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Portemonnee 
uit tas gestolen

Aalsmeer - Op donderdag 22 
oktober is een 79-jarige vrouw 
uit Hoofddorp slachtoffer ge-
worden van zakkenrollerij. 
Rond twee uur in de middag 
heeft iemand de portemonnee 
uit de tas van de Hoofddorp-
se gestolen tijdens een bezoek 
aan een winkel in de Zijdstraat. 
In de portemonnee zat onge-
veer 30 euro aan contant geld 
en een creditcard van de Bijen-
korf. Hiermee is later in de mid-
dag in Amstelveen geprobeerd 
te pinnen. Er zijn drie foute pin-
codes ingetoetst waarop de pas 
automatisch is geblokkeerd. De 
portemonnee is bruin van kleur. 
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 Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.

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.

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

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

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

Lakenblekerstraat 28   T 0297 32 82 21   www.profile-aalsmeer.nl

ABO AALSMEER

GRATIS KERSTBOOM 
VAN 
bij aankoop van 
2 of 4 winterbanden 
bij Profile!
2 winterbanden: 
Gratis Nordmann family 
125-150cm

4 winterbanden: 
Gratis Nordmann family 
150-200cm

Bij Gamma Hoofddorp en Gamma Aalsmeer.

Geldig t/m 19 december 2015 en zolang de voorraad strekt. 
Alleen geldig bij Profile Aalsmeer/Nieuw-Vennep/Hoofddorp

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer 
Tel. 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid

Herfstactie
20%
10% 

op de gehele 
voorraad

op elektrische
apparaten

Uitgezonderd zijn: aanbiedingen, 
kerstartikelen, bestellingen.

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Vanavond fl inke agenda in openbare raadsvergadering

Nieuwbouw ‘Rooie Dorp’ 
duurt nog wel half jaar!
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
29 oktober, komen burgemeester, 
wethouders en fracties bijeen voor 
de maandelijkse raadsvergadering. 
Een fl inke agenda hebben de he-
ren en dames te behandelen. Ha-
merstukken zijn de aanvullende ca-
lamiteitenregeling bestemminsplan 
Woonarken, de eerste herziening 
bestemmingsplan Schinkelpolder, 
startnotitie bouwkavels Herenweg 
en verlenging van de benoemings-
periode van interim griffi er drs. Th. 
van Waes tot en met 31 december. 
De gemeente is op zoek naar een 
vaste griffi er, maar een geschikte 
kandidaat is tot nu toe nog niet ge-
vonden. 

Programmabegroting
Eén van de behandelstukken is de 
programmabegroting voor 2016. 
Voor het eerst wordt gesproken 
over de verschillende programma’s, 
de dekkingsmiddelen, heffi ngen en 

investeringen. Door de fracties zijn 
reeds vragen gesteld over de pro-
grammabegroting en één daarvan 
gaat over het ‘Rooie Dorp’, de Ma-
chineweg. Inmiddels hebben al-
le bewoners van de te slopen hui-
zen hier een ander onderkomen ge-
vonden en vindt tijdelijke verhuur 
plaats. Vooralsnog kunnen deze ‘an-
ti-krakers’ in de karakteristieke hui-
zen blijven wonen, want nieuwbouw 
schiet nog niet echt op, zo blijkt. 
Het bestemmingsplan ‘Rooie Dorp’ 
wordt pas in het tweede kwartaal 
van 2016 behandeld. De massastu-
die van de Machineweg is bespro-
ken in de welstandcommissie van 
30 september en hierin is naar vo-
ren gekomen dat een nadere stu-
die van de architect nodig is voor 
de appartementen (gevelbeelden 
en balkons). Eind dit jaar wordt nu 
het vooroverleg gestart en in maart 
hopen burgemeester en wethou-
ders het bestemmingsplan ter vast-

Geen tijd voor een feestje!
25 Jaar brandweerkazerne 
aan de Zwarteweg
Aalsmeer - Op 26 oktober 1990 
verhuisde de brandweer Aalsmeer 
van de brandweerkazerne aan de 
Dorpsstraat naar het nieuwe onder-
komen aan de Zwarteweg. Afgelo-
pen maandag was dat precies 25 
jaar geleden. En nog altijd zijn al-
le leden van het vrijwillige korps blij 
met hun ‘stekkie’. Voor een groots 
feestje was overigens geen tijd. Even 
voor half tien in de ochtend werd de 
brandweer gevraagd naar het Wel-
lant College in de Linnaeuslaan 
te komen vanwege een gaslekka-
ge. In de keuken hing een behoor-
lijke gaslucht, maar er bleek geen 
gevaarlijke concentratie vrijgeko-
men te zijn. De gaskraan is uit voor-
zorg dichtgedraaid. Rond half drie 
in de middag van 26 oktober werd 
hulp gevraagd van medewerkers 
van het zorgcentrum aan het Mo-
lenpad. Een doek, die op een war-
me lamp was neergelegd, had vlam 
gevat. Het personeel heeft het vuur 
zelf kunnen blussen. De brandweer 
heeft een nacontrole uitgevoerd en 
metingen verricht. En, in het week-
end draait het dienstklokje voor al-

le heren en dames van de brand-
weer ook gewoon. Wie dienst heeft, 
meldt zich bij de kazerne, zit paraat 
en gaat snel op weg na een alarm. 
Zondagmiddag 25 oktober werd de 
brandweer gealarmeerd door een 
automatische brandmelding voor 
de woonvoorziening in de Hortensi-
alaan. De wagen was snel vertrok-
ken, maar kon halverwege weer ke-
ren en terug naar de kazerne. On-
derweg werd namelijk de melding 
ingetrokken. De rookmelder was 
aangesprongen door het bakken en 
braden in de keuken. Voor niets op 
weg, maar wel een veilig idee dat 
de brandweer 7 dagen per week, 24 
uur per dag paraat staat! Op dins-
dag 27 oktober even over half drie 
in de middag is de brandweer uit-
gerukt na een melding dat op de Ui-
terweg een voertuig in brand zou 
staan. Een accu van een golfkarretje 
bleek vlam gevat te hebben. Toen de 
brandweer arriveerde was het vuur 
reeds door omstanders geblust. De 
brandweer heeft een nacontrole uit-
gevoerd en is daarna weer richting 
kazerne gegaan.

Zijdstraat winkelconcentratiegebied
Aanstellen acquisiteur voor 
aanpak leegstand Centrum
Aalsmeer - Door het college is sa-
men met ondernemers en eigenaren 
de laatste tijd gewerkt aan een plan 
om de leegstand in het centrum aan 
te pakken. Uit het plan van aanpak 
komt naar voren dat het wenselijk 
is dat de bestemming van de Zijd-
straat winkelconcentratie-gebied 
dient te blijven vanaf het Raadhuis-
plein tot en met de Dorpsstraat. De 
invulling zou bij voorkeur moeten 
bestaan uit detailhandel en horeca. 
Een aantal van de voorgestelde ac-
ties uit het ‘plan van aanpak met de 
titel ‘over lokale economie en nieu-
we uitdagingen’ wordt reeds opge-
pakt en uitgevoerd door winkeliers-
vereniging Meer Aalsmeer. In deze 
wordt gebruik gemaakt van de op-
brengsten uit de reclamebelasting. 
Zo wordt momenteel gewerkt aan 

de realisatie van een speciale web-
site voor geïnteresseerde onderne-
mers. Hierop komt allerlei informa-
tie over mogelijke vestiging te staan. 
Verder gaan diverse marketingacti-
viteiten georganiseerd worden en 
krijgt aankleding van de straten 
meer aandacht. 

Uit het plan van aanpak blijkt dat 
het op korte termijn wenselijk is om 
een acquisiteur aan te stellen die 
actief de leegstaande (winkel)-pan-
den in het centrum gaat proberen te 
vullen. Het college heeft nu beslo-
ten om als pilotproject voor een half 
jaar voor één dag in de week een 
acquisiteur aan te stellen voor het 
centrum. Indien de aanpak succes-
vol blijkt zal deze navolging vinden 
in andere gebieden.

stelling aan te kunnen bieden aan 
de raad. Besluitvorming is voorzien 
in april 2016. En dit is, oktober niet 
(meer) meegeteld, pas over een half 
jaar...

Postkantoor en Polderzoom
Het beeldkwaliteitsplan beheer en 
onderhoud, de ontwikkeling van 
woningbouw op het terrein van het 
voormalige postkantoor aan de Sta-
tionsweg, de herontwikkeling van 
Dorpshaven Noord, de startnoti-
tie voor het bouwen van woningen 
in Polderzoom (Stommeerkade) en 
heffi ng precariobelasting op leidin-
gen en kabels staan eveneens ter 
behandeling genoteerd. Volgens 
planning is de raadsvergadering om 
22.35 uur afgelopen, maar doe hier 
zeker maar een half uur bij! 

Huldiging handballers
De raadsvergadering is openbaar 
en belangstellenden zijn welkom. 
Aanvang is 20.00 uur. Maar, aanwe-
zig zijn om 19.45 uur, want de C-ju-
nioren van handbalvereniging FI-
QAS worden dan gehuldigd. Het 
team is Nederlands kampioen ge-
worden bij het Beach Handbaltoer-
nooi dat plaats heeft gevonden op 
27 en 28 juni in Biddinghuizen en 
wordt in het zonnetje gezet midden 
in de raadzaal. 
Voordat dan tot vergaderen wordt 
overgegaan wordt stilgestaan bij 
het overlijden van Pieter van der 
Zwaag, de ereburger van Aalsmeer 
is op 3 oktober overleden.

Man overlijdt na 
bedrijfsongeval

Kudelstaart - Op maandag 26 ok-
tober om half vier in de middag is 
een 56 jarige chauffeur uit Ter Aar 
bij een bedrijf aan de Hoofdweg be-
kneld geraakt tussen een vracht-
wagen en een aanhanger. De poli-
tie en de ambulancedienst werden 
gealarmeerd en zijn direct ter plaat-
se te gaan. De verwondingen van de 
man bleken mee te vallen. Hij heeft 
nog naar huis gebeld om het onge-
val te melden. Toch is de 56-jarige 
per ambulance naar het ziekenhuis 
vervoerd. In de ambulance verslech-
terde de toestand van de man dras-
tisch. Hij bleek diverse inwendige 
bloedingen en kneuzingen te heb-
ben. Ondanks alle hulp is de man 
overleden. De arbeidsinspectie doet 
onderzoek naar dit bedrijfsongeval.

Laptops en pc’s 
uit school weg

Aalsmeer - In de herfstvakantie is 
ingebroken in de brede school in de 
Catharina Amalialaan. In het gebouw 
zijn diverse ruiten van deuren ver-
nield. Alle kantoren zijn doorzocht. 
De dieven zijn er vandoor gegaan 
met een aantal laptops en pc’s. De 
inbraak is donderdag 22 oktober ont-
dekt. Mogelijk zijn er omwonenden 
die iets verdachts hebben gezien. Zij 
worden verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844. 



Aalsmeer - Het Nationaal MS 
Fonds zoekt collectanten voor de 
jaarlijkse collecteweek van 23 tot 
28 november. Tienduizenden col-
lectanten trotseren het november-
weer met de instelling: Een beet-
je kou gaat wel weer over, MS niet! 
MS is een grillige ziekte maar voor-
al ook een beetje rare ziekte, want 
waarom raakt de ene persoon met 
MS in korte tijd snel geïnvalideerd 
en een ander met MS kan nog ja-
renlang goed functioneren? De eni-
ge gemeenschappelijke factor hier-
bij is angst. Mensen die aan MS lij-
den zijn altijd bang. Bang voor wat 
de ziekte kan aanrichten. Daarom 
heeft het Nationaal MS Fonds een 
tweetal kernwoorden bij alle activi-
teiten en onderzoeken: genezing en 
verbetering! Genezing, omdat het 
Fonds zo graag een MS vrije wereld 
wenst. En wat je nu nog niet kunt 
genezen, kan je wellicht wel verbe-
teren, zodat de kans op uiteinde-
lijke genezing vergroot wordt. Het 

Nationaal MS Fonds blijft zich in-
zetten op het ontwikkelen van nieu-
we behandelprogramma´s waar-
bij het vertragen van invaliditeit het 
belangrijkste uitgangspunt is. Want 
waarom stilstaan en afwachten als 
er nu al iets gedaan kan worden? 
Ook inzetten voor mensen met Mul-
tiple Sclerose? Aanmelden als col-
lectant kan via 010-5919839 of kijk 
op: www.nationaalmsfonds.nl
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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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

128e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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

klAcHten 
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

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
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer 
tel. 0297-347510.
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

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Bloemen, oorkonde en applaus
7 Jubilarissen Rode Kruis
Aalsmeer - Maar liefst 7 jubilaris-
sen zijn geëerd en bedankt tijdens 
het jaarlijkse coördinatorenoverleg 
van het Aalsmeerse Rode Kruis op 
maandag 26 oktober. Anton en Ellen 
van Dijk en Coby Nagtegaal zetten 
zich al 10 jaar met veel liefde in voor 
het Rode Kruis. Marja Treur en Syl-
via Van der Velde zelfs al 20 jaar en 
Til van Veen- Roodenburg en Ma-
rike van der Laarse-Volmuller bei-
den 30 jaar. 
Tijdens deze gezellige, informatieve 
avond werden de vrijwilligers, van 
wie een aantal bovendien coördi-
nator is van een bepaalde activiteit, 
hartelijk bedankt voor de jarenlange 

inzet die zij hebben getoond en ho-
pelijk nog lang willen blijven tonen. 
Zij ontvingen hierbij een prachtige 
bos bloemen, een oorkonde van het 
landelijk Rode Kruis en een medail-
le. Bovendien kregen zij een warm 
applaus. 
Het Rode Kruis is natuurlijk heel blij 
met zulke trouwe en loyale vrijwil-
ligers. Immers, zonder vrijwilligers 
bestaat er geen Rode Kruis! 
Het Rode Kruis kan extra vrijwilli-
gers altijd goed gebruiken! Ziet u 
het ook zitten om over 10 jaar in 
het zonnetje gezet te worden als ju-
bilaris? Neem dan contact op via 
aalsmeer.rodekruis@gmail.com 

Jongerendienst in LEG zondag
Baan7 met ex-voetballer
Aalsmeerderbrug - Op zondag 1 
november is er om 19.00 uur een 
Baan7 jongerendienst in de Levend 
Evangelie Gemeente. Tijdens de 
avond is ex-profvoetballer Ardon de 
Waard aanwezig om te spreken over 
het thema ‘Superhero’. Het belooft 
weer een te gekke avond te worden 
waar jongeren elkaar kunnen ont-
moeten en meer over God kunnen 
leren. Ook de Baan7 band is weer 
van de partij en zal voor de nodige 
muziek zorgen. Spreker Ardon de 
Waard was tien jaar lang profvoet-
baller en speelde bij AZ, Heeren-
veen, Telstar en VVV-Venlo. Tijdens 
Baan7 zal hij meer over zijn carriè-
re vertellen, zijn geloof in God en de 

keuzes die hij maakte in de wereld 
van profvoetbal. Op dit moment is 
De Waard werkzaam in het voortge-
zet onderwijs als docent lichamelij-
ke opvoeding. Ook is hij bestuurslid 
van de stichting Geloofshelden. Wil 
je meer weten wat deze prof-voet-
baller te zeggen heeft over het the-
ma ‘Superhero’? Kom zondag dan 
naar Baan7. Na afloop van de avond 
is er nog gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten in het Baan7 café. Ieder-
een tussen 12 en 20 jaar is van har-
te welkom. 
Baan7 wordt elke eerste zondag van 
de maand gehouden in de Levend 
Evangelie Gemeente, Kruisweg 55 in 
Aalsmeerderbrug. 

Prijzen Zonnebloemloterij
Aalsmeer - De trekking van de 
winnende loten van de jaarlijkse 
Zonnebloemloterij heeft plaatsge-
vonden op maandag 26 oktober. Op 
5.020 loten vielen geldprijzen, waar-
onder de hoofdprijs van 15.000 euro. 
In het afgelopen half jaar verkoch-
ten vele duizenden Zonnebloem- 
vrijwilligers een kleine 1,1 miljoen 
loten. 
Op de volgende, door de afdeling 
Aalsmeer verkochte, loten is een 
prijs van 15 euro gevallen: 1071.009 
(verkocht in de Waterlelie),1071.436, 
1071.795 (verkocht tijdens Aalsmeer 
Roest Niet) en 1072.009.
Een aanzienlijk deel van de op-
brengst van de loterij is om de kos-
ten van aangepast vervoer en an-
dere voorzieningen te financieren. 

De meer dan 1.200 lokale Zonne-
bloemafdelingen in Nederland ge-
bruiken een deel van de totale lo-
terij-inkomsten voor de financiering 
van hun lokale activiteiten. De win-
nende lotnummers staan op www.
zonnebloem.nl/loterij. De uitslag is 
ook te vinden op NOS Teletekst pa-
gina 552 en op te vragen via het ser-
vicenummer 0900-0633 (35 cent per 
gesprek).
Bij de Zonnebloem draait het om 
mensen. Al 66 jaar. We zetten alles 
op alles om mensen met een licha-
melijke beperking een onvergetelij-
ke dag te bezorgen. Zodat ook zij 
volop van het leven kunnen genie-
ten. Daarom denken we altijd in op-
lossingen. Er kan zoveel meer dan 
je denkt.

‘Van Dam tot ziekenhuis’
Cheque van OSA voor 
ziekenhuis in Nigeria
Aalsmeer - Op 26 oktober is door 
de voorzitter van OSA en subsidie-
cheque uitgereikt aan de heer Hol-
ling van de Stichting Foundation 
Mission House. De stichting za-
melde geld in tijdens de van Dam 
tot Dam-loop in september via een 
sponsoractie onder het motto ‘Van 
Dam- tot-ziekenhuis’. Ook kwam 
een groep fietsers in actie voor ‘Van 
Dam-tot-ziekenhuis’. Het geld is be-
stemd voor aanschaf van elektra, 
waterleidingen en voor afwerking 

van muren, vloeren en plafonds van 
het ziekenhuis in aanbouw in Ado 
Ekiti in Nigeria. In Nigeria zijn veel 
arme mensen en dokter Dare is van 
plan om in het ziekenhuis ook arme 
mensen te helpen. Ook wil hij op-
leidingen gaan geven en onderzoek 
doen in zijn ziekenhuis. Meer infor-
matie is te vinden op de website: 
www.freewebs.com/gambiamission. 
Meer over stichting Ontwikkelings 
Samenwerking Aalsmeer is te vin-
den op www.osa-aalsmeer.nl.

Nu zoeken, volgende week inleveren

Sam’s Kledingactie voor 
dijken in Bangladesh
Aalsmeer - Ook dit jaar vindt de 
kledinginzamelingsactie van Sam’s 
Kledingactie voor Mensen in Nood 
plaats. Gebruikte kleding, schoeisel 
en huishoudtextiel kunnen op zater-
dag 7 november in gesloten plas-
tic zakken ingeleverd worden bij de 
Open Hof Kerk in de Ophelialaan 
van 9.00 tot 12.00 uur en bij de Ont-
moetingskerk in Rijsenhout van 9.00 
tot 11.00 uur. De opbrengst van de 
ingezamelde kleding gaat dit jaar 
naar een ontwikkelingsproject van 
Cordaid Mensen in Nood in Bang-
ladesh. Dit land heeft het grootste 
bewoonde deltagebied van de we-
reld: het Patuakhali district. Het land 
kampt met een regen- en cycloon-
seizoen van juli tot en met oktober. 
Dijken begeven het en hele stukken 
land worden door het water wegge-
spoeld. Resultaat: elk jaar verdrin-
ken er meer dan 8.000 mensen. En 
elke ramp weer verliezen mensen 
hun huizen en bezittingen. Dank-
zij kleding donatie aan Sam’s Kle-
dingactie kan Cordaid Mensen in 
Nood samen met lokale hulporga-
nisaties de kwetsbare dorpen be-
schermen. Er worden degelijke dij-
ken aangelegd en er wordt een pre-

ventieproject opgezet dat de be-
volking leert hoe zij zich voor kun-
nen bereiden op rampen, zodat ze 
die op eigen kracht kunnen door-
komen. Voor meer informatie over 
Sam’s Kledingactie en de gesteun-
de projecten kan gekeken worden 
op www.samskledingactie.nl of bel 
naar 073-6871060.

Zin-Inn over 
vluchtelingen

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
29 oktober, zal Désanne van Bre-
derode komen spreken over vluch-
telingen uit Syrië. Hierin wil ze be-
nadrukken dat vluchtelingen ge-
zien moeten worden als mensen, 
en niet als problemen of als een cri-
sis. Wat kunnen we voor de vluch-
telingen betekenen, terwijl we hun 
menswaardigheid in gedachte hou-
den? Een bijzonder actueel onder-
werp, waar zij graag met jullie van 
gedachte over wil wisselen. Désan-
ne van Brederode is een columnist, 
schrijver en bestuurslid bij het Sy-
risch comité. De lezing begint om 
20.00 uur, vanaf 19.30 uur is de zaal 
open voor koffie en thee. Voor de 
lezing wordt een vrijwillige bijdra-
ge van 5 euro gevraagd. Locatie: 
Doopsgezinde gemeente Aalsmeer 
in de Zijdstraat 55.

Inloop Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 4 november 
is in de Oost-In van 9.30 tot 11.30 
uur gelegenheid voor inloop en ont-
moeting. De koffie en thee staan 
klaar en het is gezellig. Iedereen is 
welkom in de Oost-Inn in de Mika-
do aan de Catharina Amalialaan 66.
Voor inlichtingen: 0297-325636 of 
0297-321636 of kijk op oosterkerk-
aalsmeer.nl. Oud papier in 

Rijsenhout
Rijsenhout - Zaterdag 31 okto-
ber gaan de leden van Drumfanfare 
Melomanie en Handboogvereniging 
Target weer huis aan huis oud pa-
pier ophalen. De lopers hopen na-
tuurlijk weer op medewerking van 
alle inwoners door het papier in til-
bare dozen aan de rand van de weg 
te plaatsen. De opbrengst van het 
oud papier komt ten goede aan bei-
de verenigingen. De volgende op-
haalronde is 28 november.

MS Fonds zoekt collectanten

IJsvogeltjes 
vissen in tuin

Aalsmeer - “Deze twee juweel-
tjes komen iedere dag om wat jon-
ge visjes uit de vijver in onze tuin aan 
de Oosteinderweg te vissen. In deze 
somber wordende dagen een verrij-
king om deze foto te laten zien. De 
IJsvogeltjes zijn net diamanten die af 
en aan vliegen”, aldus G.W. Karssing.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 4 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.

Dinsdag Open Hof kerk
In de Open Hof kerk aan de Opheli-
alaan wordt iedere dinsdag een kof-
fie-inloop gehouden. De aanvang is 
10.00 uur. Ingang aan Sportlaan 86.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 

751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. ds. H. van Winkelhoff, 
Wateringen en 16.30u. met ds. C. 
van Atten uit Leiden. Woensdag 4 
nov. Dankdag, dienst 19.30u. ds. J. 
Trommel.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Za-

terdag 17u. in Kloosterhof Woord- 
en gebedsdienst. Zondag 9.30u. in 
Karmelkerk eucharistieviering met 
Samuel m.m.v. Karmelkoor. Om 
14u. Poolse dienst met Krzysztof. 
Woensdag 4 nov. 9.30u. Eucharis-
tieviering in Karmelkerk.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag geen 

dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met mw. A.M. 
Creemer, Kudelstaart.

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

Zondag 10u. dienst met dhr. R.J. 
van Duyn, Aalsmeer.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. Zon-

dag 9.30u. viering met m.m.v. koor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteun-

punt Seringenhorst, Parklaan 27. 
Op dinsdag 11 november met 
Hoite Slagter: Het evangelie van 
Lucas.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw He-

liomare, Zwarteweg 98. Maandag 
2 november om 20u. met evang. 
Kees Goedhart.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag van 10 
tot 11u. En dinsdag van 18 tot 21u. 
Kabel 99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Wellantcollege, Thijsselaan 18. 

Zondag dienst om 10u. met Piet 
Passchier. 

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag dienst om 10u. Spreker: 

Johan Leeuw. Babyoppas en kin-
derwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

diensten om 10u. en 16.30u. met 
ds. M. Hogenbirk. Oppasdienst 
kinderen 0-3 jaar en zondags-
school voor jeugd basisschool. 
Woensdag 4 nov. Dankdag, dienst 
19.30u. met ds. M. Hogenbirk.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Liesbet Geijlvoet. Collec-
te: Gemeente 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. dienst met ds. T.H.P. 
Prins. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag om 10u. dienst met dhr. 
A. van Heusden, Driebergen. Or-
ganist: F. van Santen. Om 18.30u. 
zangdienst met D.W. Vollmuller. 
Woensdag 4 nov. Dankdag, dienst 
19.30u. met ds. Z. de Graaf uit 
Katwijk.

- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag om 10u. dienst met 
ds. G. Frederikze, Ermelo. Orga-
nist: J. Terlouw. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst met 
dovenvertolking en vertaling in 
Engels. Spreker: Martijn Piet. Ba-
byoppas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. 

Zondag 
1 november 









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

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

PROCEdURE 
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 heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 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 binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk 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 don-
derdag 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 vergun-
ningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van 
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd be-
roepschrift 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 bur-
gemeester 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.

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Chrysantenstraat 43 (Z-2015/057339), Vieren van de 

laatste werkdag, ontvangen 20 oktober 2015
- Rozenplein (Z-2015/057699), Concert van de band X-

mas, ontvangen 22 oktober 2015
- Ecuadorlaan (Z-2015/057758), Kerstboomverbranding, 

ontvangen 22 oktober 2015

COLLECTES

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

Collectevergunning (verleend)
- Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2015/054701), Collecte 

ten behoeve van Stichting Oranje Fonds, verleend 20 ok-
tober 2015

- Kudelstaart (Z-2015/051727), Collecte ten behoeve van 
de Sinterklaasintocht, verleend 23 oktober 2015

VENTVERgUNNINg (VERLEENd)

Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2015/053223), ten behoeve 
van de verkoop van blikjes frisdrank, vers- en verpakt ijs, 
voor de periode van 2016 tot 2021 van 1 maart tot 1 novem-
ber op dinsdag, woensdag en zaterdag, verleend 27 oktober 
2015

dRANK- EN HORECAVERgUNNINg (AANVRAgEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is aangevraagd:
- Uiterweg 263 (Z-2015/057700), Watersportvereniging 

Schiphol, ontvangen 27 oktober 2015

TER INZAgE

t/m 26-11-15: ontwerp omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Uiterweg-Pla-
soevers 2005 e.o.” en het bestemmingsplan 
“Woonarken”, Uiterweg 417c ws 2 (met bij-
behorende stukken)

Officiële Mededelingen
29 oktober 2015

BEKENdMAKINgEN SNEL EN MAKKELIjK TE VINdEN OP 
www.OVERHEId.NL

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft 
aangevraagd? de gemeente vindt het belangrijk u goed 
te informeren over zaken die uw directe leefomge-
ving aangaan. Vanaf 4 november publiceert gemeente  
Aalsmeer alle officiële publicaties en bekendmakin-
gen op www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van  
www.overheid.nl.
Hoe blijft u op de hoogte? 
U kunt vanaf 4 november op meerdere manieren op de hoog-
te blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net 
wat u prettig vindt. 

- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik 
op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar 
vindt u uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoe-
ken en directe links naar deze website. U kunt zoeken op 
postcode, maar ook per thema of op de kaart; 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie 
over bekendmakingen per email; 

- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en 
u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. U 
geeft zelf aan over welke locatie u op de hoogte gehou-
den wilt worden en tot op welke afstand u meldingen wilt 
ontvangen De app van de overheid heet ‘Officiële Bekend-
makingen’. U kunt ook de zogenaamde OmgevingsAlert 
app installeren.

- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog 
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de 
balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle 
omgevingsvergunningen opvragen en inzien. 

VANAF 1 OKTOBER 2015 IS dE dIENSTVERLENINg 
BIj dE BALIE BOUwEN & VERgUNNINgEN EN BALIE 
BEdRIjVEN gEwIjZIgd

U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens 
de openingstijden zonder afspraak terecht voor:
-  het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het 

archief;
-  algemene informatie over bouwprojecten en bestem-

mingsplannen; 
-  dossiers die ter inzage liggen.
Voor vragen over vergunningvrij bouwen kunt u 24 uur per 
dag terecht op www.omgevingsloket.nl. 

