes en danswed-
strijdjes waar je aan mee kunt doen. 
Alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar 
met minimaal zwemdiploma B, mo-

gen komen zwemmen. Ouders zijn 
ook van harte welkom. Zij mogen 
kijken in de horeca of in badkleding 
in de zwemzaal. In het laatste geval 
dienen zij ook een kaartje te kopen. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de re-
ceptie van het zwembad en kosten 
5 euro per stuk. Koop je kaarten in 
de voorverkoop om zeker te zijn van 
een plaatsje. 
Op de avond zelf kun je ook kaar-
ten kopen, maar op is op. Speci-
aal voor het discozwemmen biedt 
de horeca een discomenu aan voor 
3,80 euro: patat, een snack en li-
monade. De horeca is open van-
af 18.00 uur. Uiteraard is de hore-
ca ook open tijdens het discozwem-
men. Voor kaarten en meer informa-
tie kun je terecht bij de receptie van 
zwembad De Waterlelie, of bel naar 
0297-322022. Meer informatie over 
hete discozwemmen is te vinden op 
de website: www.esa-aalsmeer.nl.

Minitoernooi handbal
Aalsmeer - Op zaterdag 1 november komen de mini’s van FIQAS 
Aalsmeer weer in actie. Deze keer spelen de jongste handballertjes 
een toernooi in sporthal de Seinpaal in Volendam. FIQAS Aalsmeer is 
op het toernooi present met twee teams, die vanaf 10.00 uur elk drie 
wedstrijden spelen. Ook zijn er spelletjes aanwezig, die de kinderen 
tussen de partijtjes door kunnen doen en krijgen ze allemaal limonade. 
Rond kwart over 12 is het toernooi afgelopen. 

Moedige Daan in Poppentheater
Amstelveen - Theater Krijt speelt 
op zaterdag 1 en zondag 2 novem-
ber om 14.30 uur de première van de 
poppentheatervoorstelling ´10x Daan 
is Moed´ in het Amstelveens Pop-
pentheater. Met live muziek. 
De voorstelling is bedoeld voor ieder-
een vanaf 4 jaar. Daan’s vriendinne-
tje roept Daan om het zwembad in te 
gaan. Maar Daan durft niet. Wat als 
hij zinkt? Hij verzint allerlei smoes-
jes om zijn angst maar niet te tonen. 

Hij maakt zich heel klein en verstopt 
zich bij de kleedhokjes. Om naar de 
sterke kanten in zichzelf te zoeken, 
roept hij 10 x een versie van zichzelf 
aan. 10 x Daan wordt verbeeld door 
10 verschillende poppen. Ze zijn alle-
maal een stukje van dezelfde Daan. 
10 x Daan is Moed gaat over dapper 
zijn. Soms kan je in je eentje meer 
dan je denkt! Kaarten reserveren kan 
via 020-6450439 of via www.Amstel-
veenspoppentheater.nl.
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Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 1 november: 
F.C.Aalsmeer
F.C.Aalsmeer 1 – De Bilt 1 14.30 u
F.C.Aalsmeer 2 – Argon 3 12.00 u
Zandvoort 4 - F.C.Aalsmeer 3 12.30 u
Sloterdijk 2 - F.C.Aalsmeer 4 12.30 u
F.C.Aalsmeer 5 – Swift 10 14.30 u
F.C.Aalsmeer 6 – Roda’23 5 14.30 u
F.C.A’dam Vet.1 - F.C.Aalsmeer.Vet.1 12.30 u

Vrouwen
F.C.Aalsmeer VR.1 –ZSGO/WMS VR.1 14.30 u

Junioren
C.S.W. A2 - F.C.Aalsmeer A1 13.15 u
F.C.Aalsmeer A2 – Velsen A2 12.30 u
F.C.Aalsmeer B1 – Bl.WitA’dam B1 12.30 u
F.C.A’dam B1 – F.C.Aalsmeer B2 12.30 u
Weesp B1 - F.C.Aalsmeer B3 13.00 u
R.A.P. C1 - F.C.Aalsmeer C1 10.00 u 
F.C.Aalsmeer C2 – Hoofddorp C5 10.30 u
F.C.Aalsmeer C4 – Haarl.Kennemerl. C212.30 u
Hoofddorp C10 - F.C.Aalsmeer C5 11.30 u
Kon.H.F.C D5 - .F.C.Aalsmeer D1 13.00 u
F.C.Aalsmeer D2 – Amstelveen D2 11.30 u
F.C.Aalsmeer D4 – DIOS D5 11.30 u
F.C.Aalsmeer D5 – Overbos D9 10.30 u
A.F.C. D9 - F.C.Aalsmeer D6 9.00 u
F.C.Aalsmeer D7 – A.F.C. D10 9.00 u
F.C.Aalsmeer E1 – Real Sranang E1 10.30 u
F.C.Aalsmeer E2 – Nw.Sloten E2  9.00 u
Arsenal E2 - F.C.Aalsmeer E3 9.30 u
F.C.Aalsmeer E4 – RKDES E2 9.00 u
Pancratius E4 - F.C.Aalsmeer E5 9.00 u
DSOV E4 - F.C.Aalsmeer E6 11.00 u
Argon E6 - F.C.Aalsmeer E7 8.45 u
RKAVIC E 5 - F.C.Aalsmeer E8 10.15 u
F.C.Aalsmeer E9 – Breukelen E7 9.00 u
F.C.Aalsmeer E10 - UNO E11 9.00 u
F.C.Aalsmeer F1 – RKDES F1 9.00 u
Sp.Martinus F3 - F.C.Aalsmeer F2 11.45 u 
F.C.Aalsmeer F3 – GeuzenM’meer F1 9.00 u
Ouderkerk F4 - F.C.Aalsmeer F4 10.15 u
Legm.vogels F5 - F.C.Aalsmeer F5  9.00 u
F.C.Aalsmeer F6G – U.N.O. F5 9.00 u
Hillegom F9 - F.C.Aalsmeer F7G 9.00 u 
F.C.Aalsmeer F8 – H.S.V.69 F2 9.00 u

Meisjes
S.D.O.B. MA.1 - F.C.Aalsmeer MA.1 14.00 u
F.C.Aalsmeer.MC.1–BuitenveldertMC.211.30 u
K.D.O. MC.1 - F.C.Aalsmeer MC.2 13.00 u
RKDES MD.1 - F.C.Aalsmeer MD.1 11.00 u
F.C.AalsmeerME.1 - RKDES ME.1  9.00 u
F.C.Aalsmeer ME.2 –Haarl.Kenn.l.ME.1  9.00 
u

RKDES
RKDES D1 –De Dijk D1 11.00 u
Pancratius D3 - RKDES D2 11.30 u
C.S.W. D3 - RKDES D3 11.45 u
RKDES D4 – Roda’23 D 10 9.30 u
F.C.Aalsmeer E4 - RKDES E2 9.00 u
RKDES E3 – U.N.O. E3 11.00 u
RKDES E4 – V.V.C. E6 11.00 u
K.D.O. E3 - RKDES E5 11.45 u
F.C.Aalsmeer F1 - RKDES F1 9.00 u
RKDES F2 – Overbos F3 9.30 u
RKDES F3 – D.I.O.S. F3 11.00 u
RKDES F4 – Zuidoost United F4 9.30 u

Hoofddorp F11 - RKDES F5 18.45 u
Legm.vogels F6 - RKDES F6 9.00 u
RKDES F7 – Legm.vogels F10 9.30 u
Abcoude F10 - RKDES F8 13.00 u
RKDES F9 – Geel Wit F6 9.30 u

Vrouwen
Vredenburch VR.1 - RKDES VR.1 12.15 u

Meisjes
Amstelveen MB.1 - RKDES MB.1  9.00 u
Kon.H.F.C. MC.3 - RKDES MC.1 10.45 u
RKDES MD.1 – F.C.Aalsmeer MD.1  11.00 u
F.C.Aalsmeer ME.1 - RKDES ME.1  9.00 u

