
6 november 2014Tel: 0297-341900     WWW.MEERBODE.NL 1Editie: Aalsmeer

KORT NIEUWS:

Man uit 
auto gejaagd
Kudelstaart - Op woens-
dag 29 oktober om vijf uur in 
de ochtend heeft een bewoner 
een man uit de auto van een 
kennis van hem gejaagd. In 
de Heijningenstraat zag hij de 
man zitten. De bewoner heeft 
hiermee waarschijnlijk dief-
stal van apparatuur en spullen 
uit de auto voorkomen. De on-
bekende man ging er vandoor 
op een lichtblauwe sportfi ets. 
De man is ongeveer 35 jaar, 
blank, heeft donker, kort ge-
dekt haar en droeg een donke-
re trui of jas. De politie is ge-
alarmeerd en heeft in de om-
geving gezocht, maar de man 
is niet meer aangetroffen. 
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ONDER IEDERE 5 NIEUWE LEDEN 
VERLOTEN WE EEN SAMSUNG-TABLET!

ONDER IEDERE 5 NIEUWE LEDEN 

Word lid in november!
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Geldig van donderdag 6 t/m zondag 9 november 2014.

www.schoenmakerhoofddorp.nl

uitzenden • werving & selectie • payrolling

Aalsmeer
Nieuw-Vennep

Alphen a/d Rijn
Amsterdam

www.antennagroep.nl

Kijk voor de 
nieuwste vacatures 

op onze site!

Weten� wat� uw� auto� waard� is?�
Doe� nu� een� gratis� inruilscan� op�
www.kia-amsterdamzuidoost.nl

Klokkenbergweg� 15,� Amsterdam
Robijnlaan� 2B,� Hoofddorp

GRATIS� WINTERCHECK
op� 8� november� 2014
MijnKia� Testdag� 9.00� -� 16.00� uur

finale
21 november

Brainstorm-bijeenkomst over toekomst Aalsmeer

Dorpskern kan en moet 
nog gezelliger worden!
Aalsmeer - Bewoners, onderne-
mers en projectontwikkelaars had-
den maandag 3 november mas-
saal gehoor gegeven aan de uitno-
diging van de gemeente om samen 
te brainstormen over de toekomst-
visie van de dorpskern Aalsmeer. In 
het collegeakkoord 2014-2018 staat 
dat er een visie komt voor het Raad-
huisplein en het Drie Kolommen-
plein in relatie tot de middenstand 
in de Zijdstraat. De gestelde vra-
gen waren: ‘Wat moet en kan er ge-
combineerd en wie moet waar wo-
nen en hoe?’ Als het aan de aanwe-
zigen ligt, wordt het Molenplein een 
horecaplein, want dat er meer hore-
ca moet komen, daar was men het 
wel met elkaar over eens. De Zijd-
straat moet veel meer ‘opgeleukt’ 
worden. “Maar, waarom wordt er 
niet gedacht en gekeken om van 
het Raadhuisplein een mooi dorps-
plein te maken?”, was een vraag 
van één van de ondernemers. “Men 
moet het dorp meer smeden aan het 
water. Ach, er liggen zoveel moge-
lijkheden voor het oprapen”, was de 
mening van één van de bewoners, 

“als je ze maar wil zien.” Voor ieder 
was duidelijk: “Laten wij alsjeblieft 
het dorpse karakter behouden, geen 
Hoofddorp of Amstelveen willen 
worden. Wij moeten ons juist onder-
scheiden en dat kan door het creë-
ren van leuke aparte winkeltjes, jon-
ge ondernemers meer kansen bie-
den. Verhuur kleinere units die be-
taalbaar zijn en die met elkaar inge-
vuld kunnen worden, dat verleven-
digt het straatbeeld.” Volgens een 
aantal aanwezigen kan het parkeer-
probleem worden opgelost door be-
zoekers te laten parkeren bij Green-
park en hen dan met pendelbusjes 
naar het centrum te rijden. Gebeurt 
in andere steden tot grote tevreden-
heid. “Aalsmeer moet toegankelijk 
blijven.” Voor de oudste inwoners is 
in de toekomst een andere woon-
vorm gewenst. Kleinschaliger, wel 
zelfstandig blijven, maar ook ge-
bruik kunnen maken van de nodi-
ge faciliteiten. Niemand maakte be-
zwaar om in het dorp naar de mo-
gelijkheden te kijken om voor deze 
groep ook te gaan bouwen tot vier 
etages. “Let op dat hier wel gezorgd 

wordt voor voldoende mengeling. 
Middelbaar en oud door elkaar.” Het 
werd een zeer geanimeerde avond, 
die goed werd geleid waardoor een 
ieder aan het woord kon komen. 

Suggesties
Natuurlijk waren er nog geen op-
lossingen, maar wel leuke sugges-
ties waar wethouder Gertjan van 
der Hoeven en het college zeker 
mee aan de slag kunnen. Het is een 
goed initiatief van de gemeente om 
naar de stem van de bevolking te 
luisteren. “Deze avond krijgt zeker 
een vervolg”, beloofde de wethou-
der. Alle meningen worden op pa-
pier gezet en in het eerste kwartaal 
van 2015 wordt een nieuwe avond 
uitgeschreven. “Goed om te horen 
dat ondernemers en bewoners op 
één lijn liggen. Dat geeft ons veel 
goede moed”, aldus de voorzitter 
van de winkeliervereniging. Heeft 
u ook suggesties voor het cen-
trum van Aalsmeer? Mail ze naar 
info@aalsmeer.nl o.v.v ontwikkeling 
dorpsvisie. 
Janna van Zon

Motie om woonlasten van inwoners te verlagen

Geen kroket van het CDA, 
maar 15 euro van de VVD
Aalsmeer - Geen kwartje van Kok, 
geen kroket van het CDA, geen par-
ticipatietrede van PACT, maar vijf-
tien euro van de VVD, netto! De 
fractie vindt dat het college zich 
echt meer zou moeten inspannen 
om de woonlasten voor lokale inwo-
ners te verlagen en diende om dit 
voorstel te bekrachtigen de motie 
’de vijftien euro van de VVD’ in tij-
dens de afgelopen donderdag ge-
houden Raad. “We zijn het slecht-
ste jongetje van Nederland zowat. 
Aalsmeer staat qua hoogte van de 
woonlasten op plaats 351 en voor 
eenpersoonshuishoudens op plaats 
378 van de totaal 403 gemeenten 
in Nederland. De hoge woonlasten 
zijn in relatie met het voorzienin-
genniveau niet verdedigbaar en dus 
niet uit te leggen aan onze bewo-
ners. Het is de hoogste tijd dat we 
een gebaar maken naar onze be-
lastingbetalers en ze belonen voor 
hun loyaliteit om steeds maar weer 
de portemonnee te trekken. Met dit 
gebaar geven we onze bewoners 
een steuntje in de rug, geven meer 
koopkracht, wat vervolgens ten 
gunste komt van onze lokale eco-
nomie. We moeten onze bewoners 
niet langer beschouwen als citroe-
nen die we maar kunnen uitknijpen, 
maar als onze aandeelhouders en 
partners”, aldus fractievoorzitter Ro-

bert van Rijn. De VVD stelt voor de 
woonlasten per 1 januari te verlagen 
met 15 euro per huishouden en de 
hiervoor benodigde 187.500 euro te 
onttrekken aan de algemene reser-
ve. Het college werd tot slot ook nog 
uitgedaagd om dit bedrag te verho-
gen, maar dan wel met bijvoorbeeld 
vijftig of vijfenvijftig euro. 
Maar met ongeveer 100 euro per 
huishouden is volgens de VVD ook 
mogelijk als het college precariobe-
lasting gaat invoeren op kabels en 
leidingen. Bij navraag van de frac-
tie bij een kleinere gemeente, die 
dit opgepakt heeft, is gebleken dat 
de invoeringskosten gering zijn, de 
kosten voor het opleggen van aan-
slagen zeer gering zijn en de jaar-
lijkse opbrengsten circa 1,2 miljoen 
euro bedragen. De VVD diende een 
motie in om in deze snel een haal-
baarheidsonderzoek te laten uitvoe-
ren. 

Huisvesting in kantoren
Een andere afgelopen donderdag 
ingediende motie, die zeker ook 
sympathie van (jongere) inwoners 
krijgt, gaat over jongerenhuisves-
ting in leegstaande kantoorpanden 
en is een voorstel van PACT, VVD 
en HAC. Er staan langs de burge-
meester Kasteleinweg een twee-
tal kantoorpanden die grotendeels 

leeg staan. Deze zijn, volgens de 
drie fracties, uitermate geschikt te 
maken als huisvesting voor jon-
geren. De eigenaren zijn, aldus de 
fracties in de motie, bereid om sa-
men met de gemeente onderzoek te 
doen naar de haalbaarheid om deze 
panden om te vormen naar jonge-
renhuisvesting. Deze invulling van 
lege kantoorgebouwen kreeg bijval 
van AB en het CDA en eigenlijk ook 
van het college van burgemeester 
en wethouders. Sterker nog, wet-
houder Tom Verlaan zei dat in de-
ze reeds een breder onderzoek ge-
houden wordt waarbij alle lege ge-
bouwen in het vizier worden ge-
nomen. PACT diende als fractie al-
leen nog een tweede motie in over 
uitbreiding van de sociale woning-
bouw. Volgens de fractie is er een 
aantal bouwlocaties in Oost en de 
Hornmeer waar tijdelijke plaatsing 
van containerwoningen voor jon-
geren goed mogelijk is. Er is, aldus 
PACT, interesse onder jongeren om 
op deze manier in Aalsmeer te kun-
nen blijven wonen. Deze vier moties 
en ‘De Dorpspomp voor een gezon-
de verfrissing’ (openbare waterput-
punten in de gemeente) van PACT 
en ‘De over mijn dak motie’ (lucht-
belasting voor Schiphol) van HAC 
komen vanavond, donderdag 6 no-
vember, aan de orde tijdens de be-
handeling van de begroting en het 
collegeprogramma. De vergadering 
van de Raad begint om 20.00 uur en 
is openbaar, belangstellenden zijn 
welkom in het gemeentehuis.
Door Jacqueline Kristelijn

Cultuurpunt zoekt deelnemers 
voor podium Serious Request 
Aalsmeer - Traditiegetrouw orga-
niseert 3FM in de week voor Kerst 
haar Serious Request-actie. Het 
thema is dit jaar ‘een stille ramp’: 
Meisjes en vrouwen die slachtoffer 
zijn van (seksueel) geweld in con-
fl ictgebieden. De DJ’s in het Glazen 
Huis willen deze vrouwen een stem 
geven en zoveel mogelijk geld inza-
melen voor het Rode Kruis. Het Cul-
tuurpunt Aalsmeer wil zich graag 
inzetten voor Serious Request en 
organiseert daarom op 10 decem-
ber tussen 13.00 en 15.00 uur een 
open podium voor basisscholieren 
uit Aalsmeer. Kinderen krijgen de 
kans om te laten zien wat voor ta-

lent zij in huis hebben op het ge-
bied van dans, zang, toneel of het 
bespelen van een instrument. Be-
zoekers betalen 2 euro entree om 
het Aalsmeerse talent te bekijken 
en aan te moedigen. De opbrengst 
gaat rechtstreeks naar de Serious 
Request-actie. Voor dit open podi-
um is het Cultuurpunt op zoek naar 
creatief Aalsmeers talent. Ben jij of 
ken jij een iemand met een talent 
die graag wil optreden op woens-
dag 10 december? Meld je dan aan 
bij de combinatiefunctionaris cul-
tuur, Lennard Gols, via lgols@cul-
tuurpuntaalsmeer.nl. Opgeven kan 
tot donderdag 4 december. 

Kentekenplaat gestolen
Kudelstaart - Op zaterdag 1 no-
vember is tussen vijf uur in de mid-
dag en negen uur ‘s avonds een ken-

tekenplaat van een auto gestolen. De 
wagen stond geparkeerd op de Wim 
Kandreef. Kentekennr is 9-TDG-03.
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Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Vermist. 
- Ketelhuis: Cypers grijs gesteriliseerde poes, heet Flow, zeer aanhalig.
- Beethovenlaan, nabij Hornmeerpark: Zwart-wit gecastreerde kater. 
 Is 5 jaar oud en hij heet Ray.
- Aalsmeerderweg: Cyperse, grijze kat.
- Snoekbaarsstraat: Cyperse, bruin-rode kat met witte bef en voetjes. 
 Op zijn kop 2 rode vlekjes. Heet Lion en is 5 jaar oud.
- Rijsenhout, Rijshornstraat: Cyperse, rood-witte Main Coon kater. 
 Hij is gechipt en hij draagt een halsband met paars kokertje.

Gevonden:
- Kudelstaart, Madame Curiestraat: Zwart-witte kat. Heeft witte borst 
 en 4 witte poten. Heeft witte streep over de neus.

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

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

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

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

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

HulpDienst
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel. 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur di., do., 
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

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

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

brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 
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BURGELIJKEBURGELIJKEstand
GEBOORTE
M.J. Fokkema

HUWELIJKSAANGIFTE
R.J.J. Versteeg en E.J.J.M. Raad-
schelders

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. P. Busstra, Apel-
doorn en 16.30u. met ds. H. van 
Winkelhoff, Wateringen.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. 
Donderdag 10.30u. eucharistievie-
ring met L. Seeboldt. Vrijdag 10u.
in zorgcentrum Aelsmeer woord-
communieviering met A. Blonk. Za-
terdag Kloosterhof 17u. eucharis-
tieviering met L. Seeboldt. Zondag 
10.30u. eucharistieviering met L. 
Seeboldt mmv Mirakeltjes. Om 14u. 
Poolse dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u.
dienst met ds. E.J. van der Laan uit 
Valkenburg.

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

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

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteun-
punt Seringenhorst, Parklaan 27. Om 
de 2 weken. Dinsdag 25 november 
om 20u. met Peter Slagter. Thema: 
De brief van Paulus aan de Efeziërs.

Begra Bijbelstudie
Elke maandag bijbelstudie-avond in 
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98, 
20u. Op 10 november met evang. 
Kees Goedhart.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag 10u. Scholendienst. Tevens 
crèche en peuterdienst. 

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

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Zondag diensten om 10u. en 16.30u. 
met ds. M. Hogenbirk. 
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag 10u. dienst met ds. Tjalling 
Kindt uit Zaandijk. Collecte voor 
jeugdwerk. Opvang 0-4 jaar via op-
pas@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. J. van 
Popering. Tevens Heilige Boontjes 
en kinderdienst.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds. E.J. 
Westerman. Organist: J. v/d Zwaard. 
Om 18.30u. Meeting Point.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst, dienst met 
ds. G. van Meijeren uit Utrecht. Or-
ganist: Th. Griekspoor.

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

Zondag 
9 november

Kleurige ‘gasten’ in tuin
Aalsmeer - Twee onbekende ‘gas-
ten’ in de voortuin van de familie 
Brugman uit de Apollostraat afgelo-
pen 27 oktober. Het zijn pennant ro-
sella’s, een vogelsoort die van oor-
sprong voorkomt in Australië, maar 
in Nederland kunnen ze zich ook 
prima in leven houden. Er is een 
aantal dieren ontsnapt bij particu-
lieren in Nederland. Van Avifauna 

zijn de vogels in ieder geval niet, zo 
heeft de familie reeds geïnformeerd 
bij het vogelpark in Alphen. 
Mogelijk zijn deze mooie vogels 
ontsnapt uit volières in Aalsmeer 
en omgeving. Ze zijn niet gevangen, 
dus inmiddels zijn de vogels weer 
gevlogen. Wie de ‘gasten’ ziet, kan 
dit melden bij de Dierenbescher-
ming.