Voor al uw overige vragen, zoals adres specifieke en speci-
alistische vragen over onder andere bouwen, bedrijven en 
bestemmingsplannen kunt u een afspraak maken via 020–
5404911.

dE SNOEIBOOT VAART wEER UIT

Op de zaterdag 7 november 2015 vaart de snoeiboot weer uit 
om eilandeigenaren op de Westeinderplas de mogelijkheid te 
geven hun snoeihout gratis en op een verantwoorde manier 
af te voeren. 

De boot ligt weer op de vertrouwde locaties:
09.00-12.00 uur: Schuilhaven de Winkel 
   aan de Grote Poelzijde 
13.00-16.00 uur:  Baggerdepot Otto 
   aan de doorgang Grote Brug 

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

MELdINgSPLICHT VOOR EVENEMENTEN 2016 
(> 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 2016. Op basis hiervan kan 
er beter worden ingespeeld op knelpuntperiodes.

Evenementen die plaats zullen vinden in het jaar 2016 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 2015 zijn gemeld bij 
de gemeente Aalsmeer.

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

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

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 dE COMMISSIEVERgAdERINg 
OVER EEN gEAgENdEERd ONdERwERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. 
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via 
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

OVERIgE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening, 
jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do. 08.30-17.00 uur 
vr 08.30-12.30 uur 

Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.

Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

SERVICELIjN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of 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.

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.

- Tijden van het evenement
- Aanwezigheid van het aantal personen op het piekmo-

ment
- Aanwezigheid van het aantal personen gedurende de ge-

hele dag

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

Voor nadere informatie: www.aalsmeer.nl of afdeling Veilig-
heid, Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (020) 
5404911. 

* Een risicovol evenement hangt af van meerdere factoren. 
Denk b.v. aan de aard en omvang van de activiteiten, de 
te verwachten overlast, het publiek dat op een evene-
ment 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 stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Helling 33 (Z-2015/057298), het maken van een con-

structieve doorbraak tussen de keuken en de woonkamer 
op de begane grond van de woning (ontvangen 20 okto-
ber 2015);

- Spoorlaan 25 (Z-2015/057618), het plaatsen van een 
container, schaftwagen en toilet t.b.v. buitenschilder-
werk (ontvangen 22 oktober 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Rietwijkeroordweg 52 (Z-2015/057853), het veranderen 

van het bedrijf (activiteitenbesluit) (ontvangen 26 okto-
ber 2015);

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:
- Dorpsstraat 45, 45A en 45B (Z-2015/050111), het split-

sen van een bestaande woning in drie zelfstandige wo-
ningen (verzonden 27 oktober 2015);

- Ophelialaan 89a en 91 (Z-2015/050666), het kamerge-
wijs verhuren van totaal 9 kamers aan 8 arbeidsmigran-
ten per woning (verzonden 22 oktober 2015).

weigering omgevingsvergunning *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. 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.
- Boomgaard 87 (Z-2015/030765), het plaatsen van een 

carport voor een garage (verzonden 21 oktober 2015);
- Oosteinderweg 539 (Z-2015/047109), het afwijken van 

het bestemmingsplan t.b.v. het gebruik van een loods 
voor opslag (verzonden 22 oktober 2015);

geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Hoofdweg 42 (Z-2015/052373), het oprichten van een 

inrichting (Activiteitenbesluit) (verzonden 20 oktober 
2015);

- Japanlaan 4 (Z-2015/053041), het oprichten van een 
inrichting SFG BV (Activiteitenbesluit) (verzonden 21 ok-
tober 2015);

- Japanlaan 4 (Z-2015/053053), het oprichten van een in-
richting Bakkerland (Activiteitenbesluit) (verzonden 21 
oktober 2015);

- Machineweg 45-47 (Z-2015/051139), melding brandvei-
lig gebruik m.b.t. huisvesting arbeidsmigranten (verzon-
den 23 oktober 2015);

- Stommeerweg 72 (Z-2015/055902), het oprichten van 
een inrichting (Activiteitenbesluit) (verzonden 21 okto-
ber 2015.

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 com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website 
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie 
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het 
raadhuis 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.

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

VOOR MEER INFORMATIE: www.AALSMEER.NL

Handreiking voor nieuw 
luchthavenindelingsbesluit
Aalsmeer - De luchthaven Schip-
hol is één van de belangrijke econo-
mische motoren van onze nationale 
en regionale economie. De bijdrage 
van de luchtvaart aan de werkgele-
genheid en het internationale ves-
tigingsklimaat in de regio is groot. 
Helaas heeft de nabijheid van de in-

ternationale luchthaven ook minder 
positieve kanten. 

Om de belangen van de luchthaven 
en de omgeving ook in de wetge-
ving beter op elkaar af te stemmen 
hebben de gemeenten in de regio 
Amstel- en Meerlanden (Aalsmeer, 

Amstelveen, Diemen, Haarlemmer-
meer, Ouder-Amstel en Uithoorn) 
het initiatief genomen om het Mi-
nisterie van Infrastructuur en Milieu 
een handreiking te doen voor het in 
2016 vast te stellen nieuwe Lucht-
havenindelingbesluit. Deze hand-
reiking heet: ‘Naar een nieuw Om-
gevingswet proof Luchthaveninde-
lingsbesluit’. In samenwerking met 
juridisch adviseurs van advocaten-
kantoor Stibbe is de afgelopen peri-
ode gewerkt aan deze handreiking. 
Centraal hierin staat de noodzaak 

om bij ontwikkelingen in de omge-
ving van de luchthaven een brede, 
integrale afweging van alle belan-
gen te maken. De handreiking is erg 
juridisch van aard en neemt geen 
standpunt in over de beleidsinhou-
delijke vraagstukken of discussie-
punten die tussen de omliggende 
gemeenten en het Rijk spelen. Wet-
houder Tom Verlaan: “Bij de lucht-
haven en het Rijk vragen wij perma-
nent om aandacht voor de leefbaar-
heid in Aalsmeer. Daarnaast heb-
ben de gemeenten in de Amstel- en 

Meerlanden regio in deze handrei-
king een concrete voorzet gedaan 
waarin aan de ene kant rekening 
gehouden wordt met de luchthaven 
en aan de andere kant ook zeker de 
belangrijkheid en het belang van de 
omliggende gemeenten duidelijk 
wordt. Groei van de luchthaven ver-
oorzaakt ook groei in de regio. 

Alleen als we dit goed op elkaar af-
stemmen kunnen de luchthaven en 
de omgeving elkaar versterken en 
aanvullen.”

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/
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Muziek/Theater
Vrijdag 30 oktober:
* Energieke rock van band Dynamic 
Gentlemen in de Bok, Dreef, 21u.
Zaterdag 31 oktober:
* Concert Koninklijk Toonkunst-
koor in De Bloemhof, Hornweg van-
af 20.15u.
* Interkerkelijk Koor Aalsmeer in 
Open Hof kerk, Ophelialaan v/a 20u.
Zondag 1 november:
* JJ Sharp met topband in The 
Shack, Schipholdijk 253b in Oude 
Meer vanaf 16u.
* Trio Zazi bij Bob & Gon in The Club 
in Studio’s Aalsmeer vanaf 15.30u.
* Zangeres Colette Wickenhagen 
met saxofonist Robert Tuinhof bij 
Nieuwe Meer, Stommeerweg, 16u.
Woensdag 4 november:
* Baantjer Live in Crown Theater 
Aalsmeer vanaf 20u.
Donderdag 5 november:
* Cabaret van Jandino Asporaat in 
Crown Theater Aalsmeer vanaf 20u.
Zondag 8 november:
* Saxofonist DJ & performer Robby 
M in Westeinder Paviljoen v/a 16u.

Films/Toneel
Vrijdag 30 oktober:
* Bond Night in Crown Cinema rond 
première film James Bond vanaf 
18u. Film start 21.15u. Ook donder-
dag 29 oktober om 21.15u., zaterdag 
14.15u., zondag 20.15u. en maandag 
en dinsdag om 19.45u.
Zaterdag 31 oktober:
* Filmavond in cultureel café Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21u.
Dinsdag 3 november:
* Film met inhoud bij Zin-Inn Doops-
gezinde Gemeente, Zijstraat, 20u.
Zaterdag 7 november:
* Toneel door de Rijzenspelers ‘Alles 
voor de tuin’. Ook op 13 en 14 no-
vember. Start voorstellingen 20.15u.
* Revue ‘777’ door Toneelvereniging 
Kudelstaart in Dorpshuis v/a 20.15u. 
Ook op 13, 21 en 28 november.
Tot en met 8 november:
* Dagelijks films: Club van Sin-
terklaas, Hotel Transsylvanië, De 
Sneeuwkoningin, Speurtocht Keet 
en Koen, en De Boskampi’s. Voor 
volwassenen: Ja, ik wil, Still Alice in 
Crown Cinema, Van Cleeffkade.

Exposities
Zaterdag 31 oktober:
* Expositie over Tweede Wereldoor-
log en (nieuw) Haarlemmermeer-
se verzetshelden in Crash Museum 
in fort Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. 
Open van 11 tot 16u. 
31 oktober en 1 november:
* Thematentoonstelling ‘De Redding 
van Aalsmeer’ in Historische Tuin, 
ingang Praamplein. Open zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Zaterdag en zondag 
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van 
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag 
van 12u. tot 17u.
Tot en met 8 november:
* Expositie in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg met schilderijen en 
sculptures van 20 kunstenaars. Ie-
dere zaterdag en zondag 13 tot 17u.
* Olieverfschilderijen van Jannie 
Harting en foto’s Seringenpark van 
Sjaak Koningen in zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad. 

Tot en met 22 november:
* Tentoonstelling ‘Reizen’ door Jac-
kie Sleper in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: Donderdag tot en met 
zondag van 14 tot 17u. 
Tot begin januari:
* Expositie Bob v/d Heuvel in ge-
meentehuis. Schilderijen en portret-
ten. Te zijn tijdens openingstijden. 
* Expositie met 200 beroemde schil-
derijen van Rembrandt en meer in 
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. 

Diversen
Donderdag 29 oktober:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart van 13.30 tot 16.30u. Iede-
re donderdagmiddag.
* Lezing Desanne van Bredero over 
vluchtelingen uit Syrië in Doopsge-
zinde kerk, Zijdstraat 55 vanaf 20u. 
* Sjoelen bij BV Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
Vrijdag 30 oktober:
* Speelavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 31 oktober:
* Kaartmarathon bij buurtvereniging 
Hornmeer in buurthuis Roerdom-
plaan 3 vanaf 10u.
* Veiling in Historische Tuin, ingang 
Praamplein, vanaf 15u.
* Discozwemmen voor jeugd 6 tot 12 
jaar in De Waterlelie, Dreef in teken 
van Halloween van 19 tot 21u. 
Zondag 1 november:
* Kennis maken met mindfulness 
in The Beach, Oosteinderweg 247a 
vanaf 14u. Info: info@yogaletta.nl
Maandag 2 november:
* Bijbellezing ‘Hoe God verscheen in 
Saksenland’ in ‘t Baken, Sportlaan 
86 van 14.30 tot 16.30u.
* Veiling bij Postzegelvereniging in 
Parochiehuis, Gerberastraat v/a 20u.
* Speelavond Allen Weerbaar in Mid-
delpunt, Wilhelminastraat,19.30u.
Dinsdag 3 november:
* Koffieochtend in Open Hof kerk, 
ingang Sportlaan 86. Iedere dinsdag 
vanaf 10u.
* Darten in het Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.
Woensdag 4 november:
* Inloop en ontmoeting in Oost Inn 
in de Mikado, Catharina Amalialaan 
van 9 tot 12u. 
* Koffieochtend in de Spil, Ku-
delstaart vanaf 10u.
* Lezing kunstenaar Engelien v/d 
Weijden in ‘t Baken, Sportlaan 86 
vanaf 20u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Donderdag 5 november:
* Thema-avond ‘Karma, lot en rein-
cardinatie’ in dorpshuis De Reede, 
Rijsenhout vanaf 20u.
Zaterdag 7 november:
* Edelsmid en glaskunstenaar Bri-
gitta Seuters bij aanschuiftafel in 
Huiskamermuseum, Van Cleeffkade 
12 van 16 tot 18u.

Vergaderingen
Donderdag 29 oktober:
* Raadsvergadering in raadzaal, ge-
meentehuis vanaf 20u.
Maandag 2 november:
* Info-avond over bouw 9 woningen 
langs Hornweg in De Mikado, Ca-
tharina Amalialaan v/a 19.30u.
Maandag 9 november:
* Wijkoverleg Oosteinde over Lan-
delijk Gebied Oost met uitleg door 
wethouder in De Mikado, Catharina 
Amalialaan 66 van 20 tot 22u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

KOOPJE:

NIEUW: TIP:

Stevige lessenaar 
'Boston'
€ 29,95

Uitgebreid
assortiment 

muziek(les) boeken

Klassiek gitaar
'Gomez' 3/4

€ 69,-

Kleurige ukelele's
vanaf € 29,95

AANBIEDING:

AGENDA

‘Aalsmeer in Concert’ is 
voor herhaling vatbaar
Aalsmeer - De rode roos geschil-
derd door Bob van den Heuvel - ex-
posant in het gemeentehuis - leek 
wel speciaal te zijn gemaakt voor 
deze zaterdagavond 24 oktober. 
Prachtig uitgelicht completeerde 
het schilderij de klanken van trom-
petten, hoorns, klarinetten, fluiten, 
pauken en de rode rozen in haar 
en op kleding. Voor het eerst sinds 
de Aalsmeerse muziekgeschiede-
nis gaven drie Harmonie orkesten 
een concert in de burgerzaal van 
het gemeentehuis. Bij loting was 
het Aalsmeers Harmonie - dirigent 
Maron Teerde - dat als eerste de 
klanken liet kaatsen langs het gol-
vende plafond van ir. Berghoef. Het 
stuk ‘Persis’ klonk als heerlijke film-
muziek, fantasierijk en mooi uitge-
voerd. ‘Selecties from Starlight Ex-
press’ - geschreven door Andrew 
Loyd Webber en Richard Stilgoe - 
een leuk gekozen arrangement met 
een lekker swingende dirigent op de 
bok. In het derde en laatste stuk ‘The 
Phil Collins Collection’ waren maar 
liefst zeven tophits verwerkt. Het 
toegestroomde publiek kreeg alvast 
een mooi voorproefje, maar wie dit 
goed uitgevoerde concert heeft ge-
mist, krijgt een herkansing. Zater-
dag 14 november treedt Aalsmeers 
Harmonie op in The Beach. Ieder or-
kest kreeg dertig minuten speeltijd, 
tijdens de wissel was er voldoende 
gelegenheid elkaar te spreken en de 
kelen de smeren. 
Als tweede betrad muziekvereniging 
Flora Aalsmeer het podium. Leuk om 
ook zoveel jonge getalenteerde spe-
lers te zien! Flora Aalsmeer bracht 
een ode aan Jacob de Haan - een 
Friese componist - die in het land 
van de harmonie en fanfare een 

grote naam heeft. ‘Yellow Moun-
tains’ is een kort stuk, maar zo fan-
tasievol en op de aanwijzingen van 
dirigent Dick-Jan Veerbeek mooi 
strak gespeeld. In het ‘Adornia’ leek 
het wel alsof de wereld zich open-
de en een aantrekkelijke en lieflijke 
schoonheid toonde, evenals de don-
der en het geweld werd dit prach-
tig weergegeven. Het derde stuk ‘La 
Storia’ was een meeslepend bom-
bastische compositie met zwijme-
lende momenten. 
Als laatste was het podium voor 
Sursum Corda. Dirigente Elivera van 
Sloten wist haar orkest met veel ge-
voel voor theater goed aan te stu-
ren. ‘Crossroads’ is een aantrekke-
lijk concertwerk waarbij de koper-
blazers zich geheel konden uitleven. 
Bij het ‘Utopia’ - hetgeen Nergens-
land betekent - zag het publiek, 
door goed te luisteren, de mooist 
romantische filmbeelden aan zich 
voorbij gaan. En dan tot slot was 
er het ‘Glenn Miller in Concert’ die 
de harten van veel ouderen sneller 
deed kloppen.

“Volgend jaar weer”
Dat muziek maken met elkaar heer-
lijk is, werd deze avond nog weer 
eens benadrukt. Blije en tevreden 
hoofden verlieten het podium. Ie-
der orkest had een leuk repertoire 
opgebouwd en bleek goed in staat 
om een eigen geluid te laten horen. 
De eerste gezamenlijke uitvoering 
is zeer geslaagd en zeker voor her-
haling vatbaar. Daarover verschilde 
men niet van mening. “Volgend jaar 
weer! De zaal is zeer geschikt, goe-
de akoestiek, het is heerlijk om hier 
te spelen.” 
Janna van Zon 

Bond Night in Crown Bios
Aalsmeer - Menigeen staat te trap-
pelen om de nieuwe James Bond 
film te gaan zien. Vanavond, don-
derdag 29 oktober, gaat ‘Spectre’ 
dan eindelijk in première. Ook in 
Crown Cinema in Studio’s Aalsmeer 
aan de Van Cleeffkade. Om 21.15 
uur begint ‘Spectre’. Snel kaarten 
reserveren is een aanrader, de nieu-
we Bond film is populair. Vrijdag 30 
oktober organiseert Crown Cinema 
een Bond Night met rond 19.00 uur 
aanschuiven in restaurant ‘Down-
town’, genieten van een keuzeme-
nu om vervolgens vanaf 21.00 uur 
plaats te nemen in de bioscoopzaal 
met een drankje en popcorn. De film 
start om 21.15 uur. In de film zit een 
pauze van 15 minuten en is om on-
geveer 23.45 uur afgelopen waar-
na de pianobar nog geopend is voor 
een borrel. 
Voor wie vrijdagmiddag vrij heeft: 
Om 16.15 uur gaat deze dag het 
licht uit voor ‘Spectre’ Genieten van 
deze actiefilm kan ook zaterdag 31 

oktober om 14.15 uur, zondag 1 no-
vember om 20.15 uur en maandag 2 
en dinsdag 3 november vanaf 19.45 
uur.
‘Spectre’ in het kort: Door een mys-
terieus bericht wordt Bond gecon-
fronteerd met zijn verleden en moet 
hij een duistere organisatie ontmas-
keren. Terwijl M verwikkeld raakt in 
een politieke strijd om de Britse ge-
heime dienst te behouden, ontrafelt 
Bond gaandeweg de verschrikke-
lijke waarheid achter Spectre. Sam 
Mendes is terug als regisseur van 
Spectre en Daniel Craig is voor de 
vierde keer als 007 te zien. Spect-
re is geproduceerd door Michael 
G. Wilson en Barbara Broccoli. Het 
scenario is geschreven door John 
Logan, Neal Purvis en Robert Wade. 
Uiteraard trakteert Crown Cine-
ma dagelijks nog op tal van andere 
films. Kijk hiervoor op www.crown-
cinema.nl. Kaarten voor de films re-
serveren kan via info@crowncine-
ma.nl of bel 0297-753700.

‘JJ Sharp’ met topband in 
The Shack zondagmiddag
Oude Meer - Bekende gezichten in 
een verrassende nieuwe band aan-
staande zondag 1 november op het 
Shack podium. JJ Sharp (Jan Scher-
penzeel) bluesman van het eerste uur 
met ruim 45 jaar ervaring in diverse 
succesvolle formatives, maakt na 10 
jaar als frontman, zanger, harmonica-
speler, componist, tekstschrijver en 
de motor achter de Twelve Bar Blues-
band een doorstart met een nieuw 
repertoire en een verrassende bezet-
ting. De opzet was om een ander ge-
luid neer te zetten dan met 12BBB en 
dat is, mede dankzij de inzet van de 
overige bandleden, goed uitgepakt. 
JJ Sharp heeft een goed doorleef-
de bluesstem, daarbij zijn de vocalen 
zeer treffend, goed verstaanbaar en 
waar het nodig is voelbaar en dat is 
niet bij alle blanke zangers merkbaar. 
In combinatie met heerlijk mondhar-
monicawerk weet hij het publiek in 
extase te brengen. De complete rit-
mesectie heeft de overstap naar de 
JJ Sharp band gemaakt, en aange-
vuld met een sterk spelende saxo-
fonist is de band klaar om opnieuw 
het publiek voor zich te winnen. Gi-
tarist Randy Pears krijgt in deze nieu-

we formatie meer de ruimte om zijn 
solokunsten te laten zien. Hij speel-
de vroeger in de House-band van de, 
helaas te vroeg overleden Chicago-
Bluesgitarist Ronald Abrams. Onder 
de vleugels van JJ Sharp zal hij zijn 
missie als ‘must see, allround blues 
gitarist’ verder vorm gaan geven. 
Saxofonist Arjan de Swart, ook be-
kend als Pepperoni, speelt zowel so-
praan, alt, tenor en bariton sax, heeft 
inmiddels na 38 jaar saxen zeer veel 
praktijk ervaring. Hij speelde onder 
andere op het North See Jazz Festi-
val. Bassist Patrick ‘Sideburn’ Obrist 
ontving in 2012 een award voor bes-
te bassist, en speelde onder andere 
in Fat Harry & The Fuzzy Licks en de 
Robbert Fossen Bluesband. Samen 
met Jeffrey van Duffelen vormt hij 
de gedroomde ritmesectie. Drummer 
jeffrey van Duffelen is uitgegroeid tot 
een volwaardig sessie- en studiomu-
zikant die met vele grootheden heeft 
samengewerkt. The Shack gaat zon-
dag 1 november open om 15.00 uur, 
aanvang band 16.00 uur en de entree 
is 7,50 euro. Voor meer info: www.
the-shack.info Adres: Schipholdijk 
253b in Oude Meer.

Zondag jazz aan de haven
Aalsmeer - Wat een fantastische 
zangeres! Hoe komt het dat we nu 
pas van haar horen? En ze woont 
nog eens vlak om de hoek. Letter-
lijk. In Amstelhoek! Colette Wicken-
hagen was de grote verrassing die 
saxofonist Robbert Tuinhof introdu-
ceerde in Bacchus, als ‘grande fi-
nale’ van de Aalsmeerse Kunstrou-
te 2015. Er was een gelegenheids-
band samengesteld om Colette te 
begeleiden en het klikte enorm! De 
zangeres gaf aan hoe zij het wilde, 
dirigeerde en enthousiasmeerde de 
solo’s van de muzikanten en droeg 
met adembenemende improvisaties 
haar steentje bij aan het muzikaal 
avontuur dat zich in Bacchus vol-
trok. Hier meer van horen kan aan-
staande zondag 1 november. Jacht-
haven De Nieuwe Meer is allang 
niet meer de besloten club die het 
vroeger ooit geweest is en ‘wil meer 
aan jazz doen’. In samenwerking 
met Pierre Tuning van KCA worden 
er, zo mogelijk maandelijks, jazzcon-
certen georganiseerd – en wie kan 

je daarvoor als eerste beter vragen 
dan Colette Wickenhagen? Op zon-
dagmiddag 1 november om vier uur 
komt zij naar De Nieuwe Meer met 
een begeleidingsband onder leiding 
van Robbert Tuinhof, die nagenoeg 
dezelfde samenstelling heeft als bij 
dat opzienbarende optreden in Bac-
chus. Mis het pontje van Nieuwe 
Meer aan de Stommeerweg 2 niet. 
Toegang: uw gift.
Inlichtingen: Henny Essenberg tel. 
327698 of Pierre Tuning tel. 360355.

In sfeervolle Club van het Crown Theater 

Bob & Gon starten zondag 
seizoen met trio ‘Zazi’
Aalsmeer - Zondag 1 november 
beginnen Bob & Gon een nieuw sei-
zoen in The Club (onderdeel van het 
Crown Theater) dat door vele arties-
ten is gekozen tot het leukste kleine 
Theater van Nederland. Drie prach-
tige dames vormen het trio ‘Zazi’ en 
zij bijten het spits af. Hun optreden 
past exact bij de formule van Bob 
& Gon, heerlijke muziek een beet-
je folk een beetje sing a songwriter 
een beetje funkie en dat afgewis-
seld door leuke anekdotes. 
Evenals verleden jaar is er aan de 
wanden kunst te zien. Bob & Gon 
kozen bij deze eerste van de ko-
mende zes voorstellingen voor het 
werk van Ada Bruine de Bruin. Ada 
won de publieksprijs tijdens de ten-
toonstelling Amazing Amateurs de 

afgelopen zomer georganiseerd 
door KCA. Het door haar geschil-
derde zeehondje heeft dan ook een 
hoog ‘ach, wat lief’ gehalte en daar-
bij is het werk technisch knap ge-
schilderd. Ada neemt het publiek 
bij Bob & Gon aan de hand mee. 
De door haar geschilderde flora en 
fauna combineert mooi met de we-
reld van mooie teksten en heerlij-
ke muziek. Voor de voorstelling Ex-
clusief bij Bob & Gon zijn nog enke-
le kaarten te koop. Deze zijn te be-
stellen bij Espago in de Ophelialaan 
51 en het Boekhuis in de Zijdstraat 
12. De voorstelling begint om 15.30 
uur. Vanaf 15.00 uur staan gastheer 
en gastvrouw Bob & Gon klaar om 
de bezoekers van harte welkom te 
heten.

Veiling bloemen en bonen 
op de Historische Tuin
Aalsmeer - Zaterdag 31 oktober 
wordt er, zoals traditie op de laat-
ste zaterdag van de maand, weer 
een veiling georganiseerd in de His-
torische Tuin. Er worden ouderwet-
se troschrysanten, waaronder Men-
singsoorten, Stiense bonen met zoe-
te appeltjes en daarbij het recept, 
geveild. De producten worden deze 
dag op professionele wijze aan de 
man gebracht door Luus Hooyman 
als veilingmeester en Ruud Bartels, 
oud bloemeninkoper, als opsteker. 
De veiling begint om 15.00 uur.
Natuurlijk kan een bezoek aan de 
tuin gecombineerd worden met een 

bezoekje aan het Tuinhuis en tot 
het einde van dit seizoen is bij Oud 
Aalsmeer de tentoonstelling ‘De 
redding van Aalsmeer’ bezichtigen. 
De Historische Tuin is iedere dins-
dag tot en met vrijdag geopend van 
10.00 tot 16.30 uur en op zaterdag 
en zondag tussen 13.30 en 16.30 
uur. De entree is 4 euro voor vol-
wassen en 65+ers betalen 3,50 eu-
ro. Kinderen tot en met 12 jaar en 
houders van museumjaarkaarten 
hebben gratis toegang. De Histori-
sche Tuin is te bereiken via de brug 
aan het Praamplein. Voor informatie 
www.historischetuinaalsmeer.nl

Jacky Sleper in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Nog tot en met 23 no-
vember is een bijzondere tentoon-
stelling te zien in het Oude Raad-
huis in de Dorpsstraat. Kunstenaar 
Jackie Sleper leidt bezoekers, met 
haar tentoongestelde kunst, geïn-
spireerd op haar reizen naar Chi-
na, Mexico en India, door een blau-
we, gele en roze geschilderde ‘ka-
mer’. Zo worden de sferen van de 
drie landen ervaren.
Op een bijzonder en soms specta-

culaire manier vertaalt zij het door 
haar gevoel tijdens deze reizen! Het 
is een speciale en avontuurlijke be-
leving. In de boekjes behorend bij 
de tentoonstelling is informatie te 
lezen over de diverse kunstwerken.
Er zijn ook magazines te koop met 
prachtige foto`s over het werk van 
Jackie Sleper. Een aanrader! Te be-
zoeken iedere donderdag tot en met 
zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. 
De toegang is gratis.