SCW
SCW 1 – V.V.C. 1 14.30 u
SCW 2 – Hillegom 2 12.00 u
SCW 3 – De Brug 2 14.30 u
Roda’23 3 - SCW 4 14.30 u
Hillegom 5 - SCW 5 14.45 u
RealSranang Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u
GeuzenM’meer Vet.2 - SCW Vet.2 13.00 u

Junioren
Arsenal B1 - SCW B1 12.30 u
Geinburgia C1 - SCW C1 12.00 u
U.N.O C4 - SCW C2 13.00 u

Pupillen
SCW D1 – H.B.C. D3 8.45 u
SCW E1 – Zandvoodt E1 8.45 u
SCW E2 – Tos Actief E3 8.45 u
Kon.H.F.C. E8 - SCW E3 10.15 u
SCW E4 – Sp.Martinus E14 11.30 u
Legm.vogels E10 - SCW E5 9.00 u
SCW F1 – Nw.West F4 8.45 u
SCW F2 – Legm.vogels F7 8.45 u

Vrouwen
SCW VR.1 – Kockengen VR.1 14.30 u

Meisjes
SCW MB.1 – V.V.C. MB.2 11.30 u
N.F.C MC.1 - SCW MC.1 12.00 u
SCW ME.1 – Overbos ME.3 11.30 u

Zondag 2 november:
F.C.AALSMEER
F.C.Aalsmeer 1 – Vogelenzang 1 14.00 u
Buitenveldert 2 - F.C.Aalsmeer 2 12.00 u
U.N.O. 2 - F.C.Aalsmeer 3 12.00 u
D.I.O.S 3 - F.C.Aalsmeer 4 14.30 u 
F.C.Aalsmeer 5 – D.I.O.S. 4 14.00 u
H.S.V’69 4 - .F.C.Aalsmeer 6 14.00 u

RKDES
RKDES 1 – Roda’23 1 14.00 u
RKDES 2 – AS’80 2 11.00 u
RKDES 3 – D.I.O. 2 12.00 u
Arsenal 2 - RKDES 4 12.00 u
RKDES 5 – H.B.C. 3 12.00 u
Legm.vogels 5 - RKDES 6 14.00 u

Junioren
Roda’23 A2 - RKDES A1 14.30 u
RKDES B1 – Hoofddorp B1 11.00 u
RKDES C1 – Sp.Martinus C3 10.00 u
Badh.dorp C2 - RKDES C2 12.00 u

Afsluiting skiseizoen WSVA 

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust in degradatiegevaar

Aalsmeer - Vrijdagavond 24 ok-
tober heeft de Waterskivereni-
ging Aalsmeer het seizoen afge-
sloten. Een gezellige avond, waar-
bij de jeugdleden in het zonne-
tje gezet werden. De jeugdige ski-
ers hebben tijdens de jeugdtrainin-
gen dit seizoen flinke vooruitgang 
geboekt en allen zijn hiervoor be-
loond met een leuke trofee. Ook de 
meest fanatieke leden van de club, 
de slalomskiërs, werden niet verge-
ten. Allen hebben flinke verbeterin-
gen in hun persoonlijke record la-
ten zien en werden daarvoor even-
eens beloond met een leuke trofee. 
Al met al was 2014 een mooi wa-

terski- en wakeboard-seizoen. Het 
prachtige weer deze zomer bood 
natuurlijk ongekende mogelijkhe-
den om volop te genieten op het 
water. Hopelijk wordt 2015 net zo’n 
mooi seizoen. 
Mocht je volgend jaar ook een keer 
willen komen waterskiën of wa-
keboarden: Vanaf april start het 
nieuwe seizoen, iedere woensdag 
avond vanaf 19.00 uur is de club 
open. Het clubhuis is gevestigd op 
het Surfeiland aan de Kudelstaart-
seweg 22. Kijk op de website: www.
wsva.nl voor meer informatie na-
tuurlijk is de Waterskivereniging 
ook op Facebook te vinden!

Aalsmeer - Na een kansloze 10-0 
nederlaag in Beverwijk tegen kop-
loper Rapidity mocht hekkenslui-
ter Bloemenlust 1 het in de Bloem-
hof opnemen tegen de nummer drie 
van de ranglijst Tempo Team 6. Ed 
Couwenberg vierde zijn rentree na 
een half jaar blessureleed met een 
mooie overwinning in zijn eerste en-
kelspel. Helaas kon hij dat in zijn vol-
gende twee partijen niet voortzetten 
door te veel fouten als gevolg van 
gebrek aan wedstrijdritme. Johan 
Berk wist ook van dezelfde tegen-
stander te winnen, maar meer zat er 
helaas niet in. Bart Spaargaren bleef 
ver verwijderd van zijn goede vorm 
van de seizoensstart toen hij in de 
uitwedstrijd nog twee zeges wist te 
boeken. Nu moest Bloemenlust met 
een 2-8 nederlaag genoegen nemen 
en wordt het ontlopen van degrada-
tie wel erg moeilijk. Het resultaat 
van in de uitwedstrijd van Bloemen-
lust 2 tegen Tempo Team 10 was 
niet om over naar huis te schrijven: 
een geflatteerde 10-0 nederlaag. De 
wedstrijd begon nog veelbelovend 
met een net verloren 5-setter (11-5, 

12-10, 6-11, 10-12, 11-9) van Dan-
ny Knol. Helaas gingen vervolgens 
ook de eerste enkelspelen van Irene 
Gerritsma en invaller Wim v.d. Aard-
weg in vier games verloren. In het 
dubbelspel hadden Irene en Dan-
ny weinig kans op winst en ook de 
andere enkelspelen gingen verlo-
ren. Een van de tegenstanders ont-
regelde zowel in haar eigen partijen, 
als tijdens de andere wedstrijden zo 
erg, dat mede hierdoor deze geflat-
teerde uitslag onterecht aanvoelt. 
Bloemenlust 2 staat na deze uit-
slag nog voorlaatste met 5 punten 
voorsprong op de degradatieplaats. 
Bloemenlust 3 begon de wedstrijd 
tegen het tweetal van DOKO 7 met 
een 3-0 voorsprong. Een speler van 
de bezoekers was te sterk en bleef 
ongeslagen in zijn drie enkelspelen. 
Ton de Hollander en Philippe Mon-
nier wisten allebei de tweede te-
genstander te verslaan en wonnen 
samen ook het dubbelspel, waar-
mee een 6-4 eindstand op het bord 
kwam. Bij Willem Visser haperde zijn 
backhand en hij kon niet tot winst 
komen.

Zwemmen Zuyderzee Circuit
Abonnement Rene op 4
Aalsmeer - Zuyderzee Circuit deel 
2 en deze ronde werd in Emmeloord 
gezwommen. 3 Oceanus heren en 1 
dame reisden af om te gaan deel-
nemen. Ronde 1 was zeer succes-
vol en de benodigde klassement 
punten werden goed bij elkaar ge-
zwommen, zou het deze dag weer 
zo succesvol zijn? 

Het begon voor de Oceanus ploeg 
met de 200 vrije slag met Annet-
te de Visser, Frank Corveleijn en de 
bij het wedstrijd zwemmen terugge-
keerde Rene Kliffen. Annette ging 
lekker van start en met 2.27,61 werd 
ze overtuigend eerste bij de dames 
in haar klasse. Frank en Rene gin-
gen hard van start met als gevolg 
dat ze bij de tweede honderd me-
ter de man met hamer tegen kwa-
men. Frank legde beslag op plaats 
twee en Rene op plaats vier. Arjan 
Bellaart kwam aan de start bij de 
100 vlinder en de laatste 10 meter 
had hij het heel zwaar met behulp 
van een extra hupje toch een twee-
de plaats met 1.08,64. Alle vier de 
Oceanus masters kwamen aan de 
start op het koningsnummer, de 100 
vrije slag. Even lekker knallen, de 
gaskraan volledig open en zwem-
men maar. Annette eerste in een tijd 
van1.07,45 ; Arjan eerste met een tijd 
van 58,57 ; Frank eerste met de tijd 
1.02,41 en Rene keurig vierde met 
10.08,37. Na een pauze van een half 

uur nog één programmanummer 
te gaan, de 100 wisselslag. Annet-
te veroverde de tweede plaats, Ar-
jan ruimschoots eerste met 1.07,51 
en Rene had deze dag een abonne-
ment op plek 4, zo ook bij deze af-
stand. Het zat erop, er waren weer 
heel wat punten voor het klasse-
ment bij elkaar gezwommen, debu-
tant Rene had het enorm naar zijn 
zin gehad, en gaat er zeker een ver-
volg aan geven. Op naar deel 3. 