Oud papier in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 7 november haalt de schaats-
trainingsgroep V.Z.O.D. en het Show 
en Jachthoorncorps Kudelstaart 
voor de Supporters Vereniging het 
oude papier op. Gaarne de papier-
container of dozen papier plaatsen 
waar ook de vuilcontainers verza-
meld dienen te worden. Met de op-
brengst van het oude papier steunt 
de Supporters Vereniging financi-
eel alle Kudelstaartse verenigin-
gen. Kijk voor alle ophaaldatums op 
www.desupportersverenigingku-
delstaart.nl.

Peuterinstuif 
in Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 12 novem-
ber van 9.30 tot 11.30 uur is er gele-
genheid voor inloop en ontmoeting 
onder het genot van een kopje kof-
fie of thee bij de Oost-Inn in de Mi-
kado in de Catharina Amalialaan 66. 
Van 9.30 tot 10.30 uur is er tevens 
de peuterinstuif. Samen met je kind-
je een uurtje plezier maken, gym-
men, dansen, zingen en genieten! 
Iedereen is welkom. Voor inlichtin-
gen: 0297-325636 of 0297-345413 
of kijk op oosterkerk-aalsmeer.nl.

Nominatie Yvonne Fritz 
voor Hulp van het Jaar 
Aalsmeer - De Nationale Hulpgids 
heeft bekend gemaakt wie de geno-
mineerden zijn van de Hulp van het 
Jaar verkiezing 2014. Vanaf nu kan 
er gestemd worden op alle gelief-
de oppassers, begeleiders, verzor-
gers en huishoudelijke hulpen die 
zijn genomineerd door hulpvragers, 
collega’s en familie. 

De winnaar wint een welverdiende 
droomovernachting op een locatie 
naar keuze. Alle provincies worden 
vertegenwoordigd door de 77 ge-
nomineerden. Vanuit het hele land 
hebben cliënten, collega’s en fami-
lie hun favoriete hulpen genomi-
neerd en nu is het publiek aan zet. 
Tot en met 16 november kan er ge-
stemd worden op www.hulpvanhet-
jaar.nl. Door hun stem uit te bren-
gen kunnen stemmers in de prijzen 

vallen. Zo verloot de organisatie tic-
kets voor attractieparken, maar ook 
giftcards van bedrijven. In deze tij-
den van enorme bezuinigingen is er 
een positieve kijk op de thuiszorg 
nodig. De Nationale Hulpgids orga-
niseert daarom de Hulp van het Jaar 
verkiezing, waarin stil wordt gestaan 
bij alle geweldige mensen die ande-
ren écht willen helpen. Hulpen die 
met plezier en toewijding hun werk 
in de (kinder)opvang, thuiszorg, 
schoonmaak, begeleiding of ver-
zorging doen en net dat beetje ex-
tra geven. Vier kandidaten uit de re-
gio Amstelveen zijn in de running 
voor de titel Hulp van het Jaar ver-
kiezing 2014. Breng ook uw stem uit 
op Yvonne Fritz uit Aalsmeer, Britt 
Swensson uit Amstelveen, Tine-
ke van der Sluijs uit Uithoorn of Iris 
Theijssen uit De Kwakel. 

Waar is Lion?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven 
door zijn baas is Lion, een bruin-
rode cyperse kat met witte bef en 
witte pootjes. Lion is 5 jaar oud en 
wordt vermist vanaf de Snoekbaars-
straat in Nieuw-Oosteinde. Wie het 
dier heeft gezien, wordt verzocht 
contact op te nemen met de Die-
renbescherming afdeling Noord-
Holland Zuid via 0297-343618.

Bingo bij de Zonnebloem
Aalsmeer - Een gezellige, ouder-
wetse bingo-middag heeft de Zon-
nebloem vorige week met haar gas-
ten gehouden. Om 14.00 uur was 
de zaal van het Parochiehuis goed 
gevuld. Na een welkomswoord van 
voorzitter Rob Langelaan, ging de 
bingo van start. Tineke, Lia en Ria 
hadden mooie presentjes kunnen 
kopen in het Dorp dankzij sponso-
ring van de Riki stichting. Na enkele 

ronden, hadden alle gasten een prijs 
gewonnen. Er werd tot slot nog even 
nagepraat en om 16.30 uur ging ie-
dereen weer voldaan naar huis. Wilt 
u ook wat betekenen voor de Zon-
nebloem? Vrijwilliger worden of zit-
ting nemen in bestuur? Er is nog 
veel vraag naar extra handen bin-
nen de afdeling Aalsmeer. Meer in-
formatie is te vinden op website van 
de Zonnebloem.

Wmo-raad vergadert
Aalsmeer - De Wmo 2015 moet de 
gemeente in staat stellen om steun 
te bieden die recht doet aan de 
persoonlijke omstandigheden van 
mensen thuis. De vertrouwde om-
geving, de woonsituatie en de ge-
wenste ondersteuning verschilt im-
mers van mens tot mens. Op dit mo-
ment moet de gemeente nog de 
keuze aanbieden aan mensen tus-
sen zorg in natura of een Persoons-
gebonden Budget. 
Vanaf 1 januari 2015 gaat de ge-
meente dit zelf bepalen. De Wmo-
raad kijkt of de hulp, die de ge-
meente vanuit de Wmo 2015 ver-
strekt, ook echt zorgt dat alle inwo-
ners van Aalsmeer meedoen in de 
samenleving en zelfstandig kun-
nen wonen en geeft het college Van 
B&W hierover gevraagd en onge-
vraagd advies. De Wmo-raad verga-
dert op woensdag 12 november om 
15.00 uur in vergaderruimte 011 van 
het gemeentehuis. De vergadering 
is openbaar. Tussen 14.30 en 15.00 
uur bestaat de mogelijkheid om le-
den van de Wmo-raad deelgenoot 
te maken van uw ervaringen met de 
Wmo. De Wmo-raad kan en mag ui-
teraard geen individuele zaken in 
behandeling nemen of optreden als 
bemiddelaar, maar kan wel een luis-
terend oor bieden met als doel het 
optimaliseren van het Wmo-loket en 

de Wmo-voorzieningen/diensten. In 
voorkomende gevallen zullen de be-
vindingen van de Wmo-raad zo no-
dig anoniem besproken worden met 
het WMO-loket of desbetreffende 
beleidsambtenaren. 

Vanaf 14.30 uur bent u van har-
te welkom. Het is wel gewenst dat 
u zich meldt bij de receptie van het 
gemeentehuis, waarna u naar de 
gespreksruimte wordt begeleidt. 

www.lijfengezondheid.nl
Keelamandelen

iPad weer 
bij eigenaar

Aalsmeer - De op dinsdag 28 ok-
tober aangetroffen iPad op de Jac. 
Takkade is weer terug bij de eige-
naar. Een motorrijder had het tablet 
verloren. Hij wist nog ongeveer waar 
en, het belangrijkste, de code om de 
iPad in werking te laten treden. 

Brocante van 
Bram en Toos
Aalsmeer - Zaterdag 8 en zondag 9 
november wordt de traditie van het 
jaarlijkse brocante weekend aan de 
van Cleeffkade 12a, weer voortgezet. 
Bram en Toos Vonk toerden het af-
gelopen jaar door Italië, Frankrijk en 
België en vonden op de plaatselijke 

marktjes de mooiste spullen uit vroe-
ger tijden. Het wordt voor een ieder 
die van brocante houdt een leuk weer-
zien met Bram en Toos. En natuurlijk 
om hun vondsten te bekijken en te ko-
pen. Er zijn genoeg mogelijkheden om 
de kersttafel extra te versieren, of om 
een welkome aanwinst te vinden voor 
keukenplank, dressoir of nachtkastje. 
De deuren van het Huiskamermuse-
um staan op zaterdag vanaf 10.00 uur 
open en zondag vanaf 11.00 uur. 
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Muziek/theater/toneel
Donderdag 6 november:
* Livemuziek met drummer/zanger 
Leo Lauffer in de Bok, Dreef, 21u.
7, 8 en 9 november:
* Rijzenspelers brengen revue ‘Lang 
en Gelukkig’ in De Reede, Schouw-
straat. Vrijdag en zaterdag 20u. en 
zondag 14.30u. Ook 14 en 15 nov.
Zaterdag 8 november:
* Kindervoorstellingen ‘Pluk en de 
Petteflet’ in Crown Theater, Van 
Cleeffkade. Om 14u. en om 16u.
* Feest 25 jaar Ten Beers After in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Red Hot Chili Peppers Tribute in 
The Shack, Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer v/a 22u. Open: 20u.
* Optreden band De Klught bij Vleg-
haar, Chrysantenstraat v/a 20.30u.
Zondag 9 november:
* Muzikale show ‘Die avond in Pa-
rijs’ met Ivo Niehe in Crown Theater 
Aalsmeer v/a 15u.
* Klassiek concert Trio Lataster in 
Oud Katholieke kerk, Oosteinder-
weg 394 v/a 15.30u.
* Westeinder Live met dj René Ki-
puw, herleven Pannebar, v/a 16u. in 
Westeinder Paviljoen, Surfeiland.
* Boogie en blues van The Hoochie 
in The Shack, Oude Meer v/a 16u.
Vrijdag 14 november:
* Pianogala in Bacchus, Gerbe-
rastraat v/a 21u.
* Jubileumconcert smartlappenkoor 
Denk aan de Buren op de Histori-
sche Tuin, ingang Praamplein, 20u.
* Première revue Kudelstaart ‘Ik ga 
op reis en neem mee’ in Dorpshuis 
v/a 20u. Ook 15, 28 en 29 november.
Zaterdag 15 november:
* Jazz van Morris en Klokhuis in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Klezmergroep Nigun in het Licht-
baken, Aalsmeerderweg 751, Rij-
senhout v/a 20u.

Films
T/m 13 november:
* Alle dagen diverse films voor al-
le leeftijden in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade met: Pak van mijn hart, 
de honderdjarige die verdween, 
Luca de B, Toen was geluk heel ge-
woon en Oorlogsgeheimen. Voor 
jeugd: Pim & Pom, Heksen bestaan 
niet en Flits & het magische huis.
Dinsdag 11 november:
* Filmmiddag voor ouderen in Crown 
Cinema, ‘12 Years a Slave’. Aanvang 
13u. Verzamelen 12.45u.

Exposities
6 t/m 8 november:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 ie-
dere woensdag tot en met zondag 
open van 12 tot 17u. Schilderijen en 
sculpturen van Didi v/d Velde.
7 t/m 9 november:
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Iedere vrijdag tot en 
met zondag van 11 tot 17u.
Zaterdag 8 november:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u.
8 en 9 november:
* Huismuseum met Mokum collec-
tie open, Van Cleeffkade 12a. Za-
terdag en zondag op afspraak: 06-
12922954 of huiskamermuseum.nl.
Tot en met 7 december:
* Expositie in het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat met werken van Men-
no Bauer, Juul Bögemann en Jaap 
Beets. Open: donderdag t/m zondag 
14-17u. 
November:
* Foto’s van Bianca Tas, schilderijen 
van Wendy Noordam en landschap-
pen van Toon de Haas in Gezond-
heidscentrum Drie Kolommen.
Tot en met januari:
* Expositie ‘Black & White’ met fo-
tografen Judith de Bats, Patrick 
Spaander en Kick Spaargaren in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden. Op 
donderdag 13 november vanaf 
20u. gratis rondleiding.
* Foto’s van Margriet Zwarthoed bij 
Eveleens Makelaars, Punterstraat 2.

Diversen
Donderdag 6 november:
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Instuif volleybaltraining 11-15jr. in 
Proosdijhal van 18.30 tot 20.30u.
* Dialezing over planten uit de bijbel 
bij Groei en Bloei in buurthuis Horn-
meer, Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Sjoelcompetitie Oostend in Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 7 november:
* Instuif voor 60-70jr. in The Beach, 
Oosteinderweg 247a, 9.30-11.30u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
* Lezing over kunst en krijgsgevan-
genen in Crash Museum v/a 20u.
Zaterdag 8 november:
* Kwart marathon buurtvereniging 
in buurthuis Hornmeer, Roerdom-
plaan v/a 10u.
* Biertapwedstrijd in café Sportzicht, 
Sportlaan vanaf 19.30u.
8 en 9 november:
* Brocante verkoop in Huiskamer-
museum, Van Cleeffkade 12a. Za-
terdag v/a 10u. en zondag v/a 11u.
Zondag 9 november:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in club-
gebouw SCW, Konnetlaantje van 
9.30 tot 13.30u.
* Inloop voor 65+ers in Doopsgezin-
de kerk, Zijdstraat van 15 tot 16.30u.
Maandag 10 november:
* Klankbordgroep belangenbeharti-
ging voor ouderen van 10 tot 11.30u.  
in buurthuis Hornmeer.
* Vergadering en kaarten bij Allen 
Weerbaar in Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat v/a 19.45u.
Dinsdag 11 november:
* Koffie-ochtend in Open Hofkerk, 
ingang Sportlaan 86 v/a 10u.
* St. Maarten optocht in Rijsenhout. 
Vertrek 18.30u. met Melomanie bij 
de Werf.
* Speelavond Ons Genoegen in OTT 
Hortensialaan v/a 19.30u.
* Speelavond Ons Aller Belang in 
Parochiehuis, Gerberastraat v/a 20u.
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 20u.
Woensdag 12 november:
* Inloop bij Oost-Inn in de Mikado, 
Catharina Amalialaan 66 v/a 9.30u. 
* Workshop ‘alcoholvrije cocktails 
maken’ voor tieners bij de Binding 
Oost, Machineweg. Op 18 november 
in Binding Kudelstaart, Graaf Wil-
lemlaan. Beiden:15.30 tot 18u.
* Baanloop bij atletiekvereniging 
AVA in Sportlaan. Aanvang: 20u.
* Bingo-avond bij De Pomp in ‘t Ba-
ken, Sportlaan v/a 20u.
Donderdag 13 november:
* Speelavond buurtvereniging DES 
in De Reede te Rijsenhout, 19.30u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart v/a 20u.
*  Dia-lezing ‘Hak op de tak’ bij Vo-
gelvereniging in Wellantcollege, 
Linnaeuslaan 2 v/a 20u.
Zaterdag 15 november:
* Bazaar in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat v/a 10.30u.
* Aankomst Sinterklaas in Centrum, 
tuin Zorgcentrum, ingang Kanaal-
straat om 14u.
* Verkoop boeken en vliegtuigmo-
dellen bij Crash in fort Aalsmeer te 
Aalsmeerderbrug van 11 tot 16u.
Zaterdag 22 november:
* Aankomst Sinterklaas in Ku-
delstaart bj de Loswal vanaf 14.15u.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 6 november:
* Raadsvergadering in gemeente-
huis, Raadhuisplein v/a 20u.
Maandag 10 november:
* Wijkoverleg Oosteinde over ver-
keer, Schiphol en zorg in De Mika-
do, Cath. Amalialaan van 20 tot 22u.
Dinsdag 12 november:
* Vergadering Wmo-raad in kamer 
011, gemeentehuis v/a 15u.
Donderdag 13 november:
* Twee jaar Borrel Aalsmeer, net-
werkbijeenkomst in Welkom Thuis, 
Stommeerweg v/a 17u.
Dinsdag 19 november:
* Pact café over sociale wijkteams in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 20u.