Spanning, cabaret, jeugdvoorstellingen

Van alles in Crown Theater
Aalsmeer - De komende maand 
naar het Crown Theater gaan is een 
aanrader. Er is een ruime en geva-
rieerde keuze, voor elk wat wils en 
voor iedere leeftijd wat. Op woens-
dag 4 november ‘Baantjer Live2’, 
op donderdag 5 november cabare-
tier Jandino Asporaat met ‘Hoe dan 
ook’, op donderdag 12 november de 
musical ‘Spijt’, op zondag 15 novem-
ber Jochem van Gelderen met ‘Ver-
boden voor ouders’, op woensdag 

18 november muziektheaterproject 
‘Anthony Fokker’ en zaterdag 28 no-
vember Karel de Kok en de ‘Pakjes-
kluis van Sinterklaas’. Kaarten voor 
alle voorstellingen zijn verkrijgbaar 
via de website www.crowntheate-
raalsmeer.nl, via 0900-1353, maar 
ook via Espago, Boekhuis, Prime-
ra in Aalsmeer en Marskramer Ku-
delstaart. Kijk voor tijden en het vol-
ledige programma, tot en met 8 mei 
2016, op de website.

Toneelvereniging Kudelstaart met
Revue ‘777’ in Dorpshuis
Kudelstaart - De spelers van To-
neelvereniging Kudelstaart zijn bij-
na klaar voor opnieuw een spette-
rende revue. In het kader van het 
lustrum 777 jaar Kudelstaart is een 
revue geschreven rondom dit the-
ma. 
Zo kunnen bezoekers onder ande-
re sketches verwachten over de 7 
dwergen, wordt er gezocht naar de 
7 zonden, is er iemand compleet 
in de 7e hemel en bent u getui-
gen van een hilarische 77e verjaar-
dag fuif. Dit alles wordt afgewisseld 
met veelal bekende meezingers en 
spectaculaire dans acts. 
Wie bekend is met de revues van 
TVK weet al jaren dat het zeer ver-

makelijk is en dus niet gemist mag 
worden. Wie nog niet eerder ge-
weest is, nodigen de spelers van 
harte uit om zo’n ongedwongen 
avond uit met een gezellig drank-
je na afloop eens met eigen ogen te 
komen bekijken en beleven. 
De revue ‘777’ gaat zaterdag 7 no-
vember in première en wordt tevens 
gespeeld op vrijdag 13 en de za-
terdagen 21 en 28 november in het 
dorpshuis te Kudelstaart. De zaal-
deuren zullen om 19.30 uur open 
gaan en de voorstelling begint om 
20.15 uur. Kaarten zijn te koop bij 
Gall&Gall Kudelstaart en bakke-
rij Vooges in Aalsmeer centrum en 
kosten 10 euro per stuk. 
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Gerard Joling en hits Bob 
Dylan bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - De lokale omroep van 
Aalsmeer, Kudelstaart en omgeving 
verzorgt al bijna 25 jaar wekelijks 
zeer aantrekkelijke programma’s. 
Informatie, amusement, actualitei-
ten, human interest, sport, cultuur 
en nog veel meer. Ook komende 
week kunt u weer het nodige ver-
wachten van de vrijwilligers van Ra-
dio Aalsmeer. Maandag 2 november 
vanaf 19.00 uur zal het programma 
‘Door de Mangel’ de 100e gast ont-
vangen en dat wordt niemand min-
der dan de bekende Aalsmeerder 
Gerard Joling! Mocht u Gerard een 
vraag willen stellen, dan kunt u dat 
doen door een mailtje te sturen naar 
studio@radioaalsmeer.nl of via Twit-
ter: #DoordeMangel. 

Bond-toer
Donderdag 29 oktober zendt ‘Halte 
Zwarteweg’ geen interview uit, maar 
een uur lang is muziek te beluiste-
ren rond het thema James Bond. 

‘Let’s go’ belt met stoomboot
Joey en Kim sluiten de maand okto-
ber prettig af met ‘Let’s Go!’ Tussen 
18.00 en 19.00 uur op vrijdag 30 ok-
tober ontvangen zij weer gezellige 
gasten en hoor je favoriete muziek. 
Daniëlle komt langs met ‘Daniëlle’s 
Kinderkeuken’. Ze vertelt wat je alle-
maal kan doen met pompoen! Na-
tuurlijk kan je hem uithollen maar je 
kan er ook iets lekkers mee maken! 
Scoutinggroep Tiflo komt weer ge-
zellig langs. Zij hebben het zaterdag 
31 oktober erg druk met hun jaar-
lijkse actie. Ook heeft Kim een heel 
bijzonder telefoonnummer gekre-
gen welke weleens afkomstig kan 
zijn van de stoomboot! Van wie dat 
nummer is? 

Twitterhit
In Vrijdagavondcafé vanaf 21.00 uur 
ontvangt Ron, die deze week met 

Deborah presenteert ,onder ande-
re Hanbaltrainer René Romijn van 
handbalvereniging FIQAS over de 
prestaties van het heren 1 en da-
mes 1 team maar ook over een spe-
ciale actie die is opgezet voor de 
club. Verder de maandelijkse so-
cial media rubriek om exact 22.22 
uur van Deborah met al hetgeen 
opviel op Twitter, Facebook en lin-
kedin met vermelding van Aalsmeer 
of Kudelstaart. En natuurlijk is er 
de wekelijkse Twitterhit. Ron is op-
zoek naar jouw favoriete James 
Bond Filmtrack. Wat was jouw favo-
riet 007-hit? Geef het door via Twit-
ter: @vrij_avondcafé of via de Face-
bookpagina van Vrijdagavondcafé 
en maak kans op een set van 2 film-
kaarten in Bioscoop Aalsmeer om 
naar de film te gaan. 

Bob Dylan en politiek
Aanstaande zaterdag 31 oktober 
is het weer tijd voor een special bij 
‘Sem op Zaterdag’. Deze keer is Dick 
Kuin te gast bij Sem. Dick heeft mu-
ziek van songwriter Bob Dylan bij 
zich, zowel door Dylan zelf gezon-
gen als performers die Dylans mu-
ziek gecoverd hebben. Uiteraard 
aandacht voor het aandeel dat Bob 
Dylan heeft in de ontwikkeling van 
de Amerikaanse muziekcultuur. Het 
belooft een luisterenswaardig uur 
te worden zaterdag vanaf 11.00 uur. 
In het daarna volgend programma 
‘Aalsmeer Politiek’ (vanaf 12.00 uur) 
zal komende zaterdag de fractie van 
Aalsmeerse Belangen (AB) hun licht 
laten schijnen op de gemeentelijke 
politiek van afgelopen week. Radio 
Aalsmeer is de lokale omroep van 
Aalsmeer en omgeving. De omroep 
is te beluisteren via 105.9 FM in de 
ether, 99.0 FM op de kabel en via de 
livestream op de website: www.ra-
dioaalsmeer.nl. Volg Radio Aalsmeer 
ook op Twitter en Facebook Voorstelling 4 november Crown Theater

Peter Tuinman inspecteur 
De Cock in Baantjer Live

Aalsmeer - Peter Tuinman heeft een 
lange staat van dienst als acteur en 
toneelspeler. Momenteel staat hij 
op de planken met deel twee van 
Baantjer LIVE en is op 4 november 
te zien in Crown Theater Aalsmeer. 
We mochten hem een paar vragen 
stellen. Hoe hij aan deze prachtige 
rol gekomen was bijvoorbeeld. Tuin-
man: “Nou dat is wel heel bijzonder 
gegaan; wijlen Piet Römer, die na-
tuurlijk bekend stond als de écht De 
Cock mét C.O.C.K. heeft ooit eens la-
ten vallen dat hij Baantjer naar het 
theater wilde halen. Dat is er nooit 
van gekomen. Producent Erwin van 
Lambaart is dat te oren gekomen 
en heeft contact met de familie op-
genomen. Met name met Piet, de 
zoon van Peter. Over wie de rol van 
zijn vader dan moest spelen kwam al 
vrij snel mijn naam. Ik vond het wel 
een uitdaging. Ik moest natuurlijk 
aan het beeld voldoen dat de Neder-
landers hadden van de hoofdinspec-
teur, maar de eerste keer dat ik in de 
rol zat en opkwam moest zelfs Peter 
Römer even slikken. De gelijkenis is 
treffend. Missie geslaagd.” Peter Rö-
mer heeft ook een rol in het stuk. Hij 
speelt commissaris Buitendam. As-
sistent Vledder wordt gespeeld door 
de knappe Beau Schneider. Peter: 
“Naast de hoofdrolspelers is er een 
compleet nieuw team. Jonge men-
sen die verbazingwekkend goede 
acteerprestaties leveren moet ik zeg-

gen. Het is een compleet nieuw ver-
haal. Spannender dan de vorige keer. 
Je moet het ook niet zien als een 
normale theatervoorstelling. Je kunt 
als publiek meedoen om een moord 
op te lossen. Dat begint al bij aan-
vang en gaat door in de pauze. Het 
is echt iets unieks om mee te maken. 
Telkens wordt het publiek om advies 
gevraagd. Ook voor ons is het leuk, 
want het is iedere avond anders. We 
moeten flink improviseren.” Vanaf 
welke leeftijd is dit leuk? Peter: “Nou 
je moet niet met kleuters de zaal in-
komen, maar achtjarigen zullen het 
al begrijpen. Grappig om te zien dat 
kinderen heel goed meedoen, maar 
de hele zaal is betrokken hoor.”

Kaartjes 
Peter Tuinman is niet eerder in Crown 
Theater Aalsmeer geweest en heeft 
zin om er te spelen. “De studio’s ken 
ik natuurlijk wel, maar jullie theater 
nog niet. Spannend. Na de voorstel-
ling komen we graag naar de foyer 
om met mensen op de foto te gaan 
en om een drankje te doen.” Wilt u 
met Peter Tuinman, Peter Römer of 
Beau Schneider vastgelegd worden 
op de gevoelige plaat? Schaf dan nu 
uw toegangskaartjes aan via www.
crowntheateraalsmeer.nl of via de 
verkooppunten Espago, Het Boek-
huis en Primera in Aalsmeer, Mars-
kramer in Kudelstaart, Ten Hoope in 
Uithoorn en de Gemakswinkel in Lei-
muiden of aan de kassa van het the-
ater. Baantjer LIVE 2 wordt gespeeld 
op woensdag 4 november om 20.00 
en is een voorstelling die u beslist 
gezien moet hebben! 
Door Miranda Gommans 

Edelsmid Brigitta Sueters 
te gast bij aanschuiftafel
Aalsmeer - Zaterdag 7 november is 
edelsmid en glaskunstenaar Brigitte 
Sueters te gast bij de aanschuifta-
fel om te komen vertellen over haar 
werk. Brigitta houdt van barokke 
vormen en dat is duidelijk terug te 
zien in haar creaties. Haar sieraden 
toonde zij met veel succes op presti-
gieuze beurzen, maar omdat zij ook 
van verandering houdt, zijn er nu 
dan ook de kleurrijke glasschilde-
rijen. Hoe deze tot stand komen is 
de moeite van het luisteren waard. 
Haar transparante schilderijen zijn 
wonderschoon, met zoveel geduld 

en precisie gemaakt. Daarnaast 
heeft Brigitta geen alledaags leven 
achter de rug. Zij studeerde Japans, 
trouwde met een diplomaat woon-
de jaren op de Filippijnen en in New 
York. De liefde bracht haar naar 
Aalsmeer waar zij nu met haar ge-
zin woont. Zoon Sebastiaan is een 
muzikaal natuurtalent en haar echt-
genoot de pianist Adri Groenveld. 
Kortom, ook dit keer zal in Het Huis-
kamermuseum weer veel boeiends 
over de (aanschuif)tafel komen. Het 
adres is van Cleeffkade 12a, de tijd 
van 16.00 tot 18.00 uur. 

Aalsmeer - Op zaterdag 31 okto-
ber geeft het Interkerkelijk Koor 
Aalsmeer een concert ter gelegen-
heid van haar 15 jarig bestaan in de 
Open Hof kerk in de Ophelialaan. 
Aan het concert verlenen de Her-
man Singers medewerking, evenals 
organist Theo Griekspoor, een kla-

Drie avonden toneel in De Reede
De Rijzenspelers speelt 
‘Alles voor de tuin’
Rijsenhout - ‘Alles voor de tuin’, van 
Edward Albee wordt het blijspel dat 
de Rijzenspelers op 7, 13 en 14 no-
vember gaan opvoeren in dorpshuis 
De Reede in Rijsenhout. Een uitda-
ging, zoals de Rijzenspelers meer-
dere uitdagingen zijn aangegaan 
zoals ‘Wachten op Godot’ en ‘Za-
delpijn en ander damesleed’. Stuk-
ken van allure welke met veel suc-
ces werden opgevoerd door deze 
veelzijdige vereniging. ‘In alles voor 
de tuin‘ draait het om status en geld 
en een mooie, maar flinterdunne en 
bedrieglijke buitenkant. Richard en 
Jenny leven boven hun stand. Het 
groene gras bij de buren blijkt een 
belangrijke drijfveer te zijn. Om ge-
lukkig te zijn moet je immers in een 
duur huis wonen met een prachti-
ge tuin en lid zijn van een dure club. 
Jenny wil er wel een baantje bij. Ri-
chard, behoudend als hij is, vindt 
dat niks. Jack, een zeer rijke, enigs-
zins excentrieke buurman (schildert 
portretten van vrouwen), wil wel 
meewerken aan een oplossing voor 
de financiële problemen van het 
echtpaar. Als de buren dan ook hun 
rol gaan meespelen, blijkt dat ‘schijn 
bedriegt’. Een thema dat in elk goed 
toneelstuk een hoofdrol speelt. 
Edward Albee staat bekend om 

zijn voorliefde om in de fatsoenlij-
ke wereld van de gegoede burgers 
te prikken. Albee breekt in 1963 in-
ternationaal door met ‘Who’s afraid 
of Virginia Woolf’. Uit al zijn stuk-
ken blijkt zijn interesse voor het fa-
len van menselijke relaties, hetgeen 
hij vooral toeschrijft aan de maat-
schappij. ‘Alles voor de Tuin’ (1968) 
is een onbarmhartige tekening van 
een hedendaagse ‘beschaafde’ sa-
menleving, waarin veel geoorloofd is 
om aan het alles zaligmakende geld 
te komen. Volgens de principes van 
Mevr. Spencer moet je ‘de dingen 
die moeilijk zijn om mee te leven, 
maar zien te vergeten’. Alles voor 
de tuin’ is niet zomaar een opper-
vlakkige zedenkomedie met wat ab-
surde plotwendingen. Het is een re-
gelrechte aanval op burgerlijke zelf-
genoegzaamheid, waarin de perso-
nages zich uiteindelijk verliezen in 
geldzucht, discriminatie, dronken-
schap en uiteindelijk in een cata-
strofe... De regie is in handen van 
Ton Offerman.
Kaarten zijn voor 10 euro verkrijg-
baar via de website: www.rijzenspe-
lers.nl, telefonisch: 0297-327840 of 
aan de kassa op de avonden van de 
uitvoering. Aanvang alle avonden: 
20.15 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.

Film met inhoud 
bij Zin-Inn

Aalsmeer - Lekker een avondje 
naar een film met inhoud? Kom dan 
naar de Film-Inn! De Zin-Inn van de 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer 
heeft op dinsdag 3 november weer 
een filmavond. De Zin-Inn toont een 
aantal keer per jaar filmhuisfilms 
en biedt mogelijkheid tot discussie 
achteraf. Voor informatie over de ti-
tel of inhoud van de film en de film-
agenda kan een mail gestuurd wor-
den naar filminn@dgaalsmeer.nl. 
De vrijwillige bijdrage is 5 euro per 
persoon, inclusief koffie of thee. De 
zaal is open vanaf 19.30 uur. De film 
begint om 20.00 uur. Adres: Doops-
gezinde kerk, Zijdstraat 55.

Aalsmeer - Een oproep aan in-
woners Aalsmeer: “Ga eens naar 
Crown Cinema. Ik had afgelopen 
zondag een uurtje over en ben naar 
de film Pan geweest. Drie dimensi-
onaal, dus je ziet de dingen ‘echt’ 
op je afkomen. Aardige jongeman 
die de kaartjes verkocht. De film 
was in de grote zaal met 720 stoe-

Lezing Engelien 
in Het Baken

Aalsmeer - Op woensdag 4 novem-
ber is Engelien van der Weijden uit 
Kudelstaart te gast in de Open Hof 
Kerk. Zij is bekend in de Aalsmeer-
se Kunstkring en neemt deel aan de 
Kunst-route van Aalsmeer en aan 
die van Zijdelveld-Uithoorn en aan 
vele andere exposities. Ze heeft veel 
opgestoken bij verschillende oplei-
dingen en werkzaamheden, maar 
lange tijd heeft ze geschilderd van-
uit het ‘niet weten’. Zij werkt puur op 
inspiratie. De laatste jaren komt de-
ze inspiratie vooral uit Bijbelse tek-
sten en gebeurtenissen, zoals Psal-
men, Hooglied en de kruisiging van 
Jezus. Aan de hand van dia’s en 
meegebrachte schilderijen en teke-
ningen vertelt Engelien over de ver-
andering in haar leven als kunste-
nares en over haar mooie kleurrij-
ke werk. Meer over Engelien is te 
vinden op www.engelienvanderwe-
ijden.nl. Aanvang 20.00 uur, inloop 
met koffie of thee vanaf 19.45 uur 
in Het Baken, ingang Sportlaan 86. 

Hoe konden zij dit begrijpen?
Aalsmeer - De toenemende dodental aan de buitenmuren van Fort 
Europa schokt de publieke opinie diep. De Belgische dichter des Va-
derlands Charles Ducal heeft het niet over mensensmokkelaars, maar 
richt de lamp op onze beschaving. Recht op migratie is een fundamen-
teel mensenrecht. In theorie. Elke verdronkene – horen we het? – is 
een schreeuw om minder eigenbelang en meer geweten. 
Michelle De la Haye

Hoe konden zij dit begrijpen?
Aan land gegaan toen zij huizen zagen en afleidden dat daar mensen woonden.
Aan wie men een brood kon vragen, water, een bed, een bussel stro desnoods.
Die wilden luisteren naar hun verhalen met geduldige oren en een warm oog.
Maar welke god had deze wezens geschapen, die van hun angst de bewijzen 
vroegen.
Hun wanhoop afwezen op grond van artikel zoveel?
Die hun boot weer de storm in joegen?
Hoe konden zij weten dat dit het deel van de wereld was dat zich zat had 
gegeten, aan de tafels die zij waren ontvlucht?
Hoe konden zij hopen het brood te zien breken?
De huizen stonden verzadigd
Met volle vuilnisvaten, gestoord in hun rust.
En eisten dankbaarheid voor elke kruimel van hun beschaving,
Zich van geen schuld bewust.

Charles Ducal 
België 1952

Kruisbestuiving kleuren en 
natuur in Historische Tuin
Aalsmeer - Het afgelopen jaar is 
er vanuit het Boekhuis een klei-
ne kleurgemeenschap in Aalsmeer 
ontstaan. Samen kleuren is enorm 
populair en leerzaam. Kleuren is 
een soort dagdromen, rustgevend 
en creatief. Kunstdocent Annefie 
van Itterzon ontwikkelde workshops 
over de symboliek van kleur. In haar 
lessen bespreekt ze de kleurkunst 
door de eeuwen heen. Ze zet daar-
mee hoog in en streeft naar een 
kruisbestuiving tussen kleurplaat, 
natuur en vrije expressie. Zo sluipt 
de creativiteit van de maker er van-
zelf in; kleurplaat of kunstwerk dat 
maakt niet uit. 
Om kleurcontrast te begrijpen wor-
den echte bloemen en planten on-
der de loep genomen. En waar kan 
dat beter dan op de Historische Tuin 

in Aalsmeer. Reden voor het nieuw-
sprogramma Een Vandaag om op 21 
oktober een item te maken over de 
kleurfans in Aalsmeer. In een plan-
tenkas werd een atelier ingericht, 
met bovenlicht op de spectaculai-
re kleuren van dahlia’s. De pente-
keningen uit het boek ‘Mijn Gehei-
me tuin’ van de Schotse kunstena-
res Johanna Basford, vallen samen 
met de sfeer op de Historische Tuin. 
Kleurfans in Aalsmeer van 8 tot 88 
jaar brachten hier verfijnd hun teke-
ningen tot leven.
Hersenwetenschapper Erik Scher-
der beweerde in Een Vandaag dat 
kleuren goed is voor het brein. Aan-
melden voor de winterworkshops 
kan in het Boekhuis van Aalsmeer. 
Deze zijn op 9 en 23 november en 
op 10 en 29 december.

Leer breien en haken bij 
de Werkschuit Aalsmeer
Aalsmeer - De cursus breien en 
haken gaat op maandag 9 novem-
ber van start bij de Werkschuit 
Aalsmeer. Breien en haken is een 
heel ontspannende bezigheid, het 
is gemakkelijk te combineren met 
gezelligheid. De mogelijkheden zijn 
eindeloos, een tas haken, een poef 
breien of zelf ideeën uitwerken. Met 
heel veel materialen valt er te brei-
en en te haken. Onder deskundige 
begeleiding van docente Inez gaan 
de cursisten aan de slag. De cursus 
bestaat uit vier lessen. Voor meer in-
formatie of inschrijving: www.gklein.
org/wsa of telefonisch Marion Buc-

kert: 06-11864861, Margot Tepas: 
06-12459347. 

Oproep: Ga naar Crown Cinema!
len. Ik was er en een moeder met 
haar zoontje. Binnenkort wordt hier 
de nieuwe James Bond gedraaid. 
Ga in eigen dorp naar de film. Het 
zou jammer zijn dat zo’n mooie lo-
catie niet behouden blijft door ge-
brek aan belangstelling.”
Jan Tas,
Uiterweg 131, Aalsmeer.

Interkerkelijk Koor in concert
rinettist, een fluitiste en een cellis-
te. Het concert begint om 20.00 uur 
en de toegang is gratis. Wel wordt 
een collecte gehouden om de kos-
ten te dekken. Het Interkerkelijk 
Koor Aalsmeer staat onder leiding 
van André Keessen. Iedereen is van 
harte welkom.

Veiling Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandagavond 2 no-
vember houdt Postzegelvereniging 
Aalsmeer een grote veiling in Het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat 
6. De avond begint om 20.00 uur, 
maar de zaal is al om 19.15 uur open 
om te kunnen kijken wat er op de-
ze avond aan postzegels en mun-
ten wordt aangeboden. Begonnen 
wordt met het aanbod van zo’n 200 
kavels Nederland, gebiedsdelen en 
vele leuke postfrisse series uit an-
dere landen. 
Vervolgens is er een fantastisch 
aanbod van ruim 130 kavels met al-
lerhande materiaal. Daaronder leu-
ke jaarsets met munten, verzame-
lingen van met een diversiteit aan 
postzegelboekjes, series, velletjes 
kinderblokken en velletjes kerst-
blokken. Uiteraard ontbreken in de-
ze veiling ook de – al dan niet ge-
vulde - stockboeken en albums niet. 
Daarnaast uiteraard de nodige en-
veloppen, FDC’s en partijtjes en ook 
veel kavels met kistjes en zakken 
(afgeweekte) zegels. Veel van de-
ze kavels hebben (te) lage inzetprij-
zen. Daarbij kavels waaraan u da-
gen, of wellicht weken, uitzoekple-
zier kunt beleven. In deze veiling zult 

u dan ook zeker wat van uw gading 
kunnen vinden. De complete vei-
linglijst staat op de website van de 
vereniging (www.postzegelvereni-
gingaalsmeer.nl) uiteraard met veel 
scans en foto’s van de aangeboden 
kavels. 

Verzameling Paddenstoelen
Verder zijn er circa 100 nieuwe stok-
boeken met zegels voor slechts 5 
cent om in te snuffelen. Ook kunnen 
op deze avond lootjes gekocht wor-
den voor een van de vele planten. 
Tevens is er een verzameling te zien 
van de heer van Meurs over ‘Pad-
denstoelen’. Echt de moeite waard. 
Er is uiteraard koffie en een drankje 
verkrijgbaar en er is volop parkeer-
gelegenheid, dus kom gerust langs. 

Zaterdag klassiek tijdens concert
Koninklijk Toonkunstkoor 
Aalsmeer in de Bloemhof
Aalsmeer - Het Koninklijk Toon-
kunstkoor Aalsmeer verzorgt za-
terdag 31 oktober een optreden in 
de Bloemhof. Het koor voert twee 
klassieke werken uit: van Joseph 
Haydn de Nelson-mis en van Wolf-
gang Amadeus Mozart het Requi-
em. Beide componisten konden 
het heel goed met elkaar vinden 
en zij beïnvloedden elkaar bij diver-
se composities, hoewel Haydn ruim 
30 jaar eerder was geboren. Haydn 
leefde lang genoeg om de verove-
ringstochten van Napoleon meege-
maakt te hebben en zijn Nelson-mis 
is dan ook opgedragen aan de En-
gelse admiraal, die de vloot van Na-
poleon wist te verslaan. Haydn zelf 
gaf de mis echter het motto mee: 
‘mis in angstige tijden’. Mozart werd 
slechts 35 jaar oud en hij was niet in 

staat om het requiem zelf te voltooi-
en, dat werd gedaan door Süssmayr 
op aanwijzingen en aantekeningen 
van Mozart. Het koor wordt begeleid 
door het Holland Symfonie Orkest 
en vier solisten verzorgen de solo-
zang: Henriette Feith (sopraan), Ar-
co Mandemaker (tenor), en Donald 
Bentvelzen (bas) waren al eerder in 
Aalsmeer te horen. Nieuw is Liduin 
Stumpel (alt). Het geheel staat on-
der leiding van dirigent Nico Philipp 
Hovius. De zaal is om half acht open 
en het concert zaterdag begint om 
20.15 uur. Bezoekers die met de au-
to komen kunnen gebruik maken 
van het parkeerterrein van de fir-
ma Burggraaf, ook aan de Hornweg. 
Het parkeerterrein van de Bloemhof 
is door werkzaamheden niet volle-
dig beschikbaar.





Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Winter bingo in wijkpunt ´Voor Elkaer’
Op donderdag 12 november is er een Winter bingo in wijkpunt `Voor 
Elkaer´ in Kudelstaart. Het begint om 14.30 en duurt tot ongeveer 16.30 
uur. De kosten bedragen € 10,00 p.p, maar dan heeft u ook wat! Deelna-
me aan de Bingo, dus geen losse loten verkoop en natuurlijk een kopje 
koffie of thee bij binnenkomst. Er zijn o.a twee dinerbonnen à €25,00 te 
winnen. En nog meer leuke prijzen in 5 bingo rondes Geeft u zich op? 
Dan kan dat bij één van de gastvrouwen of bellen met 0297820979.

‘Activiteiten inloopcentrum Kudelstaart!’
Donderdag 5 november a.s. hebben we vanuit het inloopcentrum Ku-
delstaart een Musica activiteit in het groot! We starten om 14.00 uur met 
koffie en van 14.30 - 15.30 uur gaan we kijken naar Dorus, de leukste 
sketches, filmfragmenten en liedjes van ‘onze gabber’. 
Kom gezellig langs! Deelname aan de activiteit is gratis. Consumpties 
zijn voor eigen rekening.
Het nieuwe jaar, 2016 komt alsmaar dichterbij. Om het nieuwe jaar 
kleurrijk en creatief in te gaan, starten we donderdag 5 november 
tijdens de creatieve activiteit, met het maken van een eigen kalender. U 
ontvangt een kalender op A3 formaat met leuke afbeeldingen, die geïn-
spireerd zijn op het populaire ‘kleuren voor volwassenen’ en ‘mandala’s’.
In de komende 7 weken kunt u zowel op het Inloopcentrum als thuis 
met uw eigen kalender aan de slag. Daarnaast bent u natuurlijk ook vrij 
om met een schilder- of tekenwerk aan de slag te gaan.
Wij vragen voor het gebruik van de materialen en de kalender 5 euro. U 
bent van harte welkom bij het Inloopcentrum Kudelstaart, donderdag-
ochtend 10.00-12.00 uur, gevestigd in het wijksteunpunt  ‘Voor Elkaer’. 
Bezoekadres Nobelhof 1, Kudelstaart. Tel. 06-83441313 voor meer 
informatie

Filmavond in Zorgcentrum Aelsmeer; Stiefbeen en zoon
Woensdag 4 november is er een filmavond van Stiefbeen en zoon 
´een avondje terug in de tijd´. Dit wordt gedraaid in de grote zaal van 

Zorgcentrum Aelsmeer. Om 19.30 uur zal de film van start gaan! Kent u 
ze nog? En vindt u het ook leuk om nog eens te bekijken, kom dan 

gezellig langs.

voor alle senioren vanaf 55+

Woningen in ‘hart’ Rijsenhout
Rijsenhout - In samenwerking met 
architectenbureau Visser en Bouw-
man heeft Janssen de Jong Project-
ontwikkeling het plan Rozenhof ont-
wikkeld. Op het voormalige Centu-
rion-terrein gaan 22 rijwoningen, 
2 nul-trede woningen, 8 bovenwo-
ningen en 2 commerciële ruimten 
gebouwd worden. Het plan scoort 
bijzonder goed op de onderdelen 

duurzaamheid en ruimtelijke kwa-
liteit. Met het plan Rozenhof wordt 
het terrein aan de Schouwstraat in 
het centrum van Rijsenhout heront-
wikkeld tot voornamelijk woning-
bouw. Het plein dat gerealiseerd 
wordt krijgt een dorps karakter met 
verschillende functies om zo goed 
mogelijk aan te sluiten bij het be-
staande centrum.