Debutant Rene Kliffen

Duitsland ontdekken met 
Rally Club Aalsmeer 
Aalsmeer - Rally Club Aalsmeer 
heeft vorige week, met een gezel-
lige groep cabrio-rijders, een ral-
lytour gereden door de Rijn/Moe-
zel-streek in Duitsland, met onder-
weg vragen beantwoorden en foto’s 
zoeken. Op vrijdag vertrok de groep 
vanuit kuuroord Bad Neunahr met 
haar prachtige natuur door Den-
ntal naar Sinzig. Daar overgevaren 
met de pont, waar het reliëf begint 
en rondom Koblenz , de Altstadt, 
vele mooie kastelen en monumen-
ten te zien zijn. En op het 123 kilo-
meter-punt een prachtig vergezicht 
waar de Rijn en de Moezel samen 
komen bij het Duitse Eck (Koblenz). 
Uiteindelijk is de rit van 164 kilo-
meter over kleine landweggetjes, 
door mooie wijnrankstraatjes ge-
eindigd in Bad Ems, wat in Natur-
park Nassau ligt. De volgende dag 
is de groep vanuit Bad Ems, Natur-
park Nassau, vertrokken in de och-
tenddauw. De kleine landweggetjes 
waren een sprookje om te rijden. 
Verder richting Kaub en door naar 
Bingen waar gebruik gemaakt werd 
van de pont om weer aan de ande-
re kant van de Rijn te komen. Door 
het Hunsruck-gebergte is de groep 
verder gereden naar Boppard, via 
het idyllische stadje Bacherach, 
waar geluncht is. De druivenoogst 

liep op het einde, maar her en der 
zag je nog wijnboeren op de heu-
vels de laatste druiven plukken. 
Overal trekkers met karren, volop 
met de laatste oogst. En natuurlijk 
zijn de rijders de verwerkte druiven-
oogst even gaan proeven. Heerlijke 
wijnen gedronken uit de wijnstreek 
Rijn, Lahn, Moezel, in een van de 
mooiste wijnkelders van het plaats-
je Boppard, waar de dag geëindigd 
is. Al met al een geslaagde 3-daag-
se tour, die volgend jaar zeker over 
gedaan wordt!

Herfstrally met Rally Club
Rally Club Aalsmeer organiseert 
zondag 2 november alweer de der-
de rally! Dit keer wordt gestart en 
gefinisht bij Golfcentrum Amstel-
dijk te Amstelveen. Hier is voldoen-
de parkeergelegenheid en mo-
gelijkheid om voor en na de rally 
nog even gezellig gezamenlijk iets 
te nuttigen. De start is vanaf 11.00 
uur. De lengte van de rally is onge-
veer 150 kilometer. Alle soorten au-
to’s mogen deelnemen, de voor-
keur gaat wel uit naar oldtimers. 
De rally wordt gereden via het bol-
letje-pijltje systeem. Na afloop is er 
gelegenheid om te dineren. Voor 
meer informatie en inschrijving:  
www.rallyclubaalsmeer.nl. 

Winst darter 
Sebastiaan

Aalsmeer - Het spel word echt 
spannend als je gaat proberen om 
je rivaal uit te schakelen tijdens 
de dartcompetitie. In het begin 
ontbreekt het nog aan ervaring, 
maar hoe vaker het spel wordt ge-
speeld, hoe geroutineerder. 

Sebastiaan Dolk wist eerste te 
worden tijdens de wekelijkse dart-
competitie op dinsdagavond in het 

Middelpunt. De tweede plaats 
was voor Ted van Galen en der-
de werd Monique Rademaker. 
In de verliezers ronde eindigde 
Franklin Dolk als eerste, twee-
de Marieta Dolk en op drie Kees 
Kooijman. De competitie begint 
om 20.00 uur, de zaal is vanaf 
19.30 uur open. 

Wil je ook eens komen darten en 
ben je 16 jaar of ouder? Je bent 
van harte welkom dinsdagavond 
in het Middelpunt in de Wilhel-
minastraat. De kosten zijn 2 eu-
ro per persoon per avond.

Voetbal zondag
Vroegtijdig einde wedstrijd 
Dio en FC Aalsmeer 
Aalsmeer - FC Aalsmeer beleefde 
weinig sportieve vreugde met hun 
bezoek aan de Schalkwijkerweg. 
Waarschijnlijk konden de gasthe-
ren van DIO het niet verkroppen dat 
zij reeds na 10 minuten tegen een 
0-2 achterstand aankeken. Veelvul-
dig werd de botte bijl gehanteerd 
door de Haarlemmers. Vaak verge-
zeld van grove verwensingen aan 
het adres van scheidsrechter Wou-
ter van der Geest en de tegenstan-
ders. De stemming in het veld werd 
er daardoor niet beter op. Het was 
daarom ook niet verwonderlijk dat 
de scheidsrechter het zat was. 
Na het in de 43e minuut terecht uit 
het veld zenden van een DIO speler, 
besloot de scheids tot een afkoe-
lingsperiode. Op weg naar de kleed-
kamer en later in de kleedkamer lie-
pen de gemoederen zo hoog op, 
dat Wouter v/d Geest zich genood-
zaakt zag de strijd definitief te sta-
ken. Ondanks deze perikelen speel-
de FC Aalsmeer een naar omstan-
digheden prima eerste helft. Reeds 
in de derde minuut een gevaarlijke 
Aalsmeer aanval. Robert van Leeu-
wen zette vanaf de zijkant hoog 
voor op het hoofd van Fabian Waay-
man. Deze kopte rakelings over. De 
openingstreffer kwam reeds in de 
8e minuut. Door een handsbal in 
het strafschop gebied mocht Bar-
ry Springintveld aanleggen. De bal 
verdween feilloos, onhoudbaar voor 
de keeper, in de rechter beneden-
hoek en dit betekende een vroege 
voorsprong. FC Aalsmeer gaf DIO 
geen tijd om te herstellen. Zij ging 
gewoon door met aanvallen en dit 

resulteerde reeds in de 10e minuut 
tot een tweede treffer. Een voorzet 
van rechts van Barry Springintveld 
kwam precies voor de voeten van 
Robert van Leeuwen. Die behoefde 
de bal alleen maar in het doel te lo-
pen en dit betekende 0-2. DIO pro-
beerde hierna wel de bakens te ver-
zetten. Aalsmeer echter hield het 
hoofd koel en hield acties, die ge-
vaarlijk dreigden te worden, onder 
controle. Bij een tegenaanval in de 
25e minuut van de bloemendorpers, 
werd een op volle snelheid liggende 
Jeroen Ezink, meedogenloos onder-
uit gehaald, rijp voor rood. De leids-
man keek op dat moment de andere 
kant uit en deed het af met een stui-
terbal. Gelukkig kon Jeroen na eni-
ge minuten de strijd voortzetten. On-
verwacht kwam in de 40e minuut de 
aansluitingstreffer tot stand. Martin 
van Tol maakte een overtreding in 
de zestien, wat DIO een strafschop 
opleverde. Stephan van Halm zat er 
nog aan, maar kon niet verhinderen 
dat de bal in het doel verdween. In 
de 43e minuut het begin van alle el-
lende. Na een zware overtreding op 
het middenveld op Alexander Goes 
kon betrokken DIO speler met rood 
terecht vertrekken. Wat hierna ge-
beurde hoorde absoluut niet op een 
voetbalveld thuis, ondanks de po-
gingen van de DIO trainer om zijn 
mannen in het gareel te houden. De 
heer Wouter v/d Geest kon dan ook 
niet anders dan de wedstrijd defi-
nitief te staken. Sv DIO kan na het 
gebeurde wel eens een zware pijp 
gaan roken. 
Wim Nederstigt.