AGENDA

Een vol podium met alle (oud)-bandleden van Ten Beers After tijdens de ge-
nerale zondag in Bacchus. Niet op de foto Ernst, George O, Pieter en Job.

Jubileumfeest met alle (oud)-leden
Zaterdag muzikale reünie 
25 jarige Ten Beers After
Aalsmeer - Een feest van herken-
ning voor liefhebbers van muziek 
aanstaande zaterdag 8 november in 
Bacchus. Het 25 jarig bestaan van 
de band Ten Beers After wordt nog 
een keer gevierd. In de feesttent af-
gelopen september trad alleen het 
huidige TBA op, maar nu wordt het 
jubileum ook een soort reünie, want 
alle oud-leden komen ook optre-
den in het culturele café in de Ger-
berastraat. In 1989 werd Aalsmeer 
prettig opgeschrikt, een nieuwe 
band presenteerde zich. Een band 
bestaande uit liefst negen heren en 
een dame. Een Multi-band qua in-
strumenten inclusief een viermans 
blazercollectief met trompet, saxo-
foon en trombone en op het reper-
toire stond ‘muziek van hoge gis-
ting’. Het plezier straalde van alle 
muzikanten af. Lekker gek doen met 
elkaar, uitdagen en duelleren met 
instrumenten, komische danspas-
jes en, wie weet het nog, regelma-
tig een spectaculair slot met vuur-
werk uit de saxofoon. Met name 
liedjes van Supercharge en Delbert 
Mc.Clinton werden gebracht, dans-
bare liedjes, die in de smaak vielen 
bij een grote groep inwoners. Gaat 
er al een lichtje branden? Ten Beers 
After, allen gekleed in witte shirts 
met opdruk van een bierpul met alle 
hoofdleden van de bandleden er in. 
Een onvergetelijk moment: De CD-
presentatie in de N201. Heel offici-
eel met een prachtige hoes en een 
glimmende schijf. Echter, zonder 
muziek. Grapje van de band! Deze 
Ten Beers met zangeres Suus, saxo-
fonist Peter, de trompettisten Geor-
ge O. en Martijn, fiddler Leen, bas-
sist George en drummer Jan staan 

zaterdagavond op het podium met 
toetsenist Jacko, gitarist Jan-Willem 
en trombonespeler Pieter, de drie 
TBA-ers van toen, die nog steeds 
deel uitmaken van de band. Voor de 
band van toen gaan in Bacchus de 
spots aan, evenals voor het huidige 
formatie en er gaan enkele ‘kruis-
bestuivingen’ plaats vinden. De af-
gelopen weken is (redelijk) veel ge-
oefend en de generale is afgelo-
pen zondag prima verlopen. “Het 
was gelijk weer feest. Zo gezellig 
om weer eens met elkaar muziek 
te maken”, aldus de ‘exen‘ over de-
ze muzikale reünie. De zeven oud-
bandleden, kortstondig bandlid Ab 
en het huidige Ten Beers After met 
zangeres Dorien, saxofoniste An-
ne Kee, de trompettisten Nienke en 
Erst, bassist Job en drummer Kees 
kunnen bijna niet wachten om op te 
gaan treden. Nog twee nachtjes sla-
pen! Zaterdag 8 november in Bac-
chus vanaf 21.30 uur. Uiteraard zijn 
fans van toen en nu van harte wel-
kom dit bijzondere jubileum mee te 
komen vieren!

Bierproeverij
Vrijdag 7 november heeft Erna Bak-
ker weer een fijne selectie najaars 
bieren klaar staan voor de jaarlijk-
se bierproeverij in Bacchus. Het cul-
turele café in de Gerberastraat gaat 
open om 21.00 uur. Start Bierproe-
verij: 21.30 uur, Een zestal bieren 
zijn geselecteerd. Dit jaar onder an-
dere een Duitse Bock en wat te den-
ken van Bokkepruik, Winterstout en 
Gluiperd. De toegang tot Bacchus is 
zoals altijd gratis, maar wie deel wilt 
nemen aan de proeverij, betaalt 12 
euro voor de biertjes en de hapjes.

Nostalgische foto’s en films!
Aalsmeer - Op vrijdag 14 novem-
ber kan vanaf 16.00 uur genoten 
worden van een unieke presenta-
tie van nostalgische foto’s films in 
buurthuis ‘t Middelpunt in de Wil-
helminastraat. Siem Kooy en Wim 
Roodenburg hebben hun kennis 
van oud Aalsmeer gecombineerd. 
In de loop der jaren  heeft Siem 
Kooy  een groot aantal historische 
films over Aalsmeer en Aalsmeer-
ders verzameld. Wim Roodenburg 
beschikt over tienduizenden fo-
to’s. In een uniek samenwerkings-
verband zijn nu films en foto’s met 
een bepaald onderwerp met elkaar 

gecombineerd: Eerst kijken de be-
zoekers naar de film, daarna naar 
de foto’s met gesproken commen-
taar. Een greep uit de onderwerpen: 
Westeinderplassen met recreatie en 
Watersport (2005), een kwekerij in 
Oost, viswedstrijd aan de Pontweg,  
dansen in Aalsmeer (jaren 60-70), 
historie van het spoor (1912-1935) 
en uitvoering Turnvereniging TVA 
(1950). Siem Kooy en Wim Rood-
enburg verwelkomen belangstel-
lenden graag in het Middelpunt in 
de Wilhelminastraat 55. Vrij entree. 
De voorstelling is doorlopend van af 
16.00 uur.

Deze zondag Pannebar nostalgie
1e Westeinder Live: Geweldig!
Aalsmeer - De eerste Westeinder 
Live afgelopen zondag 26 oktober is 
een heel gezellig Aalsmeers onder-
onsje geworden met veel bezoekers 
en een geweldige sfeer. Voor de 
muziek droeg de band Jamento van 
leadzanger en gitarist René Kipuw 
uit Aalsmeer zorg. De dansvloer was 
goed gevuld, ook toen dj Bert ach-
ter de knoppen plaatsnam. Eens in 
de twee weken staat Westeinder 
Live op de agenda van het West-
einder Paviljoen aan het water van 
de Westeinderplassen. Genoten van 

deze gezellige middag, die tot ver na 
achten doorging, of nieuwsgierig en 
ook zin in zo’n heerlijk ontspannen 
feestje? Kom dan aanstaande zon-
dag 9 november weer! De nostalgie 
van de Pannebar van vroeger kan 
deze middag beleefd worden met dj 
René Kipuw vanaf 16.00 uur. En al-
vast een notitie waard: Op zondag-
middag 23 november zijn hier optre-
dens van opnieuw zangers van ‘ei-
gen bodem’, namelijk Rick van der 
Kroon uit Kudelstaart en Jan Leli-
veld van de Uiterweg.

Een volle zaal voor de cabaretvoorstelling ‘Huisvrouwen monologen’ afgelo-
pen zaterdag in het Crown Theater. Het publiek was heel tevreden na afloop. 
“Veel gelachen en herkenbare momenten qua huishouden”, aldus een vrolijke 
bezoeker na afloop. Foto: www.kicksfotos.nl.

Pluk van de Petteflet en Ivo 
Niehe in het Crown Theater
Aalsmeer - De komende maanden 
trakteert het Crown Theater op al-
lerlei mooie shows, leuke cabaret-
avonden, gevarieerde muzikale ont-
moetingen, musicals en kindervoor-
stellingen. Op zaterdag 8 novem-
ber is er voor de kinderen ‘Pluk van 
de Petteflet’. Er worden twee voor-
stellingen gegeven, om 14.00 en om 
16.00 uur en zondag 9 november 
neemt Ivo Niehe zijn bezoekers mee 
naar ‘Die avond in Parijs’ vanaf 15.00 

uur. Ook in december is het Crown 
Theater een heerlijke uitgaansgele-
genheid voor jong en oud. Kijk voor 
het volledige programma op www.
crowntheateraalsmeer.nl. Kaarten 
zijn te reserveren via 0900-1353, 
via info@crowntheateraalsmeer.nl, 
te koop bij de drie extra verkoop-
punten (Primera in Nieuw-Oostein-
de, Espago in de Ophelialaan en het 
Boekhuis in de Zijdstraat) en bij het 
theater aan de Van Cleeffkade.

Rijzenspelers speelt revue 
‘Lang en Gelukkig’
Rijsenhout - Ondanks dat op het 
CV van de 70 jarige toneelvereniging 
de Rijzenspelers al gerenommeerde 
stukken staan als ‘Zadelpijn’ (Liza 
van Sambeek), ‘Wachten op God-
ot’ (Samuel Beckett) en ‘De Gidsen’ 
(Edward Montie) is de ambitie on-
verminderd groot om door te gaan 
met het zoeken naar nieuwe uit-
dagingen. ‘Lang en gelukkig’ (Don 
Duyns) is het volgende hoogtepunt 
in de carrière van de spelers. Onder 
gedreven regie van Petra Daalman is 
er de afgelopen maanden hard ge-
repeteerd en volgen er vijf opvoerin-
gen! Op 7 november is dan de pre-
mière en dit keer is er zelfs een ma-
tinee. Wat ‘Lang en Gelukkig’ extra 
speciaal maakt, is dat het een ech-
te familievoorstelling is. Een heerlij-
ke en kolderieke toneel-experien-
ce. Zoals de titel al doet vermoeden 
is ‘Lang en Gelukkig’ een sprook-
je, uiteraard geen normaal sprook-
je en al helemaal niet gekleurd bin-
nen de lijntjes! Hoofdpersoon is As-
sepoester die in haar sprookjeswe-
reld vele bekende sprookjesfiguren 
tegenkomt. Juist die herkenning en 
het net even anders verlopen van 

bekende verhaallijnen maakt ‘Lang 
en Gelukkig’ bijzonder. ‘Lang en 
Gelukkig’  is een sprankelende re-
vue, een verzameling van klassie-
ke sprookjes en een parade aan be-
kende sprookjesfiguren. Maar niets 
is wat het lijkt. Is Assepoester wel 
zo blij met haar nieuwe stiefzusters 
Paris en Hilton? En wat speelt er ei-
genlijk tussen Roodkapje en de bo-
ze wolf? Hoe komt het dat prins Ro-
derick van Oranje Nassaukade nog 
door zijn moeder moet worden uit-
gehuwelijkt? Als publiek speelt en 
wellicht zingt u mee tijdens de voor-
stelling. Van jong en oud wordt ver-
wacht dat u de helden op het toneel 
waarschuwt en de gemeneriken 
veroordeelt. Naast de spelers van de 
toneelvereniging speelt er dit keer 
ook een aantal kinderen mee. Da-
ta voorstellingen zijn op 7, 8, 14 en 
15 november en beginnen allen om 
20.00 uur. Op zondag 9 november 
is er tevens een matinee om 14.30 
uur. Kaarten kosten 10 euro en zijn 
verkrijgbaar via www.rijzenspelers.
nl. De voorstellingen worden ge-
speeld in dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat, Rijsenhout.

Optreden band De Klught
Aalsmeer - De Klught bestaat bijna 
17 jaar en  de bandleden vinden dit 
een goede reden om weer eens een 
muzikaal feestje te organiseren voor 
alle fans, familie, vrienden en an-
dere belangstellenden. Aanstaan-
de zaterdag 8 november is iedereen 
van harte welkom bij café Vleghaar 
in de Chrysantenstraat. 
De Klught is in de regio Aalsmeer 
een bekende verschijning en staat 
garant voor een gezellige avond. Het 

repertoire is zeer gevarieerd met de 
nadruk op de jaren zestig met on-
der andere nummers van de Rol-
ling Stones, Elvis en Van Morrison. 
In de loop der tijd zijn daar recen-
tere (ook Nederlandstalige) num-
mers bijgekomen. Iedereen is zater-
dag van harte welkom op bij Vleg-
haar in het Centrum, De avond be-
gint om 20.30 uur en de toegang is 
gratis. Meer informatie is te vinden 
op www.deklught.nl.

Tribute The Red Hot Chili Peppers
2 Livebands in The Shack
Oude Meer - Steeds meer muzi-
kanten uit het professionele circuit 
weten de weg te vinden naar het 
podium in Oude Meer. Dit omdat ze 
het gewoon tof vinden om te spelen 
voor een altijd enthousiast publiek, 
in de intieme sfeer van The Shack. 
Op zaterdag 8 november komen 
wederom vier topmuzikanten uit 
dit professionele circuit een tribute 
doen. Ditmaal aan The Red Hot Chili 
Peppers! Robin Verkaik (zang), Gui-
do Vrouwe (bas), Tommy Ebben (gi-
taar) en Otto de Jong (drums) ma-
ken een toertje door het repertoi-
re van deze wereldberoemde Ame-
rikaanse band die funk, rap, punk 
en pop combineert met rock! Uiter-
aard met de nodige stapjes links en 
rechts naar juweeltjes op hun an-
dere albums. Zondag 9 november 
staat The Hoochie op het podium in 
Oude Meer. Deze band is ontstaan 
uit Cuban Heels, nog niet zo lang 
geleden één van de beste garage-

bluesband van Nederland. Richard 
Koster, zang en mondharp en Roe-
lof Meijeringh op gitaar vormen de 
spil van deze nieuwe band. De rit-
mesectie bestaat uit: Arnoud van de 
Berg op bas en voor het optreden in 
The Shack komt Chiel ten Vaarwerk 
drummen. Wat te verwachten: over-
tuigende Chicago stijl Bluesharp, 
rauwe blues en boogie in de tradi-
tie van Little Walter, the Red Devils, 
Sean Costello en oude blueshel-
den, maar ook uitstapjes naar an-
dere stromingen staan op het menu. 
The Shack is op zaterdag 8 novem-
ber open om 20.00 uur. The Red Hot 
Chili Peppers tribute begint rond de 
klok van 22.00 uur. En zondag 9 no-
vember ‘gooit’ The Shack haar deu-
ren open om 15.00 uur en start het 
optreden The Hoochie om onge-
veer 16.00 uur. De entree is beide 
dagen 5 euro. Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres is Schiphol-
dijk 253b in Oude Meer.   

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

TIP:

AANBIEDING:

Keyboardstatief
‘4 Music’
€24,95

NIEUW:

Klassieke gitaar 1/2

‘Valencia’
(blauw, naturel en rood)  €55,-

Stemapparaat
‘Boston’ (clip)

BTU-150  €12,95

Keyboardstatief
KOOPJE:

Westerngitaar
‘Richwood’

(master serie)  €349,-

Live-optreden vanavond
Muziek in feesterij de Bok
Aalsmeer - Kom vanavond, don-
derdag 6 november naar Feeste-
rij de Bok, want er gaat live muziek 
gemaakt worden. Onder leiding van 
drummer en zanger Leo Lauffer ko-
men de leukste, swingenste en tem-
peramentsvolle muzikanten langs 
om een lekker riedeltje te spelen. 
Zoals je wellicht wel weet zijn ze 
niet vies van een verzoekje en be-
looft het een leuke avond te wor-
den. De grote zaal gaat open deze 

avond dus lekker door knallen tot 
01.00 uur. Uiteraard is de entree ge-
heel gratis. Natuurlijk worden er ook 
dit weekend weer gezellige thema-
feesten gehouden. Kom ook langs 
vrijdag 8 en/of zaterdag 9 november 
in de Feesterij aan de Dreef. Je bent 
welkom! De Bok is overigens ook al 
druk bezig met de kerstplanning, de 
Feesterij gaat alle dagen open tot 
05.00 uur en het team heeft er nu 
al zin in!





Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. U kunt op 
dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage 
krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt 
een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van artikel 
7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bin-
nen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schrif-
telijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke 
Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

ders een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren 
hebben gebracht;

- Belanghebbenden die weliswaar geen zienswijze over het 
ontwerpbesluit bij burgemeester en wethouders naar vo-
ren hebben gebracht, maar kunnen aantonen dat zij re-
delijkerwijs niet in staat waren zich tijdig met een ziens-
wijze tot burgemeester en wethouders te wenden.

Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van 
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waarte-
gen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van 
het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is 
griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan 
tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden inge-
diend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. Het besluit van burgemees-
ter en wethouders van Aalsmeer treedt in werking op de dag 
na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij een ver-
zoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt 
dan niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

terinzageligging ontWerpstructuurvisie 
uiterWeg 

Op 4 november 2014 hebben burgemeester en wethouders 
van Aalsmeer het ontwerp van de structuurvisie Uiterweg vrij-
gegeven voor inspraak en overleg. Dit betekent dat iedereen 
met ingang van vrijdag 7 november 2014 t/m 18 december 
2014 de ontwerp structuurvisie kan inzien. Dit is tevens de 
reactietermijn.

Wat is het doel van de structuurvisie uiterweg?
De structuurvisie geeft een toekomstvisie over het gebied 
van de Uiterweg en de omliggende eilanden. De structuurvi-
sie maakt duidelijk waar we met het gebied naartoe willen en 
geeft daarvoor de randvoorwaarden en de spelregels. De visie 
biedt uitdrukkelijk geen blauwdruk voor de toekomst, maar 
zet een stip op de horizon. De structuurvisie is dan ook vooral 
een kompas. Het biedt duidelijkheid over de speelruimte voor 
ontwikkelingen. Een document dat andere partijen uitdaagt 
om initiatieven te nemen en te realiseren. De structuurvi-
sie geeft het gemeentebestuur een belangrijk kader om voor 
passende initiatieven af te wijken van het geldende bestem-
mingsplan. 

Waar vind u informatie?
Het ontwerp van de structuurvisie wordt op 7 november 2014 
beschikbaar gesteld. De visie vindt u op de volgende manie-
ren:
- De landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl 
 door te zoeken op identificatiecode: 
 NL.IMRO.0358.STRUCVISIEUITERWEG-ON01;
- De gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via 
 http://0358.ropubliceer.nl, of via de website 
 www.aalsmeer.nl.

U kunt er ook voor kiezen om de papieren stukken in te zien. 
Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter 
inzage bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aalsmeer 
aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie 
zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). 
Op woensdag is de centrale balie open van 8.30-20.00 uur. De 
papieren stukken liggen tevens ter inzage bij de balie Bouwen 
op het raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. 
U kan zich melden bij de centrale balie. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag t/m woensdag 8.30-15.30 uur, 
donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-12.30 uur.

hoe kunt u reageren?
U kunt vanaf 7 november 2014 gedurende zes weken reageren 
(t/m 18 december 2014). Een ieder kan schriftelijk of monde-
ling een reactie indienen op de structuurvisie Uiterweg. Uw 
schriftelijke reactie kunt u indienen bij college van burge-
meester en wethouders (postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer) 
onder vermelding van “ontwerpstructuurvisie Uiterweg”. Een 
email sturen kan ook: info@aalsmeer.nl.

informatiebijeenkomst
Op dinsdag 2 december 2014 nodigen wij u om 19.30 uur uit 
voor een inloop/informatiebijeenkomst op het gemeentehuis 
in Aalsmeer. Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting 
gegeven op de inhoud en de totstandkoming van de struc-
tuurvisie. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen en het 
indienen van een inspraakreactie.

Wat gebeurt er daarna?
Na afloop van inzagetermijn worden alle reacties gebundeld 
en in een Nota van Inspraak voorzien van een antwoord. De 
ontwerpstructuurvisie wordt vervolgens tezamen met de Nota 
van Inspraak ter vaststelling voorgelegd aan de gemeente-
raad. Tegen de vaststelling van de structuurvisie staat geen 
beroep open.

meer informatie?
Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie en/of 
een nadere toelichting op dit plan kunt u contact opnemen 
met de afdeling Ruimtelijke Ordening, e-mail info@aalsmeer.
nl, tel. 0297-387575.

ingetrokken aanvragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Hugo de Vriesstraat 7 (Z-2014/054027), het bouwen van 

een garage, het plaatsen en vervangen van een carport 
(ontvangen 28 oktober 2014).

geaccepteerde melding(en)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Legmeerdijk 277 (Z-2014/062538), het verwijderen van 

asbesthoudende beschoeiing (verzonden 29 oktober 
2014);

- Oosteinderweg 323 (Z-2014/063265), het saneren van de 
beschoeiing (verzonden 4 november 2014);

- Poldermeesterplein 1 e.o. (Z-2014/052947), het tijdelijk 
plaatsen van twee steigers (verzonden 3 november 2014);

- Vivaldihof 21 (Z-2014/062325), het verwijderen van as-
besthoudende materialen (verzonden 29 oktober 2014).

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

officiële mededelingen
6 november 2014

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. 
- Aalsmeerderweg 110 (Z-2014/063334), het bouwen van 

een vrijstaande woning;
- Geerland 18 (Z-2014/062370), gebruik bestaand gebouw 

achter woning als kantoorruimte;
- Hornweg 248 (Z-2014/062837), het bouwen van een ga-

rage, berging en carport;
- Marktstraat 18,18A, 20 (Z-2014/063459), het aanpassen 

van de voorgevel, het optoppen van de zijbebouwing, het 
plaatsen van een hekwerk op de vergunningsvrije uitbrei-
ding, het aanvragen van een extra huisnummer;

- Mijnsherenweg 24A (Z-2014/063142), het bouwen van 
een kantine;

- Mr. Jac Takkade 28 (Z-2014/063601), het bouwen van een 
woning;

- Oosteinderweg 323 (Z-2014/063265), het saneren van de 
beschoeiing;

- Stationsweg 17 9Z-2014/062852), tijdelijke bewoning 
voormalig postkantoor.

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:
- Koolwitjestraat 130 (Z-2014/055623), het plaatsen van 

een dakopbouw aan de achterzijde (verzonden 31 oktober 
2014);

- Oosteinderweg 185 nabij (Z-2014/048167), het plaatsen 
van een geluidmeetmast (verzonden 3 november 2014);

- Perronzijde 26 (Z-2014/053387), het vergroten van de 
woning (verzonden 3 november 2014);

- Sportlaan 66 (Z-2014/056093), het plaatsen van 2 dak-
kapellen (verzonden 29 oktober 2014).

kennisgeving overeenkomst tot kostenverhaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer 
maken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke 
ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke orde-
ning bekend dat met betrekking tot het kadastrale perceel 
gemeente Aalsmeer, sectie B, nummer 9252, 9253 en 9254 
(geheel), ter grootte van 2.544 m2, een overeenkomst tot 
kostenverhaal tot stand is gekomen. Het perceel is gelegen 
aan de Hornweg 250 te Aalsmeer. De gemeente is, onder in 
de overeenkomst genoemde voorwaarden, bereid om ten be-
hoeve van de realisatie van het bouwplan voor het betrokken 
perceel de bestemming in het bestemmingsplan “Landelijk 
Gebied Oost” te wijzigen van ‘agrarisch-tuinbouw’ in ‘wonen-
lintbebouwing’. Hierdoor is het mogelijk twee vrijstaande wo-
ningen te ontwikkelen en realiseren. Een zakelijke beschrij-
ving van de overeenkomst ligt vanaf heden ter inzage bij de 
publieksbalie in het Raadhuis, Raadhuisplein 1, te Aalsmeer.

vaststelling Wijzigingsplan “schinkelpolder, 
tWeede Wijziging” 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) bekend dat zij bij besluit van 4 november 2014 het wij-
zigingsplan “Schinkelpolder, tweede wijziging” ongewijzigd 
hebben vastgesteld. Het plangebied heeft betrekking op de 
bedrijfsgronden aan de Mr. Jac. Takkade 28 te Aalsmeer.

doelstelling
Het doel van de bestemmingswijziging is de woonfunctie van 
de voormalige bedrijfswoning aan de Mr. Jac. Takkade 28 in 
overeenstemming te brengen met het juridisch regime van 
het bestemmingsplan “Schinkelpolder”. Op het plangebied 
rust thans de bestemming “Bedrijf” (B) volgens welke het ge-
bruik van niet-aan-de-bestemming-gelieerde bewoning, niet 
is toegestaan. Burgemeester en wethouders geven daarvoor 
toepassing aan de wijzigingsbevoegdheid als vervat in artikel 
4.5.1 van de regels van het bestemmingsplan “Schinkelpol-
der”.

inzien wijzigingsplan
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan ligt teza-
men met de bijbehorende stukken in de periode van vrijdag 
7 november 2014 t/m donderdag 18 december 2014 voor een 
ieder ter inzage. Het wijzigingsplan is digitaal beschikbaar 
gesteld via:
- De landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl 
 door te zoeken op identificatiecode: 
 NL.IMRO.0358.BPSchinkelpolwijz2-VA01;
- de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via 
 http://0358.ropubliceer.nl, of via de website 
 www.aalsmeer.nl.

U kunt er ook voor kiezen om de papieren stukken in te zien. 
Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter 
inzage bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aalsmeer 
aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie 
zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). 
Op woensdag is de centrale balie open van 8.30-20.00 uur. De 
papieren stukken liggen tevens ter inzage bij de balie Bouwen 
op het raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. 
U kan zich melden bij de centrale balie. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag t/m woensdag 8.30-15.30 uur, 
donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-12.30 uur.

beroep 
Op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan 
met ingang van 7 november 2014 gedurende zes weken te-
gen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (AbRS), postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. 
Beroep kan worden ingesteld door: 
- Belanghebbenden die tijdig bij burgemeester en wethou-

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.

ter inzage

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

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

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

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

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

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

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

t/m 18-12-14 Kennisgeving overeenkomst tot kostenver-
haal (met betrekking tot het kadastrale per-
ceel gemeente Aalsmeer, sectie B, nummer 
9252, 9253 en 9254 (geheel), ter grootte 
van 2.544 m2, een overeenkomst tot kosten-
verhaal tot stand is gekomen. Het perceel is 
gelegen aan de Hornweg 250 te Aalsmeer)

t/m 18-12-14: Stukken met betrekking tot het ontwerp van 
de structuurvisie Uiterweg; Stukken met be-
trekking tot vaststelling wijzigingsplan 
“Schinkelpolder, tweede wijziging”. Het plan-
gebied heeft betrekking op de bedrijfsgron-
den aan de Mr. Jac. Takkade 28 te Aalsmeer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

overige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 

Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma, di., do. 08.30-12.00 uur, vrije inloop
ma t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn

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

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

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

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

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

Aalsmeer - Zaterdag 25 oktober 
heeft Muziekvereniging Flora on-
der leiding van Dick-Jan Veerbeek 
deelgenomen aan een muziekfes-
tival georganiseerd door Muziek-
vereniging Tavenu in Schoonhoven. 
Een deskundige jury, bestaande uit 
Jan Bosveld en Leon Vliex, gaf 84,50 
punten voor het eerste werk, ‘Inspi-

Schrijf, zing of dans
Liefde thema Gedichtendag
Aalsmeer - De Nationale Gedich-
tendag loert om de hoek van 2015. 
Traditioneel de laatste donderdag 
van de eerste maand en dus op 29 
januari. Het thema: ‘Met zingen is de 
liefde begonnen’ werd in juli door 
Poetry International bekend ge-
maakt. De complexiteit van de lief-
de die zowel teder als vurig kan zijn, 
maar ook trouwe warmte biedt. Het 
‘vlinders in de buik’ gevoel, onzeker-
heid, intens verlangen en hartver-
scheurend liefdesverdriet, wie kent 
het niet? Open je hart en schrijf, 
zing of dans je gedicht op het podi-
um van café Bacchus op 29 januari 

vanaf 20.00 uur. Het is de bedoeling 
dat je zelf je gedicht voordraagt en 
als je niet in de gelegenheid bent, 
een vervanger stuurt om dit namens 
jou te doen. Het motto is uiterma-
te geschikt om je gedicht van een 
muzikale noot te voorzien. Dit mag 
niet te lang zijn en dient van tevoren 
aangemeld te worden, zodat dit met 
de technicus kort gesloten kan wor-
den. Jouw gedicht op regelafstand 1 
in Garamond 24, kun je tot uiterlijk 4 
januari inleveren per mail naar Ma-
rijke Haremaker: Haremakerjcp@
hetnet.nl of per post naar Uranus-
straat 13, 1431 XH Aalsmeer.

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zondag 9 
november weer een gezellige beurs. 
Het is wel niet de grootste, maar wel 
de gezelligste van de hele omtrek, 
dus kom ook eens langs. De meest 
uiteenlopende vogels, zoals kana-
ries, parkieten, tropische vogels en 
ook grote parkieten zijn hier aanwe-
zig. Hiervoor heeft de vereniging en-
kele handelaren uitgenodigd, maar 
ook door de leden zelf gekweekte 

vogels worden hier te koop aange-
boden. Ook is er iemand die voer en 
vogelaccessoires te koop aanbiedt. 
En mocht u soms met deze prachti-
ge hobby willen beginnen, dan is er 
altijd wel iemand van de vereniging 
aanwezig om u met raad en daad bij 
te staan. De beurs wordt gehouden 
van 9.30 tot 13.30 uur in het gebouw 
van voetbalvereniging SCW aan het 
Konnetlaantje. De entree is 50 eu-
rocent. 

ration’ en 80,75 voor ‘Hair Selection’. 
Gemiddeld leverde dit 82,63 punten 
op, goed voor de eerste prijs. Een 
resultaat waar de muzikanten en di-
rigent trots op zijn. 

Geïnteresseerd om een instru-
ment te leren bespelen, nieuwe le-
den jong en oud, ervaren of oner-
varen zijn van harte welkom. Voor 
meer informatie kan contact opge-
nomen worden met het secretariaat 
via 0297-341972 of per mail muziek-
verenigingflora.pr@gmail.com.