Winters plezier op Poldermeesterplein 
Schaatsen en meer vrijdag 
en zaterdag in Oosteinde
Aalsmeer - Komend weekend staat 
winkelcentrum Nieuw-Oosteinde 
niet in teken
van Halloween, maar in het te-
ken van winters plezier. Vrijdag 30 
en zaterdag 31 oktober ligt er een 
schaatsbaan op het Poldermees-
terplein. Van 15.00 tot 20.00 uur op 
vrijdag 30 oktober en van 10.00 tot 
16.00 uur op zaterdag 31 oktober 
kan eenieder hiervan gebruik ma-
ken.
Kom vrijdag of zaterdag met de hele 
familie naar het Poldermeesterplein, 
want rond de ijsbaan is er van al-
les te beleven. Restaurant 8cht van 
de Pontweg zorgt voor overheerlijke 

erwtensoep, warme chocomel, hot-
dogs en poffertjes. Ook zijn er di-
verse kraampjes met leuke artike-
len zoals: Anita’s Choice, Bizzy B, 
Herballife en andere, maar ook de 
winkeliers houden hun deuren open 
en trakteren op leuke aanbiedin-
gen. Het plein is inmiddels al voor-
zien van sfeervolle kerstverlichting, 
waardoor het ‘s avonds goed ver-
toeven en gezellig is op het Polder-
meesterplein. Kom schaatsen, ge-
niet van al het lekkers en profiteer 
van de diverse winteracties. De on-
dernemers van Nieuw-Oosteinde 
zien u graag dit weekend op ‘hun’ 
Poldermeesterplein.

Bloemschikken en performen
Kennis maken met Hana 
Ike Battle in Aalsmeer
Aalsmeer - Holland Web en de 
brancheorganisatie voor de groot-
handel in bloemen en planten VGB 
organiseren voor het eerst een Ha-
na Ike Battle tijdens de Trade Fair 
en IFTF op donderdag 5 en vrijdag 
6 november. In de Hana Ike Battle, 
overgewaaid uit Japan, vermaakt 
een groep arrangeurs het publiek 
met de meest verrassende bloem-
creaties. De Battle is een wedstrijd 
tussen telkens twee deelnemers 
die een vaas opmaken met, de de-
ze keer door Hilverda Kooij beschik-
baar gestelde, bloemen of plan-
ten. Met alleen een schaar moe-
ten de arrangeurs binnen vijf minu-
ten het arrangement maken. Vervol-
gens is het aan de toeschouwers in 
de zaal om te bepalen welke per-
formance ze het leukste vonden en 
wie de winnaar is. Tijdens de Hana 
Ike Battle gaan Japanse arrangeurs 
de strijd met elkaar en met Neder-
landse collega’s aan. Ook een aan-
tal niet-arrangeurs durft de uitda-

ging aan. De naam Hana (bloem) 
Ike (leven) staat voor passie en cre-
ativiteit met bloemen en dat is pre-
cies wat de deelnemers aan de Bat-
tle met elkaar gemeen hebben. De 
performance tijdens de Battle draait 
om snelheid, creativiteit en vernieu-
wing. De Europese Hana Ike Bat-
tle is een initiatief van Holland Web 
en de VGB in samenwerking met de 
Japanse Hana Ike Battle organisatie.
Veredelaars, bloemisten, handela-
ren en andere mensen met passie 
voor bloemen worden aangemoe-
digd om kennis te komen maken 
met deze vernieuwende manier van 
bloemschikken. Hana Ike Battle’s 
worden georganiseerd op donder-
dagmiddag 5 november om 14.00 
uur in het Flora Holland House op 
de Trade Fair in Aalsmeer en 15.30 
uur in het Auditorium van de IFTF 
in Vijfhuizen. En vrijdag 6 november 
om 12.00 uur bij Hilverda De Boer 
en om 18.00 uur in het Boerma In-
stituut, beiden in Aalsmeer. Heksen, duivels en griezels 

bij pompoenen speurtocht
Aalsmeer - Veel animo was er af-
gelopen zaterdag 24 oktober voor 
de pompoenen speurtocht van 
‘Meer Aalsmeer’ voor kinderen in 
het Centrum. Meer dan 140 jongens 
en meisjes kwamen met hun ouders 
naar het dorp om deel te nemen 
aan deze activiteit in het teken van 
Halloween. Een groot aantal kwam 
verkleed en omdat bij Halloween 
griezelen hoort was het dorp in de 
middag goed gevuld met heksen, 
spookjes, duiveltjes en andere grie-
zels. Voor aanvang van de speur-
tocht kregen alle deelnemers een 
‘tattoo’ van een spin op hun wangen 
geschilderd. Spannend! 
Voor de zesde keer vond de speur-
tocht in de winkelstraten plaats en 
het was opnieuw een gezellig feest! 
In verschillende etalages waren 
pompoenen verstopt en deze moes-
ten gevonden worden door de jon-
gens en meisjes. Vrolijk gingen al-
len op pad met op zak of in de hand 
een zakje griezelsnoep, waarop ge-
trakteerd werd bij aanmelding in de 
deelnemerskraam. En er was nog 
meer lekkers. Bij de slager kon ver-
se pompoensoep geproefd worden 
en bij de ijssalon pompoenijs, ook 
door ‘grote’ bezoekers. 

Hoofdprijs voor Joey
Bijna alle kinderen wisten alle pom-

poenen te vinden. Direct na afloop 
van de speurtocht werden de prijs-
winnaars getrokken en gebeld. De 
prijzen die beschikbaar waren ge-
steld door de deelnemende winke-
liers in Aalsmeer Centrum, konden 
zaterdagmiddag meteen opgehaald 
worden. De hoofdprijs, vier toe-
gangskaartjes voor Artis, is gewon-
nen door de zesjarige Joey Spar-
naaij uit Aalsmeer. Hij was heel blij 
met zijn prijs, maar ook de vele an-
dere prijzen zoals kaartjes voor het 
Crown Theater, pannenkoeken eten, 
een fietscomputer, een fotoshoot, 
kappersbon en een taartje vielen in 
de smaak bij de prijswinnaars. 

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Shoppen, beleven en genieten
Ladies Event voor goed 
doel in de Emergohal
Amstelland - Aanstaande zondag 
1 november vindt de jubileumedi-
tie plaats van het Amstelveens La-
dies Event in de Emergohal te Am-
stelveen. Het evenement biedt alles 
voor de vrouw met ruim 100 beurs-
stands, demonstraties, modeshows, 
dans en muziek, workshops en fo-
tomomenten. En de toegang is gra-
tis! Dit jaar heeft het evenement een 
heel speciaal doel, namelijk geld in-
zamelen voor de Nederlandse Cys-
tic Fibrosis Stichting (NCFS). Cys-
tic Fibrosis, oftewel taaislijmziekte, 
is een erfelijke, progressieve ziek-
te met beperkte levensverwachting. 
Vooralsnog is er geen medicatie om 
te ziekte te stoppen. 
Er wordt wel volop onderzoek ge-
daan, maar hier is geld voor nodig. 
Interesse om onderzoek te steunen 
of meer weten over Cystic Fibrosis? 
Neem dan een kijkje op www.ncfs.nl 
of SMS nu ‘Amstelveen’ naar 4333 
en doneer 2 euro aan het onderzoek 

naar medicatie voor Taaislijmziekte. 
Honderd procent van iedere dona-
tie gaat naar het onderzoek en le-
vert een waardevolle bijdrage aan 
een beter leven. 
Het Amstelveens Ladies Event is 
open van 12.00 tot 17.00 uur voor ie-
dereen; man, vrouw, jong en oud. 
Natuurlijk vind je er make-up, huid-
verzorging, kleding en sieraden, 
maar het aanbod is veel groter. Zo is 
er ruimte voor coaching en een spi-
ritueel advies en zijn er tal van ver-
rassingen. Ook voor de vrijetijdsbe-
steding en het interieur is dit eve-
nement het goede adres. Met recht 
één van de leukste uitjes in de re-
gio om te shoppen, te beleven en te 
genieten. Kijk op www.amstelveen-
saladiesevent.nl voor de complete 
lijst met exposanten, het program-
ma en de beursplattegrond. Beleef 
een gezellige middag uit op het Am-
stelveens Ladies Event en steun het 
goede doel.

Jaarlijkse vlootschouw Meerlanden
Gladheidbestrijders klaar 
voor het winterseizoen
Rijsenhout - De afgelopen week 
vond bij Meerlanden in Rijsenhout, 
Hillegom en Lisse de jaarlijkse vloot-
schouw van het materieel voor de 
gladheidbestrijding plaats. Dit ma-
terieel wordt ingezet op de we-
gen en fietspaden in de gemeen-
ten Aalsmeer, Bloemendaal, Haar-
lemmerliede en Spaarnwoude, Haar-
lemmermeer, Heemstede, Hillegom 
en Lisse en bij bedrijven in deze re-
gio. Samen met leverancier Schuite-
maker controleerden de chauffeurs 
en coördinatoren al het materieel op 
een goede werking. Hierna bouwden 
de chauffeurs hun voertuigen op met 
de strooimachines en reden ter con-
trole de verschillende strooiroutes. 
Met het uitzetten van ruim 250 zout-
kisten in Aalsmeer, Haarlemmermeer 
en Heemstede in de komende we-
ken en het aanvullen van de voorra-
den strooizout en pekelwater is het 
team klaar voor het komende winter-
seizoen.
 
Samenwerking
Ieder jaar voert Meerlanden vooraf-
gaand aan het zogenaamde glad-
heidseizoen een technische controle 
uit op de 55 weg- en fietspadstrooi-
ers. Vervolgens rijden alle chauffeurs 
hun strooiroute om te controleren 
of deze geen obstakels kent, die de 
gladheidbestrijding kunnen belem-
meren. In overleg met de coördinato-
ren en gemeenten worden deze rou-
tes vervolgens eventueel aangepast 
en vastgesteld. Meerlanden werkt in 
de gladheidbestrijding samen met 
onderaannemers PC van der Wiel, 
Vrijbloed Transport, Roodenburgh en 
De Jong Transport. Daarnaast wor-
den medewerkers van De Water-
wolf en de AM Groep ingezet bij het 
handmatig strooien op bijvoorbeeld 
bruggen. Bij extreem winterweer kan 
Meerlanden tenslotte een beroep 
doen op extra veeg- en borstelma-
chines van de Meerboeren.
 
Oog voor milieu

Ook in het bestrijden van gladheid 
is Meerlanden samen met de op-
drachtgevende gemeenten voortdu-
rend op zoek naar innovatieve ma-
nieren die minder impact op het mi-
lieu hebben. Een deel van het mate-
rieel rijdt op groengas, opgewekt uit 
GFT-afval. Daarnaast bestrijdt Meer-
landen de gladheid met de natzout-
methode en sproeit in Haarlemmer-
meer de fietspaden met pekelwa-
ter. Bij de natzoutmethode wordt het 
zout gemengd met pekelwater en op 
de wegen verspreid. Naast een be-
tere werking is hierbij minder zout 
nodig. Het water voor deze metho-
de haalt Meerlanden uit het eigen 
composteringsproces van GFT-af-
val. Tenslotte worden de voorraden 
steenzout, nadat ze zijn opgebruikt, 
vervangen door BIO-zout. BIO-zout 
is een restproduct uit de vervaardi-
ging van biobrandstof.
 
Grootste areaal van Nederland
Vanuit Rijsenhout, Hillegom en Lis-
se coördineert Meerlanden met 
een team van zo’n tachtig mensen 
de gladheidbestrijding voor de ge-
meenten Aalsmeer, Bloemendaal, 
Haarlemmerliede en Spaarnwou-
de, Haarlemmermeer en Heemste-
de, Hillegom en Lisse en bedrijven in 
deze regio en voert dit uit. Dit werk 
doet het team naast hun reguliere 
baan. Bij elkaar bedient Meerlanden 
hiermee het grootste areaal aan ge-
meentelijke wegen van Nederland.

Bekendmakingen nu ook 
op www.overheid.nl
Aalsmeer - Hoe weet u of uw buur-
man een vergunning heeft aange-
vraagd voor een verbouwing of het 
kappen van een boom? De gemeen-
te vindt het belangrijk inwoners 
goed te informeren over zaken die 
hen directe leefomgeving aangaan. 
Vanaf 4 november publiceert de ge-
meente alle officiële publicaties en 
bekendmakingen op www.officiele-
bekendmakingen.nl. Deze landelijke 
website is onderdeel van www.over-
heid.nl. Burgemeester Jeroen No-
bel, portefeuillehouder dienstverle-
ning: “Op deze manier maken we in-
formatie makkelijk toegankelijk voor 

inwoners en ondernemers. Ze hoe-
ven niet langer allerlei kranten door 
te bladeren, maar kunnen snel en 
op elk moment bij de gewenste in-
formatie op hun tablet, pc of mobie-
le telefoon. Om het nog makkelijker 
te maken kunnen mensen via email 
of een app op de hoogte blijven van 
nieuwe ontwikkelingen in hun om-
geving.” Voorlopig blijft de gemeen-
te bekendmakingen ook nog op de 
mededelingenpagina in de krant 
plaatsen. En bij de balie Bouwen & 
Vergunningen in het gemeentehuis 
zijn alle omgevingsvergunningen op 
te vragen en in te zien. 

Overdracht voorzittershamer
Robbert-Jan van Duijn weer 
fractievoorzitter van CDA

Aalsmeer - De voorzittershamer 
van de fractie van het CDA Aalsmeer 
en Kudelstaart is weer in handen 

van Robbert-Jan van Duijn. Tijdens 
een feestelijke bijeenkomst op dins-
dag 20 oktober nam Robbert-Jan 
van Duijn de taak over van waar-
nemend fractievoorzitter Dirk van 
Willegen. In juni 2015 keerde Rob-
bert-Jan van Duijn na een afwezig-
heid van enkele maanden terug in 
de gemeenteraad. De eerste maan-
den na zijn terugkeer heeft Robbert-
Jan van Duijn gebruikt om zich vol-
ledig in te lezen in de actuele po-
litieke situatie. Dinsdag 20 oktober 
was het moment gekomen dat Dirk 
van Willegen de hamer terug kon 
geven aan fractievoorzitter Robbert-
Jan van Duijn. Tijdens de vergade-
ring van de gemeenteraad op don-
derdag 29 oktober zal Robbert-Jan 
van Duijn dan ook weer optreden 
als woordvoerder namens de CDA 
Aalsmeer en Kudelstaart fractie.

Korte presentatie door wethouder
Wijkoverleg Oosteinde over 
Landelijk Gebied Oost
Aalsmeer - Op maandag 9 no-
vember om 20.00 uur vindt weer 
het wijkoverleg plaats in Aalsmeer 
Oost. Hoofdonderwerp is de Nota 
van Uitgangspunten Landelijk Ge-
bied Oost. Dit in navolging van vo-
rig overleg waar Ger Loogman sprak 
over de ‘verrommeling van Oost’. 
Komend overleg is wethouder Gert-
jan van der Hoeven uitgenodigd om 
met de bewoners van Oost in ge-
sprek te gaan over de uitgangspun-
ten. Om 21.00 uur zal hij een korte 
presentatie geven over de totstand-
koming van de Nota van Uitgangs-
punten en over het vormgeven van 
het participatieproces. Daarna is er 
alle gelegenheid tot het stellen van 

vragen. De stukken zijn in te zien via 
de link: www.aalsmeer.nl/landelijk-
gebiedoost.
Voorafgaand aan de presentatie van 
de wethouder worden de lopende 
zaken in de wijk besproken en is er 
gelegenheid voor bewoners om zelf 
een onderwerp in te brengen. On-
derwerpen graag voor aanvang van 
het overleg melden bij de secreta-
ris. De bijeenkomst is van 20.00 tot 
22.00 uur in de Mikado aan de Ca-
tharina Amalialaan 66. De zaal is ge-
opend vanaf 19.45 uur. Na afloop is 
er gelegenheid wat na te praten on-
der het genot van een drankje. Meer 
informatie is te vinden op www.wijk-
overlegaalsmeer.nl
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Vier personen naar ziekenhuis
Zware aanrijding Herenweg
Kudelstaart - Woensdag 21 okto-
ber even over twee uur in de middag 
heeft een zware aanrijding plaatsge-
vonden op de Herenweg tussen Ku-
delstaart en Leimuiden. Twee perso-
nenauto’s zijn in de laatste bocht bij 
Kudelstaart frontaal op elkaar gere-
den. De politie, brandweer en ambu-
lancedienst waren opgeroepen om 
hulp te verlenen. Ook de trauma-
helikopter is ingezet. In beide voer-

tuigen zaten twee slachtoffers. De 
brandweer van Aalsmeer heeft hen, 
samen met collega’s uit Nieuw-Ven-
nep, uit de auto’s bevrijd. Alle vier 
zijn met letsel overgebracht naar het 
ziekenhuis. In één van de ambulan-
ces is de trauma-arts meegegaan 
voor directe hulp. De politie heeft ter 
plaatse een onderzoek naar de toe-
dracht van het ongeval gedaan.
Foto: Marco Carels

Forse schade aan auto’s 
na uitwijkmanoeuvre
Aalsmeer - Op vrijdag 16 oktober, 
eind van de middag, heeft een aan-
rijding plaatsgevonden in de Ophe-
lialaan. Ter hoogte van de Parklaan 
en het Seringenpark moest een au-
to uitwijken voor een tegemoet ko-
mend busje. De uitwijk-manoeuvre 
verliep niet helemaal vlekkeloos, de 
auto belandde tegen enkele gepar-
keerde voertuigen. Deze liepen be-
hoorlijke schade op. De bestuurder 
van de auto is licht gewond geraakt 
en ter controle vervoerd naar het zie-
kenhuis. Ook deze auto liep forse 
deuken op. 

Hoge snelheid en letsel
Door HAC zijn overigens vragen ge-
steld over te hard rijden op de Op-
helialaan. De gemeente heeft daar-
op twee weken snelheidsmetingen 
uitgevoerd met zogenaamde telslan-
gen in maart en april. De gemiddel-
de snelheid van het verkeer blijkt 
rond de 40 kilometer per uur te lig-
gen. Hoewel dit wat harder is dan 

de maximumsnelheid van 30 kilo-
meter per uur, niet verwonderlijk, 
zo stelt het college van burgemees-
ter en wethouders. De Ophelialaan 
is ingericht als busvriendelijke weg 
en daarom is het niet wenselijk om 
veel drempels of plateaus aan te leg-
gen. Er is aan het begin van het nieu-
we schooljaar ook een snelheidsdis-
play opgehangen. Dit blijkt volgens 
onderzoek maar een vrij korte peri-
ode effect te hebben. Er wordt mo-
menteel onderzocht of er wel of niet 
aanvullende maatregelen getroffen 
gaan worden. Het ongevallenbeeld 
is overigens in de Ophelialaan niet 
verontrustend, zo geven de bestuur-
ders verder aan: “Op het geasfalteer-
de deel van de Ophelialaan, waar de 
snelheid hoger ligt dan in het ge-
deelte bij de winkels, is in de periode 
2010-2014 geen enkel letselongeval 
geregistreerd.” Dit gegeven moet nu 
dus bijgesteld worden naar één aan-
rijding met lichte verwondingen.
Foto: Marco Carels

“Stormachtig begin van huwelijk”

Willem en Tini van Willegen 
60 jaar een gelukkig paar
Aalsmeer - Het was een stormach-
tig begin op 26 oktober 1955. Willem 
en Tini van Willegen weten het nog 
goed: “Het begon nog met een wa-
terig zonnetje, maar al gauw kwam 
de regen met bakken uit de lucht en 
waaide het flink op onze trouwdag. 
Wat een slecht weer, maar gelukkig 
was alleen het begin stormachtig. 
We hebben verder een heel goed 
huwelijk.” Allebei zijn ze geboren en 
getogen in Aalsmeer. “We woonden 
vlak bij elkaar op de Aalsmeerder-
weg en op die weg wonen we nog 
steeds.” Aldus mevrouw van Wille-
gen-Piet, dochter van een rozen- en 
anjerkwekerij. Meneer van Willegen 
komt uit een timmergeslacht. “Van 
zowel vaders als moeders kant. Ik 
denk zelfs dat mijn voorvaderen nog 
wel voor Napoleon gewerkt heb-
ben!” Alle aanwezigen in de knusse 
bovenwoning moeten daar om la-
chen. Burgemeester Jeroen Nobel, 
die voor de gelegenheid zijn ambts-
keten heeft omgehangen, doet er 
nog een schepje bovenop: “Mis-
schien betekent uw achternaam 
wel ‘van de wilgen’. De boomsoort 
voor houtbewerking.” Willem is in ie-
der geval altijd timmerman geweest. 
Zijn zoons Jan en Dirk namen de 
zaak over en hij heeft tot zo’n tien 
jaar geleden nog gewoon mee-
gewerkt. Er kwamen, naast twee 
zoons, vier dochters, tweeëntwintig 
kleinkinderen en negentien achter-
kleinkinderen. En allemaal wonen ze 
in de buurt. De verste in Beverwijk. 
De familie ontving een gelukwens 

van de koning en van de provincie 
en bloemen namens de gemeente 
Aalsmeer alsmede een kopie van de 
trouwakte uit handen van Nobel. 

Vakanties 
Vroeger ging het gezin ieder jaar 
met vakantie. “We huurden dan een 
huis in bijvoorbeeld Limburg en als 
alle kinderen dan een voor een uit 
de auto stapten waren we gewoon 
een bezienswaardigheid.” Aldus een 
van de dochters. “Kar achter de au-
to, fietsen mee, een hele volksver-
huizing, maar altijd ontzettend ge-
zellig.” Het stel gaat sowieso nog 
zeer regelmatig op vakantie. Turkije, 
Mallorca en zelfs eenentwintig keer 
naar Amerika. Mevrouw gaat daar-
naast ook met haar broers en zus-
ters. Zolang het kan. Ook is er jaar-
lijks een speciale zusterdag. Moeder 
gaat dan met haar vier dochters en 
twee schoondochters, ‘onderscheid 
is er niet’ al een jaar of achttien een 
dagje op stap, inclusief een etentje 
als afsluiting. “We zijn al in de Keu-
kenhof geweest, de Efteling, noem 
maar op. Ieder jaar bedenken we 
wat anders. Erg leuk.” De mannen 
konden natuurlijk niet achterblijven 
en hebben sinds twaalf jaar man-
nendag in het leven geroepen. Een 
van hen vertelt: “We hebben al ge-
kart, zijn naar de racebaan geweest, 
de hoogovens, het Binnenhof. Echt 
van alles ondernemen we. Pa vindt 
het prachtig.” 
De familie is altijd lid geweest van 
de gereformeerde kerk aan de Lijn-

baan. Tini: “We gaan iedere zon-
dag twee keer. Ook zijn we betrok-
ken bij het verenigingsgebouw De 
Bron. Veertig jaar geleden heeft 
mijn man dat gebouwd. Daar is ie 
zowat een jaar mee bezig geweest. 
Wat een werk was dat zeg. Hij was 
in die periode bijna nooit thuis!” Zelf 
is ze fulltime huismoeder geweest. 
Eens in de twee weken helpt ze te-
genwoordig de oude van dagen een 
handje in Zorgcentrum Aelsmeer. 
“Ik help bij het kienen en ik verzuim 
bijna nooit hoor. Leuk om te doen. 
En ik kan het nog.” 

Genieten
Met de gezondheid van het stel gaat 
het prima. Ze lopen met gemak de 
trap op en af. Om de spieren soe-
pel te houden gaat Tini iedere week 
naar het slendercentrum in de Had-
leystraat. “Ik denk zelfs dat ze een 
van de eerste klanten was.” Aldus 
een schoonzoon. “Nou dat hoeft 
toch niet in de krant?” roept me-
vrouw verontwaardigd. Jeroen No-
bel is geïnteresseerd en er wordt 
uitgelegd wat slenderen precies in-
houdt. De laatste vraag voordat hij 
opstapt is of het echtpaar nog wen-
sen heeft. “Dat we nog lang gezond 
hier kunnen blijven wonen.” Is het 
antwoord. Het is duidelijk dat er nog 
veel lol is in de hechte familie. Tini 
tot slot: “Ik geniet bijvoorbeeld heel 
erg van mijn achterkleinkinderen. 
Als er in de kerk dan zo’n kleintje op 
me af komt rennen. Heerlijk!” 
Door Miranda Gommans

Hennepteler 
aangehouden

Uithoorn/Aalsmeer - Op 
dinsdag 20 oktober heeft de 
politie een inval gedaan in een 
bedrijfspand aan de Onderne-
mersweg. Er was een vermoe-
den dat hier een hennepkwe-
kerij gevestigd zou zijn. En dit 
bleek waar, de kwekerij was 
volledig in werking. Er is een 
groot aantal hennepplanten 
vernietigd en alle apparatuur 
en meer is in beslag genomen. 
De volgende dag, woensdag 
21 oktober, heeft de politie nog 
een inval gedaan in een pand 
aan de Ondernemersweg. Hier 
stond op twee verdiepingen 
apparatuur en lampen klaar 
om hennep te gaan telen. Al-
les is in beslag genomen. Een 
37 jarige man uit Aalsmeer is 
hiervoor aangehouden.

Scooter 
gestolen

Aalsmeer - Tussen zeven uur 
in de ochtend en drie uur in de 
middag op woensdag 21 okto-
ber is vanaf het veilingterrein 
Zuid een scooter gestolen. Het 
betreft een Piaggio Zip, zwart 
van kleur en kenteken is D-
150-GH. De scooter stond met 
twee sloten vast in Cotoneaster.

Storm kost 150.00 euro!
Aalsmeer - De storm afgelopen 25 
juli heeft flinke schade veroorzaakt 
in de gemeente. Er zijn tachtig tot 
honderd bomen omgewaaid of dus-
danig beschadigd dat deze gekapt 
moesten worden.
Ook heeft de gemeente heel veel 
takken moeten verwijderen die ge-
vaar op zouden kunnen leveren. 
Verder is er veel dood hout van de 

straten en uit de plantsoenen ver-
wijderd.
De extra inzet die hierop is ge-
pleegd resulteert volgens de ge-
meente naar verwachting op een 
overschrijding van 150.000 euro op 
het budget schades aan de openba-
re ruimte. Niet alleen dus een hefti-
ge, maar ook een dure storm voor 
de gemeente!

Fietsen gestolen
Aalsmeer - In de nacht van 
woensdag 21 oktober is van-
af de Grundelweg een fiets ge-
stolen. De fiets stond langs de 
openbare weg en was vastge-
ketend met een beugel- en een 
kettingslot. De herenfiets is 
van het merk Vanmoof, is don-
kergrijs van kleur en het regi-
stratienummer eindigt op 458. 
In de nacht van donderdag 22 
op vrijdag 23 oktober is vanaf 
de bushalte aan de Legmeer-
dijk, bij Nieuw-Oosteinde, nog 
een fiets ontvreemd. Het be-
treft een damesfiets van het 
merk Pelicaan, zwart van kleur 
met registratienummer eindi-
gend op 152.

Lippenstiften uit 
winkel gestolen

Aalsmeer - Vorige week zijn 
uit een winkel op het Praam-
plein tientallen rollen lippen-
stift gestolen. Niet bekend is of 
de lippenstift door een persoon 
is gestolen of dat er meerdere 
dieven actief zijn geweest. De 
diefstal is tijdens een contro-
le op maandag 26 oktober ont-
dekt.