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Vrijdag 31 oktober 
houdt buurtvereniging Hornmeer 
weer een ‘gewone’ kaartavond. 
Klaverjassen en jokeren staan op 
het programma. Vanaf 20.00 uur 
worden de kaarten verdeeld. Het 
buurthuis in de Roerdomplaan 3 is 
vanaf 19.30 uur open voor koffie, 
thee en inschrijving. Iedere kaart-

liefhebber is welkom. Het duo Plo-
ny de Langen en Martha Zelden-
thuis heeft met 5546 punten de 
koppelspeelavond van 24 oktober 
gewonnen. 
Op twee Frits de Jong en Henk 
Been met 5452 punten en op drie 
zijn Ben Blom en Marco van de 
Jagt geëindigd met 5256 punten. 
De poedelprijs was voor het kop-
pel Rijk van Egdom en Frits Zel-
denthuis met 3152 punten. Bij het 
jokeren wist Loes met 267 punten 
de hoogste eer te behalen.

BeNe League handbal
Aalsmeer geeft zege uit handen
Aalsmeer - Zaterdag speelden de 
mannen van FIQAS Aalsmeer uit bij 
OCI/Lions in Sittard. Het was de vijf-
de speelronde in de BeNe League en 
al de vierde uitwedstrijd. De man-
nen starten meteen goed. De Lim-
burgers waren ook scherp, vooral in 
de dekking, want binnen vijf minuten 
had FIQAS Aalsmeer al drie straf-
worpen benut. Het zegt meteen iets 
over de wedstrijd. Na deze 3-3 kwa-
men de Aalsmeerders steeds beter 
in hun spel. Waar Lions moeite had 
door de dekking heen te komen, of 
ballen gestopt zag door Gaby Birjo-
vanu, namen zij een voorsprong. Via 
afstandsschoten van Dustin Ligthart, 
een break out van Robin Boomhou-
wer en een fraaie goal uit de rech-
terhoek van Nils Dekker was het 3-6 
na een minuut of tien. De Limburgers 
kwamen daarna weer iets dichterbij 
(7-8), maar opnieuw een serie knap-
pe reddingen en nu een paar doel-
punten op rij van Tim Bottinga zorg-
den voor meer afstand: 9-13. FIQAS 
Aalsmeer had de wedstrijd in han-
den en de ploegen gingen rusten 
bij 12-16. Ook na de rust bleef FI-
QAS Aalsmeer lange tijd de boven-
liggende partij. De dekking stond als 
een huis en Tim Bottinga en Rem-
co van Dam scoorden makkelijk. 
De maximale voorsprong werd ze-
ven (13-20) en schommelde daar-
na steeds rond de vijf (17-22 en 20-
25). De Limburgse verdediging gooi-
de er fysiek een schepje bovenop en 

aan Aalsmeer kant werden wat kan-
sen gemist (waaronder drie strafwor-
pen). Lions sloop dichterbij, zag dat 
FIQAS Aalsmeer het lastig had met 
de offensieve dekking, profiteerde 
van foutjes en kon van 21-26 hele-
maal terugkomen in de wedstrijd tot 
26-26. Met nog krap vijf minuten op 
de klok kon het nog alle kanten op. 
Balverlies aan Aalsmeerkant leid-
de tot de 27-26, maar Bottinga wist 
weer gelijk te maken: 27-27. In de 
slotminuut verrichtte Birjovanu eerst 
nog een belangrijke redding, maar 
kon dertig seconden voor tijd toch 
niet voorkomen dat er nog een keer 
vanuit de hoek werd gescoord. Nog 
één keer was het balbezit voor FIQAS 
Aalsmeer, maar Roel Adams torpe-
deerde de laatste schotpoging. Het 
leverde hem een rode kaart, maar de 
Limburgers wel de overwinning op. 
De Aalsmeerders hadden de zege 
echter al veel eerder veilig kunnen 
stellen en zagen zo een unieke kans 
om aan kop van de BeNe League te 
komen aan hun neus voorbij gaan. 
Komend weekend ligt de competi-
tie stil in verband met een interland, 
de BeNe League gaat voor FIQAS 
Aalsmeer op donderdag 6 novem-
ber verder met een inhaalwedstrijd 
bij Bevo. Daarna volgen vier thuis-
wedstrijden op rij! Doelpunten: Tim 
Bottinga 8, Frank Lübbert 5, Remco 
van Dam 4, Dustin Ligthart 3, Robin 
Boomhouwer, Nils Dekker en Rodri-
go Huttinga 2, Samir Benghanem 1. 

Programma handbal
Zondag 2 november
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, dames A1 – VOC (Jeugd Divisie)
11.10 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 4 – Havas
12.25 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 4 – US
De thuiswedstrijden van de handbalvereniging worden gespeeld in 
sporthal De Bloemhof aan de Hornweg. Publiek is van harte welkom.
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Vanaf  

€ 199.900,- 
v.o.n.

Verkoop & informatie

Amstelplein 6 - 12, Uithoorn
Telefoon: 0297 - 52 41 24
www.kooplenstra.nl

Wiegerbruinlaan 39, Uithoorn
Telefoon: 0297 - 56 78 63
www.ekz.nl

Laatste gezinswoningen in Park Krayenho� ! 
Nieuwbouw met keuken & badkamer onder € 200.000! 

Inschrijving mogelijk vanaf 31 oktober tot 10 november 12.00 uur.

Donkere Dagen Offensief
Doe nooit zomaar open!
Aalsmeer - De politie surveilleert 
regelmatig in uw buurt om inbraak 
en diefstal uit woningen tegen te 
gaan en daders op te sporen. Er is 
echter ook veel dat u zelf kunt doen 
om de kans op diefstal uit uw wo-
ning zo klein mogelijk te maken. U 
draait natuurlijk altijd uw deur op 
slot als u (even) uw huis verlaat. U 
zorgt er waarschijnlijk ook al voor 
dat de post niet in het zicht blijft lig-
gen als u op vakantie bent. Maar, er 
zijn nog veel meer manieren om in-
braak in uw woning te voorkomen. 
Iemand aan de deur? Doe nooit zo-
maar open!
- Kijk eerst door het raam, (digitale) 

deurspion of gebruik de intercom.
-  Gebruik een deurketting of kier-

standhouder.
-  Vraag wie de persoon is en wat deze 

komt doen, vraag om een legitimatie.

-  Oplichters gebruiken zielige praatjes 
of smoezen om binnen te komen.

-  Pin nooit aan de deur bij een onbe-
kende leverancier!

-  Geef nooit uw bankpas of pincode 
af.

-  Blokkeer direct uw bankpas wan-
neer u bent bestolen of opgelicht en 
doe aangifte bij de politie.

-  Afspraak met een bedrijf aan huis? 
Zorg dat er een bekende bij u aan-
wezig is. 

In het kader van het Donkere Da-
gen Offensief controleert de politie 
extra in de donkere ochtenden en 
avonden in de wijken. Ogen en oren 
van inwoners zijn hierbij even zo be-
langrijk. Help mee inbraken, inslui-
pingen en diefstallen te voorkomen 
en neem contact op met de politie 
bij onraad of verdacht gedrag in de 
buurt. Tel. is 0900-8844.