Karin Eveleens presenteert 
foto’s Margriet Zwarthoed
Aalsmeer - Na een indrukwekken-
de fototentoonstelling van Monic 
van Erp heeft makelaar Karin Eve-
leens dit keer fotografe Margriet 
Zwarthoed uitgenodigd om te ko-
men exposeren. Het is een geweldig 
initiatief om kunstenaars een podi-
um te bieden in een prettig ogende 
kantoorruimte. Het werk van Mar-
griet maakt op dit moment een he-
le ontwikkeling door. Nog steeds is 
er belangstelling voor het industrië-
le, maar nu wel veel meer geabstra-
heerd waardoor de gefotografeer-
de details veel meer aandacht opei-
sen. Want hoe de in Kudelstaart wo-
nende fotografe alleen al een spon-
ning van een plantenkas weet vast 
te leggen is een studie waard. Dat 
telt evenzo voor de bijna doorschij-
nende plastic handschoenen. De 
aardetinten versterken op een ge-
raffineerde wijze de eenvoud van 
het werk. Mooi is ook de foto waar-
op twee grote klossen industrie-
garen zijn te zien, hoe die ene wit-
te draad in een kronkel naar bene-
den hangt, heel simpel maar juist 
daardoor spannend om naar te kij-
ken. Hetgeen ook telt voor de wit-
gekalkte ramen die door het strijk-
licht iets magische krijgen. Slechts 

een achterhoofd met twee sprin-
gende staartjes zorgt voor vertede-
ring, zonder iets van de uitdrukking 
op het gezicht te zien weet de kij-
ker onmiddellijk dat het hier om een 
blije peuter gaat. Kinderhandjes die 
tegen een mollig lijfje een grote bak-
steen vast houden, je moet er maar 
opkomen! De structuur van de ru-
we steen wordt ten opzichte van de 
verbeeldde onschuld op een schit-
terende manier versterkt. De foto’s 
van Margriet is werk voor fijnproe-
vers! Belangstellenden worden van 
harte uitgenodigd makelaarskan-
toor Eveleens in de Punterstraat 2 
(hartje centrum) binnen te stappen 
om deze tentoonstelling, die nog tot 
14 januari 2015, duurt te bekijken.

Janna van Zon

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
“Weer zin in de bazaar!”
Aalsmeer - “We hebben het er 
maar druk mee. Onze jaarlijkse ba-
zaar staat voor de deur. Vele vrijwil-
ligers zijn er voor in touw. Vele han-
den maken licht werk. Het bruist, 
het zoemt, het vibreert in en om ons 
kerkgebouw. De bazaar is gemeen-
schapszin in optima forma. Ik weet 
het zeker: we hebben er zin in”, al-
dus PR-medewerker Nico Eveleens. 

Zaterdag 15 november wordt om 
precies 10.30 uur de jaarlijkse ba-
zaar van de Doopsgezinde Gemeen-
te in de Zijdstraat geopend, een 
feest voor jong en oud, en ook nog 
voor het goede doel! Verse bloe-
men buiten in de stal van Coos Buis. 
Planten voor zeer aantrekkelijke prij-
zen, een boekenmarkt, een tweede-
hands kledingbeurs en de rommel-
markt zijn populaire onderdelen. En 
het Rad van Avontuur draait de he-
le dag in het restaurant van de ba-
zaar. Nico Eveleens: “Je mag het ei-
genlijk niet missen. Volgens ons is 
deze bazaar uniek in zijn soort. Vijf-
tig procent van de opbrengst gaat 
naar een achttal goede doelen. En 
de overige vijftig procent is voor de 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer 
zelf.” De Doopsgezinde Gemeente 
rekent op heel veel bezoekers. Hoe 
meer bezoekers even langs komen, 
hoe hoger de opbrengst voor de 
goede doelen. Iedereen is van harte 
welkom. Nico Eveleens: “Laten we 
er met elkaar weer een onvergetelij-
ke dag van maken. We weten waar-
voor we het doen!”

Inzamelen spullen 
Vanaf woensdagmiddag 12 novem-
ber 13.00 uur tot en met vrijdagmid-
dag 14 november 13.00 uur kunnen 
inwoners spullen inleveren: boe-
ken, video’s, dvd’s, lp’s, rommel-

marktspullen, kleine meubels (dus 
geen grote zoals bedden, eettafels 
e.d. en ook geen computers en toe-
behoren), kleding en schoenen. De 
vrijwilligers vertrouwen erop dat het 
gaat om schone, in goede staat ver-
kerende, spullen. Vóór 13.00 uur 
op woensdag 12 november spullen 
brengen, is niet mogelijk omdat er 
dan nog geen plaats is. De goede 
doelen dit jaar zijn: Kinderhuis Kin-
kole Kinshasa in Congo, Doopsge-
zind Inloophuis Almere, Stichting 
C.O.M.E., een organisatie voor ont-
moetingen tussen Israëlische en Pa-
lestijnse jongeren, Noodhulp voor 
Syrië via WereldWerk MCC, Kinder-
adoptieprogramma’s van Wereld-
Werk voor financiële ondersteuning 
voor kinderhuizen in Zuid Amerika, 
Doopsgezind WereldWerk, Centra-
le Kadertraining voor Doopsgezin-
de Gemeenten Honduras en Chris-
tian Peacemaker Teams. Hun missie 
is partnerschappen te bouwen tus-
sen mensen om geweld en onder-
drukking te veranderen. 

De toverfay en haar theremin 
bij Theater Bob & Gon 
Aalsmeer - Zondag Allerzielen 
werd een bijzondere dag voor al de-
genen die naar het Theater exclusief 
bij Bob & Gon waren gekomen om 
naar Fay Lovsky en Laurens Joensen 
te luisteren. Wat dit duo liet horen, 
was zo ongelooflijk leuk. Geestige 
teksten en woordgrappen buitelden 
over elkaar heen en werden bege-
leid door wel heel bijzondere en on-
alledaagse instrumenten. “Wat een 
cool theater zeg!”, waren de woor-
den van Joensen bij binnenkomst. 
Ook na afloop van een zeer gewaar-
deerd optreden werd de intimiteit 
van het zaaltje geroemd. “En wat 
leuk dat jullie ook kunst tonen.” De 
schilderijen waren dit keer van Mi-
chaël Glanz, het kleurige werk pas-
te perfect bij het karakter van de 
middag. Het publiek werd door Fay 
Lovsky meegenomen naar het Sibe-
rië van 1919 om te eindigen in het 
Amerika van 1960. Alle beleefde dol-
le avonturen werden prachtig ver-
teld, bezongen en de instrumenta-
le begeleiding op de zingende zaag, 
de theremin en schootharp was ver-
rukkelijk om naar te luisteren, De 
theremin lijkt een onooglijk kast-
je met daaraan een paar ‘antennes’ 
die je juist niet moet aanraken om er 
geluid uit te krijgen. De handen van 
Fay zweefden over de kast, zij knip-
te zo nu en dan met haar vingers en 
toverde zo de muziek tevoorschijn: 
Lovsky als muzikale toverfay. Wan-
neer zij tot slot hulp krijgt van haar 

Mexicaanse hond rollen de tranen 
van het lachen bij menigeen over 
de wangen. Een middag bij Bob & 
Gon is een middag van heerlijk ont-
spannen, kunnen genieten van mu-
ziek, tekst, sfeer en het krijgen van 
persoonlijke aandacht, want in welk 
theater liggen er bloemen op de ta-
fels, worden de gasten persoonlijk 
naar de tafeltjes gebracht? Wie het 
weet mag het zeggen! Astrid Serie-
se en Erwin van Ligten komen zon-
dag 7 december naar Bob & Gon. 
Bestel nu alvast de kaarten bij Gon 
van Espago in de Ophelialaan 105, 
het Boekhuis in de Zijdstraat of de 
Primera op het Poldermeesterplein. 
Foto: www.kicksfotos.nl.
Janna van Zon

Dia-lezing bij 
Vogelvereniging

Aalsmeer - Op donderdag 13 no-
vember organiseert Vogelvereniging 
Aalsmeer haar maandelijkse contact-
avond. Voor invulling van de avond is 
de heer S. v/d Luit van vogelpark Avi-

Al vijftien jaar smartlappen! 
Denk aan de Buren viert 
jubileum met concert
Aalsmeer - Het Aalsmeerse smart-
lappenkoor Denk aan de Buren be-
staat precies 15 jaar. Dit jubileum 
gaat gevierd worden met een gra-
tis en feestelijk concert op vrijdag-
avond 14 november in de Histori-
sche tuin. Op 11 november 1999 
werd officieel het smartlappenkoor 
Denk aan de Buren opgericht. Een 
groep ouders van leerlingen van ba-
sisschool ‘Samen Een’ had ter gele-
genheid van een feestje op school 
enkele liedjes met elkaar gezongen 
en dit zingen vond men zo leuk, dat 
besloten werd een smartlappenkoor 
op te richten. Als domicilie werd 
cultureel café Bacchus gekozen en 
al binnen paar maanden groeide het 
kleine koor snel uit tot een volwas-
sen smartlappenkoor. Tegenwoordig 
telt het koor ruim veertig leden en er 
wordt nog steeds elke donderdag-
avond tussen 20.00 en 22.00 uur ge-
repeteerd in Bacchus. In 2003 is de 
eerste CD ‘Burengerucht’ uitgeko-
men. Deze CD was snel uitverkocht, 
maar hij is nog wel op de website 
te beluisteren. De tweede CD van 
het smartlappenkoor is ‘Burenleed’, 
een CD met veel onvervalste prach-
tige oude smartlappen met onder 

andere Mijn pappie is enkel een fo-
to, Kleine schooier, Het Broekie van 
Jantje, Blauwoogje, Weesje en Vaar-
wel mijn jongen. 

Daarnaast is wat bekender werk 
te horen als Poen, De woonboot 
en liedjes van de Zangeres zonder 
Naam. Vooral het liedje ‘Ik heb ge-
noeg van jou’ wordt met veel over-
tuiging ten gehore gebracht. Kort-
om, een zeer veelzijdige CD die ook 
tijdens het jubileumconcert te koop 
is. Denk aan de Buren is vooral be-
kend door haar optredens in ver-
pleeghuizen en op festivals, feesten 
en partijen. In Aalsmeer heeft het 
koor meegedaan aan onder andere 
aan Plaspop 2011, De havendagen, 
Rabo Korendag, de korendagen in 
het Crown Theater, de Kerstmarkt 
en het jaarlijks optreden tijdens de 
verlichte tuinen aan de Uiterweg. 
Dirigent is Frans Koers en het koor 
wordt muzikaal begeleidt door Ally 
Maarse op piano en Cor Trommel en 
Louise Prins op accordeon. Het ju-
bileumconcert op vrijdag 14 novem-
ber begint om 20.00 uur en de toe-
gang is gratis. De Historische Tuin is 
bereikbaar via het Praamplein.

Trio Lataster in tweede 
klassieke concert KCA 
Aalsmeer - Zondag 9 november 
vindt in het Oud-Katholieke kerkje 
aan de Oosteinderweg 394 alweer 
het tweede klassieke concert van dit 
seizoen plaats. Deze keer is het po-
dium voor Trio Lataster, bestaande 
uit Ingrid Nissen op hobo, Margrita 
Rondeel op cello en Mariken Zand-
vliet op piano. Het trio is opgericht 
als eerbetoon aan de schilder Ger 
Lataster (1920-2012). In zijn gast-
vrije huis heeft het trio veel concer-
ten gegeven in wisselende combi-
naties. Het belooft een sprankelen-
de en muzikaal toegankelijke mid-
dag te worden. De kleurrijke schil-
derijen van Ger Lataster zijn bijna te 
beluisteren in de mooie samenklan-
ken van hobo, cello en piano. Het 

wordt een vrolijke reis van de ro-
mantische Beethoven en Debussy, 
langs sprookjes van Ravel, via cafe-
chantant van Poulenc naar een uit-
bundige operafrase van Laillet. 

De zondagmiddag in Aalsmeer 
wordt meer en meer een culturele 
middag. U heeft geen sloep nodig, 
zoals bij het prinsengrachtconcert, u 
hoeft niet op de ‘bok’ als een maes-
tro. U kunt rustig zitten en onder het 
genot van een drankje de muziek tot 
u laten komen. Het concert begint 
om 15.30 uur, de zaal is open van-
af 15.00 uur. Kaarten inclusief één 
consumptie kosten 15 euro. Voor in-
formatie kunt u terecht bij Tini Man 
via 0297-329592.

Poppen- en 
berenbeurs

Regio – In Sportcentrum Uitgeest 
wordt op zaterdag 8 november een 
poppen(huizen)- en berenbeurs ge-
houden. Diverse marktkramen zijn ge-
vuld met álles op het gebied van pop-
pen, beren en poppenhuizen. Materi-
alen, gereedschapen, nieuwe en an-
tieke poppen, miniaturen, poppen- 

Bestellen kan nu al!
Sursum Corda bakt weer 
oliebollen volgende week
Aalsmeer - Volgende weekend, 14 
en 15 november, bakt muziekvereni-
ging Sursum Corda weer oliebollen. 
Zoals gebruikelijk worden de olie-
bollen door de leden zelf gebakken 
en verkocht. De vereniging bakt al 
ruim 30 jaar jaarlijks oliebollen, de 
opbrengst van de actie is een be-
langrijke aanvulling van de club-
kas. De hele vereniging zal volgend 
weekend druk bezig zijn met olie-
bollen bakken en verkopen. Onder 
leiding van de oud-voorzitter zal het 
beslag gemaakt worden, volgens 
Sursum-recept. Daarna gaat een 
ervaren ploeg bakkers aan de slag 
om de bollen goudbruin te bakken. 

Vanaf vrijdagochtend 14 november 
10.00 uur worden de verse oliebol-
len huis aan huis verkocht. Meest-
al worden zaterdagochtend de laat-
ste oliebollen verkocht. Oliebol-
len bestellen? Bel dan met de olie-
bollenlijn van Sursum Corda: 06-
16128449. Eén zakje met vijf oliebol-
len kost 3 euro. Ook dit jaar is er een 
speciale prijzenknaller, twee zakken 
voor 5 euro. Laat de vers gebakken 
oliebollen niet uw deur voorbij gaan 
en koop een zakje. Oliebollen kunt 
u heel goed invriezen, dus koop ze 
ook alvast voor de jaarwisseling. 
Hiermee steunt u muziekvereniging 
Sursum Corda! 

en berendokter, kleding, Rebornpak-
ketten, kunstenaarspoppen en kun-
stenaarsberen: allemaal te zien op 
de beurs. De poppen- en berendok-
ter houdt overigens de gehele dag 
spreekuur! Voor de beurs wordt 4 eu-
ro toegang geheven, kinderen tot 12 
jaar (onder geleide) mogen gratis naar 
binnen. Parkeren kost niets. De beurs 
is toegankelijk van 10.30 tot 16.30 uur. 
Locatie: Zienlaan 4, Uitgeest.  Meer 
weten? www.hobbyfestival.nl of 030-
7370855 (Heins & Hobby’s).

fauna uitgenodigd. Hij gaat een dia-
lezing over ‘hak op de tak’ verzorgen. 
Het belooft een interessante avond te 
worden, zeker de moeite waard. Ie-
dereen is welkom, breng mede vo-
gelliefhebbers mee. De contactavond 
wordt gehouden in het Wellantcollege 
MBO aan de Linnaeuslaan en de aan-
vangstijd is 20.00 uur. Voor inlichtin-
gen: G. Goeijenbier, tel. 06-10666878.