76 Jarige valt van 
hooiwagen

Aalsmeer - Op vrijdag 23 oktober is 
rond tien uur in de ochtend een 76 
jarige man uit de Hoef van een hooi-
wagen gevallen. Het ongeval vond 
plaats op de Aalsmeerderweg. De 
politie en de ambulancedienst zijn 
ter plaatse gegaan. Ook de trauma-
heli is ingezet. De 76 jarige was aan-
spreekbaar. Hij is met onbekend let-
sel per ambulance naar het VU zie-
kenhuis vervoerd. 
Foto: Marco Carels

Politie houdt 
vragenuurtje

Aalsmeer - Op vrijdag 23 oktober 
heeft de politie Aalsmeer Uithoorn 
voor het eerst een vragenuurtje ge-
houden op Facebook. Tussen 17.00 
en 18.00 uur zaten twee agenten 
klaar om alle vragen te beantwoor-
den. De eerste editie kan gelijk een 
succes genoemd worden. Er is over-
last door hangjongeren en met na-
me door vuurwerk gemeld, maar 
ook werden vragen gesteld over al-
lerlei onderwerpen. Zowel de politie 
als de volgens zijn positief. “Super-
actie, ga zo door”, aldus een reac-
tie en: “Wat een leuk initiatief.” Het 
vragenuurtje gaat zo goed als zeker 
een vervolg krijgen, of dit wekelijks 
of maandelijks wordt, laat de politie 
nog even in het midden. 

Passagier onwel
Aalsmeer - Op dinsdag 20 ok-
tober is hulp van de politie en 
de ambulancedienst gevraagd 
door een chauffeur. In zijn bus 
was een passagier onwel ge-
worden. De 47 jarige vrouw uit 
Amsterdam leek enkele malen 
buiten bewustzijn te raken. Ze 
is per ambulance naar het zie-
kenhuis vervoerd. 

Zware hersenschudding 
na val naast trampoline
Aalsmeer - Gisteren, maandag 26 
oktober, om half acht in de avond 
heeft een sportongeval plaatsgevon-
den in de Proosdijhal. Een 17 jarige 
vrouw is tijdens het trampolinesprin-
gen naast de trampoline gevallen en 
hard met haar hoofd op de vloer te-
recht gekomen. De politie en de am-

bulance zijn ter plaatse gegaan. Ook 
is de traumaheli ingezet. De vrouw 
heeft een zware hersenschudding 
aan haar val overgehouden. Ze is met 
spoed overgebracht naar de VU. De 
familie van de 17 jarige zijn door de 
politie naar het ziekenhuis gebracht. 
Foto: Marco Carels

Kind onwel in 
Oosteinde

Aalsmeer - Op maandag 26 
oktober ‘s middags rond half 
één is de traumaheli ingezet in 
Oosteinde. De politie en de am-
bulance kregen een melding 
dat een kind onwel geworden 
was bij het Poldermeesterplein. 
Er is eerste hulp verleend door 
de arts van de traumaheli. Het 
kind is vervolgens per ambu-
lance, in bijzijn van de moeder, 
vervoerd naar het AMC zieken-
huis. Toen agenten arriveerden 
was de ambulance al richting 
Amsterdam. Er zijn geen gege-
vens wat er precies is gebeurd 
en hoe het nu met het kind is. 

een huiskamerbijeenkomst rond het 
thema ‘veilig in je straat’. De wijk-
agent komt voorlichting geven over 
diverse onderwerpen op het gebied 
van veiligheid. De avond, die onge-
veer anderhalf uur duurt, is deels 
binnen en deels buiten. Er wordt een 
rondje door de wijk gelopen en on-
der andere wordt gekeken naar ver-
lichting en onveilige situaties Het is 
de bedoeling dat een bewoner zich 
aanmeldt en vervolgens maximaal 
twaalf buren uitnodigt die het leuk 
en interessant vinden deze bijeen-
komst bij te wonen. Inwoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart kunnen 
zich aanmelden door een bericht te 
sturen naar Erik van den Brun via 
Facebook of maak een afspraak via 
het politiebureau aan de Dreef. 

Wijkagent over 
veiligheid
Aalsmeer - Op 12 november houdt 
wijkagent Erik van den Brun weer 

Drukke uitgaansnacht voor politie
Onenigheden rond horeca
Aalsmeer - In de nacht van za-
terdag 24 op zondag 25 oktober 
is de politie ingezet bij onenighe-
den in en bij een horecabedrijf in 
de Zijdstraat. Een 47 jarige man uit 
Aalsmeer was de zaak uitgezet we-
gens teveel alcohol. De man was ter 
ontnuchtering op een bankje gezet. 
Hij was het hier niet mee eens en 
begon diverse personen te trappen. 
Hij is aangehouden wegens open-
bare dronkenschap. Enige tijd later 
was opnieuw hulp van de politie no-
dig. In de rookruimte van de hore-
catent hadden twee mannen ruzie 
gekregen met een groepje van zo’n 
twintig personen. Ze wilden gaan 
knokken en zijn ook buiten de deur 

gezet. De twee hadden eveneens te-
veel alcohol gedronken. Ook zij wa-
ren het niet eens met de uitzetting 
en begonnen hommeles te maken. 
De hondengeleider is ingezet om de 
orde te bewaren. Een van de twee, 
een 22 jarige man uit Vinkeveen, 
is aangehouden wegens versto-
ring van de openbare orde. Vervol-
gens werd agenten gevraagd naar 
de Weteringstraat te gaan alwaar 
een vechtpartij dreigde te ontstaan. 
Er zijn twee personen enige tijd ge-
boeid om gehoord te worden, maar 
uiteindelijk zijn de twee en de rest 
van het groepje door agenten weg-
gestuurd. Daarna is de rust weerge-
keerd in het dorp.

Foto: Yvonne van Doorn
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Kleine honden uur bij DogTalk
Hondenuitlaatservice ook 
voor kleine honden!
Aalsmeer - “Ik durf mijn kleine 
hond niet los te laten en nu?” De-
ze vraag horen de medewerkers van 
DogTalk heel vaak. Het is erg span-
nend als je een kleine hond hebt, 
waar laat je deze los, met welke 
honden kan hij wel of niet spelen? 
En grijp ik nu in of niet?
Speciaal voor deze honden hebben 
ze bij DogTalk een kleine honden 
uur. Elke woensdagochtend gaan er 
alleen maar kleine honden mee met 
de uitlaatservice. Zodat deze op hun 
eigen niveau met andere honden 
kunnen spelen, niet onder de voet 
gelopen worden en niet op hoeven 
te boksen tegen grotere en sterke-
re honden.
De hondjes worden thuis opgehaald 
en gaan mee naar het volledig om-
heinde en veilige speelveld. Hier 
kunnen de hondjes zich lekker uit-
leven: rond rennen, samen spelen, 
lekker snuffelen, klimmen en klau-
teren of het gewoon lekker van een 
afstandje bekijken. Door de grote 
ruimte en goede begeleiding komt 
elke hond lekker voldaan thuis om 
daarna heerlijk in zijn mandje over 
de net beleefde avonturen te dro-
men.
“Regelmatig horen wij dat eigena-
ren met een kleine hond niet op cur-
sus gaan, want dat is toch niet no-
dig?” Aldus Sandra B. van DogTalk 

hondenschool. Het blijkt dat dit juist 
erg belangrijk is, een kleine hond is 
net zoveel hond als een grote hond, 
heeft baat bij dezelfde regels en 
vaardigheden. En wat mooi meege-
nomen is ze leren in een gecontro-
leerde omgeving omgaan met an-
dere honden. Bij DogTalk hebben ze 
ook in een later stadium al veel klei-
ne hondjes van hun angst en pro-
bleemgedrag af geholpen, samen 
met de eigenaren werken ze aan 
een passende oplossing.
Dus een kleine hond op honden-
school of mee met de uitlaatservice? 
“Ja, dat kan heel goed!” De mede-
werkers van DogTalk bespreken 
graag de mogelijkheden met jullie.
Voor meer informatie: info@dog-
talk-cursussen.nl, 06-21899886 of 
www.dogtalk-cursussen.nl

Verjaardagsvoordeel t/m 28 november

Autobedrijf Nieuwendijk 
35 jaar: Grandioos feest!
Aalsmeer - Renault Nieuwendijk 
bestaat 35 jaar. Het autobedrijf pakt 
voor dit jubileum groots uit. Met als 
hoogtepunt de fantastische feest-
avond afgelopen vrijdag 23 okto-
ber in de Crown Studio’s Aalsmeer. 
De genodigden van de jarige be-
leefden een geheel verzorgde din-
nershow vol verrassingen. In okto-
ber 1980 werd Renault Nieuwendijk 
opgericht met een nieuwe Renault-
vestiging in Aalsmeer. 35 Jaar later 
is het bedrijf een succesvolle spe-
ler op de automarkt met bloeiende 
vestigingen in Aalsmeer, Uithoorn, 
Amstelveen, Lijnden, Hoofddorp en 
Hillegom. Een goede reden voor een 
feest, vonden Kees en Sjaak Nieu-
wendijk. Afgelopen vrijdag trakteer-
den zij hun relaties op een onverge-
telijke avond. 

Directie in het zonnetje
Ruim zeshonderd gasten waren de 
ster op het jubileumfeest. Zij wer-
den welkom geheten door Kees 
Nieuwendijk, algemeen directeur 
van het familiebedrijf. Hij bedank-
te alle aanwezigen voor hun loya-
liteit en wenste iedereen een leuke 
avond en een mooie gezamenlijke 
toekomst toe. Vervolgens kregen hij 
en mededirectieleden Sjaak Nieu-
wendijk en Victor Jonk een uniek 
kunstwerk aangeboden. Ans Nieu-
wendijk, echtgenote van Kees Nieu-
wendijk sr., de in 1997 overleden op-
richter van het bedrijf, werd verrast 
met een prachtig boeket bloemen.

Weergaloze show
Tijdens de bruisende avond ge-
noot iedereen van elkaars gezel-
schap, een luxe diner en een weer-
galoze show. Live muziek, van on-
der andere Stanley Burleson en LA 
The Voices, namen de genodigden 
mee door de rijke geschiedenis van 
New York. Heerlijk eten, een profes-

sioneel showballet, adembenemen-
de kostuums en spectaculaire de-
cors zorgden ervoor dat de gasten 
van de ene verrassing in de andere 
vielen. Aan het einde van de avond 
namen velen de kans waar om zelf 
de dansvloer op te gaan terwijl de 
band diverse muziekstijlen voorbij 
liet komen. 

Vol gas verder
De gebroeders Nieuwendijk kij-
ken met een goed gevoel terug op 
de avond. “We vonden het gewel-
dig om dit feest te kunnen vieren 
met zoveel mensen die betrokken 
zijn bij ons bedrijf. Van alle aanwe-
zigen hebben we enthousiaste re-
acties gekregen. Ook krijgen we via 
de mail, in de zaak en op straat heel 
veel felicitaties en reacties van klan-
ten die positief zijn over ons bedrijf. 
Dat stimuleert ons om er de komen-
de jaren weer vol tegenaan te gaan. 
Wie weet kunnen we over vijf jaar 
dan weer feest vieren.”

Verjaardagsvoordeel
Vanwege het jubileum laat Nieu-
wendijk klanten gedurende 35 da-
gen profiteren van voordeel, zo-
als 35% korting op diverse acces-
soires, een financiering van slechts 
3,5% bij aanschaf van een nieuwe 
of gebruikte auto en inruilvoordeel 
tot 3.000 euro. Via een prijsvraag op 
Facebook valt elke week een horlo-
ge te winnen. Van elke auto die ver-
kocht wordt schenkt Nieuwendijk 
35 euro aan Voedselbank Amstel-
veen. In de jubileumkrant, die de-
ze week bij iedereen op de mat is 
gevallen, is nog veel meer te lezen 
over Autobedrijf Nieuwendijk en de 
jubileumactiviteiten. Iedereen is van 
harte welkom om het verjaardags-
feestje van Nieuwendijk nog tot en 
met 28 november mee te komen vie-
ren.

Zaterdag champagne en aanbiedingen

Feest vanwege twee jaar 
Bahamas Zonnestudio
Aalsmeer - Daniël, de eigenaar van 
Bahamas Zonnestudio aan het Pol-
dermeesterplein, voelt zich hele-
maal openomen in Aalsmeer. “De 
mensen zijn aardig, klanten komen 
graag zonnen of maken een praat-
je, ik merk dat er een hoge gunfac-
tor is. Nee, ik heb zeker geen spijt 
dat ik twee jaar geleden de zonne-
studio hier heb geopend.” Om pre-
cies te zijn is dat op 1 november en 
aanstaande zaterdag 31 oktober 
wordt er dan ook een feestje ge-
vierd. Wat staat er allemaal te ge-
beuren? Daniël: “We schenken de 
hele dag door champagne en ik laat 
een mooie taart maken. Ook staat 
er hier voor de studio een poffer-
tjes- en een koek en zopiekraam en 
er is een heuse schaatsbaan van 10 
bij 10 meter. Daarnaast kun je voor 
slechts 7 euro bij ons zonnen en zijn 
er aanbiedingen op de zoncosmeti-
ca én op de zontegoeden. De hele 
dag feest dus van elf tot vier uur.” De 
schaatsbaan staat er overigens vrij-
dag al van tien tot acht en is inclu-
sief schaatsverhuur. 
 
Binnenlopen zonder afspraak
Bahamas Zonnestudio is een be-
grip geworden in de regio. Vanwe-
ge de succesformule heeft Dani-
el een tweede filiaal durven openen 
in Amsterdam om het ultieme Ba-
hamas-gevoel ook daar te laten er-
varen. “We zijn echt gegroeid.” Vol 

trots: “We hebben zelfs een com-
mercial op Wild FM radio. Verant-
woord zonnen staat bij ons hoog 
in het vaandel. Ik en mijn gezellige 
team van medewerkers geven ad-
vies op maat en krijgen daar zeer 
positieve signalen op. Het merk De-
voted Creations heeft overigens 
nieuwe crèmes ontwikkeld en daar 
hebben we de beste van uitgeko-
zen. Die staan hier op de plank ach-
ter de toonbank.” Bij Bahamas zon-
nestudio kun je binnenlopen zonder 
afspraak. Als er even gewacht moet 
worden is dat geen straf, want in 
de knusse wachtruimte kan er ge-
noten worden van een lekker kop-
je koffie en er liggen wat tijdschrif-
ten. De grote posters van tropische 
zee en palmbomen maken de sfeer 
compleet. Alsof je je op de Baha-
ma’s waant. De openingstijden zijn 
van maandag tot en met vrijdag van 
tien tot negen uur, op zaterdag tot 
zeven uur en op zondag van twaalf 
tot zes. Tot slot zegt Daniël Hoog-
enboom dat een ieder aanstaande 
zaterdag van harte welkom is. “Al is 
het alleen maar voor een borreltje 
om te proosten op ons tweejarig ju-
bileum. See you @ Bahamas Zonne-
studio!” www.bahamaszonnestudio.
nl Poldermeesterplein 11 Telefoon-
nummer 0297-322159. Houd Face-
book in de gaten voor acties en ove-
rige informatie. 
Door Miranda Gommans

Optreden in ruil voor materiaal
Zanger Rick 130 kilometer op 
de fiets voor Beachclassic
Kudelstaart - Op zondag 1 no-
vember wordt de langste en zwaar-
ste strandrace van de wereld weer 
gereden. Deze Beachclassic is een 
wedstrijd van 130 kilometer op de 
fiets van Hoek van Holland naar 
Den Helder. Kudelstaarter en zanger 
Rick van der Kroon gaat met sup-
port van Balk Rijwielen deze barre 
tocht voor de eerstekeer rijden. “We 
kennen Rick al wat langer en moe-
digen dit sportieve initiatief graag 
aan”, zegt Wilco van der Hoorn van 
Balk Rijwielen. In ruil voor het mate-

riaal verzorgt Rick voor onze vrou-
welijke klanten een gezellig optre-
den. Rick hoopt komende zondag 
de strandrace te volbrengen en een 
mooie prestatie neer te zetten. 

In de fietsenzaak van Balk aan de 
Kudelstaartseweg kunnen de da-
mes op woensdagavond 25 novem-
ber een avondje uit waarbij naast 
het optreden van Rick verschillende 
workshops worden georganiseerd. 
Een leuke avond voor vrouwen, die 
hun mannetje staan op de fiets!

Pand Van der Schilden alweer bijna een jaar ‘bewoond’

Gezellig winkelen op de 
‘Oosteinder Boulevard’
Aalsmeer - Menig Aalsmeerder 
wist vroeger de weg naar meubel-
zaak van der Schilden aan de Oos-
teinderweg met gemak te vin-
den, maar wat velen niet weten is 
dat het pand inmiddels alweer bij-
na een jaar ‘bewoond’ is. Opgedeeld 
voor enthousiaste ondernemers. Het 
grootste gedeelte is verhuurd aan 
Kringloop Aalsmeer, links daarvan is 
de prachtige woonwinkel Bizzie B te 
vinden met op de bovenverdieping 
fotografiestudio Studio Tindos en er 
naast is Baby Jungle gevestigd, een 
ruime winkel met een zeer uitge-
breid assortiment voor uw baby. De 
moeite waard dus om eens richting 
‘Oosteinder Boulevard’ te gaan. 

Bizzie B
Het gesprek voor deze krant vindt 
plaats met de drie ondernemende 
partijen. Cindy Arensman bijt het 
spits af. Ze heeft al tien jaar haar ei-
gen fotostudio en zocht een grote-
re ruimte voor Studio Tindos. Daar-
naast is haar man Jake houtbewer-
ker in de ruimste zin van het woord 
en maakt meubelen op maat. Op 
hetzelfde terrein heeft hij dan ook 
zijn werkplaats vanuit waar hij dat 
maatwerk levert aan Bizzie B. “We 
verkopen tafels, banken, woonac-
cessoires en decoraties voor aan de 
muur door Jake gefabriceerd.” Aldus 
Cindy die afgewisseld in haar woon-
winkel en in haar fotostudio te vin-

Van links naar rechts: Leffert, Henning, Inger, Thomas, Cindy en Jake.

in Aalsmeer te vinden, maar nu dus 
een ruime winkel. Thomas Hooger-
vorst runt die samen met zijn moe-
der Inger Hoogervorst en oom Hen-
ning van Rooijen. Een familiebedrijf 
dus. Thomas: “We zitten hier in de-
cember een jaar en verkopen naast 
artikelen van de webshop ook com-
plete kinderkamers van onder ande-
re het merk Riviera Maison en Hap-
py Baby en veel verschillende leu-
ke kinderfauteuils. Maar ook luier-
tassen, knuffels, speelgoed, mobiels 
en kleding. We gaan vanaf babykle-
dingmaatje 44, want dat is lastig te 
verkrijgen in de regio.” 
Babyjungle verkoopt uitsluitend ar-
tikelen in het hogere kwaliteitsseg-
ment, zoals Joolz, Bugaboo, Baby-
Zen en Mountain Buggy. Voor kin-
derwagens en accessoires verwij-
zen ze graag door naar de websi-
te: www.babyjungle.nl Voor baby-
kamers, kraampakketten, etcetera 
bent u welkom in de winkel. De ope-
ningstijden zijn van maandag tot en 
met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur 
en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 
uur. 

Kringloop Aalsmeer
Leffert Veenstra, eigenaar van 
Kringloop Aalsmeer, sluit af: “Ik zit 
hier nu het langst. In november al 
een jaar. Ons bedrijf is overigens al 
drie jaar een begrip in Aalsmeer.” Op 
de vraag wat er te vinden is in Kring-
loop Aalsmeer antwoordt Leffert het 
volgende: “Dat kan ik kort in zijn van 
A tot Z. Van kleding tot meubels en 
van witgoed tot elektronica. Op de 
2500 vierkante meter oppervlak-
te, verdeeld over twee verdiepingen 
hebben we echt alles wat je maar 
kunt bedenken. Wij heten u dan 
ook van harte welkom in onze win-
kel, waar een team van enthousiaste 
vrijwilligers u graag van dienst zul-
len zijn!” www.kringloopaalsmeer.nl 
Is zeven dagen in de week geopend. 
Maandag tot en met zaterdag van 
09.30 uur tot 17.30 uur en op zon-
dag van 12.00 tot 16.00 uur. “Nog 
wel leuk om te vertellen is dat op za-
terdagmiddag 21 november Sinter-
klaas met zijn Pieten ons komt be-
zoeken. Leuk voor de kleintjes. Die 
mogen vanaf de 16e hun schoentje 
bij ons komen zetten waar de Sint de 
21e dan een cadeautje in doet.”

Genoeg reden dus om Oostein-
der Boulevard eens te bezoeken. 
(De naam is ontstaan na een brain-
stormsessie met uw verslaggeef-
ster en de betrokkenen). Er is vol-
op gratis parkeergelegenheid te vin-
den aan de Oosteinderweg 205 te 
Aalsmeer. 

Door Miranda Gommans 

den is. “Wanneer je een leuk ca-
deautje zoekt of binnenkort je inte-
rieur wilt aanpassen in winter/kerst-
sfeer dan ben je bij mij aan het juis-
te adres. Gegarandeerd dat je iets 
vindt bij ons.” We zien sieraden, 
kaasplanken, kaarsen, windlich-
ten, bijzondere lampen, spuitflessen, 
kinderspeelgoed en aparte raam-, 
wand- en tafeldecoraties, je kunt 
het zo gek niet bedenken en het is 
te vinden in de knusse zaak van Cin-
dy en Jake. Hun openingstijden zijn 
op maandag, woensdag, donderdag 
en vrijdag van 09.30 tot 16.00 uur, op 
dinsdag tot 14.30 uur en op zaterdag 
tot 17.00 uur. Tijdens fotoshoots zijn 
de deuren doordeweeks gesloten, 
maar kan Cindy wel gebeld worden 
op 0640961261. Op de Facebookpa-
gina van Bizzie B is het complete as-
sortiment te vinden. De website is 
nog onder constructie. www.tindos.
nl is echter wel beschikbaar. 

Babyjungle
Babyjungle verkoopt al sinds 1998 
kinderwagens, buggy’s en babyac-
cessoires en heeft sindsdien een 
webshop. De showroom was ook al 

CDA: Niet voor realiteit verschuilen
Gemeente zoekt locaties 
voor opvang vluchtelingen
Aalsmeer - De fractie van het CDA 
heeft tijdens de laatste fractiever-
gadering haar zorgen uitgespro-
ken over de grote toestroom van 
vluchtelingen in Europa en Neder-
land. Vanwege de oproepen van-
uit de samenleving en het gesprek 
dat de partij heeft gehad met stich-
ting Vluchtelingenwerk Amstelland 
vindt het CDA dat zij zich niet voor 
de realiteit kan verschuilen. Aan het 
college van burgemeester en wet-
houders is gevraagd naar het aan-
tal vluchtelingen met een status in 
de gemeente. Aalsmeer heeft net 
als elke gemeente in Nederland een 
taakstelling voor opname van het 
aantal statushouders. Het rijk geeft 
hier prognoses over af. De verwach-
ting is dat de prognose die het rijk 
voor de tweede helft van 2015 en 
eerste helft van 2016 heeft afgege-
ven, zal worden overschreden en 
worden aangepast. Het is nog on-
duidelijk hoe deze aanpassing er uit 
zal gaan zien. Dit is mede afhanke-
lijk van de afstemming op Europees 
niveau en de gevolgen hiervan voor 
Nederland. 
In het eerste half jaar van 2015 zijn 
in Aalsmeer 26 statushouders opge-
nomen en in de tweede half jaar tot 
nu toe 27. De prognose voor 2016 
heeft de gemeente in het eerste half 
jaar gesteld op 36 vluchtelingen. 
Het tweede half jaar wordt voorals-
nog open gehouden. 

Innovatieve oplossingen
Het CDA heeft gevraagd of er vol-
doende woningen beschikbaar zijn 
voor huisvesting en of het college 
bereid is mee te denken aan inno-
vatieve oplossingen, bijvoorbeeld in 

leegstaande kantoorpanden of in 
Greenpark? Het college onderzoekt 
momenteel de mogelijkheden voor 
huisvesting van statushouders. In-
novatieve oplossingen worden hier-
in meegenomen. Er zijn, zo laat het 
college weten, voldoende woningen 
in Aalsmeer beschikbaar om te kun-
nen voldoen aan de taakstelling in 
2015 van nu nog totaal 53. 

Regionale afspraken
Het CDA vindt dat de gemeente een 
belangrijke taak zou moeten heb-
ben in de opvang van vluchtelin-
gen en vraagt het college of het no-
dig is om draagvlak te creëren of 
hulp te vragen van de inwoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart. De beant-
woording van de bestuurders is hel-
der: “Het college ziet het als haar 
verantwoordelijkheid om mensen 
in nood te helpen en opvang voor 
vluchtelingen te bieden. Momenteel 
onderzoekt de gemeente een aantal 
locaties, die mogelijk geschikt zijn 
voor opvang van vluchtelingen. Als 
er duidelijkheid is over een deze lo-
caties, zullen wij deze met uw raad 
bespreken. Sporthal de Bloemhof 
hebben wij aangeboden als loca-
tie voor crisisnoodopvang (opvang 
voor maximaal 72 uur). De kans dat 
hier een beroep op wordt gedaan, is 
op dit moment niet groot meer.” Af-
stemming in regionaal verband vindt 
het college van belang, maar zo stelt 
zij: “Dit staat echter niet in de weg 
dat Aalsmeer een eigen afweging 
zal moeten maken over de mogelij-
ke opvang van vluchtelingen. Waar 
regionale afspraken voor Aalsmeer 
waardevol en mogelijk zijn, ziet het 
college hierin meerwaarde.” 
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Ideeën om Pelgrimspad 
meer zichtbaar te maken?
Aalsmeer - In november 2007 
kwamen Daniëlle Jonker en Coen 
van Iersel vanuit Amstelveen naar 
Aalsmeer, zij vonden een leuk huis 
aan de Oosteinderweg dat nu na 
verbouwing een heerlijk onderko-
men is. “Op een gegeven moment 
zeiden wij tegen elkaar: Wat lopen 
hier toch altijd veel mensen voorbij. 
Het waren voornamelijk wat oudere 
dames voorzien van een rugzak en 
een wegenkaart bij de hand. Na eni-
ge navraag kwamen wij erachter dat 
wij onderdeel uitmaken van het Pel-
grimspad. Voor ons volslagen nieuw. 
En nu zijn wij zover dat wij de rou-
te van het Pelgrimspad meer zicht-
baar willen maken. Want wat wij 
ons afvragen is: Hoeveel Aalsmeer-
ders weten van dit pad? Het lijkt ons 
geweldig om samen met bewoners 
iets bijzonders te gaan doen met 
het Pelgrimspad dat onder ande-
re loopt over de Hoge Dijk naar de 
N196 loopt. Dit stuk wordt door de 
wandelaars als saai ervaren en daar 
valt volgens ons best wel wat aan 
te doen. Wij hebben allerlei ideeën 
die wij graag willen delen met an-
dere bewoners. Wij kunnen bijvoor-
beeld beginnen met het organiseren 
van een brainstorm avond, daar zal 
beslist iets uit te halen zijn wat het 
lopen van het pad aantrekkelijker 
maakt. Wij dachten eerst zelf aan 
een dichtregel op de luiken, maar 
er zijn natuurlijk nog veel meer mo-
gelijkheden te bedenken. Misschien 
zijn er wel mensen die met ons het 
stuk pad door Aalsmeer willen lo-
pen (met of zonder honden). Wij 
zien dit als een haalbaar project, het 
zou toch mooi zijn om met elkaar 
iets te doen voor de gemeenschap!”

Joop Jonker Stichting
De totale lengte van het pad in 

Aalsmeer is 10 kilometer. Ook de 
Takkade maakt deel uit van het Pel-
grimspad. Tegenover het waterge-
maal en in de buurt van molen de 
Zwarte Ruiter ligt de tuin van de 
Joop Jonker Stichting. “Vroeger was 
dit stuk grond van de oude brug-
wachter en hielden de schapen het 
veld netjes bij. Het land lag al ja-
ren braak en was verwaarloosd. In 
2010 hebben wij deze plek gekocht. 
Zelf hebben wij achter het huis een 
heerlijk plaatsje, maar geen tuin. 
Wij hebben het land helemaal op-
geschoond en dachten toen: Wat 
nu? Mijn ouders hebben jaren een 
moestuin gehad en het was eigen-
lijk mijn nichtje die mij op het idee 
bracht de tuin open te stellen voor 
kinderen met een verstandelijke be-
perking. Zij hielp mijn vader vaak in 
zijn tuin. Het was heerlijk om te zien 
hoe fijn zij het vond om zelf voor 
de plantjes te zorgen. De hele zo-
mer is er heerlijk fruit, verse kruiden 
en groente, waarvan iedereen mee 
kan profiteren. Na het overlijden van 
mijn vader is de tuin als eerbetoon 
naar hem vernoemd. 