Kosten vandalisme derde 
kwartaal: 1500 euro
Aalsmeer - In het derde kwartaal 
van 2014 is in totaal voor 1.500 eu-
ro vernield of beschadigd in de ge-
meente. Dit is vergelijkbaar met de 
schade in het tweede kwartaal. Bij 
verschillende gebouwen is ruit-
schade aangebracht. Opvallend 
was de ruitschade bij Samen Een in 
de Schoolstraat aan het einde van 
de schoolvakantie. In de openbare 
ruimte is in juli alleen een paal van 
een verkeersbord vernield. In au-
gustus en september is geen van-

dalisme schade gemeld. Totaal is dit 
jaar voor 7.900 euro aan vernielin-
gen gemeld. Dat is beduidend lager 
vergeleken met dezelfde periode in 
2013. Toen bedroegen de kosten 
voor schade ten gevolge van vanda-
lisme in 12.500 euro. Ziet u een ver-
nieling gebeuren, bel dan 112. 

Ziet u de gevolgen van vandalisme, 
bel dan 0900-8844 of geef uw mel-
ding door aan de Servicelijn van de 
gemeente: tel: 0297-387575. 

Bij Keurslagerij Ron Steen 
zitten ze niet stil!
Aalsmeer - In de afgelopen ja-
ren is er ook in het slagersvak veel 
veranderd. Dagelijks is iets te le-
ven over dierenwelzijn en de bijko-
mende voordelen van goed gevoe-
de en verzorgde dieren. Keurslagerij 
Ron Steen heeft hierin verdergaande 
stappen ondernomen. Bij deze sla-
gerij is al jaren diervriendelijk rund-
vlees te verkrijgen, sinds geruime tijd 
het Aerlander rundvlees van boer 
Wim Roos uit Aerlanderveen. Maar 
ook Gildehoen kip en sinds een kort 
het heerlijke vlees van Beemster-
lant’s varkens. Dieren gevoed met 
het beste voer, geven beter vlees met 
meer smaak. Proef het en overtuig 
uzelf. Mocht u in menig restaurant 
al eens een heerlijk stukje Black An-
gus rib eye gegeten hebben, dit kunt 

u zelf ook heerlijk bereiden in eigen 
keuken. Bij Keurslagerij Ron Steen 
adviseren ze u graag! De komende 
wetgeving met betrekking tot ver-
melding van allergenen heeft ervoor 
gezorgd dat er een stuk bewustwor-
ding plaats heeft gevonden. Binnen 
afzienbare tijd zal ook bij Keurslage-
rij Ron Steen goed te zien zijn welke 
producten allergenen bevatten, een 
stukje gemak voor diegenen voor 
wie dit belangrijk is. Bij Keurslage-
rij Ron Steen zitten ze niet stil. Deze 
week ook goed zichtbaar aan de bui-
tenkant. De pui van de winkel in de 
Zijdstraat wordt in een nieuw jasje 
gestoken. Nieuwsgierig geworden? 
Loop gerust eens binnen en wordt 
ook enthousiast over het pure en (h)
eerlijke vlees van deze keurslager.

Introductie Nissan Pulsar bij 
Nieuwendijk dit weekend
Uithoorn - De nieuwe Nissan Pul-
sar staat nu in de showroom bij Nis-
san Nieuwendijk! Met de nieuwe 
Nissan Pulsar keert Nissan terug in 
de populaire hatchback C-segment. 
De Pulsar heeft alles in huis om tot 
een succes uit te groeien. Hij is bui-
tengewoon ruim, voorzien van mo-
derne zuinige motoren en géén an-
dere auto in zijn klasse heeft zoveel 
nieuwe technologieën aan boord, 
zoals het Nissan Safety Shield en 
Around View Monitor. Daarbij oogt 
de Nissan ook nog eens prettig en 

liggen de prijzen op een sympathiek 
niveau. Wie nieuwsgierig is naar de-
ze elegante, comfortabele en rui-
me auto moet zeker een kijkje gaan 
nemen tijdens de Nissan Pulsar in-
troductiedagen op vrijdag 31 okto-
ber en zaterdag 1 november bij Au-
tobedrijf Nieuwendijk aan de Zijdel-
weg in Uithoorn. Komt u op zater-
dag langs dan kunt u uw auto te-
vens gratis laten controleren op tien 
vitale onderdelen tijdens de traditi-
onele wintercheck. U bent van har-
te welkom!

Indrukwekkende afscheidsborrel
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag was 
danscafé de Praam voor de laatste 
dag open onder de eigenaren Henk 
Sietsema en Ton van der Horst. Wat 
fantastisch dat er zoveel gasten naar 
de afscheidsborrel zijn gekomen! 
Het café was vanaf 14.00 uur open 
en al snel kwamen de eerste gas-
ten en oud medewerkers binnen. DJ 
Ard Kuiper heeft heel gezellig in de 
middag de muziek verzorgd. DJ Ard 
Kuiper heeft in de eerste jaren van 
danscafé de Praam vele weeken-
den gedraaid. Dus heel bijzonder dat 
Ard als mooi afscheidscadeau op de 
laatste dag wilde afsluiten! Om 16.45 
uur heeft iedereen een drankje van 
het huis gehaald en is er na het af-
scheidswoordje en het uitreiken van 
het afscheidscadeau van de mede-
werkers met z’n allen geapplaudis-
seerd en geproost op zoveel fantas-
tische jaren in Danscafé de Praam. 
Een ontroerend moment. Dit moment 
werd direct opgevolgd door een op-
treden van zanger Koen Raadt. Na 
dit sfeervolle optreden nam DJ Hen-
kie het stokje over. DJ Henkie heeft 
in de laatste jaren vele vrijdagnach-
ten in de Praam gedraaid. In april 
van het jaar 1991 zijn Henk en Ton 
gestart met danscafé de Praam. De 

heren wilde een oergezellig stijl-
vol bruin stamcafé neerzetten waar-
bij gastvrijheid, het uitdragen van de 
horeca etiketten, hygiëne, een ver-
zorgde en sfeervolle aankleding en 
goed georganiseerde feesten hoog 
in het vaandel stonden. En dit is sa-
men met alle medewerkers, voor- en 
achter de schermen, meer dan ge-
lukt! Vele gasten hebben de afgelo-
pen 23,5 jaren vele goede momen-
ten gekend in danscafé de Praam. 
Of deze momenten nu tijdens spon-
tane bezoekjes aan het café waren, 
tijdens de altijd goed georganiseer-
de themafeesten of tijdens sportieve 
toernooien, battles en quizzen. Daar-
naast heeft danscafé de Praam ook 
nog eens 20 jaren lang de horeca 
voor Feestweek Aalsmeer verzorgd. 
Henk en Ton kunnen ongelofelijk 
trots zijn dat de nieuwe eigenaren 
doorgaan onder de naam danscafé 
de Praam. Henk en Ans Sietsema en 
Ton en Tineke van der Horst willen 
graag alle gasten bedanken voor al 
hun gezelligheid en hun bezoek aan 
danscafé de Praam in de afgelopen 
23,5 jaren! De nieuwe eigenaren Jer-
ry en Rob van Nood wensen zij heel 
veel succes en plezier met de voort-
zetting van danscafé de Praam! 

Huub wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Op donder-
dag 23 oktober is het klaverjassen 
gewonnen door Huub Bouwmees-
ter met 5247 punten, gevolgd door 

Riet Pothuizen met 5236 punten en 
Cobie van Weerdenburg met 5227 
punten. Bij het jokeren is de hoog-
ste eer behaald door Kees van der 
Meer met 190 punten, Henny de Wit 
eindigde als tweede met 227 pun-
ten. 
Belangstelling voor deze gezellige 
middag? Voor meer informatie kan 
contact opgenomen worden met 
mevrouw R. Pothuizen, tel. 0297-
340776.
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Herfstrally 
met Rally Club

Amstelland - Rally Club Aalsmeer 
organiseert zondag 2 november al-
weer de derde rally! Dit keer wordt 
gestart en gefinisht bij Golfcentrum 
Amsteldijk te Amstelveen. Hier is 
voldoende parkeergelegenheid en 
mogelijkheid om voor en na de ral-
ly nog even gezellig gezamenlijk iets 
te nuttigen. De start is vanaf 11.00 
uur. De lengte van de rally is onge-
veer 150 kilometer. Alle soorten au-
to’s mogen deelnemen, de voorkeur 
gaat wel uit naar oldtimers. De rally 
wordt gereden via het bolletje-pijl-
tje systeem. Na afloop is er gelegen-
heid om te dineren. Voor meer in-
formatie en inschrijving: www.rally-
clubaalsmeer.nl. 