Aalsmeer - Het College van B&W 
heeft 4 november besloten om het 
ontwerp van de structuurvisie Uiter-
weg gedurende zes weken ter inza-
ge te leggen.  De structuurvisie geeft 
aan hoe het gebied zich de komen-
de tijd kan ontwikkelen. De ontwik-
kelingen zijn echter afhankelijk van 
particulier initiatief en worden daar-
om waarschijnlijk perceel voor per-
ceel opgepakt. De rol van de gemeen-
te is het zoveel mogelijk stimuleren 
van deze gewenste particuliere initi-
atieven. Een nieuwe visie op het ge-

bied is noodzakelijk, omdat het unie-
ke en aantrekkelijke landschap onder 
druk staat. De trekheestercultuur ver-
dwijnt, zodat nieuwe bestemmingen 
voor voormalige agrarische gronden 
moeten worden gevonden. Van 7 no-
vember tot 19 december ligt de (ont-
werp) structuurvisie ter inzage in het 
gemeentehuis en u kunt hem inzien 
op www.aalsmeer.nl. Reacties kunnen 
gestuurd worden aan de gemeente-
raad van Aalsmeer, postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer o.v.v ontwerpstructuurvi-
sie Uiterweg.

Structuurvisie Uiterweg 
vrij voor inspraak
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Sportjournalist Tom Egbers 
nieuwe voorzitter Schipholfonds
Amstelland - Het Schipholfonds 
heeft sportjournalist en presenta-
tor Tom Egbers bereid gevonden 
het voorzitterschap op zich te ne-
men. Het Schipholfonds heeft als 
doel sport en fysiek bewegen te sti-
muleren in de omgeving van Schip-
hol. Met zijn voorliefde voor en gro-
te ervaring met sport is Tom Egbers 
de uitgelezen persoon om de voor-
zittershamer over te nemen van Mi-
chael van Praag. “Als coach van een 
jeugdteam ervaar ik wekelijks hoe 
belangrijk de inzet van vrijwilligers 
bij sportverenigingen is. Zij zijn de 
club. Soms ontbreekt het aan mid-
delen waardoor de ontwikkeling van 
de club stagneert en leden afhaken. 
Het Schipholfonds, dat zich ten doel 
stelt meer mensen aan het bewegen 
te krijgen, kan in die gevallen een 

bijdrage leveren. Het is mooi om ac-
tief aan dat proces te kunnen bij-
dragen”, aldus Egbers. Stichting het 
Schipholfonds is in 1994 opgericht 
op initiatief van Amsterdam Airport 
Schiphol om de maatschappelij-
ke betrokkenheid met de omgeving 
tot uiting te brengen. Jaarlijks do-
neert Schiphol Group 500.000 euro 
aan het Schipholfonds. Het Schip-
holfonds steunt projecten in de om-
geving van Schiphol die als thema 
sport en fysiek bewegen hebben. 
Het bestuur van het fonds en de di-
rectie van Schiphol Group hebben 
voor dit thema gekozen omdat acti-
viteiten die sporten en bewegen sti-
muleren, bij uitstek mensen verbin-
den. 
Meer informatie is beschikbaar op 
de website www.schipholfonds.nl.

en omgeving

Advertentie

Nieuws Zorgcentrum Aelsmeer 
en Thuiszorg Aalsmeer

Vergadering en 
kaarten AW

Aalsmeer - Allen Weerbaar houdt op 
maandag 10 november haar jaarver-
gadering. Deze begint om 19.45 uur, 
waarna vanaf 20.00 uur weer plaats-
genomen kan worden aan de tafels 
voor een gezellige kaartavond. Klaver-
jassen en jokeren staan op het pro-

Bingo bij de Pomp

Aalsmeer - Op woensdag 12 no-
vember is de maandelijkse bingo 
weer. Buurtvereniging de Pomp houdt 
meestentijds de tweede woensdag 
van de maand haar bingo in ’t Baken 
in de Sportlaan 86. 
Vanaf 20.00 uur is iedereen van har-
te welkom, lid of geen lid, jong of oud, 

gezelligheid en spanning staan voor-
op. Er worden tien rondes gespeeld 
met gevarieerde prijzen en één hoofd-
prijzenronde met twee waardevol-
le hoofdprijzen. Om het geld hoeft u 
het niet te laten, want het rendement 
is altijd hoger dan uw inleg, is het niet 
qua prijzen, dan wel qua gezelligheid! 
Telefonische informatie kan verkre-
gen worden bij de secretaresse van 
de vereniging, Caroline Ramp, tel.nr. 
0297-344107. Wees welkom!

gramma. De avond is in het Middel-
punt in de Wilhelminastraat. Om 19.30 
uur gaat de deur open voor inschrij-
ving koffi e en thee. Iedere kaartlief-
hebber is van harte welkom. Het kaar-
ten op 27 oktober is gewonnen door 
mevrouw T. Buwalda met 5479 punten, 
gevolgd door mevrouw W. Heijink met 
5469 punten en op drie is de heer T. 
Könst geëindigd met 5224 punten. De 
hoogste eer bij het jokeren is behaald 
door de heer A. Groenendijk.

Helter Skelter in Ophelialaan 
Mijn vrouw wilde zondagmiddag met 
de bus naar Amstelveen om haar fi ets 
op te halen. Vanuit de Baccarastraat 
is zij over de stoep richting het Hor-
tensiaplein gelopen. Op de hoek Hor-
tensialaan met Ophelialaan werd zij 
keihard op de stoep aangereden door 
een jongetje van acht die met een 
skelter de hoek om kwam racen. Een 
zwaar gekneusd scheenbeen was het 
gevolg. Mijn vrouw heeft nog gepro-
beerd om naar huis te lopen,  maar 
dat lukte niet meer,  omdat haar lin-
kerbeen niet meer te gebruiken was. 
Terwijl mijn vrouw haar hand er niet 
voor omdraait om lopend naar Am-
sterdam te gaan. Zij belde mij en ver-
telde dat zij was aangereden door een 
jongetje op een skelter en vroeg of ik 
haar wilde komen halen omdat lo-
pen niet meer mogelijk was. Zo snel 
mogelijk ben ik in de auto gestapt en 
naar de Hortensialaan gereden. In-
derdaad mijn vrouw stond daar op 
70 meter van de hoek met een pijnlijk 
been op mij te wachten. Ik stopte bij 
de stoep om haar in te laten stappen. 
Daar kwam de vader aangelopen, op 
het eerste gezicht een nette fatsoen-
lijke man met de zoon van 8, en een 
gezicht vol spijt aan zijn hand. “Ik 
dacht net zo als mijn vrouw, die komt 
samen met zijn zoon excuses aanbie-
den en bleef even in de auto zitten. 
Wij hadden het helemaal mis, de heer 
blafte naar mijn vrouw, waar zij het lef 
vandaan haalde om zijn zoontje, na 
de aanrijding in grote mensentaal uit 
te schelden met de woorden: “stom-
meling kun je niet uitkijken,  je rijdt 
veel te hard”. “Er is niets aan de hand 

met je”, zei de vader tegen mijn vrouw. 
Mijn vrouw wenkte mij om uit de au-
to te stappen, dat was maar goed ook 
want het oudergedrag van de vader 
leidde bijna tot een nieuw gekneusd 
scheenbeen bij mijn vrouw. Dit keer 
niet door de skelter maar door de va-
der. Ik stapte uit en vroeg of de man 
niet normaal kon doen waarna hij 
hand in hand met zijn beteuterd kij-
kende zoon wegliep. Er werd nog iets 
geroepen over en weer waarna wij 
zijn ingestapt en naar huis zijn gere-
den. In de grote mensenwereld, zo-
als de vader riep, zou hij toch beter 
moeten weten. Volgens mij hield de 
jongen van 8 zelf geen goed gevoel 
over het ongeluk. Maar door het ge-
drag van zijn vader gaat hij vanaf he-
den met zijn helterskelter op jacht om 
vrouwen aan te rijden in de Ophelia-
laan. Pappa komt hem toch wel hel-
pen. Ook op school zal de vader bij 
ieder onvertogen woord,  wat in gro-
te mensentaal,  door een onderwijzer 
wordt gezegd tegen zijn zoon, waar-
schijnlijk het schoolbestuur op het 
matje roepen,  in plaats van een goed 
gesprek met zijn zoon aangaan. Wel-
nu, ikzelf zorg er in het vervolg voor, 
dat ik niet in de auto blijf zitten om 
mijn gewonde vrouw door een vader 
in grote mensentaal te laten bejege-
nen,  waar zijn zoon bij is. Stel je voor 
dat het jongetje van 8 het grote men-
sengedrag van zijn vader gaat over-
nemen….

Jan Koster
Baccarastraat 11
1431RN Aalsmeer

ingezonden

Aalsmeer - Senioren onder u kunnen heerlijk komen eten in Zorgcen-
trum Aelsmeer of in Voor Elkaer in Kudelstaart. Ook zijn er deze week 
weer leuke activiteiten en: Bent u wat vergeetachtig of wilt u wat meer 
onder de mensen zijn? Kom dan op dinsdag en/of donderdag naar het 
Inloopcentrum in gebouw Irene. Er is daar muziek van vroeger en ko-
mende week ook stijldansen. U bent voor alles wat hier verder beschre-
ven staat van harte welkom. 

Zorgcentrum Aelsmeer
Elke dag staat in de grote zaal van het zorgcentrum aan het Molenpad 
de koffi e vanaf 10.00 uur voor u klaar. Het is gezellig en u zit niet alleen 
thuis, maar heeft hier wat aanspraak. Eventueel blijft u lunchen. 
Restaurant: Elke dag om 12.00 uur wordt er een warme maaltijd geser-
veerd en op dinsdag- en donderdagavond is er ook een warme maal-
tijd om 17.30 uur. U heeft altijd keuze uit twee menu’s met voorgerecht, 
hoofdgerecht en toetje inclusief een wijntje of ander drankje. Van te vo-
ren reserveren is aan te bevelen (326050), maar als u toch net op de kof-
fi e bent gekomen en u wilt blijven om te lunchen, kunt u het ook nog 
doorgeven. Kosten: 8,50 euro per persoon. De komende week staat er 
weer veel lekkers op de menu’s, zoals mosselen, oma’s draadjesvlees, 
andijviestamppot met spekjes en bloedworst met appeltjes.
Heeft u zin om er op zondag 9 november even uit te zijn? Kom dan ge-
nieten van klassieke muziek. Hanneke Maarsen speelt vanaf 14.30 een 
uurtje voor u op de vleugel, heerlijk weg deinen op de muziek. 
 
Inloopcentrum
In het inloopcentrum kunt u elke dinsdag en donderdag terecht vanaf 
10.00 uur. U wordt ontvangen met een kopje thee of koffi e en aanslui-
tend zijn er specifi eke activiteiten. Tussen de middag kunt u vanaf 12.30 
uur gebruik maken van de lunch, bestaande uit soep, uitgebreide brood-
maaltijd en fruit voor slechts 3 euro. 
Dinsdag 11 november is er van 10.00 tot 12.00 uur muziek met een dvd 
over terug in de tijd. ’s Middags van 13.30 tot 15.30 uur is er weer schil-
deren en u betaalt alleen de materiaalkosten. Donderdag 13 novem-
ber is het echt heel leuk, dan is er van 10.00 tot 12.00 uur stijldansen en 
na een wandeling buiten, is er van 14.30 tot 15.30 uur spelmiddag met 
onder andere rummikub of scrabble. U vindt het inloopcentrum in ge-
bouw Irene in de Kanaalstraat 1. 

Wijkpunt Voor Elkaer 
Het wijkpunt vindt u aan de Nobelhof 1 te Kudelstaart. Het is geopend 
van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en zondags van 
14.00 tot 16.00 uur. U bent welkom voor een babbeltje, een kopje kof-
fi e of ander drankje, om even onder de mensen te zijn, of om rustig een 
krant te lezen, of de leesmap in te kijken. 
Restaurant: van 12.00 tot 14.00 uur is er een warme maaltijd of lunch 
en ook elke woensdag- en vrijdagavond van 17.30 tot 19.30 uur. 
Kom eens langs voor een kopje koffi e en bekijk de menu’s. Dan kunt 
u ter plekke reserveren bij de gastvrouw, maar u kunt ook bellen: 0297- 
820979.
Activiteiten: Op maandag 17 november is er ‘koffi e met een goed 
gesprek’ van 9.30 tot 11.30 uur en op vrijdag 21 november wordt een 
bingo georganiseerd. Het begint om 14.30 en duurt tot ongeveer 16.30 
uur. De kosten bedragen 10 euro per persoon, maar dan heeft u ook wat! 
Deelname aan de bingo, dus geen losse lotenverkoop en natuurlijk een 
kopje koffi e of thee bij binnenkomst. In de pauze krijgt u daarvoor ook 
nog een drankje met een hapje. Geeft u zich op? Dan graag vóór 17 no-
vember bij de gastvrouwen van ‘Voor Elkaer’. 

Akoestisch feestje in The Beach
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 31 
oktober een bijzonder, muzikaal 
feestje in The Beach. Het podium 
was voor de Schotse gitarist en zan-
ger Mark Bailey, zijn partner Carol 
Davies en iedereen die mee wilde 
zingen of spelen.
In het Schotse stadje Ayr wordt al 
vele jaren onder de naam ‘Acous-
tic Bliss’ wekelijks een open po-
dium georganiseerd waar iedere 
muzikant zijn of haar muziek voor 
het voetlicht mag brengen. In The 
Beach organiseerden Mark en Carol 
een zelfde soort jamsession onder 
de naam ‘Aalsmeer Acoustic Bliss’. 
Mark, tevens gitaarbouwer, had di-

verse zelfgemaakte gitaren, zowel 
akoestische als elektrische, meege-
nomen en beet het spits af op een 
van zijn gitaren. Carol ging direct 
de zaal in om te kijken of er onder 
de bezoekers muzikanten waren die 
van zich wilden laten horen. En die 
waren er, onder andere enkele goe-
de gitaristen en een zenuwachtige 
zangeres met een prachtige stem. 
Mark en Carol hadden ook enke-
le Schotse muzikanten meegeno-
men en ook zij, Ian en Anita Gai-
ley, Ian Durham, Sandra Don en Le-
wis McMillian, hebben van zich la-
ten horen. Heel gezellig, dit akoes-
tische feestje. 

Rondleiding 
langs expositie

Aalsmeer - Judith de Bats, Patrick 
Spaander en Kick Spaargaren expo-
seren tot 3 januari in het gemeen-
tehuis. Op donderdag 13 novem-
ber kan vanaf 20.00 uur gratis deel-
genomen worden aan een rondlei-
ding langs deze prachtige tentoon-
stelling. Iedereen wordt bij deze van 
harte uitgenodigd om bij deze rond-
leiding aanwezig te zijn. Wel een 
vriendelijk verzoek om u van te vo-
ren aan te melden. 

Dit kan digitaal via: www.huiska-
mermuseum.nl of telefonisch via 
06-12922954. 