Elektriciteitskasten
Omdat de tuin ook aan het Pel-
grimspad ligt willen wij de Takka-
de betrekken bij ons plan. Moge-
lijk kunnen wij ook inhaken op de 
kunstkasten - de elektriciteitskas-
ten - die nu in Aalsmeer worden be-
schilderd, deze zouden dan de ge-
schiedenis van de Pelgrimsroute 
verduidelijken door tekst of beeld.” 
Wie mee wil denken met Coen en 
Daniëlle om het Pelgrimspad meer 
zichtbaar te maken kan via de mail 
contact met hen zoeken: daniellej-
vi@live.nl 

Janna van Zon 

Workshops kerstkaarten 
kleuren in het Boekhuis
Aalsmeer - Het afgelopen jaar is 
er vanuit het Boekhuis een klei-
ne kleurgemeenschap in Aalsmeer 
ontstaan. Samen kleuren is enorm 
populair en leerzaam. Kleuren is 
een soort dagdromen, rustgevend 
en creatief. Kunstdocent Annefie 
van Itterzon ontwikkelde workshops 
over de symboliek van kleur en be-
spreekt de kleurkunst door de eeu-
wen heen. Ze streeft naar een kruis-
bestuiving tussen kleurplaat, natuur 
en vrije expressie. Zo sluipt de cre-
ativiteit van de maker er vanzelf in; 
kleurplaat of kunstwerk dat maakt 
niet uit. In november en decem-
ber organiseert het Boekhuis nieu-
we workshops, passend bij de tijd 
van het jaar. Voor november staat 
het kleuren van kerstkaarten op het 
programma. In dit vluchtige bestaan 
met e-mail en apps wordt soms de 
magie van de handgeschreven en 
getekende wenskaart vergeten. Ver-
fijnde pentekeningen op ansicht-
kaartformaat worden ingekleurd 
en krijgen met goudverf een extra 
mooi effect. Er zijn miniatuurteke-
ningen met kersttaferelen en die-
ren beschikbaar. Het is ook moge-
lijk deze mini-kleurplaten na het in-
kleuren in een doorzichtige kerstbal 
te bevestigen. De workshops kerst-
kaarten kleuren vinden plaats op de 
maandagen 9 en 23 november, bei-
de dagen van 14.30 tot 16.30 uur. 
Tijdens de eerste workshop kiest 
u één of meerdere kaarten en be-
gin u met kleuren. Twee weken la-
ter worden de resultaten besproken 
en krijgt u meer tips om uw kaarten 

nog mooier te maken. Kosten: 27,50 
euro voor 2 workshops (alleen sa-
men te boeken).

Winterkleuren 
Ook in december staan kleurwork-
shops op het programma, waar-
bij de wintertijd als inspiratiebron 
dient. Zowel beginners als gevor-
derden kunnen deelnemen. De eer-
ste workshop is donderdag 10 de-
cember van 14.30 tot 16.30 uur. De 
tweede workshop is ’s avonds op 
dinsdag 29 december van 20.00 tot 
22.00 uur. Deze workshops zijn los 
te boeken, deelname kost 15 euro 
per workshop. Voor alle workshops 
geldt een maximum van 20 deel-
nemers. Aanmelden kan via boek-
huis@boekenhof.nl, 0297-324454 of 
in het Boekhuis, Zijdstraat 12.

Werken aan wegen in 2016
Aalsmeer - Naar aanleiding van 
de programmabegroting voor 2016 
van de gemeente zijn vragen ge-
steld door Aalsmeers Belangen over 
onder andere groot onderhoud aan 
wegen. Onlangs is gestart met de 
reconstructie van de Gloxiniastraat 
en de 1e J.C. Mensinglaan. De riole-
ring en de waterleiding worden ver-
vangen en de openbare buitenruim-
te gaan heringericht worden. Vol-
gens planning zijn de werkzaam-
heden maart 2016 gereed. Dit jaar 
is ook het herstellen van de bestra-
ting en aanvullen van plantvakken 
in de Lakenblekerstraat en Vissers-
traat opgestart en volgend jaar wor-
den de groenwerkzaamheden afge-
rond. Volgend jaar staan een vier-
tal projecten aan wegen op het pro-
gramma, waaronder werkzaamhe-
den aan de Aalsmeerderweg, ge-
deelte tussen de Machineweg en de 
Legmeerdijk. Het ontwerp is reeds 
vastgesteld en binnenkort start de 
voorbereiding. De uitvoering start 
in 2016. Ook de wegen in de Com-
ponistenbuurt (De Muzen, Hän-
delstraat, Haydnstraat en Hellen-
daalstraat) gaan volgend jaar on-

der handen genomen worden, ook 
de Gedempte Sloot tot de Wete-
ringstraat wacht een opknapbeurt 
in 2016, evenals de wegen in Ring-
vaartzijde.

Sluiproute
Het CDA heeft een vraag over de 
toekomst van de Hoofdweg, Am-
bachtsherenweg en Herenweg. Dit 
in verband met het vele sluipverkeer 
dat van deze route gebruik maakt. 
Het college geeft aan op dit moment 
geen plannen te hebben om dit te-
gen te gaan. Reden hiervoor is dat 
de gemeente Kaag en Braassem 
in samenwerking met de Provincie 
maatregelen treft rondom het kruis-
punt N207 in Leimuiden. Volgens de 
bestuurders wordt het na deze aan-
passing voor verkeer minder aan-
trekkelijk om via de Herenweg rich-
ting Kudelstaart en Aalsmeer te rij-
den. Er gaan wel verkeerstellingen 
uitgevoerd worden op genoem-
de drie wegen. De programmabe-
groting 2016 wordt vanavond, don-
derdag 29 oktober, behandeld in de 
openbare raadsvergadering in het 
gemeentehuis vanaf 20.00 uur.

Bezoek Sinterklaas en wintermarkt
Feestverlichting in Centrum
Aalsmeer - Het Centrum is in voor-
bereiding voor de nadere feest-
maanden. Woensdag en donder-
dag is in de winkelstraten de feest-
verlichting opgehangen. Heel gezel-
lig om het Centrum binnen te ko-
men en verwelkomt te worden door 
sfeervolle feestverlichting. In het 
Centrum staan in de maanden no-
vember en december weer tal van 
activiteiten op het programma. No-
teer alvast zaterdag 14 november, 
want dan meert Sinterklaas zijn 
stoomboot aan in Aalsmeer. Uiter-

aard neemt de goedheiligman heel 
veel Pieten mee en natuurlijk wacht 
hem een hartelijk ontvangst door de 
burgemeester in het gemeentehuis. 
Ook alvast in de agenda zetten: Za-
terdag 12 december. Circa zestig 
kramen vormen deze dag de winter-
markt en allerlei cadeau-artikelen 
en december-lekkernijen worden te 
koop aangeboden. Ook verenigin-
gen geven acte de présence en mis-
schien u/jij ook wel. Een kraam hu-
ren is nog mogelijk. Inschrijven kan 
via www.naturalsolutions.nu. 

Van links naar rechts: Harry Brockhoff (CFO DFG), Marcel Zandvliet (direc-
tor marketing DFG), Albert Vuil (Ride for the Roses Aalsmeer), Nol de Groot 
(Sous-Terre) en Marco Vermeulen (director wholesale DFG).

Kleurrijke aankoop DFF 
voor Kankerbestrijding
Aalsmeer - Tijdens de 18e editie van 
de Ride for the Roses in september 
in Aalsmeer is veel geld opgehaald 
door de deelnemende fietsers. Maar 
er werden ook extra geldinzame-
lingsacties georganiseerd voor KWF 
Kankerbestrijding. Een van die acties 
was de veiling van een schilderij van 
Clemens Briels georganiseerd door 
Galerie Sous-Terre. Galeriehouder 
Nol de Groot had geregeld dat kun-
stenaar Clemens Briels het schilde-
rij ‘Sandakan Memories’ beschikbaar 
stelde. Daar kon tijdens de ‘Kunst-
beurs aan de Westeinderplassen’ die 
in het eerste weekend van september 
werd georganiseerd en online op ge-
boden worden. “We vonden het be-
langrijk iets te doen voor het KWF en 
daarom hebben we deze internatio-

naal gerenommeerde kunstenaar ge-
vraagd of hij hieraan zijn medewer-
king wilde verlenen”, aldus De Groot.

Mooie plek op kantoor
Dutch Flower Foundation (DFF) 
heeft een bod gedaan tijdens de 
veiling voor additionele fondsen-
werving voor het KWF. Het prach-
tig kleurrijk schilderij van Clemens 
Briels is door DFF aangekocht en 
hierdoor gaat 5.000 euro naar KWF 
Kankerbestrijding. Het schilderij is 
door Nol de Groot van Galerie Sous-
Terre in aanwezigheid van Ride for 
the Roses projectleider 2015 Albert 
Vuil aan Dutch Flower Group en de 
Dutch Flower Foundation overhan-
digd en zal een mooie plek in het 
kantoor in Aalsmeer krijgen.

De kastanjes langs de Van Cleeffkade zijn maandag flink gesnoeid. In het hele 
centrum wordt momenteel onderhoud gepleegd aan de bomen. Woensdag 28 
oktober zijn de bomen in de Schoolstraat onder handen genomen.

Kwaliteitsplan beheer en onderhoud

Kastanjes flink gesnoeid
Aalsmeer - Afgelopen maandag 
26 oktober zijn de kastanjebomen 
langs de Van Cleeffkade flink ge-
snoeid. Er zijn takken verwijderd 
om de kastanjes in de juiste vorm 
en proporties te houden. Het onder-
houd aan de bomen maakt onder-
deel uit van het beeldkwaliteitsplan 
Beheer en Onderhoud Aalsmeer. 
Niet alleen groen valt overigens 
onder dit plan, ook grijs (bankjes, 
bruggen) in de openbare ruimte. 
Momenteel werkt de gemeente aan 
een verbetertraject. Over de kwali-
teit van met name het groen kwa-
men vele klachten binnen bij de ge-
meente. Ook de bestuurders waren 
niet tevreden en hebben het heft in 
eigen handen genomen. Er zijn ruim 
een half jaar geleden nieuwe af-
spraken gemaakt over het onder-
houd en op diverse plaatsen in de 
gemeente is het nieuwe beheer dui-
delijk zichtbaar. Regelmatig schou-
wen na werkzaamheden door eigen 
medewerkers behoort overigens 
tot het nieuwe beheer, evenals een 
rondje door de wijk met bewoners 

en andere betrokkenen een wens is 
van de gemeente. Dit gaat lopen via 
de wijkoverleggen. Voor een duur-
zame instandhouding van de voor-
zieningen in de openbare ruimte is 
nu het beeldkwaliteitsplan beheer 
en onderhoud vastgesteld. Nog niet 
officieel trouwens. In de commissie-
verband is hier reeds over gespro-
ken, in de raadsvergadering van-
avond, donderdag 29 oktober, valt 
het definitieve besluit. Het college 
stelt de fracties voor te kiezen voor 
‘kwaliteitsniveau B’ en dit kan wor-
den gerealiseerd met het huidige 
beheerbudget van circa 3,5 miljoen 
euro. Wanneer wordt gekozen voor 
het beheerscenario ‘ambitie’ waarbij 
de representatieve gebieden (win-
kelcentra, parken en recreatieplek-
ken) op niveau A worden onderhou-
den, is jaarlijks een extra budget no-
dig van circa 90.000 euro. De frac-
ties willen graag deze extra opwaar-
dering, maar zijn hiervoor de beno-
digde gelden beschikbaar? De raad 
is openbaar en begint om 20.00 uur. 
Belangstellenden zijn welkom.

Expositie fotograaf Reint Baarda
Bijzondere gebouwen en 
huizen bij Eveleens
Aalsmeer - Momenteel is er in het 
kantoor van Eveleens Makelaars 
aan de Punterstraat een bijzondere 
expositie te bewonderen van de veel 
in Aalsmeer verblijvende fotograaf 
Reint Baarda. Reeds eerder was 
er een kleine collectie Aalsmeerse 
pandjes te bewonderen in het kan-
toor, maar inmiddels is de serie dus-
danig uitgebreid dat het tijd was 
voor een eigen expositie. Naast een 
aantal bekende en minder bekende 
Aalsmeerse en Kudelstaartse ge-

bouwen, zijn er ook foto’s van pan-
den elders in het land te zien. Daar 
het niet mogelijk is het complete 
werk ten toon te stellen, wordt er 
verwezen naar de website waar de 
complete collectie op te vinden is. 
En de serie groeit nog steeds. Loop 
gerust eens binnen om deze bijzon-
dere kunstwerkjes te aanschouwen 
en onderga dit feestje van herken-
ning. Nieuwsgierig geworden? Kijk 
dan alvast eens op reintbaarda.ex-
to.nl.

Info-avond over bouw 9 
woningen langs Hornweg
Aalsmeer - Op maandag 2 novem-
ber wordt een informatieavond ge-
houden over de bouw van negen 
woningen ter hoogte van de Horn-
weg 317. De avond begint om 19.30 
uur met een centrale presentatie in 
de foyer van de Mikado aan de Ca-
tharina Amalialaan 66. In januari van 
dit jaar is al een eerste bijeenkomst 
georganiseerd door de projectont-
wikkelaar en de gemeente om om-
wonenden te laten participeren over 
dit woningbouwproject. De wensen 
van de omwonenden zijn zoveel mo-
gelijk verwerkt in de startnotitie, die 
afgelopen juni door de gemeente-
raad is vastgesteld. Ter voorberei-

ding van de bouw van de woningen 
moet nu eerst het bestemmingsplan 
herzien worden. Binnenkort wordt 
het ontwerp voor de herziening van 
het bestemmingsplan ter inzage ge-
legd. Op de informatieavond wor-
den omwonenden bijgepraat over 
de stand van zaken en over de ver-
dere planning. De projectontwikke-
laar HSB ontwikkeling en vertegen-
woordigers van de gemeente zijn 
aanwezig om alle vragen te beant-
woorden. HSB heeft een bouwplan 
ontwikkeld voor negen vrijstaande 
woningen aan de Hornweg. Voor-
waarde voor de bouw is dat de wo-
ningen passen in de lintbebouwing.

BOPARAI ASSOCIATES architekten

Woningbouw op voormalige werf
Wethouder Kluis verricht 
eerste sloophandeling
Aalsmeer - Op dinsdag 27 oktober 
heeft wethouder Jop Kluis de start-
handeling verricht van de sloop van 
de opstallen achter de voormalige 
gemeentewerf aan de Zwarteweg. 
De planning is dat de sloopwerk-
zaamheden ongeveer twee weken 
duren. Wethouder Jop Kluis: “Veel 
van de opstallen worden voorzichtig 
gesloopt en weer hergebruikt. De 
onbruikbare materialen worden als 
sloop materiaal afgevoerd. Het doel 
is in het plangebied woningen te re-
aliseren. De ruimtelijke invulling van 

dit woongebied zal aansluiten bij de 
wijken Stommeer en overwegend 
bestaan uit grondgebonden wonin-
gen.” Het deelgebied Zwarteweg is 
onderdeel van het project De Tui-
nen van Aalsmeer. Het totale pro-
ject richt zich op de herinrichting 
van de Burgemeester Kasteleinweg 
en de invulling van de onbebouw-
de gebieden die direct aan de Bur-
gemeester Kasteleinweg grenzen. 
Meer informatie over dit project is te 
vinden op www.aalsmeer.nl/detui-
nenvanaalsmeer.
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Bibliotheek in 
kerk open

Rijsenhout - Houdt u van lezen? 
Dan is de uitleen van boeken in de 
Ontmoetingskerk aan de Werf vast 
wat voor u. Naast even gezellig aan 
de koffie of thee, kan men keuze 
maken uit de vele streekromans die 
in de kasten staan. Iedere tweede 
en vierde donderdag van de maand 
is de bibliotheek open van 10.00 tot 
11.00 uur. Kerkelijk of niet kerkelijk 
gebonden, iedere leesliefhebber is 
welkom! Verdere informatie bij Ne-
lie Agterberg via 320604.

‘Karma, lot en 
reïncarnatie’

Rijsenhout - Onder auspiciën van 
de uitgeverij van de Graalsbewe-
ging in Nederland wordt op donder-
dag 5 november een thema-avond 
over het onderwerp ‘Karma, lot en 
reïncarnatie’ gehouden in dorpshuis 
De Reede aan de Schouwstraat. Tij-
dens deze avond wordt ingegaan op 
de vraag wat het lot of karma nu ei-
genlijk is, hoe zich dit verhoudt tot 
de vrije wil, en of het idee van re-
incarnatie bijdraagt aan een be-
ter begrip. Inbreng van de aanwe-
zigen welkom is. Tot slot wordt de 
voordracht ‘Het Lot’ uit de Graals-
boodschap ‘In het Licht der Waar-
heid’ van Abd-ru-shin voorgelezen. 
De gespreksleider van deze avond 
is Rob Verweij. De thema-avond be-
gint om 20.00 uur en iedere belang-
stellende is welkom. Er wordt een 
vrijwillige bijdrage gevraagd.

Zangdienst in
de Dorpskerk

Aalsmeer - Zondagavond op 1 no-
vember om 18.30 uur is de laatste 
zangdienst van dit jaar in de eeu-
wenoude Dorpskerk in de Kanaal-
straat. Het is een speciale zang-
dienst, want er is geen koor maar 
wel een bijzondere organist. Joshua 
Prins, die veel in het land optreedt 
met onder andere Dub de Vries, 
gaat van zich laten horen. Er zal veel 
gezongen worden, met veel beken-
de liederen. Voorganger is de heer 
D. Vollmuller. Uiteraard is weer ie-
dereen op deze avond van harte uit-
genodigd.

Zaterdag huis en huis en op Praamplein

Scouting Tiflo langs deuren 
met plantenbakken
Aalsmeer - Zaterdag 31 oktober 
gaan de leden van Scouting Tiflo 
traditiegetrouw langs de deuren in 
Aalsmeer en Kudelstaart met zelf 
opgemaakte plantenbakjes. Ook 
worden de plantjes verkocht op 
www.tiflo.nl én staat er een kraam 
op het Praamplein in het Centrum. 
De leden van Scouting Tiflo in de 
leeftijd van 5 tot 18 jaar starten za-
terdag om 9.30 uur met de verkoop 
van de plantenbakjes. Wilt u zeker 
weten dat u ruim de keuze heeft? 
Bestel dan vanaf vrijdag 30 oktober 
alvast uw plantenbakjes op www.
tiflo.nl. De plantenbakjes worden 
dan op 31 oktober bij u thuis afge-
leverd! Ook op het Praamplein vindt 
u de enthousiaste verkopers van de 
Tiflo. 
De plantenbakjes kosten 4 euro per 
stuk en de opbrengst van de actie is 

bestemd voor de aanschaf van spel-
materiaal en de activiteiten van de 
scouting groep. Luister ook 30 okto-
ber tussen 18.00 en 18.30 uur naar 
Radio Aalsmeer, daar is Scouting 
Tiflo te gast. Scoutinggroep Tiflo telt 
zo’n 100 leden in de leeftijd van 5 
tot 18 jaar. De groep bestaat uit ver-
schillende speltakken: bevers, ka-
bouters, welpen, gidsen, verkenners 
en wilde vaart. Iedere zaterdag ko-
men de speltakken bijeen aan de 
Stommeerweg 13 (onder de kerk) 
om daar hun actieve en gezellige 
spel te doen. De activiteiten van de 
bevers, kabouters en welpen vindt 
plaats op het land, het spel van de 
verkenners en gidsen speelt zich 
voornamelijk af op en rond de West-
einderplassen. Bent u of is uw zoon/
dochter geïnteresseerd? Neem dan 
een kijkje op www.tiflo.nl.

Bijbellezing ‘Hoe God 
verscheen in Saksenland’
Aalsmeer - Op maandag 2 novem-
ber verzorgt Dirk Otten de lezing 
‘Hoe God verscheen in Saksenland’ 
in ‘t Baken in de Sportlaan 86. De 
lezing tijdens de Open Bijbelkring is 
van 14.30 tot 16.30 uur. Dit jaar be-
handelt de Bijbelkring het boek: ‘Als 
Freya zich laat zien’ van Henk Vree-
kamp. Over de eerste geloofsbelij-
denis in oud Nederland. Naar aan-
leiding van dit boek is Dirk Otten 
uitgenodigd om meer te komen ver-
tellen over deze tijd. Over Widukind 
en Karel de Grote. Met een aantrek-
kelijke Powerpoint presentatie zal 
hij iedereen meer wegwijs maken 
over deze voor velen vaak duistere 
tijd in de geschiedenis. Hopelijk zal 
er meer licht komen over deze toch 
erg interessante periode, waar-

Onthulling woensdag 4 november
Kinderboerderij krijgt 
twee vleermuiskasten 
Aalsmeer - Aanstaande woensdag 
4 november onthult wethouder Jop 
Kluis twee vleermuiskasten op kin-
derboerderij Boerenvreugd. Eén van 
deze kasten is geschonken door 
Landschapsbeheer Noord-Holland 
en de Natuurgroep Aalsmeer. Bei-
de organisaties hebben in het ver-
leden gezamenlijk vleermuisinven-
tarisaties gedaan in Aalsmeer en 
wilden een vleermuiskast ophan-
gen ter ondersteuning van de vleer-
muispopulatie. Voor een geschikte 
locatie werd kozen zij kinderboer-

derij Boerenvreugd in het Horn-
meerpark. Het bestuur van Stich-
ting Kinderboerderij Aalsmeer heeft 
het idee enthousiast ontvangen. Be-
stuurslid NME (natuur- en milieu-
educatie) Daniëlle van Dijk: “De-
ze vleermuiskasten zijn zeker een 
aanwinst, zowel voor de vleermuis-
populatie als voor de kinderboer-
derij. Het is een mooie gelegenheid 
om kennis over te dragen over de-
ze beschermde zoogdierensoort. In 
het verleden hebben we in onze in-
fo-hoek een mini-tentoonstelling 

Uiterst geconcentreerd ‘topper’ Pieter van Diepen.

Liefhebbers, specialisten en teams
Aanmelden Groot Aalsmeers 
Dictie nog steeds mogelijk
Aalsmeer - Vrijdag 13 november 
vindt de zesde editie van het Groot 
Aalsmeers Dictee plaats. Aanmel-
den is nog mogelijk voor de cate-
gorieën liefhebbers, specialisten 
en teams. Het dictee wordt net als 
in voorgaande jaren georganiseerd 
door het Boekhuis en gehouden in 

restaurant ’t Wapen van Aalsmeer in 
de Dorpsstraat. 
Van de beschikbare vijftig plaat-
sen is inmiddels ruim tweeder-
de bezet. Wacht dus niet te lang 
met inschrijven! Het dictee bestaat 
uit tien zinnen van in totaal onge-
veer driehonderd woorden, waar-

M iranda’s
omentenm

Kaas en worst
Aalsmeer - Ik ben beslist geen car-
nivoor, maar ook zeker geen vege-
tariër. Om van veganist nog maar te 
zwijgen. Dan mag je helemaal niks. 
Wel haal ik af en toe wat biologische 
producten, komen plofkippen er bij 
mij niet meer in en koop ik stee-
vast scharreleitjes, maar ik schrok 
nogal van de uitkomst van een on-
derzoek van de week over het feit 
dat bewerkt vlees kankerverwek-
kend is. Het werd in hetzelfde jour-
naal overigens al wel weer tegenge-
sproken, want als je niet meer dan 
vijftig gram per dag consumeert 
zou het niet zo’n vaart lopen, maar 
toch.. Vroeger zei mijn moeder al-
tijd dat we het vlees niet zo zwart 
moesten laten worden op de bar-
becue, want dat zou slecht zijn voor 
je gezondheid en inderdaad kan-
kerverwekkend, maar ook de witte 
velletjes van de mandarijnen waren 
niet veilig, al is de medische weten-
schap daar volgens mij op terugge-
komen (ook van dat zwarte van het 
vlees dat meestal slechts de ma-
rinade blijkt die wat te hard gaat). 
Dat roken kankerverwekkend is, dat 
weten we al zo lang. En alcohol is 
niet goed en te vet eten al helemaal 
niet. Daar krijg je dan weer vernau-
wingen van. Ja, overal waar TE voor 
staat is niet goed. Dat weten we in-
middels toch allemaal wel? Toen 
ze op een gegeven moment met al 
dat superfood kwamen, heb ik stie-
kem ook even aan de hype mee-
gedaan. De voorraad chiazaad ligt 
nog steeds in mijn kast en die gooi 
ik af en toe door mijn kwark, maar 
het schijnt gewoon ordinair voge-
lenzaad te zijn, alleen dan een keer 
of zeven zo duur. In de kwark gaat 
daarnaast overigens ook altijd een 
handje ouderwets lekkere rozijnen. 
Die grote van de markt zijn het lek-
kerst. Maar die zullen wel weer te 
veel suikers bevatten al dan niet na-
tuurlijke. Oh, quinoa vind ik gewoon 
een lekkere afwisseling met de ge-
kookte piepers en volkoren produc-
ten zijn allang niet meer uit mijn 
apothekerskast te denken, maar 
die vleeswaren. Da’s toch een din-
getje. Ik ben nogal van de keur-
slagerij. Twee ons achterham gaat 
er in huize Gommans wel weke-
lijks doorheen, maar ook lever-
kaas, (smeer)worst en ontbijtspek 
en Zeeuws spek en en.. Ik hoor het 
al. Niet goed! Nu ben ik ruim drie 
jaar geleden volledig gestopt met 
roken, dus ik dacht op de goede 
weg te zijn. Niet dus. Damn. Waar 
zit wát dan in? Help. Lastige mate-
rie. Tóch wordt ik géén vegetariër. Ik 
vertik het. Dan mag je namelijk ook 
geen vis! Over vis gesproken. Ik heb 
laatst een documentaire gezien over 
kweekvis.. Nou, daar lusten de hon-
den ook geen brood van hoor. Der-
halve komt er bij mij geen pangasi-
us- en tilapiafilet meer in. Althans 
niet bij de supermarkt vandaan. De 
visboer verzekerde mij echter dat 
er bij zijn vis geen antibiotica aan 
te pas kwam. Het zal wel. Tonijn en 
zalm vind ik tóch lekkerder. Ach en 
daar zal ook wel van alles mee aan 
de hand zijn. Dan het laatste onder-
zoek dat ik las over kaas. Kaas zou 
verslavend zijn. Het melkeiwit case-
ine, dat in kaas zit, lijkt qua struc-
tuur namelijk op het pijnstillende 
en zeer verslavende medicijn mor-
fine. Dat beweert althans een dok-
ter. ‘Kaas kan eigenlijk ook wel zui-
velcrack genoemd worden’, aldus 
dokter Barnard. Mensen, ik kan niet 
anders dan een vreselijke conclu-
sie trekken uit dit verhaal; Ik ben 
een alcoholistische, diermoordende, 
kaas-crackhead met iets te veel vet 
op heupen en buik! Maar.. Ik rook 
niet. Jij nog een plakje worst? Oh 
neeeeeee!