Lokale kickbokstalenten in de ring!
De Bloemhof zaterdag 
kleine vechtsportarena
Aalsmeer - De opmars van het 
kickboksen is niet te stuiten. Van 
alle vechtsporten in Nederland is 
het Kickboksen verreweg de groot-
ste geworden. Met dank aan de Ja-
panse K-1. Op zaterdag 1 november 
aanstaande doet de vechtsportor-
ganisatie Rings ook Aalsmeer aan. 
Sporthal De Bloemhof, waar al zo-
veel topsport op het programma 
staat, wordt dan voor het eerst even 
een kleine vechtsportarena waar-
in voornamelijk lokale kickboks-ta-

lenten hun kunsten gaan vertonen. 
Keiharde, maar sportieve topsport!
De organisatie Rings voldoet aan al-
le, door de overheid en NOC*NSF, 
gestelde voorwaarden om een der-
gelijk evenement te organiseren. 
Promotor Milco Lambrecht is ruim 
20 jaar actief in de vechtsportwe-
reld en ontving in 2014 nog een 
Ridderorde van de gemeente Am-
stelveen. Het evenement in sporthal 
De Bloemhof is een klein gala voor 
de begrippen van Rings.

Zaterdag ZABO 
ronde vier

Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbal-
lers spelen op zaterdag 1 november 
hun vierde wedstrijd van het seizoen. 
Om 18.35 uur speelt Heemhorst Wa-
tersport tegen Polonia Aalsmeer. Om 
19.20 uur Holex tegen Piller Sport. 
Om 20.05 uur Café Sportzicht te-
gen Sportcafé de Midi’s. Om 20.50 
uur La Furia Roja tegen EZ Flower 
en om 21.35 uur LEMO tegen Am-
sec Beveiliging. De competitie wed-
strijden vinden plaats in sporthal de 
Bloemhof aan de Hornweg. Publiek 
is welkom en de toegang is gra-
tis. Stand vooraf: Sportcafé de Mi-
di’s 3-9, Piller Sport 3-7, LEMO 3-6, 
Polonia Aalsmeer 3-6, La Furia Roja 
3-4, Café Sportzicht 3-3, EZ Flower 
3-3, Amsec Beveiliging 3-3, Heem-
horst Watersport 3-3, Holex 3-0.

Rijsenhout wint 
bij Oostend

Aalsmeer - De sjoelavond van 
buurtvereniging Oostend op 23 ok-
tober is heel gezellig en sportief ver-
lopen. Leden van de sjoelvereniging 
in Rijsenhout waren op bezoek. De 
twee clubs speelden tegen elkaar. 
Het gemiddelde van Rijsenhout was 
113,2 per bak en van Oostend 103,2 
per bak.Winnaar van Rijsenhout was 
Dirk Jan Baardse en van Oostend 
Wim v/d Merbel, zij kregen beiden 
met een cadeaubon en een bos bloe-
men. De poedelprijs was voor Truus 
Dol en Huig Baartman. De volgende 
sjoelavond is donderdag 6 november 
vanaf 20.00 uur in het Middelpunt in 
de Wilhelminastraat. Om 19.30 uur 
gaan de deuren open voor inschrij-
ving en koffie of thee. Sjoelliefheb-
bers zijn van harte welkom.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 5 
november vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 22 oktober is ge-
wonnen door Piet Straathof met 5476 
punten, gevolgd door Wil ter Horst 
met 5135, Lenie van Klink met 4993 
en Martin van Stijn met 4987 punten.

Koppelsjoelen 
in Rijsenhout

Rijsenhout - Op 25 oktober heeft 
sjoelclub Rijsenhout een koppel-
toernooi gehouden. In klasse A 
waren Kees Kuypers en Hans van 
Leeuwen de beste spelers, gevolgd 
door Tiny Amsing en Albert Gelein. 
In klasse B is gewonnen door Lenie 
Roubos en Trix Albers, nipt gevolgd 
door Theo van Leijden en Sjaak Sie-
beling. In klasse C streken Marcel 
Vledder en Doke Visser de hoogste 
eer op, op twee Lisette Pronk en Pe-
ter v/d Luit. In klasse D bleken To-
ny Bey en Beb van Lierop de bes-
te sjoelers, op de voet gevolgd door 
Lineke en Karel van Brakel. De vol-
gende sjoelavond is vanavond, don-
derdag 30 oktober, vanaf 20.00 
uur in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat. Belangstellenden zijn 
welkom.

Voetbalwedstrijd zaterdag
FC Aalsmeer wint van U.V.V. 
na efficiënt te werk met 2-7
Aalsmeer - Zelden was de FC zo ef-
ficiënt in het maken van doelpun-
ten als afgelopen zaterdagmiddag in 
Vleuten tegen het plaatselijke U.V.V.. 
De Aalsmeersupporters keken elkaar 
in de rust aan of de 0-4 voor de FC 
wel werkelijkheid was. Welgeteld vijf 
kansen gingen hieraan vooraf in een 
eerste helft waarin feitelijk weinig ge-
beurde. Herhaaldelijk gingen de pas-
ses naar het verkeerde shirtje. Toen al 
bleek de al wat oudere U.V.V. defen-
sie zeer kwetsbaar en kon alleen met 
kleine overtredingen de Aalsmeer 
aanvallers van zich af houden. Voor 
de rust scoorde Floris Dokkum in de 
6e minuut met een fraaie vrije trap 
0-1, Stefan van der Dussen in de 32e 
minuut op aangeven van Peter Neuvel 
0-2, Calvin Koster in de 41e minuut 
0-3 en Stefan van der Dussen in de 
45e minuut 0-4. Bij U.V.V. was Karim 
Aref soms gevaarlijk, maar naarmate 
de wedstrijd vorderde kreeg Bart de 
Jong hem onder controle en speel-
de hem zelfs in de tweede helft uit de 
wedstrijd. De eerste 10 minuten in de 
tweede helft waren ook niet om naar 

huis te schrijven, maar toen begon de 
machine weer te lopen. De eerste was 
Calvin Koster die in de 57e minuut de 
0-5 op het scorebord bracht. U.V.V. 
kon via een vrije trap door Ivo Toxo-
peus iets terug doen, 1-5. Trainer Cor 
van Garderen wisselde Peter Neuvel 
en Salih Yildiz voor Michal Kocon (de 
Poolse verrassing) en Mike vos. Met 
een mooi boogballetje over de kee-
per maakte Floris Dokkum er 1-6 van. 
De lichtgeblesseerde Thomas Harte 
maakte plaats voor Mark Ruessink. 
De snelle Michal Kocon omspeelde 
doelman Jonnes Bouma en scoor-
de beheerst de 1-7. Aalsmeer kreeg 
legiokansen om de dubbele cijfers 
te halen, maar sprong te gemakke-
lijk met de kansen om. Met het fluitje 
al aan de mond van scheidsrechter J. 
Smit bracht U.V.V. middels Derk Schut 
de eindstand op 2-7. En ziet de toe-
komst er weer iets fleuriger uit voor 
de FC. FC Aalsmeer (zaterdag) speelt 
komend weekend 1 november thuis 
aan de Dreef tegen De Bilt De. Aan-
vang 14.30 uur. 
Jack van Muijden