Muziek-benefi et voor Nepal 
in N201 groot succes
Aalsmeer - Het was voor de orga-
nisatie best wel spannend. Zou het 
11e Benefi et voor Nepal in de N201 
net zo’n succes worden als het de 
laatste jaren in De Oude Veiling 
was? Aan het einde van de avond 
was het antwoord duidelijk: Ja! De 
opbrengst is 2400 euro, dus dat mag 
een succes genoemd worden. Me-
de door het geweldige programma 
hadden de mensen de weg naar dit 
jongerencentrum gevonden en was 
het bomvol en beregezellig. De drie 
hoofdacts van de avond wisten van 
het begin tot het einde het publiek 
te boeien. In de N201 werd tot ruim 
na half één gedanst. Het doel van de 
avond was het inzamelen van geld 
voor het bouwen van een toiletten-
blok en wasgelegenheden aan de 
Sapana school in Nepal en dit kan 
dus nu zeker waargenaakt worden. 
Rond de klok van 20.30 werd de 
avond – net als verleden jaar - ge-
opend door United by Music. Deze 
unieke groep bestaat uit een aan-
tal mensen met een beperking. En 
een optreden van deze groep is 
één groot muzikaal feest. Met ieder 
nummer bewijzen zij keer op keer 
dat muziek verbindt en dat enthou-
siasme bruggen slaat. Met gevoeli-
ge ballads, rokende soul en stam-
pende rock-n-roll werden de bezoe-
kers ‘uit hun schoenen geblazen’. 
De tweede act werd gevormd door 
de Coolcastband, een relatief nieu-
we band die in Aalsmeer en omstre-
ken in korte tijd tot een fenomeen 
is uitgegroeid. Met slechts twee 
guitaren, één bas en een rudimen-
tair drumstel volgen bekende num-
mers van onder andere de Beatles, 
Albert Hammond en Simon & Car-
funkel elkaar in hoog tempo op. De 
derde act werd gevormd door de 

Hucksters. Deze – inmiddels alweer 
meer dan 20 jaar oude - band be-
hoeft verder geen introductie. Daar 
waar goede wijn geen etiket be-
hoeft, heeft de stevige Rock van de 
Hucksters geen lof meer nodig. Tus-
sen de hoofdacts door liepen Mien 
en Dien. Twee toiletjuffrouwen die – 
gezien het doel van de avond – met 
grap, grol en gezang de ‘plee list’ 
van de avond toelichtten en op lu-
dieke wijze het belang van goede 
en schone sanitaire voorzieningen 
onder de aandacht van het publiek 
brachten. Doordat de bands volle-
dig belangeloos meewerken gaat 
de opbrengst van de entreekaartjes 
helemaal naar dit goede doel. Daar 
komt nog de opbrengst van de ver-
schillende verkochte Nepalese pro-
ducten bij en de bijdrage van het 
Himalaya Huis die ieder jaar weer 
heerlijke hapjes staat te verkopen. 
En ook de ‘toiletjuffrouwen’ Mien 
en Dien hebben de mensen gedu-
rende de hele aavond duidelijk kun-
nen maken dat een gift voor toilet-
ten in Nepal echt nodig is. De afge-
lopen jaren heeft de OSA (Ontwik-
keling Samenwerking Aalsmeer) het 
opgehaalde bedrag iedere keer ver-
dubbeld. Ook dit jaar is deze subsi-
die weer aangevraagd. De organisa-
toren waren duidelijk blij met de op-
komst. Ondanks dat deze – inmid-
dels traditionele – feestavond ooit is 
begonnen in de N201 werd alweer 
een aantal jaren gebruik gemaakt 
van de verschillende zalen die De 
Oude Veiling biedt. Joke: “We waren 
dan ook erg blij dat we na de slui-
ting van De Oude Veiling weer kon-
den terugkeren naar dit jongeren-
centrum.” Jop Kluis, presentator 

Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Prijzen winnen bij Radio

Videoclip van Saskia en Friends

Aalsmeer - Radio Aalsmeer is de 
lokale omroep van Aalsmeer en 
omgeving en zendt 24 uur per dag 
uit op 105.9 FM (ether) en 99.0 FM 
(kabel). Op werkdagen overdag 
en ’s nachts heerlijke muziek en ’s 
avonds en in het weekeinde afwis-
selende live programma’s voor di-
verse doelgroepen. Ook de komen-
de week zijn er weer vele interes-
sante programma’s te beluisteren 
via Radio Aalsmeer. Vrijdag 7 no-
vember in ‘LetsGo2theDisco’ van 
18.00 tot 19.00 uur onder andere 
zangeres Pien, Ingrid Claasen en de 
top 5 van het meiden hockeyteam 
M6E4 van Qui Vive. En er zijn weer 
leuke prijzen te winnen. In het Vrij-
dagavondcafé onder andere politie-
agent Eric van de Brun. Een ander 
vast onderdeel is de Twitterhit: deze 
week zijn de presentatoren op zoek 
naar jouw favoriete hit van Billy Joel. 
Onder alle inzenders worden twee 
tickets verloot voor een fi lm naar 
keuze in Crown Cinema. Het Vrij-
dagavondcafé is van 21.00 tot 23.00 

uur. En natuurlijk zijn komende 
maandagavond 10 november weer 
twee Aalsmeerders of Kudelstaar-
ters te gast in ‘Door de Mangel’ (van 
19.00 tot 20.00 uur) en ‘De Top 10 
van…’ (van 20.00 tot 21.00 uur). De-
ze week zijn dat Bernard Sparnaaij 
en Ab Spaargaren. In ‘Aalsmeer Po-
litiek’ mogen wekelijks Aalsmeer-
se politici de lokale politieke week 
doornemen op zaterdag om 12.00 
uur, deze week is het CDA aan de 
beurt. 

Meewerken?
Radio Aalsmeer zoekt nog steeds 
mensen die willen mee helpen aan 
de programma’s van de radio-om-
roep. Niet alleen presentatoren, 
maar ook redactieleden en repor-
ters/verslaggevers zijn van har-
te welkom. Stuur een mail naar: in-
fo@radioaalsmeer.nl. Geen ervaring 
is geen probleem. Bezoekadres van 
de Radio is Van Cleefkade 15, in de 
Crown Business Studio’s en het te-
lefoonnummer is 0297-325858.

Aalsmeer - “Power of the Music took 
me higher, Thankful to have found 
what I had lost”, zong de Aalsmeer-
se Saskia Veenswijk met volle over-
gave voor een batterij cameramen-
sen van de Videoclub Aalsmeer. Een 
videoclip in wording met nog een 
lange montageweg te gaan. Voor-
zitter Gerard van Schie: “De samen-
werking kwam via de website van 
de videoclub tot stand. Een handrei-
king naar jonge muzikanten met aan 
de andere kant het tot stand bren-
gen van een werkavond waarin de 
fi lmers hun creativiteit kunnen uitle-
ven. Een dergelijke avond vraagt wel 
enige voorbereiding. Iedereen krijgt 

een taak. Van cameraman tot bedie-
ning van het licht en het letten op de 
continuïteit tijdens het opnamepro-
ces. Ook de ‘klap’ waarop met een 
krijtje de scènes werden genoteerd 
ontbrak niet. Teamwork, waarbinnen 
iedereen een belangrijke schakel is. 
De opnamen zijn digitaal in HD ge-
maakt waarvan de beste shots zullen 
worden gemonteerd tot een mooie 
clip.” De band bestond naast Sas-
kia Veenswijk (zang en gitaar) uit 
Monique Veenswijk (percussie, ca-
jon), Esteé Makampo (viool), Scott 
Breems (zang) en Michel de Wit (gi-
taar).
Foto: Gerrit Griekspoor.
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Inbreker in 
pand betrapt

Aalsmeer - In de vroege och-
tend van zondag 2 november 
is ingebroken in een salon en 
een praktijk in een verzamel-
gebouw in de Hadleystraat. 
Toen de schoonmaker om ne-
gen uur arriveerde, werd op de 
grond overal glas aangetroffen. 
Even later zag zij in de gang 
een man lopen. Toen de inbre-
ker ontdekte niet meer alleen 
in het pand te zijn, is hij er snel 
vandoor gegaan. Het gaat om 
een blanke man van ongeveer 
45 jaar met kort bruin haar. Hij 
droeg donkere kleren en liep 
op militairachtige schoenen of-
wel kistjes. Het hele gebouw is 
doorzocht door de dief, alleen 
de praktijk is overslagen. Een 
deel van het pand staat leeg, 
mogelijk heeft hij zich via één 
van deze ruimten toegang ver-
schaft. Er is uit een geldla een 
bedrag van 200 euro weg. Mo-
gelijk zijn er getuigen. Zij wor-
den verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-
8844.

Handvat van 
auto gerukt

Kudelstaart - Tussen zaterdag 
1 en maandag 3 november is 
een op de Mijnsherenweg ge-
parkeerde auto fors bescha-
digd. Met grof geweld is het 
linkerhandvat aan de voorzijde 
van een Alfa Romeo gerukt. De 
politie denkt dat dieven gepro-
beerd hebben op deze manier 
de autodeur open te trekken.

Gazelle 
gestolen

Kudelstaart - Op vrijdag 31 
oktober is tussen vier en zes 
uur in de middag uit de Zeelt-
straat een fiets gestolen. Het 
gaat om een damesfiets van 
het merk Gazelle Davos, blauw 
van kleur en het serienummer 
eindigt op 859.

Aanhanger weg
Aalsmeer - In de nacht van 
dinsdag 28 op woensdag 29 
oktober is vanaf het terrein 
van een bedrijf aan de Witte-
weg een aanhanger gestolen. 
De aanhangwagen is van het 
merk Anssems en het kente-
ken is WR-10-BR. 

Raadsvergadering met respect en discipline

De deegrol en Diego Maradona
Aalsmeer - Grappig, misschien niet 
om te vermelden in de krant, maar 
toch maar wel. Afgelopen donder-
dag 30 oktober tijdens de vergade-
ring van de Raad was er even voor 
elf uur een korte pauze. Dit vanwe-
ge wisseling van de voorzitter, nes-
tor Rene Martijn leidde tijdens de 
behandeling van de financiële stuk-
ken de vergadering omdat deze val-
len in de portefeuille van de burge-
meester. Dit moment werd door met 
name de dames benut om even naar 
het toilet te gaan. Het was druk op 
het ‘kleine kamertje’. Met drie toilet-
ten in de aanbieding, toch een klei-
ne wachtrij. Snel plassen, handen 
wassen en weer de vergadering in! 
Tja, hoort er ook bij. Het eerste, po-
sitieve gesprek tussen de burge-
meester, de fractievoorzitters en de 
extern begeleider heeft overigens al 
z’n vruchten afgeworpen. Het was 
een goede vergadering van de Raad 
met respect voor elkaar en discipli-
ne om zoveel mogelijk bij het on-
derwerp te blijven. Ook voor de tijd 
trouwens, voor aanvang van be-
handeling van de najaarsrapporta-
ge 2014 en de programmabegroting 
2015 was zelfs een kwartier inge-
haald. Fractievoorzitter Ronald Fran-
sen van PACT wilde deze extra tijd 
benutten om wat langer te discus-
siëren over de begroting, maar dit 
liet de goed leidende Martijn niet 
toe. “Volgende week krijgt u hier-
voor uitgebreid de mogelijkheid.” Of 
het nu kwam door zijn strenge toon, 
de aanwezigheid van extern bege-
leider Geeske Wildeman of de eer-
der op de avond gekscherende op-
merking van Dirk van der Zwaag 
van de VVD bij zijn compliment aan 
de Raad over het feit dat de ver-
gadering goed op schema lag, het 
werd geaccepteerd. Van der Zwaag 
zei te hopen dit keer op tijd thuis 
te kunnen zijn, want: “Ieder raads-
lid heeft ook een thuisfront. Als het 
weer na middernacht wordt, komt 
mijn vrouw op de publieke tribune 
zitten met een deegroller. En wat ze 
er mee wilt?” Hij zat op z’n spreek-
stoel, maar werd ook gevraagd het 
kort te houden door Martijn. “Ik zeg 
het voor uw eigen bestwil. Straks 

staat uw vrouw hier met de deegrol.” 
Ook onderbrak Martijn het gesprek 
over voetbal. Als inleiding voor de 
algemene beschouwingen van het 
CDA sprak fractievoorzitter Robbert 
Jan van Duijn over de legendarische 
voetballer Diego Armando Marado-
na. Zijn idool, jarig afgelopen don-
derdag, en iemand die precies wist 
wat hij ging doen, recht op zijn doel 
af. “Ook het doel van het CDA: De 
komende vier jaar Aalsmeer en Ku-
delstaart goed besturen. Recht op 
het doel af.” De kooltjes werden op 
het vuur gegooid door PACT-man 
Ronald Fransen. “Maradona was 
ook de man van gemeen spel, sli-
dings en schoppen. En wat en wie 
bedoelt u hiermee?’, vroeg hij Van 
Duijn. De CDA-man ging in de ver-
dediging, maar werd onderbroken 
door Rene Martijn. “We gaan niet 
over voetbal praten.” 

“Redelijke begroting”
Vier amendementen zijn ingediend 
en dertien moties, waarvan de mo-
ties preventie WMO en jeugd- en 
gezinsbeleid raadsbrede steun kre-
gen en het ingediende amende-
ment over het familiegroepsplan 
(ouders en familie betrekken bij ge-
dwongen of vrijwillige jeugdhulp) 
de goedkeuring kreeg van het col-
lege. Vanavond, donderdag 6 no-
vember, staan de behandeling van 
de najaarsrapportage en de pro-
grammabegroting, in tweede ter-
mijn op de agenda van de Raad. 
Voor de begroting krijgt het colle-
ge groen licht van het CDA en AB 
en kreeg het vijftal reeds een com-
plimentje van de VVD. Robert van 
Rijn: “Er ligt een redelijke begroting, 
waarin voor de VVD wel duidelijk is 
dat er voldoende op de centjes ge-
past wordt”, maar met daarbij de kri-
tische noot: “De begroting vertoont 
wel een breiwerk van bestaand be-
leid.” PACT uitte kritische woorden 
en gaf aan het collegeprogram-
ma niet te onderschrijven. De frac-
tie daagde uit om opnieuw te gaan 
onderhandelen over de vorming van 
het college. Bram Heijstek van HAC 
had geen goed woord over voor de 
begroting. “Onbegrijpelijk, de bur-

ger voelt zich in de maling geno-
men.” Het college verweet hij dat ze 
geen keuzes durft te maken. 

Bouwplan Helling
Een Raad overigens ook met be-
langrijke beslissingen. De Wmo-no-
ta en verordening en het beleids-
plan Jeugdhulp zijn door alle frac-
ties goedgekeurd. Over het wel of 
niet toetreden tot de regionale in 
plaats van de landelijke ombudsman 
gaat nog een discussieboompje op-
gezet worden, maar wel aan de slag 
kunnen de initiatiefnemers van de te 
bouwen appartementen op het ter-
rein van jachthaven Van Dam aan 
de Helling. Wethouder Gertjan van 
der Hoeven is opnieuw met alle be-
trokkenen om de tafel gegaan en er 
is nu overeenstemming tot nage-
noeg ieders tevredenheid: De sloot 
wordt niet gedempt (wel komt er 
een bredere steiger), de gebouwen 
worden ongeveer 55 centimeter la-
ger en het openbaar stukje groen 
blijft behouden. “Een goede vorm 
van burgerparticipatie”, complimen-
teerde partijgenoot Danny Tol de 
wethouder van AB. Het CDA noem-
de het een goed compromis, Dirk 
van der Zwaag van de VVD noemde 
de wethouder een goede verbinder 
en ook PACT bij monde van Ronald 
Fransen zei het gevolgde proces pri-
ma te vinden. Bram van Heijstek van 
HAC stond in deze lijnrecht tegen-
over allen. Hij noemde het plan res-
pectloos voor het bestaande dorps-
gezicht. Met een meerderheid aan 
stemmen is de Startnotitie Helling 
49 nu (eindelijk) aangenomen. 