Miranda Gommans

bij het Groene Boekje de leidraad 
vormt. Aalsmeerder Ronald Ganze-
boom, in 2014 winnaar in de cate-
gorie liefhebbers, maakt dit jaar de 
tekst. Het dictee wordt voorgedra-
gen door oud-burgemeester Joost 
Hoffscholte. Naast de categorieën 
specialisten (voor de echte dicteetij-
gers) en liefhebbers is er ook weer 
een teamwedstrijd. Een team dient 
te bestaan uit drie personen. Voor 
het berekenen van de uitslag wordt 
het aantal fouten van de drie leden 
bij elkaar opgeteld. Overigens ne-
men alle deelnemers aan de team-
wedstrijd automatisch ook individu-
eel deel aan het dictee. Angst voor 
een groot aantal fouten hoeft niet. 
Het plezier van de taalbeleving staat 
voorop en in elke categorie worden 
alleen de beste drie deelnemers pu-
bliekelijk bekendgemaakt.
Het dictee begint vrijdag 13 novem-
ber om 18.30 uur (ontvangst van-
af 18.00 uur). Na afloop is er voor 
de deelnemers een buffet en kan er 
uiteraard volop worden nagepraat. 
Tijdens het buffet gaat het nakijk-
team aan de slag om de dictees te 
beoordelen. De uitslag wordt ver-
wacht omstreeks 21.00 uur. 
Aanmelden is mogelijk via boek-
huis@boekenhof.nl of 0297-324454. 
De kosten zijn 25 euro per persoon, 
het buffet is hierbij inbegrepen.

in voor het eerst het verhaal van 
de Heiland Christus werd verteld 
in Nederland. Dirk Otten studeer-
de Duitse Taal- en Letterkunde en 
schreef een dissertatie over de laat 
Middeleeuwse oorkondentaal in het 
Duits-Nederlandse grensgebied. Hij 
was werkzaam als leraar Duits en 

als woordenboekredacteur bij Van 
Dale. Hij schreef boeken over de 
plaatsnamen van de Veluwe en de 
veld- en boerderijnamen in de ze-
ven gemeenten van de Noordoost-
Veluwe. Vanaf 2004 houdt hij zich 
bezig met de kerstening van oos-
telijk Nederland in de vroege Mid-
deleeuwen. Na enkele boekjes over 
de missionaris Lebuïnus verschenen 
‘Hoe God verscheen in Saksenland’ 
en vorig jaar ‘Hoe God verscheen 
in Friesland’. Belangstellenden zijn 
welkom. 

gehad over vleermuizen. We hopen 
dat de kasten goede verblijven zul-
len vormen voor de vleermuizen. Zij 
zullen er niet het hele jaar in verblij-
ven, aangezien de meeste vleermui-
zen het hele jaar migreren. Mocht 
een verblijfplaats bevallen, dan ko-
men ze vaak in het volgende jaar 
terug.” De onthulling van de beide 
kasten vindt woensdag 4 november 
om 16.00 uur plaats. Belangstellen-
den zijn van harte welkom.

B&W: “Reclamebelasting op 
huidige wijze voortzetten”
Aalsmeer - In een motie heeft 
de gemeenteraad op 18 decem-
ber vorig jaar het college de op-
dracht gegeven om te onderzoe-
ken of het voor Aalsmeer moge-
lijk is om differentiatie in de recla-
mebelasting aan te brengen op ba-
sis van vierkante meters of de on-
roerendzaak belasting. Er is contact 
opgenomen met de gemeenten Hil-
legom, Teylingen en Mijdrecht. De-
ze gemeenten blijken een BIZ (Be-
drijven Investeringszone) te gebrui-
ken om de inkomsten voor het On-
dernemersfonds te reguleren. “Om-
dat deze gemeenten hebben geko-
zen voor een ander financieringsin-
strument is een vergelijking met de 
Aalsmeerse situatie lastig”, aldus de 
bestuurders in een schrijven aan de 
fracties. “Het is in theorie mogelijk 
om de reclamebelasting op een an-
dere leest te schoeien en/of te dif-
ferentiëren. Dit druist echter in te-
gen de wensen van het merendeel 
van de ondernemers en juist voor 
hen is dit instrument in het leven 
geroepen. Daarnaast zijn er hogere 
kosten verbonden aan het invoeren 

van een differentiatie in de reclame-
belasting.” Op 20 december 2012 is 
besloten om bij wijze van proef in te 
stemmen met de invoering van re-
clamebelasting en dit na twee jaar 
te evalueren. De evaluatie dient de 
voortgang en de mogelijkheden van 
een gedifferentieerd tarief en mo-
gelijke verbeterpunten inzichtelijk 
te maken. Winkeliervereniging Meer 
Aalsmeer heeft wethouder Ad Ver-
burg in een brief laten dat het On-
dernemersfonds naar wens verloopt 
en er geen verbeterpunten zijn. Het 
college stelt de fracties nu voor om 
definitief over te gaan tot het instel-
len van reclamebelasting ten be-
hoeve van het Ondernemersfonds 
en het huidige tarief te handhaven. 
“De heffing op basis van de huidige 
vorm is in de praktijk eenvoudig uit-
voerbaar en voldoet aan de wensen 
van de meerderheid van de onder-
nemers”, aldus het college van B&W. 
De verordening om de reclamebe-
lasting in 2016 op de huidige wijze 
voort te zetten gaat aan het einde 
van het jaar aan de raad voorgelegd 
worden.

Algemeen Verzamelgraf
Wethouder Verburg onthult 
monument op begraafplaats
Aalsmeer - Op Allerzielen, maan-
dag 2 november, om half 3 onthult 
Wethouder Ad Verburg een monu-
ment op het Algemene verzamelgraf 
van de Begraafplaats aan de Ophe-
lialaan. Geïnteresseerden worden 
van harte uitgenodigd om hierbij 
aanwezig te zijn. Allerzielen is wel-
iswaar van oorsprong een katholie-
ke traditie, waarbij de overledenen 
worden herdacht, maar vormt lan-
delijk steeds vaker de kern van her-
denkingsweken. Er worden in de-

ze weken kaarsjes ter nagedachte-
nis aangestoken en berichtjes ge-
plaatst. 

‘Groeiend’ monument
Op de Algemene Begraafsplaats is 
een mooi, door Athur Gläsner uit 
een verzameling zwerfkeien gecre-
eerd, monument geplaatst. Het mo-
nument verwijst door haar materi-
aalkeuze naar oeroude tradities van 
begraven en herdenken. Het mo-
nument is er voor alle overledenen Payrollservice op maat voor ondernemers

CPA brengt flexibiliteit en 
ondernemingsruimte
Aalsmeer - Sinds kort is Customi-
zed Payrolling Aalsmeer, kortweg 
CPA, gevestigd in Aalsmeer. Het is 
een initiatief van Jacqueline Wak-
ker-Eveleens. Zij verleent payroll-
services aan ondernemers in de re-
gio Aalsmeer. Werkgevers kunnen 
het juridisch werkgeverschap aan 
CPA overlaten, met alle administra-
tieve verplichtingen die daarbij ho-
ren. 
“Dat geeft ondernemers de ruimte 
om makkelijk en flexibel personeel 
in te zetten”, aldus Jacqueline Wak-
ker. “Ook hebben zij minder admi-
nistratieve lasten en juridische risi-
co’s.” De dienstverlening kan volle-

dig op de wensen en eisen van het 
bedrijf worden afgestemd. Code-
woord van CPA is kwaliteit. Kwaliteit 
van de administratie, de adviezen en 
de persoonlijke service.

Ervaring
De in Aalsmeer geboren en getogen 
Jacqueline Wakker begon haar car-
rière in de werving en selectie. Sinds 
1991 is zij werkzaam in de uitzend-
branche, de laatste veertien jaar als 
zelfstandig ondernemer. De start 
van payrollbedrijf CPA is voor haar 
een nieuwe uitdaging op een be-
kend terrein. Kijk voor meer infor-
matie op www.cpa-payroll.nl.

Vrijdag en zaterdag in Hornmeer
Districts finales libre bij 
biljartvereniging
Aalsmeer - Vrijdagavond 30 ok-
tober om 19.30 uur en zaterdag 
31 oktober vanaf 10.30 uur star-
ten twee finale wedstrijden biljar-
ten in de tweede klasse 90 caram-
bole’s en derde klasse 70 carambo-
le’s bij biljartvereniging Aalsmeer in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. De 12 deelnemers aan 
deze finales komen van verschillen-
de verenigingen uit het district Veen 
en Rijnstreek. Voorafgaande deze 
finales zijn er op 7, 14 en 21 okto-
ber voorrondes gespeeld. Hieraan 
namen vijf spelers van Biljartver-

waarvan het graf, na overleg met de 
familie, opgeheven is. Nabestaan-
den kunnen ook zelf een keitje ko-
pen en deze laten voorzien van een 
naam en bij het verzamelmonument 
plaatsen. Het monument wordt op 
die manier een ‘groeiend’ monu-
ment om er op speciale (familie)
dagen heen te gaan. Bij de onthul-
ling van het monument kunnen na-
bestaanden kaarsjes aansteken ter 
nagedachtenis aan de overledenen. 

Urnengraven en strooiveld
Sinds begin van dit jaar wordt de 
Algemene Begraafplaats beheerd 
door het team van de Amstelveen-
se begraafplaats Zorgvlied. In janu-
ari 2016 krijgt Zorgvlied de beschik-
king over een zogenaamd Crema-
torion. Het is dan ook mogelijk om 
de rouwplechtigheid in de Aula van 
Aalsmeer te houden met de ‘techni-
sche’ crematie op Zorgvlied. De fa-
milie kan er voor kiezen om na af-
loop van de uitvaartplechtigheid in 
Aalsmeer, de overledene te bege-
leiden tot in het Crematorion van 
Zorgvlied. De Algemene Begraaf-
plaats aan de Ophelialaan biedt als 
asbestemming urnengraven, urnen-
nissen en een strooiveld aan. Dit 
wordt nog uitgebreid met een al-
gemeen strooimonument met de-
zelfde functie als dat van het monu-
ment van het Algemene Verzamel-
graf dat op 2 november in gebruik 
wordt genomen.

eniging Aalsmeer deel. Na de voor-
rondes moesten drie van hen het 
veld ruimen. De overgebleven twee 
Aalsmeerse deelnemers aan de-
ze finales zijn Hans Spaargaren en 
Theo Volkerts. De overige finalisten 
komen van BV De Plas, BV De Sport, 
BV Jacobswoude en BV Roelo-
farendsveen. De winnaars van deze 
twee finales gaan naar het gewes-
telijke kampioenschap in de distric-
ten Vlietlanden en Midden Holland. 
Aalsmeer speler Joop Houtman, 
kampioen geworden in de vierde 
klasse libre, speelt 31 oktober en 1 
november in Den Haag om het ge-
westelijke kampioenschap strijden.
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Combifun activiteit voor jeugd
Grote opkomst bij ‘video 
clip maken’ in vakantie
Aalsmeer - Het is vrijdag 23 okto-
ber. The Beach stroomt vol met kin-
deren. Tijd voor de Combifun va-
kantie activiteit, georganiseerd door 
Sportservice Haarlemmermeer, Cul-
tuurpunt Aalsmeer en De Binding. 
De 90 bezoekers in de leeftijd van 
6 tot en met 12 jaar gaan deze dag 
een eigen videoclip opnemen op het 
nummer ‘Happy’ van Pharrel Willi-
ams. Eerst krijgen de kinderen ge-
zamenlijk een warming-up. Met 
stem- en bewegingsoefeningen van 
de toneeldocent van het Cultuur-
punt worden de kinderen uit hun 
comfort zone gehaald. Vervolgens 
worden de kinderen verdeeld over 
drie groepen, die op leeftijd zijn sa-
mengesteld. 
De oudste groep begint met een 
workshop hiphopdans. Leraar Ce-
fas leert de leerlingen een stoere 
choreografie aan om te gebruiken 
in hun videoclip. Ze leren een paar 
echte breakdance moves en kunnen 
na een uur als groep een nagenoeg 
perfecte dans laten zien. 
Even verderop krijgen de kinderen 
van de middelste groep presenta-
tieles. Ze leren wat ze uit kunnen 
stralen met hun houding. Stuk voor 
stuk mogen de leerlingen proberen 
een nutteloos product aan elkaar te 
verkopen door het juiste enthousi-
asme uit te stralen en de beste ver-
koopargumenten te gebruiken. De 
groep mag vervolgens zeggen of ze 
het product zouden kopen. Het laat-
ste deel van de les gaat de groep 
aan de slag om de groepsuitstraling 

voor in de videoclip te verbeteren. 
De allerkleinsten zijn aan het knut-
selen. Ze zijn bezig met het decor 
van de videoclip. Dit doen ze door 
een groot zijl te beplakken. Het the-
ma ‘Happy’ zorgt er voor dat de cre-
ativiteit van de leerlingen volop tot 
uiting komt. Hartjes, smileys, Mi-
nions en slingers. Alles wordt ge-
kleurd, geknipt en op het zeil ge-
plakt. Als het kunstwerk af is, wordt 
een groepsfoto voor het zelfge-
maakte decor gemaakt.
Vervolgens hebben de leerlingen 
een kleine pauze. In het kader van 
JOGG (Jongeren Op Gezond Ge-
wicht) is er gezorgd voor water en 
fruit, zodat de leerlingen deze mid-
dag niets te kort komen. Na deze 
korte pauze draaien alle groepen 
door naar de volgende workshop. 
Aan het eind van de dag is het tijd 
om gezamenlijk de videoclip op te 
nemen. Alle groepen nemen zenuw-
achtig plaats voor hun eigen decor. 
Ze nemen nog een keer de chore-
ografie door en dan gaat de came-
ra aan. ‘3,2,1 actie!’, roept de came-
raman. De kinderen dansen en zin-
gen hun laatste beetje energie van 
die dag er uit. De ouders staan al 
klaar om de kinderen op te halen. 
Voldaan en vermoeid gaan de kin-
deren naar huis. Nu is het afwach-
ten tot de videoclip af is…
Ook benieuwd naar hoe de video-
clip is geworden? Vanaf aanstaande 
woensdag 28 oktober is deze te zien 
op de website van De Binding, www. 
debinding.nl 

Al meer dan vijftig mini’s
Kom voetballen bij RKDES
Kudelstaart - In Kudelstaart is 
voetballen één van de populairste 
sporten. Dat kan je zien aan de druk 
bezette voetbalveldjes in het dorp, 
op het schoolplein én aan de groei 
van het aantal jeugdleden bij RK-
DES. Dit seizoen spelen 38 jeugd-
teams voor RKDES in de competitie. 
Maar naast deze officiële teams met 
pupillen en junioren heeft RKDES 
ook een enorm leuk team mini’s. De 
mini’s zijn jongens en meisjes ge-
boren tussen 1 januari 2009 en 31 
december 2010. Wil jij ook eens ko-
men kijken of voetballen voor jou 

dé sport is? Kom langs en trap een 
balletje mee. De mini’s trainen op 
woensdag van 16.30 tot 17.30 uur 
en op zaterdag spelen ze onderlinge 
wedstrijdjes waarvoor om 9.00 uur 
wordt verzameld in de kantine. Je 
kan een paar keer meetrainen voor-
dat je lid moet worden. Dit seizoen 
voetballen al meer dan 50 jongens 
en meisjes mee bij de mini’s maar 
er kan nog meer bij! Dankzij de hulp 
van trainers en ouders weet RKDES 
de jongste voetballertjes een leuke 
start in hun voetbalcarrière te ge-
ven. 

Jongste handballers
Minitoernooi in 
de Bloemhof
Aalsmeer - Op zondag 1 november 
wordt in de Bloemhof een toernooi 
voor de kleinste handballertjes ge-
houden: de mini’s. Er doen acht ver-
enigingen mee aan deze ochtend 
en FIQAS Aalsmeer komt maar liefst 
met vier teams in actie! Er wordt ge-
speeld in drie poules van vijf teams 
en de wedstrijden van 15 minuten 
beginnen om 10.00 uur. Aan de zij-
kant van de velden worden ook nog 
spelletjes gedaan en rond 12.45 

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 31 oktober: 
F.C. Aalsmeer
F.C.A. 1 – Nieuwland 1 14.30 u
F.C.A. 2 - Monnickendam 2 12.00 u
D.I.O. 2 - F.C.A. 4 14.00 u
Z.S.G.O./W.M.S. 3 - F.C.A. 5 14.15 u
Ouderkerk 5 - F.C.A. 6 14.30 u
F.C.A. 7 – IJmuiden 10 14.30 u
F.C.A. 45 – Muiderberg 45 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. VR1 – Tos Actief VR3 14.30 u
Junioren
Altius A1 - F.C.A. A1 15.30 u
D.I.O. A1 - F.C.A. A2 13.00 u
H.B.C. B3 - F.C.A. B1 13.00 u
Amstelveen B1 - F.C.A. B2 12.00 u
F.C.A. B4 – Weesp B1 12.00 u
F.C.A. C1 – D.I.O.S C1 10.15 u
F.C.A. C3 – F.C.A. C4  8.45 u
F.C.A. C5 – S.C.W. C2 10.15 u 
P.V.C.V. C5 - F.C.A. C6 12.15 u
Pupillen
Roda’23 D2 - F.C.A. D1 11.00 u
Roda’23 D3 - F.C.A. D2 9.00 u
F.C.A. D3 – Nederhorst D1 10.15 u
F.C.A. D4 – De Vecht D1 8.45 u
F.C.A. D5 – Argon D4 8.45 u
Legm.vogels 7 - F.C.A. D6 13.00 u
F.C.A. D7 – Amstelveen D6 8.45 u
F.C.A. E2 – United E3  8.45 u
F.C.A. E3 – Argon E2  8.45 u
F.C.A. E4 – B.S.M. E2 10.15 u
Argon E4 - F.C.A. E5  8.45 u
Amstelveen E6 - F.C.A. E6 10.15 u
Martinus E12 - F.C.A. E7 9.00 u
F.C.A. E8 – Geel Wit E9 10.15 u
Legm.vogels E7 - F.C.A. E9 13.00 u
F.C.A. F1 – R.K.D.E.S. F1 10.15 u
N.F.C. F1 - F.C.A. F2  9.30 u 
Legm.vogels F3 - F.C.A. F3 9.00 u
Hillegom F6 - F.C.A. F6G 8.45 u
Roda’23 F10 - F.C.A. F7G 9.00 u
Hoofddorp F13 - F.C.A. F8 10.00 u
F.C.A. F9 – Kon.H.F.C. F15  8.45 u
F.C.A. F10 – Kon.H.F.C. F19  8.45 u
F.C.A. F11 – Hertha F4 8.45 u
F.C.A. F12M – V.V.C. F10M 10.15 u
Meisjes
Zeeburgia MA1-F.C.A. MA1 10.30 u
F.C.A. MB1 – JH MB1 12.00 u
Buitenveldert - F.C.A. MB2  8.30 u
F.C.A. MD1–BuitenboysMD1 10.15 u
DESTO MD2 - F.C.A. MD2 13.30 u
F.C.A.ME1 - AF ME1  8.45 u
F.C.A. ME2 – H.B.C. ME1 10.15 u

R.K.D.E.S.
F.C.A’dam D2 – RKDES D1 12.30 u
Pancratius D6 – RKDES D2 11.30 u
RKDES D3 – RKAVIC D4 11.00 u
RKDES E2 – C.S.W. E2 11.00 u
RKDES E3 – Hillegom E5 11.00 u
A.F.C. E8 – RKDES E4 11.30 u
RKDES E5 – Roda’23 E9 11.00 u
R.K.D.E.S. E6 – D.I.O.S. E14 9.30 u
H.B.C. E 11 – RKDES E7 8.30 u
RKDES E8 – Overbos E12 11.00 u
F.C.A. F1 – RKDES F1 10.15 u

Martinus F4 – RKDES F2 13.30 u
RKDES F3 – Pancratius F5 9.30 u
Pancratius F6 – RKDES F4 10.15 u
Hoofddorp F6 – RKDES F5 8.45 u
RKDES F6 – Overbos F9 11.00 u
C.S.W. F4M – RKDES F7 8.45 u
Badh’dorp F4 - RKDES F8 10.30 u
RKDES F9 – Amstelveen F10  9.30 u
RKDES 012-1 – DSOV 012-1  9.30 u
Vrouwen
RKDES VR1 – De Meer VR2 13.00 u
Meisjes
K.D.O. MB1 - RKDES MB1 13.30 u
RKDES MC1 – Zwanenburg 11.00 u
WSV’30 MD2 - RKDES MD  10.00 u
B’veldert E6 - RKDES ME1 11.30 u 

S.C.W.
S.C.W. 1 – Bl.Wit. 1 14.30 u
S.C.W. 2 – Swift 6 12.00 u
S.C.W. 3 – Bl.Wit. 3 13.00 u
Hertha 2 - S.C.W. 4 15.00 u
S.C.W. 5 – Kon.H.F.C. 3 11.00 u
SCW 35+1 – Arsenal 35+1 14.30 u
SCW 45+1–Buiksloot 45+2 15.00 u
Junioren
Legm.vogels A2 - S.C.W. A1 15.00 u
SCW B1 – Olympia.Haarl.B2 11.00 u
Hoofddorp C6 - S.C.W. C1 12.15 u
F.C.A. C5 - S.C.W. C2 10.15 u
Pupillen
S.C.W. D1 – K.D.O. D3 8.45 u
A.F.C. D 10 - S.C.W. D2 10.30 u
Tos Actief E1 - S.C.W. E1 10.15 u
Legm.vogels E3 - SCW E2 9.00 u
S.C.W. F1 – Roda’23 F4  8.45 u
S.D.W. F5 - S.C.W. F2 12.30 u
Vrouwen
Nieuw SlotenVR2-SCW VR1 16.30 u
Meisjes
SCW MB.1 – WSV’30 MB.1 10.15 u
Legm.vogels C2 - SCW C1 11.00 u
D.O.S.V. ME1 - S.C.W. ME1 11.00 u

Zondag 1 november.
F.C. Aalsmeer
C.T.O.’70 1 - F.C.A. 1 14.00 u
F.C.A. 3 – S.D.Z. 3 11.30 u
Pancratius 8 - F.C.A. 4 11.00 u
Parkstad 2 - F.C.A. 5 11.30 u
Overbos 4 - F.C.A. 6 12.45 u
F.C.A. 7 – R.C.H. 3 11.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – Sp.Martinus 1 14.00 u
ZSGO/WMS2 - RKDES 2 11.30 u
R.K.D.E.S. 3 – Hillegom 3 12.00 u
Hoofddorp 5 - RKDES 5 11.00 u
Hoofddorp 10 - RKDES 6 11.00 u
Junioren
RKDES A1–Zwanenburg A1 14.00 u
RKDES A2 – Roda’23 A4 12.00 u
Roda’23 B2 - RKDES B1 12.00 u
RKDES B2 – D.I.O.S. B3 10.00 u
D.S.S. C2 - R.K.D.E.S. C1  9.15 u
BuitenveldertC5-RKDES C2 8.30 u
RKDES C3 – Overbos C3 10.00 u
RKDES C4 – Pancratius C7 12.00 u

Seizoen voor schaatsers van start
Blauwe Beugel in Inzell
Rijsenhout - Afgelopen week was 
een groot aantal leden van IJsclub 
De Blauwe Beugel uit Rijsenhout op 
trainingskamp. Ongeveer 30 leden 
van de club waren in Inzell waar veel 
geschaatst en gefietst is. De weers-
omstandigheden waren helaas niet 
als vorig jaar, toen werd er ‘s mor-
gens geschaatst en kon men ‘s mid-
dags in de korte broek en mouwen 
op de fiets mountainbiken, maar nu 
moest men het doen met winterse 
omstandigheden. Het is een jaarlijk-
se traditie om daar deel te nemen 
aan de Atje Keulen Deelstra trofee 
en de supersprint wedstrijden. Een 
groot deel van de jeugd heeft mee-

gereden. Van de C-selectie zijn On-
no Zonneveld en Igor Baars een 
kleine week in Erfurt geweest voor 
een trainingskamp en ze hebben 
daar mooie tijden gereden. Mats 
Stoltenborg, daartegen, de op co-
ming marathon vedette uit Hoofd-
dorp, heeft met team Claefis deel 
genomen aan de eerste Holland 
Cup op de 5000 meter. En enkele rij-
ders hebben in Haarlem wedstrijden 
gereden, waar ook al meerdere per-
soonlijke records verreden zijn. Het 
seizoen is begonnen, maar gaan de 
menige trainingsuren van deze af-
gelopen zomer nu tot uiting komen 
in snelle tijden?!

BeNe League handbal
FIQAS trekt aan langste eind
Aalsmeer - Zaterdagavond 24 ok-
tober speelden de mannen van FI-
QAS Aalsmeer een uitwedstrijd in 
België tegen QubuQ A Bocholt. 
Vanaf minuut één was er strijd én 
die ging gelijk op: 3-3 en 5-5 na 
tien minuten. Vervolgens was er een 
overwicht voor FIQAS Aalsmeer, dat 
door goals van Frank Lübbert, Rem-
co van Dam en Dustin Ligthart op 
5-8 kwam. Bocholt vocht zich terug 
tot 9-9 na twintig minuten, maar op-
nieuw volgde een sterke fase van de 
Aalsmeerders. Samir Benghanem en 
een hattrick van Tim Bottinga zorg-
den voor 9-13. Die voorsprong werd 
echter weer (te) makkelijk wegge-
ven en zo gingen de ploegen rusten 
bij 13-14. Na rust bleef de wedstrijd 
op en neer golven, al wist FIQAS 
Aalsmeer steeds de voorsprong te 
behouden, want Kevin Hooijman 
(uiteindelijk topscorer met negen 
doelpunten), Robin Boomhouwer 
en Tim Bottinga bleven scoren. Zo 
werd het via 17-18, 20-19, 22-23 bij 

het ingaan van de laatste tien minu-
ten 24-25. Op dat moment kwam FI-
QAS Aalsmeer in dubbel ondertal te 
staan. Bocholt kwam wel gelijk (25-
25), maar wist verder niet te profi-
teren. In de slotfase werd het hele-
maal super spannend: 26-26 en 27-
26 voor de Belgen met nog vier mi-
nuten op de klok. Maar topschutter 
Hooijman haalde nog twee keer ver-
woestend uit en stelde daarmee de 
overwinning voor FIQAS Aalsmeer 
veilig: 27-28. De mannen handhaven 
zich hiermee op de tweede plaats in 
de BeNe-League. 

Nipt verloren
Afgelopen dinsdagavond 27 oktober 
is de wedstrijd tegen Volendam ge-
speeld in de Bloemhof. Deze is he-
laas verloren met 24-27. De mannen 
hebben nu even rust. De eerstvol-
gende wedstrijd staat gepland op 
zaterdag 14 november vanaf 20.15 
uur uit in Hasselt, België, tegen 
Hubo/Initia.

Trampolinetoernooi in België
Omnia naar Internationale 
Golden River Team Cup
Aalsmeer - Op zaterdag 24 okto-
ber organiseerde de trampolineclub 
Lenig & Vlug Beveren-Leie de Inter-
nationale wedstrijd Trampoline voor 
teams.
Met acht springers, één trainer, één 
jurylid en twee begeleiders vertrok 
SV Omnia 2000 vrijdagochtend naar 
België. In Kortrijk werd ’s middags 
enthousiast deelgenomen aan een 
spannende opdrachtenreeks voor 
de twee Omnia teams in Kortrijk. Dit 
leverde een leuke en leerzame ont-
moeting met de Belgische cultuur 
en het betrokken publiek aldaar op.
In de avond kon er worden inge-

sprongen en er werd overnacht in 
een Sporthotel. Na een goed ontbijt 
startte al vroeg het toernooi, waar-
aan 17 teams uit verschillende lan-
den deelnamen. Vooral Frankrijk en 
België waren sterk vertegenwoor-
digd! Het niveau was hoog en er zijn 
helaas geen prijzen in de wacht ge-
sleept. Wel ging elke springer naar 
huis met een cadeautje. De juryle-
den en de trainers werden ook ge-
heel terecht bedankt en beloond 
met een fles wijn of bier. Al met al 
was het een leerzame internationa-
le ervaring met veel plezier en ver-
maak.