Voetbal zondag
RKDES wint beladen duel
Kudelstaart – RKDES ging op be-
zoek bij Schoten in Haarlem. Bei-
de teams presteerden tot nu toe 
duidelijk onder de maat. Schoten 
stond op de voorlaatste plaats, RK-
DES was hekkensluiter, dus winst 
was voor beide teams noodzaak. In 
een matige wedstrijd won RKDES, 
na een 0-2 ruststand, nipt met 
2-3 en klimt naar de derde plaats 
van onder. Trainer Koos Abrahamy 
moest wel sleutelen aan zijn op-
stelling, hij miste Edwin van Maris 
(vakantie), Paul Verburg (verplich-
tingen werk) en Sven Boelsma (ge-
broken hand). Voor hen speelden 
Kevin Boelsma, Mischa v.d. Scheur 
en Adil Zohri. Het eerste deel van 
de wedstrijd was zeer matig en 
beide teams waren zeer gespan-
nen. Veel balverlies en het gebruik 
van veelal de lange bal, beloofde 
weinig goeds. Even leek RKDES op 
voorsprong te komen, toen invaller 
Adil Zohri in de 6e minuut op de 
lat schoot. In de 27e minuut kwam 

RKDES op voorsprong. Bij een af-
geslagen aanval kwam de bal voor 
de voeten van Daryl Haime, hij be-
dacht zich niet en schoot van 25 
meter de bal in de linker boven-
hoek. RKDES op een 0-1 voor-
sprong. In de 40e minuut was het 
weer raak, de ijverige Daimian 
Veldman zette vanaf rechts de bal 
fraai voor het doel. Ook nu stond 
Daryl Haime op de goede plek en 
schoot snoeihard raak, 0-2. 

De Kudelstaarters op een mooie 
voorsprong bij rust. De tweede 
helft vergat RKDES door te druk-
ken. Vooral op het middenveld 
werden te veel duels verloren, zo-
dat RKDES teveel terug moest. In 
de 65e minuut kopte Schoten-spe-
ler Mehran Teimori uit een corner 
raak, 1-2. Het bracht Schoten weer 
terug in de wedstrijd en de verde-
diging van RKDES wankelde. Maar 
een prachtige uitval van RKDES 
bracht de bal bij de in het veld ge-

komen Raymond Baars (voor Dani  
Calmez). Hij zette de bal zeer veel 
gevoel in het 16 meter gebied, ook 
nu stond Daryl Haime op de goe-
de plaats, de 19-jarige aanval-
ler van RKDES, schoot zijn der-
de doelpunt in, 1-3. De wedstrijd 
leek beslist, maar ook in de slot-
fase speelde het team van trai-
ner Koos Abrahamy slordig en te 
paniekerig. Dat resulteerde in de 
83e minuut weer voor een aan-
sluitingstreffer van Schoten, toen 
Sjoerd Auwerda raak schoot, 2-3. 
Ondanks dat de thuisclub nog een 
paar kansen kreeg en de goed lei-
dende scheidsrechter Stroe ze-
ven minuten blessure tijd bij telde, 
wonnen de Kudelstaarters deze 
belangrijke wedstrijd met 2-3. Ge-
zien het wedstrijdbeeld uiteinde-
lijk wel verdiend, maar vooral had 
RKDES het aan zichzelf te danken, 
dat de thuisploeg tot tweemaal toe 
weer in de wedstrijd kwam. Zon-
dag 2 november zal het anders 
moeten als titelkandidaat Roda ’23 
uit Bovenkerk op bezoek komt. De-
ze wedstrijd aan de Wim Kandreef 
begint om 14.00 uur.

Ad Verburg

Het wedstrijdprogramma wordt gro-
tendeels gevuld door lokale kick-
boksers die nu de mogelijkheid krij-
gen om voor eigen publiek op te 
treden. De kickboksschool Fitz Gym, 
gevestigd in Aalsmeer, is de hofle-
verancier met ruim 7 deelnemers in 
de line-up. Dit selectieteam bestaat 
uit Deirdre Jaarsma, Lars Jaarsma, 
Jannita van Leeuwen, Stef Omzigt, 
Jeroen Trijsburg, Shirwa Sheck en 
Mateuz Duch. Maar er is ook een 
groot aantal vechters van de Am-
stelveens sportscholen Family Gym 
en Fight Club Amstelveen aanwe-
zig. Ook andere gerenommeerde 
scholen, zoals Mejiro Gym uit Am-
sterdam en Mezieres Gym uit Hil-
versum komen naar De Bloemhof. 
De hoofdpartij is een gevecht tus-
sen de twee grote talenten Halder 
Faraj (Amstelveen) en Santino Perez 
(Zandvoort). Het kickboksen heeft 
een enorme vlucht genomen door 
de populariteit van de Japanse K-1 
waarin de Nederlandse sterren als 
Remy Bonjasky, Peter Aerts en Er-
nesto Hoost voor successen zorg-
den. Als wedstrijdsport is het K-1 
kickboksen enorm spectaculair om 
naar te kijken en trekt dan ook volle 
zalen. De kaartverkoop van het eve-
nement is inmiddels in volle gang 
en zijn onder andere online ver-
krijgbaar via de website www.rings.
nl. Het Rings K-1 Evenement begint 
zaterdag 1 november aanstaande 
exact om 19.00 uur. Het slot staat 
gepland om 23.00 uur. De zaal van 
De Bloemhof aan de Hornweg 187 
gaat om 17.15 uur open.

Basketbal Vereniging Aalsmeer
Heren 1 verslaat DED
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag is 
het de heren van Basketbal Vereni-
ging Aalsmeer in de Apollohal ein-
delijk gelukt het Grieks getinte DED 
uit Amsterdam te verslaan in de 2B-
klasse van het rayon. Aalsmeer be-
gon de wedstrijd wat traag en gooi-
de behoorlijk wat ballen onno-
dig weg, maar hield DED verdedi-
gend wel onder de duim wat leid-
de tot een stand van 15-9 aan het 
eind van het eerste kwart. Pas in het 
tweede kwart werd Aalsmeer goed 
wakker en begon de inhaalslag met 
een regen aan driepunters waaron-
der een viertal van Jeroen Vendrik 
bijgestaan door Sebastiaan Stok-
man en Mauro Vitalli waardoor het 
tweede kwart met 23-7 in het voor-
deel van Aalsmeer werd beslecht, 
leidend tot een ruststand van 22-
32. Halverwege het derde kwart 
liet Aalsmeer zich enigszins terug-
dringen tot een krappe voorsprong 
van 5 punten, maar dit werd volwas-
sen, na wat aanwijzingen van ge-
legenheidscoach Murat Meulen-
belt, omgebogen naar een voor-
sprong van 40-51 aan het einde van 
het derde kwart, mede door de eer-
ste driepunter ooit van Thijs Wijf-
jes na prachtig voorbereidend werk 
van Dani Booij. In het vierde kwart 
is Aalsmeer geen moment in gevaar 
geweest dankzij een solide verdedi-
ging en de juiste wedstrijdmentali-
teit. De wedstrijd werd in stijl afge-
sloten door een block van Sebasti-
aan Stokman op een wanhoopspo-
ging tot het schieten van een drie-
punter waarna een snelle pass volg-
de en Dennis Zijlstra de eindstand 
van 48-59 besloot met een spette-
rende denderdunk. Topscorers in dit 
duel waren Jeroen Vendrik met 21 