Handbal Eerste Divisie
Dames zetten iets recht
Aalsmeer - Na het verlies eerder 
deze week uit bij Fortissimo had-
den de dames van FIQAS Aalsmeer 
zaterdagavond bij Hellas iets recht 
te zetten. Ze begonnen dan ook 
goed aan de wedstrijd: Dionne Vis-
ser scoorde snel twee keer ach-
ter elkaar en Birgit Hemmes van-
af de linker opbouw: 3-0 na 2 mi-
nuten. Reden voor Hellas coach Jo-
ris Witjens om meteen een time out 
te nemen… Dat hielp, want Hellas 
herpakte zich daarna: 3-2. Gelukkig 
scoorde Kelsey Maarse de 4-2. In 
de fase die volgde werd er aan bei-
de kanten heel veel gemist. Uitein-
delijk maakte Hellas na een poosje 
de 4-4 en zelfs 5-4. Gelukkig wist FI-
QAS Aalsmeer in de volgende aan-
val de gelijkmaker te scoren: 5-5. 
Na een minuut of twintig was het 
nog steeds gelijk (6-6) en nam Her-
man Schaap een time out. Ook dat 
werkte: de Aalsmeerse dames kwa-
men weer op voorsprong: 7-6 via 
Iris van Aalst en 8-6 via een penal-
ty. Die marge bleef gehandhaafd tot 
de rust: 10-8 voor FIQAS Aalsmeer.
In de tweede helft bleven de ploe-
gen eerst redelijk bij elkaar: 13-11, 
mede dankzij Manon van der Sar, 
die goed stond te keepen in de-
ze belangrijke fase van de wed-
strijd. Want het spel was een beet-
je rommelig: de Aalsmeerse dames 
haalden te weinig uit hun systemen, 
schoten niet scherp of te snel... An-
ders hadden ze mogelijk wat ver-
der kunnen uitlopen. Nu kon Hel-
las weer dichterbij komen: 13-12. 
Maar ook aan Haagse kant werden 

fouten gemaakt en zo kwam Hellas 
in dubbel ondertal. Dat wist FIQAS 
Aalsmeer goed uit te spelen: 16-13 
na 18 minuten en het ging steeds 
beter lopen. Via Kelsey Maarse, 
Anouk Markwat, Celina Henke, Lisa 
Endhoven, Dionne Visser (twee keer 
achter elkaar mooi vanaf de cirkel) 
en Samentha de Soet liepen de da-
mes binnen een minuut of zes uit te 
lopen naar 24-14 en was de wed-
strijd gespeeld. Het werd uiteindelijk 
24-16 voor FIQAS Aalsmeer en dus 
konden de punten in de tas mee te-
rug naar Aalsmeer! Door deze over-
winning zijn de dames gestegen 
naar plaats zes in de Eerste Divisie. 
Komende zondag 1 november ko-
men de dames van VZV op bezoek 
in de Bloemhof. 

Zondag drie topteams thuis
Handballiefhebbers zitten aan-
staande zondag 1 november goed, 
want in de Bloemhof zijn ’s middags 
maar liefst drie topwedstrijden op 
rij te zien. Om 12.45 uur begint FI-
QAS Aalsmeer heren 2 haar wed-
strijd in de Eerste Divisie tegen Ha-
vas. Om 14.30 uur komt dames 1 in 
actie: de ploeg van Herman Schaap 
speelt dan tegen VZV: de nummer 6 
tegen nummer 7 van de Eerste Di-
visie. Beide teams hebben evenveel 
punten, dus dat belooft spannend 
te worden! Om 16.00 uur wordt de 
handbaldag afgesloten met een 
wedstrijd van heren 3 van FIQAS 
Aalsmeer, de ongeslagen koploper 
van de Tweede Divisie, tegen Her-
cules 2. Mis het niet! 

uur is het toernooi weer afgelopen. 
Eens kijken hoe de jongste jeugd 
uit Aalsmeer het doet! Het minitoer-
nooi is ook een mooie gelegenheid 
om te komen ontdekken of handbal 
ook iets voor jouw kind is? Kom kij-
ken in sporthal de Bloemhof aan de 
Hornweg. 

Achter van links naar rechts: Danique, Celina, Yvette, Solenne, Selina, Kim en 
Cynthia. Voor van links naar rechts: Kirsten, Mireille en Rachel, Op de foto ont-
breekt Eline.

Twirlsters Omnia behalen 
NK plaatsing in Leimuiden
Aalsmeer - Vereniging Mavileo uit 
Leimuiden sloot het 40 jarig jubile-
um af met een twirlwedstrijd op zon-
dag 18 oktober. Onder leiding van 
trainster Valerie deden elf twirlsters 
van SV Omnia mee aan deze wed-
strijd. De dag verliep met een lach 
en een traan. Eline kwam speciaal 
voor haar dance twirl. Ze mocht het 
opnemen tegen Danique en Kirsten 
die voor het eerst hun nieuwe solo 
dance twirl lieten zien. Mireille deed 
haar solo dance twirl juist voor de 
laatste keer. Zij werkt nu hard aan 
haar nieuwe dance. Gedurende de 
dag bleken Cynthia, Kim en Celi-
na niet fit of zelfs geblesseerd te 
zijn. Na overleg werd besloten een 
aantal solo onderdelen af te mel-
den. Het duo en team ging met een 
aangepaste routine de vloer op. Dit 
bleek de juiste keuze te zijn. Beide 
optredens verliepen keurig en lever-
den zelfs een prijs op. De beker, die 
het team gewonnen heeft, is bij Fos 
gebracht. Fos is de kersverse zoon 

van trainster Maaike en haar Pie-
ter. De twirlsters zijn supertrots op 
hun ‘twirlbaby’. Er werden weer veel 
plaatsingspunten in de wacht ge-
sleept en eremetaal omgehangen.
Definitief geplaatst voor het NK 
twirlen zijn nu ook : Rachel met haar 
1-baton en het duo Kim en Selina.
Op zondag 1 november staat de ei-
gen wedstrijd op het programma, 
alle voorbereidingen zijn in volle 
gang achter de schermen met alle 
vrijwilligers. De twirlsters gaan dit 
keer naar Sportcomplex Koning Wil-
lem Alexander in Hoofddorp. Dit is 
ook de locatie waar de voorrondes 
voor het NK worden gehouden eind 
november. 
Lijkt het je ook leuk om te komen 
twirlen? Voor meer informatie over 
twirlen kun je contact opnemen met 
de Productgroep Coördinatoren Va-
lerie Lelieveld of Linda Nederstigt 
per e-mail twirlen@svomnia.nl of 
het sportpunt van SV Omnia via  
e-mail sportpunt@svomnia.nl. 
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Basketbalcompetitie
Daadkrachtig U14 team 
BVA komt net te kort
Aalsmeer - Zondag moest het jon-
gens U14 team van BV Aalsmeer 
het opnemen tegen de LC Players. 
Plaatsvervangend coach Valentijn 
Stokman deed er alles aan de jon-
gens klaar te stomen voor de wed-
strijd want zijn team bestond slechts 
uit vijf man op het veld en dit bete-
kende dat zij, zonder wisselspelers, 
de hele wedstrijd zouden moeten 
uitspelen. Deze jongens, Jelle Hoo-
gervorst, Zion Overwater, Jort Kemp, 
Sil Heemskerk en Christian Jourdan, 
stonden op scherp en wilden zich al-
lemaal waar maken. De jongens van 
de tegenstander, LC Players, waren 
allemaal groter en leken ook ster-
ker , maar BVA had toch het gevoel 
dat ze er iets van konden maken de-
ze wedstrijd. Dat was ook niet onte-
recht, want de eerste periode werd 
mooi afgesloten met een 6-4 voor-
sprong, mede door een sublieme 
actie van Sil Heemskerk die na een 
prachtige pirouette de bal met een 
lay-up in de basket gooide. Doordat 
bij de BVA jongens in de tweede pe-
riode een paar slordigheden optra-
den, o.a. door onnauwkeurige pas-
sing, kwamen de LC Players steeds 
meer in hun spel en dat was hoofd-
zakelijk te danken aan hun lange 
mannen. Deze periode werd met een 
minimale achterstand afgesloten: 
11-12. Na de rust begonnen de LC 

Players meteen heel sterk en stond 
Aalsmeer zomaar achter met 13-22 
waarop de interim coach Valentijn 
een time-out aan vroeg en zijn team 
aangaf dat ze wel wat agressiever 
mochten spelen en dat zij hun te-
genstander best een zetje mochten 
geven als ze de bal hadden. Maar 
meer rust in de aanval was eigenlijk 
nog belangrijker. Wat na deze time-
out gebeurde deed vele toeschou-
wers jubelen. De LC Players hadden 
het lastig met de wat agressievere 
en gretigere houding van Aalsmeer 
en door ‘steals’ van Jort Kemp en 
Zion Overwater werden vrije lay-
ups gescored. Ook zou de rust in de 
aanval door Jelle Hoogervorst be-
nut worden met een aantal uitste-
kende acties en scores. Deze derde 
periode werd helaas toch afgeslo-
ten met een 19-22 achterstand. Na 
de jongens ingeprent te hebben dat 
ze zeker niet zouden hoeven te ver-
liezen van deze grotere jongens be-
sloten de 5 van BVA druk te zetten 
door middel van een fullcourt-press. 
Dit gebeurde de hele vierde perio-
de, maar het mocht helaas niet ba-
ten en verloren ze deze uitsteken-
de wedstrijd toch nog met 26-30. Al 
met al had het U14 team van BVA 
alles gegeven en met die instelling 
kunnen ze echt een leuke toekomst 
tegemoet zien. 

Koppelsjoelen 
in Rijsenhout

Rijsenhout - Het koppelsjoelen 
in Rijsenhout op 10 oktober is in 
klasse A gewonnen door John de 
Vries en Leo van Tiem met gemid-
deld 114.72. Op twee Petra Houwe-
ling met Marry Verhoeven met ge-
middeld 114.12 en op drie Paul v.d. 
Berg met Cock Tukker met gemid-
deld 113.80 punten. In klasse B wa-
ren Rie Verkerk en Lisette Pronk met 
gemiddeld 98.96 de beste, gevolgd 
door Joke de Haan met Sandra 
Oostrom met gemiddeld 98.56 en 
Marcel Oostrom en Wijnand Spring 
in ‘t Veld met gemiddeld 97,08 pun-
ten. In klasse C waren Leo van Faas-
sen en Riet Schijf met gemiddeld 
86.40 onverslaanbaar, op twee Wil 
Schreuder en Juliana Beijerbracht 
met gemiddeld 86.16 en op drie 
Corrie Mank met Theo van Leijden 
met gemiddeld 85.24 punten.
 

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 1 geeft goed 
partij tegen de koploper
Aalsmeer - Bloemenlust 1 heeft het 
als hekkensluiter prima gedaan te-
gen koploper en titelkandidaat Die-
men 2. Na de 10-0 eerder dit sei-
zoen in Diemen werd het nu in de 
Bloemhof 3-7 door zeges van Ed 
Couwenberg (2x) en Johan Berk. 
Frans Ravesteijn kon niet tot winst 
komen. 
Het had zelfs 4-6 kunnen zijn, want 
het dubbelspel ging gelijk op en 
werd pas in een spannende vijfde 
game beslist in het nadeel van Ed 
en Johan (8-11).
Bloemenlust 2 speelde uit tegen de 
nummer 2 van poule Spaarne 6 en 
verloor nipt met 6-4. Danny Knol 
won heel knap al zijn partijen en 
ook het dubbelspel samen met Pe-
ter Velleman. Eén van de door Dan-

ny verslagen tegenstanders stond 
daarvoor nog op 100% en een an-
dere op 87%. Chapeau dus! Peter 
en Horst Krassen verloren helaas al 
hun partijen. Er was maar één par-
tij die in vijf games eindigde en dat 
was de tiende en laatste partij van 
de avond van Peter. Deze was onge-
lofelijk spannend en eindigde in 16-
14 in de laatste game voor Spaarne. 
Bloemenlust 3 moest thuis tegen 
het sterke Het Nootwheer 19 een 
kleine 4-6 nederlaag toestaan. Phi-
lippe Monnier won zijn drie enkel-
spelen en Ton de Hollander voegde 
daar een zege aan toe. Dirk Piet was 
heel dicht bij een overwinning, maar 
kwam aan het eind net tekort. Phi-
lippe en Ton konden het dubbelspel 
niet in hun voordeel beslissen.

Laatste jaar B-junior
Snelle 10 kilometer voor 
atleet Corné Timmer
Aalsmeer - Net voor het einde van 
zijn laatste jaar als B-junior wilde 
Corné Timmer afgelopen zondag 25 
oktober in Etten-Leur nog een po-
ging wagen om zijn clubrecord op 
de 10 kilometer op de weg scherper 
te stellen. Vooraf aan de Van Oers 
Marathon Brabant werd op een tijd 
ingezet van net onder de 36 mi-
nuten. Helaas was dit nog even te 
hoog gegrepen. Zijn tijd van 36:45 
minuten betekent wel een verbe-
tering met maar liefst 30 seconden 
van zijn oude record en het wordt 
een flinke klus voor zijn opvolgers 
bij Atletiek Vereniging Aalsmeer om 
het record verder naar beneden bij 
te stellen. In het totaalklassement 
betekende dit voor Corné een 23ste 
plaats van de 1250 deelnemers en 

met deze prestatie was hij tevens de 
snelste junior. 

Zonnetje bij Aalsmeer Zondag
Aalsmeer - Niet druk was het afge-
lopen weekend op de voetbalvelden. 
Het was herfstvakantie en dus had-
den vele teams vrij. De spelers van 
het eerste van RDKES hadden rust, 
evenals het eerste van FC Aalsmeer 
Zaterdag. Aalsmeer Zondag moest 
wel ‘aan de bak’. De thuiswedstrijd 
aan de Dreef was tegen Ankaraspor 
en de wedstrijd tegen deze Amster-
damse club trok, ondanks de va-
kantie, best veel bezoekers. Het was 
heerlijk toeven in het zonnetje. Vro-
lijk van het mooie weer en na afloop 

van de uitslag: Aalsmeer wist met 
3-0 te winnen van Ankaraspor. In de 
eerste helft werd de winst als min 
of meer bezegeld. De rust gingen 
de teams in met 2-0 voor Aalsmeer. 
In de tweede helft wist opnieuw al-
leen Aalsmeer het net te vinden: 
3-0. Aanstaand weekend stro-
men de voetbalvelden weer vol met 
jeugd, junioren, meiden en volwas-
sen teams. In deze krant don na-
tuurlijk weer de overzichtelijke voet-
bal-agenda. Veel voetbalplezier.
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Christopher Brouwer wint
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was de vierde speelavond van de 
dartclub Poel’s Eye in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Het werd met 
46 deelnemers de best bezoch-
te speelavond van dit seizoen tot 
nu toe. Vorig seizoen was de laat-
ste speelavond met 47 deelnemers 
het drukst bezocht, dat werd nu dus 
bijna geëvenaard. Tot nu toe was de 
opkomst gemiddeld vier personen 
per speelavond hoger dan vorig sei-
zoen, een veel belovend begin van 
hopelijk een mooi seizoen met vele 
nieuwe deelnemers. Ook op de af-
gelopen speelavond waren er weer 
nieuwelingen, een heugelijk feit. De 
avond werd begonnen met twaalf 
spannende poules. Na 66 wedstrij-
den trok de rook weer op en ble-
ken er weer opmerkelijke feiten ge-
noteerd te zijn. De huidige koploper 
(William Hunitetu) en de regerend 
kampioen (Danny Zorn) bleken tot 
de B ronde veroordeeld te zijn om-
dat zij als derde in de poule ein-
digden. Sander Molenaar en Peter 
van de Laarse speelden een hoofd-
rol in deze spectaculaire gebeurte-
nis. Ook Luc van de Meer was spec-
taculair bezig, hij bereikte knap de 
kwartfinale van het hoogste niveau, 
net als John Kater, Tjitte Miedema 
en Remco Maarse. Ook Victor was 
‘victoriaans’ aanwezig, hij bereik-
te voor het eerst ooit de halve fina-
le van het hoogste niveau, een top 
prestatie. Tom Keijzer was de ande-
re verassende component in de hal-
ve finale. Naar eigen zeggen had hij 
sinds vorig seizoen geen pijl meer 
aangeraakt, maar daar merkten zijn 
tegenstanders bitter weinig van. De 
uiteindelijke ‘echte’ hoofdrolspelers 
waren echter Erik Jan Geelkerken en 
Christopher Brouwer. Zij ontliepen 
elkaar niet veel wat betreft statistie-
ken in het verleden, zowel wat be-
treft het aantal finales op het hoog-
ste niveau (10 om 9 in het voordeel 
van Erik Jan) als het aantal speel-
avond overwinningen. Christopher 
kwam nu echter op gelijke hoog-
te met Erik Jan door voor de derde 
keer ooit knap deze druk bezoch-
te speelavond te winnen. De twee 
reuzendoders uit de poule, Sander 
en Peter, waren op het tweede ni-

veau beland. Peter strandde pas in 
de kwartfinale, net als Johan Witte, 
Patrick Pasterkamp en Huib Goot-
jes. Gilbert van Eijk en Tibor Hoger-
vorst bereikten zelfs de halve finale. 
Sander Molenaar was echter niet te 
stuiten. Na de winst in de poule op 
William won hij nu in de finale van 
de hoog aangeschreven Nick Dek-
ker. Hiermee verbeterde Sander zijn 
prestatie van de vorige speelavond 
toen hij op hetzelfde niveau tweede 
werd. Het was zijn tweede winst in 
een finale ooit. Volgende week kunt 
u lezen hoe het ging op het derde 
en vierde niveau. Dit kunt u ook al-
vast lezen op de website www.poel-
seye.nl. Hier kunt u ook de hele fi-
nale op het hoogste niveau tussen 
Christopher en Erik Jan terug zien, 
met twee 180-ers van laatst ge-
noemde. Volgende week vrijdag, 
6 november, is de volgende speel-
avond van Poel’s Eye in het Dorps-
huis. Hopelijk is de opkomst weder-
om hoog. Nieuwelingen zijn altijd 
meer dan welkom. Wees niet bang 
dat het niveau te hoog is, want juist 
om die reden zijn er vier niveaus. 
Het motto van de Poel’s Eye is niet 
voor niets; ‘zoveel als mogelijk dar-
ten, op zoveel als mogelijk het eigen 
niveau. Wel zo gezellig!’ Elke dar-
ter kan zonder opgave vooraf mee-
doen. De inschrijving sluit om 20.00 
uur, deelname kost vier euro en de 
minimum leeftijd is 15 jaar. 

Winnaar Christopher Brouwer met 
zijn prijzenpakket.

Dartcompetitie 
in Middelpunt

Aalsmeer - De gebroeders Dolk 
waren zeer gewaagd aan elkaar, om 
en om wonnen ze afgelopen dins-
dag een set tijdens de wekelijkse 
dartavond. Beiden kwamen in de fi-
nale, waar opnieuw de strijd tegen 
elkaar begon. Uiteindelijk had Se-
bastiaan met de 17de pijl een uit-
gooi van 96 en werd hiermee eer-
ste. Franklin moest genoegen ne-
men met de tweede plaats en op 
drie is vaste gastspeler Peter Bakker 
geëindigd. Hans Dolk werd vierde. 
Deze keer kwam Ben van Dam in de 
verliezers ronde en behaalde net op 
het laatst de eerste plaats. Marieta 
Dolk was hem bijna voor, maar de 
dubbel twee gooide ze niet uit. Al 
met al een gezellige en spannende 
avond, ondanks dat er minder dar-
ters waren vanwege de herfstva-
kantie. Op dinsdagavond 3 novem-
ber is er weer darten. De competitie 
begint om 20.00 uur, de zaal is van-
af 19.30 uur open. Er wordt gedart 
in het Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat 55. Iedereen vanaf 16 jaar 
is welkom. Deelname kost 2.50 eu-
ro per avond. 

Programma 
handbal

Zaterdag 31 oktober: 
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, F1 – 
Shot’73
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, F2 – 
Legmeervogels
Zondag 1 november:
9.55 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes 
B2 – WeHaVe
11.00 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 
A1 – Foreholte (Jeugddivisie)
12.10 uur: FIQAS Aalsmeer, meiden 
B1 – Hercules (Jeugddivisie)
12.45 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 2 
– Havas (Eerste Divisie)
14.30 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 
1 – VZV (Eerste Divisie)
16.00 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 3 
– Hercules (Tweede Divisie)
Alle thuiswedstrijden van de hand-
bal worden gespeeld in sporthal De 
Bloemhof aan de Hornweg. Publiek 
is van harte welkom. 

Kaartmarathon 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 30 
oktober is er weer gewoon kaar-
ten bij buurtvereniging Honrmeer in 
het buurthuis aan de Roerdomplaan 
3. Iedereen is van harte welkom. 
Zaal open vanaf 19.30 uur, aanvang 
kaarten om 20.00 uur. Zaterdag 31 
oktober is er een kwart marathon 
kaarten, Aanvang 10.00 uur. Kos-
ten tien euro, inclusief lunch tussen 
de middag. Het koppelklaverjassen 
op vrijdag 23 oktober is gewonnen 
door Siem Burgers en Ben Johan-
nessen met 5699 punten. Op twee 
Gees Hulsegge en Riet Hoekman 
met 5062 punten en op drie Joke en 
Bert Buijs met 5044 puntenverlies. 
De poedelprijs was voor Miep Bloe-
men en Krijna Verhoef met 4062 
punten.

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. Belangstel-
ling voor deze gezellige kaartmid-
dag? Kom gerust eens kijken en 
meedoen. Op donderdag 22 oktober 
is het kaarten gewonnen door Huub 
Bouwmeester met 5943 punten, op 
twee is Riet Pothuizen geëindigd 
met 5775 punten en op drie Wim 
Buskermolen Pzn. met 5413 pun-
ten. Bij het jokeren was deze week 
Bets Teunen met 17 punten de bes-
te, Trudy Knol tweede met 195 pun-
ten. .Voor inlichtingen: Mevrouw R. 
Pothuizen, tel. 0297-340776.

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 2 no-
vember houdt buurtvereniging Al-
len Weerbaar voor liefhebbers een 
kaartavond in het Middelpunt in de 
Wilhelminastraat. Eerst wordt een 
kwartiertje de jaarvergadering ge-
houden. De deuren gaan om 19.30 
uur open, zodat toch om 20.00 uur 
gestart kan worden met klaverjas-
sen en jokeren. Winnaar van de af-
gelopen kaartavond is Kees Kooy-
man met 5499 punten, gevolgd door 
Jan Treur met 5356 punten, Frans 
Braat met 5322 punten, Ubel v/d 
Blom met 5309 punten en Martin 
van Wieringen met 5248 punten. De 
poedelprijs was voor Jan Alderden 
met 3502 punten. Bij het jokeren is 
de eerste prijs gewonnen door Lilian 
Klaassen en hekkensluiter was An-
nie Verkerk.

OVAK-soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
4 november vanaf 14.00 uur in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat. 
Het klaverjassen op 21 oktober is 
gewonnen door Loek Pieterse met 
5689 punten, gevolgd door Joop 
Biesheuvel met 5651 punten, Thea 
Reuling met 5407 punten en Riet 
Hoekman met 5223 punten.

Programma 
basketbal

Zaterdag 29 oktober:
21.00 uur: BV Aalsmeer heren 3 - 
Anoeta heren 2 in de Bloemhof aan 
de Hornweg.
Zondag 1 november:
13.30 uur: BV Aalsmeer H 2 1 - Ra-
cing Beverwijk H 2 1
13.30 uur: BV Aalsmeer heren 1 - 
BV Lisse heren 1
13.30 uur BV Aalsmeer heren 2 - BC 
Schrobbelaar heren 4
Alle wedstrijden zondag worden ge-
speeld in de Proosdijhal Kudelstaart. 
Publiek is van harte welkom!

Trainster Ilse Huiskens met de C-finalisten.

RG-selectie op internationale toer
Goud voor Ilse Huiskens 
tijdens 3e Fryslân Cup
Aalsmeer - Op 17 oktober reisde 
een kleine groep van de selectie rit-
mische gymnastiek van SV Omnia 
af naar het hoge noorden voor de 
derde Fryslân Cup. In Burgum, vlak 
bij Leeuwarden, kwamen gymnas-
ten uit wel zes verschillende Euro-
pese landen bij elkaar voor dit een-
daagse toernooi. In een sterk veld 
met gymnasten uit Rusland, Polen, 

Duitsland, Luxemburg, België en 
Nederland beloofde het mooie wed-
strijden te worden voor alle catego-
rieën. Direct op de vroege ochtend 
mocht Juliet Oganisjan de spits af-
bijten in de categorie senioren C. 
Na een lange reis en kort opwar-
men deed Juliet haar twee oefenin-
gen met knots en bal. Hoewel Juliet 
de vloer op ging met twee nieuwe 

oefeningen voerde zij deze keurig 
uit. Aan het einde van de dag zou 
de prijsuitreiking pas plaatsvinden, 
dus moest Juliet de rest van de dag 
afwachten hoe de jury haar oefenin-
gen beoordeeld had. Nog voor de 
lunchpauze kwam Noor Cleveringa 
in actie in de categorie benjamins 
B. In een sterk internationaal veld 
ging ook Noor met een nieuwe oe-
fening namelijk zonder materiaal de 
vloer op. Dat viel nog niet mee. Ge-
lukkig hield ze bij haar baloefening 
het hoofd koel en liet ze een heel 
rustige en keurige baloefening zien. 
Na de lunchpauze was het de beurt 
aan Jikke van der Meer en Anahit 
Oganisjan in de categorie junioren 
B. Ook hier flink wat internationa-
le gymnasten en een hoog niveau 
van de oefeningen met de materia-
len knots en hoepel. Jikke en Anahit 
gingen beiden de strijd aan met hun 
op maat gemaakte oefeningen. Tot 
slot deed in de categorie senioren B 
trainster Ilse Huiskens mee aan de 
wedstrijd namens SV Omnia. Ook 
zij deed twee oefeningen met knots 
en hoepel, flink aangemoedigd door 
haar eigen meiden. Na een lange 
wedstrijddag was het dan einde-
lijk tijd voor de prijsuitreiking. Juliet 
bleek net naast een podiumplek te 
grijpen en eindigde als vierde. Noor 
eindigde op een vijftiende plek, Jik-
ke en Anahit eindigde net buiten de 
top tien, op plek elf en twaalf. Maar 
alle meiden mogen hier heel tevre-
den over zijn, gezien het sterke veld. 
Tot slot bleek Ilse in haar catego-
rie op het hoogste treetje te mogen 
plaatsnemen en kon zij een gouden 
medaille meenemen naar Aalsmeer. 
Wat een mooie afsluiting van deze 
Fryslân Cup! 

Internationaal toernooi
De trainsters Ilse Huiskens en Mara 
van Eik kunnen tevreden terugkij-
ken op de hele wedstrijd. De pres-
taties tijdens de Fryslân Cup belo-
ven een spannend wedstrijdseizoen 
voor de gymnasten van SV Omnia. 
Om alvast in de stemming te komen 
organiseert SV Omnia dit jaar op 21 
november zelf het eerste internatio-
nale toernooi, locatie De Bloemhof. 
De inschrijving is al gesloten en ook 
dit belooft een spannende wedstrijd 
te worden. 

Voor alle 55+ers in gemeente
Fitheidstest in Proosdijhal
Aalsmeer - Op zaterdag 7 no-
vember organiseert Sportservice 
Haarlemmermeer in samenwer-
king met Fysio & Fitness een fit-
heidstest voor 55+ers in de Proos-
dijhal Kudelstaart. De fitheidstest is 
een vrijblijvende test en is speciaal 
voor 55-plussers ontwikkeld door 
de Rijksuniversiteit van Groningen 
en meet onder meer uithoudings-
vermogen, lenigheid, handvaardig-
heid, reactiesnelheid en bloeddruk. 
Na afloop van de test kunnen deel-
nemers beweegadvies op maat krij-
gen door een van de adviseurs. De 
test duurt ongeveer een uur. 
Mensen die zich opgeven krijgen al-
le informatie thuis gestuurd en een 
tijd waarop ze kunnen komen. Op-
geven kan via tschutte@sportser-
vicehaarlemmermeer.nl of via 023-

5575937. Kosten voor de fitheidstest 
zijn 2 euro. 
Naast de fitheidstest biedt Fysiothe-
rapie Kudelstaart de mogelijkheid 
om het gewicht en lichaamssamen-
stelling (onder andere verhouding 
vet- en spierweefsel) te meten en 
kunnen deelnemers informatie krij-
gen over gezonde voeding van een 
diëtiste. 

Beweegmogelijkheden
In Aalsmeer en Kudelstaart zijn di-
verse mogelijkheden om te sporten 
voor de doelgroep. Over de activitei-
ten kan informatie verkregen wor-
den na afloop van de test. Doel van 
de fitheidstest is senioren meer in 
beweging krijgen en houden door 
het aanbieden van een breed scala 
aan beweegmogelijkheden. 
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