punten, Dennis Zijlstra met 12 pun-
ten en Bart Heemskerk met 9. Kort-
om, een zeer goede prestatie van de 
heren van Aalsmeer tegen de eeu-
wige rivaal en het als tweede ge-
klasseerde DED, waardoor nu de 
vijfde plaats op de ranglijst wordt 
ingenomen door BVA. Zondag 2 no-
vember om 13.00 uur wordt er in de 
Proosdijhal gespeeld tegen USSB 
heren 4, de nummer 10 en tevens 
hekkensluiter van het klassement.
Ook volle winst bij U18 tegen Wi-
ringherlant
Op zaterdagavond 25 oktober moest 
de U18-1 van BV Aalsmeer een 
wedstrijd spelen tegen Wiringher-
lant U22-2. Dit was een wedstrijd 
tussen de nummer 8 en nummer 11 
van de poule. Het begin van de wed-
strijd ging gelijk op en het eerste 
kwart eindigde in een 14-12 ach-
terstand voor Aalsmeer. Ook in het 
tweede kwart was BVA heel slordig 
en kwam ze op een achterstand van 
32-23. Na in de rust een peptalk ge-
kregen te hebben van coach Mein-
dert Buskermolen, kwam de U18 
weer tot leven. Na een paar goe-
de scores van Wiringherlant kwam 
Aalsmeer met 11 punten achter te 
staan. Maar met een ‘streak’ van 17 
punten kwam Aalsmeer enorm goed 
terug tot een 42-40 achterstand aan 
het einde van het derde kwart. In het 
vierde kwart gingen de mannen van 
de U18 in een 1-3-1 zone-verdedi-
ging spelen en dit kwam nadrukke-
lijk tot uiting in het aantal punten 
die Wiringherlant in het vierde kwart 
wist te maken, namelijk maar 6 pun-
ten. Door de grote werklust van de 
BVA mannen haalden zij Wiringher-
lant in en sloten zij de wedstrijd met 
een 48-53 overwinning af.

Poel’s Eye in het Dorpshuis 
Johan van Polanen tweede
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was de derde speelavond van 
de dartclub Poel’s Eye. De vorige 
speelavond leverde zeer verassen-
de winnaars op. Nieuwkomer Pa-
trick van Santen won toen de speel-
avond. Ook op de derde speelavond 
kwam een ‘buitenstaander’ ver. Jo-
han van Polanen kwam ‘helemaal’ 
uit Noordwijk richting Kudelstaart 
getogen. Hij kwam terecht in Poule 
H. Deze Poule bleek op het eind van 
de avond drie finalisten op te heb-
ben geleverd. Alleen Philip Schol-
ten strandde voortijdig, al bereikte 
hij wel de kwartfinale van het der-
de niveau. De overige drie ‘Poule H 

leden’ bereikten een finale. Piet van 
Overbruggen won het vierde niveau. 
Raymond van de Weiden bereik-
te de finale van het tweede niveau. 
Maar Johan van Polanen bleek niet 
alleen de sterkste van Poule H, ook 
kwam hij terecht in het hoogste ni-
veau. In de kwartfinale trof Johan 
Poel’s Eye topper William Hunitetu, 
dat was de tegenstander waarvan 
Johan op de eerste speelavond in 
de kwartfinale van had verloren. Dit 
keer won Johan echter wel. Toen hij 
daarna ook nog eens won van Ilo-
na van Emden, stond hij pardoes in 
de finale. Hierin moest hij aantreden 
tegen een andere Poel’s Eye topper, 

Danny Zorn. Het werd een memo-
rabele finale. Het werd namelijk de 
eerste finale van de Poel’s Eye die 
geheel terug te zien is op de websi-
te van de Poel’s Eye. Drie camera’s 
registreerden alle gebeurtenissen. 
Eén camera richtte zich op de dar-
ters, een andere camera richtte zich 
op het dartsbord en de laatste ca-
mera registreerde alle genoteerde 
scores op het schrijfbord. Zodoen-
de is nu terug te zien op de websi-
te www.poelseye.nl hoe Danny won 
van Johan.
Op het tweede niveau was Luc van 
de Meer de verassing van de dag. 
Hij bereikte, na een knappe over-
winning op Jeroen van den Helder, 
de halve finale, maar moest hierin 
zijn meerdere erkennen in Bak. Ray-
mond van de Weiden was ook ver-
assend sterk. Hij boekte twee knap-
pe overwinningen op gerespecteer-
de darters als Martin Bax en Erik 
Jan Geelkerken. In de finale was het 
uiteindelijk toch ‘good old’ Bak die 
als overwinnaar te voorschijn kwam.
De auto richting Noordwijk werd 
niet alleen door Johan met prijzen 
gevuld. Metgezel Ben van de Zalm 
won zelfs twee prijzen. Hij won een 
finale (op het derde niveau) en had 
met een prachtige 120 finish de 
hoogste uitgooi van de avond. De 
volgende speelavond is volgende 
week vrijdag 7 november. De in-
schrijving sluit om 20.00 uur, deel-
name kost vier euro en de mini-
mum leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye 
heeft een open deuren beleid, lid-
maatschap of van te voren opgeven 
is niet nodig, u bent van harte wel-
kom in het Dorpshuis aan de Ku-
delstaartseweg.

Kudelstaart - Op zondag 2 novem-
ber is de streekderby RKDES tegen 
RODA23. Ook benieuwd of RKDES 
de stijgende lijn van de laatste we-
ken kan vasthouden? 
Dan is dit het goede moment om 
bij RKDES te komen kijken als ze 
tegen het hoger geplaatste RO-
DA23 spelen. De wedstrijd begint 
om 14.00 uur op het RKDES com-
plex aan de Wim Kandreef. Tijdens 

de rust en na de wedstrijd zal Den-
nis Maarssen optreden. De zanger 
en entertainer brengt veelal Neder-
landstalige nummers waarmee lek-
ker meegezongen en op ingehaakt 
kan worden. Het belooft dus weder-
om een gezellige middag bij RKDES 
te worden. De oud eerste elftal spe-
ler van FC Aalsmeer verzorgt optre-
dens tot 18.oo uur. Belangstellen-
den zijn welkom!

Zondag Dennis live bij RKDES

Bezoek brandweer Terschelling
Aalsmeer - “Heel bijzonder hoor, 
ze komen bijna nooit van het eiland 
af”, bevelvoerder Jan Vink van de 
brandweer gekscherend over het 
bezoek afgelopen vrijdag 24 okto-
ber van de collega’s van de brand-
weer Midsland uit Terschelling. 
Maar natuurlijk waren de brand-
weerlieden trots dat deze collega’s 
juist de brandweer uit Aalsmeer 
hadden gekozen om op werkbe-
zoek te gaan. De heren werden ont-
vangen door Jan Vink en cluster-
manager Wilfred van Randwijk. Vol-
gens ‘brandweer gebruik’ zijn ver-
volgens de beider wapenschildjes 
uitgewisseld. Voor een nadere, per-
soonlijke kennismaking werd eerst 
gezamenlijk geluncht in de kazer-
ne. Daarna begon de ‘les’ met een 
uitleg over het verzorgingsgebied 
van de brandweer Amsterdam-Am-
stelland en de procedures die ge-
volgd worden bij een incident. Na-
tuurlijk hebben de collega’s uit Ter-
schelling ook een rondleiding ge-

kregen langs het materieel en het 
materiaal, voorzien van een uitleg 
door Martin Bolders, Howard Maar-
sen, Rob Pommerel en Jan Vink. De 
oude Chevrolet uit 1946 vonden de 
bezoekers het mooiste voertuig. 
Daarna zijn alle brandweerlieden in 
drie bussen gestapt en is een ronde 
door Aalsmeer gereden, met name 
was er aandacht voor de Westein-
derplassen en het terrein van Flo-
ra Holland. Als klap op de vuurpijl 
kregen de collega’s uit Terschel-
ling een rondleiding op het oefen-
centrum Bocas op Schiphol. In dit 
centrum oefent de brandweer Am-
sterdam-Amstelland regelmatig, 
dus ook het korps Aalsmeer. Rond 
half vier is weer afscheid genomen 
van de collega’s uit Terschelling. Te-
rug naar ‘hun eiland’ gingen de he-
ren overigens niet. Ze vertrokken 
naar New Castle in Engeland voor 
het jaarlijkse brandweeruitje. Beide 
korpsen hebben het bezoek als heel 
leuk en leerzaam ervaren. 
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