Vanavond begrotingsraad
Maar, over de begroting, de inge-
diende amendementen en moties 
en het collegeprogramma zijn de 
laatste woorden nog niet gevallen. 
Vanavond, donderdag 6 november, 
het vervolg in het gemeentehuis. 
Ook deze vergadering van de Raad 
is openbaar. Belangstellenden wor-
den uitgenodigd met koffie of thee 
op de publieke tribune in de raad-
zaal plaats te nemen. De aanvang is 
20.00 uur.
Door Jacqueline Kristelijn

Feestelijke opening van nieuw 
insectenverblijf Seringenpark
Aalsmeer - Onder een prach-
tig najaarszonnetje lag het Serin-
genpark er afgelopen vrijdag stra-
lend bij. Dat kwam goed uit, want 
een feestelijk gezelschap heeft die 
dag het ‘Insectenverblijf Seringen-
park’ officieel in gebruik genomen. 
De groep bestond uit leden van de 
Werkgroep Seringenpark, buurtbe-
woners, schoolkinderen, ambtena-
ren en wethouder Gertjan van der 
Hoeven. De schoolkinderen waren 
bij het feestje betrokken omdat zij 
veel in het park spelen en belang-
stelling hebben voor het werk van 
de werkgroep. 

De kinderen mochten, als eerste 
openingshandeling, naar harten-
lust gaten boren om zo nog meer 
‘kamertjes’ te maken voor torre-
tjes, vlinders, bijen en wespen. 
Wethouder Gertjan van der Hoe-
ven schroefde daarna, samen met 
Rob Lutgerhorst van het wijkover-
leg Stommeer, het prachtige bord 
met de naam ‘Insectenverblijf Se-
ringenpark’ aan de paaltjes. Onder 
luid applaus werden vervolgens al-
le vrijwilligers van het Seringen-
park bedankt voor hun werk aan 
dit mooie insectenverblijf. Voorzit-
ter Greet Vaneman van de Werk-
groep Seringenpark: ”We zijn al 
vanaf 2011 bezig om het Seringen-
park zoveel mogelijk in oude luister 
te herstellen. We doen dat samen 
met de gemeente, de Historische 
Tuin en De Meerlanden. We heb-
ben al flink wat resultaten geboekt: 
zo zijn de bankjes teruggeplaatst, 
de rozen zijn gesnoeid door vrij-
willigers en is er een vissteiger ge-

plaatst. De waterpartijen worden 
binnenkort geschoeid en volgend 
jaar wordt zelfs het hele park op-
geknapt. Het ontstaan van het in-
sectenverblijf had niet zo’n leuke 
start. In de oktoberstorm van 2013 
is namelijk de monumentale 70 ja-
rige treurwilg omgewaaid. Door de 
praktische en creatieve talenten 
van de werkgroepsleden Martin, 
Ron en Sjaak is de enorme stronk 
van de boom omgebouwd tot in-
sectenverblijf. 

Zo heeft deze boom een nieuw 
tweede leven gekregen in ons park 
en inmiddels zijn de eerste gasten 
in de vorm van pissebedden al ge-
signaleerd.” Gertjan van der Hoe-
ven: ”Bijna net als de boom is nu 
ook het insectenverblijf beeldbe-
palend en herkenbaar voor de om-
geving. Als een dergelijk ‘kunst’ 
initiatief dan ook nog functioneel 
is, is dat helemaal prachtig. Ik wil 
de vrijwilligers van de werkgroep 
Seringenpark hartelijk bedanken 
voor hun inzet en betrokkenheid 
bij het park en de totstandkoming 
van het insectenverblijf. Ik vind het 
ook erg leuk dat de jeugd inten-
sief is betrokken bij het opknappen 
van het park en bij deze feestelij-
ke opening. 
Op verzoek van de werkgroep gaan 
we in overleg met de kunstenaars 
onderzoeken of het mogelijk is om 
de kunstwerken in het Seringen-
park en bij Fort Kudelstaart om te 
ruilen. In overleg gaan we bekijken 
of we op die wijze de beide kunst-
werken nog beter tot hun recht 
kunnen laten komen.”

Opening gepland in voorjaar 2015

Theehuis bij Historische Tuin 
Aalsmeer - Als alles volgens plan-
ning verloopt, is de Historische Tuin 
over een half jaar een prachtige nieu-
we voorziening rijker. De winterperio-
de wordt benut om in het tuinbouw-
museum een theehuis met aanlegstei-
ger te realiseren. Ook de langgekoes-
terde wens om in het Centrum sani-
taire voorzieningen voor passanten te 
creëren, gaat hiermee in vervulling. Er 
wordt naar gestreefd om het theehuis 
bij aanvang van het nieuwe seizoen, 
in april 2015, gereed te laten zijn. Het 
wordt gesitueerd nabij de hoofdin-
gang van de Tuin aan het Praamplein. 
De hier staande ‘werkschuur’ is in het 
ontwerp van Architektenbureau Ri-
chard Pannekoek als uitgangspunt 
genomen. Naast een grondige reno-
vatie van schuur tot theehuis komt 
er een gespiegelde aanbouw en een 
ruim terras met aanlegsteiger aan de 
Brandewijnsloot. Ook krijgt de West-
einder Rondvaart hier een vaste aan-
legplaats. De ontwikkeling van een 
theehuis met passantenvoorzieningen 
is al enkele jaren onderwerp van ge-
sprek. Aanvankelijk was de gemeen-
te voornemens op het pleintje tegen-

over de Albert Heijn een kiosk-ach-
tige voorziening te realiseren waarin 
sanitaire voorzieningen voor waterre-
creanten en winkelend publiek waren 
opgenomen. Op initiatief van de His-
torische Tuin is deze wens gecombi-
neerd met het voornemen van de Tuin 
om daghoreca aan het museum toe te 
voegen. Onderdeel van het plan zijn 
openbaar toegankelijke toiletten en 
douches.

Hele jaar open
Het theehuis voorziet in circa 35 zit-
plaatsen binnen en een even groot 
aantal op een sfeervol terras aan het 
water. Naast een aanlegplaats voor 
rondvaartboten komen hier ook en-
kele openbare aanlegplaatsen voor 
kleinschalige vaartuigen. Anders dan 
de Tuin zelf, zal de horecavoorziening 
het hele jaar door geopend zijn van 
de ochtend tot het einde van de mid-
dag. Het betreft in principe daghore-
ca, met een uitloop voor gelegenhe-
den in de avond. Het bestuur van de 
Historische Tuin ziet deze ontwikke-
ling als een belangrijke nieuwe stap in 
de professionalisering van het muse-

um. De Tuin ontvangt inmiddels ruim 
tienduizend bezoekers per jaar en dit 
aantal is stijgende. Door toevoeging 
van professionele daghoreca worden 
de ontvangstmogelijkheden verbeterd 
en wordt de centrumfunctie van de 
Tuin versterkt. Voor winkelend publiek 
biedt het theehuis alle gelegenheid 
om even uit te blazen op een aange-
name locatie in de directe nabijheid 
van het winkelgebied. 
Voor de financiering van het plan is de 
Historische Tuin grotendeels afhanke-
lijk van eigen middelen en sponsors. 
De openbare sanitaire voorzieningen 
worden door de gemeente betaald. 
Voor de aanlegsteigers is een subsi-
die van de provincie beschikbaar. Het 
theehuis dient de Tuin echter geheel 
zelf te financieren. 

Obligaties
Doel is om hierin te voorzien door de 
uitgifte van obligaties: vijftig stuks van 
1.000 en vijftig stuks van 2.000 euro. 
Afnemers wordt een rentepercentage 
van 2% geboden (zeer concurrerend 
in de huidige markt) en de garantie 
dat de obligaties binnen tien jaar wor-
den terugbetaald. Komende maand 
organiseert de Tuin een viertal avon-
den om het plan toe te lichten en vi-
sueel te maken. Op deze avonden kan 
ook direct worden ingetekend op obli-
gaties. In de eerste helft van novem-
ber worden eerst avonden gehouden 
voor de vrijwilligers en donateurs. Op 
woensdag 26 november volgt een bij-
eenkomst voor bewoners van de Ui-
terweg en het Centrum en op woens-
dag 3 december voor bedrijven. Bei-
de avonden beginnen om 20.00 uur. 
Er worden persoonlijke uitnodigingen 
verstuurd aan relaties van de Tuin. An-
dere belangstellenden zijn ook wel-
kom, zij kunnen zich aanmelden via: 
info@historischetuin.nl.

Zorg, Schiphol en meer
Wijkoverleg in Oosteinde
Aalsmeer - Op maandag 10 november 
is er weer een wijkoverleg in Oosteinde. 
De onderwerpen, die deze avond aan 
de orde komen, zijn ‘de zorg’ en ‘Schip-
hol’. Naar aanleiding van de (komende) 
veranderingen in de zorg is Wim van de 
Merbel uitgenodigd als gastspreker. Hij 
is coördinator van de VOA’s (Vrijwilli-
ge Ouderen Adviseurs) en gaat uitleg-
gen wat de adviseurs kunnen beteke-
nen voor oudere mensen die zorg nodig 

hebben. Dit onderwerp wordt bespro-
ken van 20.15 tot 20.45 uur. Hierna volgt 
een korte pauze, zodat mensen die spe-
ciaal voor het zorg thema zijn gekomen 
de keuze hebben wel of niet te blijven. 
Tijdens het vorige overleg in augustus 
heeft de heer Haverkort uitgelegd wat 
Omgevings Raad Schiphol (ORS) is en 
waarom het belangrijk is voor de be-
woners van Aalsmeer om daar aan deel 
te nemen. Onlangs heeft het wijkbe-

stuur Oosteinde voldoende handteke-
ningen verzameld en heeft zich bij de 
ORS ingeschreven als bewonersorga-
nisatie. In het komende overleg wordt 
de stand van zaken gedeeld en welke 
stappen nog volgen. Verder zullen tij-
dens het overleg de lopende zaken be-
sproken zoals verkeer, leefbaarheid en 
dergelijke. 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 onder het 
genot van een drankje. Bewoners van 
Nieuw-Oosteinde en belangstellenden 
zijn van harte welkom.

Niet onwel, 
maar in slaap

Aalsmeer - Op zaterdag 1 no-
vember om elf uur in de och-
tend kregen de politie en de 
ambulancedienst een melding 
dat in een bus op het Hortensi-
alaan een man onwel was ge-
worden. De man bleek echter 
te slapen. Toen de man de si-
renes hoorde, werd hij wakker 
en liep snel de bus uit. Volgens 
passagiers gedraagt de man 
zich wel vaker raar. Hij zou in 
Kudelstaart wonen.

Boetes innen!
Aalsmeer - In opdracht van 
justitie gaan agenten de komen-
de weken weer langs inwoners die 
nog verkeersboetes open hebben 
staan. In een aantal gevallen be-
treft het behoorlijk hoog opgelo-
pen bekeuringen. Er gaat een ac-
tief beleid in deze gevoerd wor-
den. Aangeraden wordt om de 
boete(s) alsnog snel te betalen.

Gestolen 
snorfiets weer 

terug
Aalsmeer - Op zondag 2 no-
vember is om drie uur in de 
middag een onbekende scoo-
ter aangetroffen op de hoek 
Oosteinderweg met de Jac. 
Takkade. Uit navraag bleek dat 
de bromfiets afgelopen augus-
tus gestolen is in Amsterdam. 
De rechtmatige eigenaar is in-
middels in kennis gesteld en 
komt z’n scooter ophalen.

Gebroken ribben na val
Aalsmeer - Op zaterdag 1 novem-
ber om drie uur in de middag heeft 
een aanrijding plaatsgevonden op 
de kruising Machineweg met de 
Legmeerdijk. 

Een 79 jarige vrouw uit Amstelveen 
stak met haar fiets vanaf de Ma-
chineweg de Legmeerdijk over. 
Op dat moment kwam juist over 

de Legmeerdijk richting de veiling 
een auto aanrijden. De bestuurster 
heeft hard geremd, maar kon niet 
meer voorkomen dat de fietsster 
geschept werd en ten val kwam. 
De Amstelveense is met gebroken 
ribben per ambulance naar het zie-
kenhuis gebracht.

Foto: Yvonne van Doorn.

Drietal voor heling gepakt
Aalsmeer - Op dinsdag 28 okto-
ber om twee uur in de middag viel 
de burgerploeg van de politie een 
drietal personen op, die wel erg veel 
aandacht hadden voor de geldauto-
maat bij de bank aan de Van Cleeff-
kade. De agenten besloten de twee 
vrouwen en een man te volgen en 
de intuïtie dat de drie iets op hun 
kerfstok zouden hebben, bleek na 
controle van het drietal in hun au-
to juist. Een van de vrouwen, een 16 
jarige dame zonder vaste woon- of 
verblijfplaats, bleek gesignaleerd te 

staan voor heling. In de auto trof-
fen de agenten een gestolen Tom-
tom aan, evenals twee van diefstal 
afkomstige iPhones en een horloge. 

Deze goederen en de auto zijn in 
beslag genomen. Er is een boete 
voor heling gegeven van 350 euro. 
Deze bekeuring is direct betaald. De 
drie zijn meegenomen voor verhoor. 
De man is een 20 jarige inwoner van 
Den Haag. Genoemde spullen zijn 
zo goed als zeker niet in Aalsmeer 
gestolen.

2 x Brand bij jongerenplek
Kudelstaart - Op woensdag 29 ok-
tober om negen uur in de avond 
kregen de politie en de brandweer 
een melding dat er brand was bij de 
Jongeren Ontmoetingsplek op het 
Wetenschapspad. 
Er bleek een vuurkorf flink opge-
stookt te zijn. De aanwezige jeugd 
ontkende dit brandje gemaakt te 
hebben, maar hebben wel geholpen 
met het uitmaken van het vuur. Om 
twaalf uur van zaterdag 1 op zon-
dag 2 november kwam opnieuw een 

oproep om naar de Ontmoetings-
plek te gaan. Drie jongens waren 
door vrienden, zoals ze zeiden, op-
gesloten in de JOP. De plek was af-
gesloten met een fietsketting en de 
jongens konden er niet meer uit. De 
politie heeft echter het slot niet los 
geknipt. De jongens werd aangera-
den zelf dit ‘geintje’ met hun vrien-
den op te lossen. Bij de JOP waren 
ook pallets in de brand gestoken. 
Dit vuur is door de brandweer ge-
blust. 
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Acties Antoniusschool 
voor Voedselbank
Aalsmeer - De afgelopen weken 
waren er weer diverse acties voor 
Voedselbank Aalsmeer. Deze acties 
zijn ook hard nodig, want de afge-
lopen weken wordt het record aan-
tal klanten keer op keer  overtrof-
fen. Deze week halen maar liefst 53 
huishoudens een pakket op in de 
loods; in totaal 172 mensen, waar-
onder veel kinderen. 

De resultaten van de acties komen 
terecht bij de mensen die het echt 
nodig hebben! In het kader van We-
reldvoedseldag werd er op de Anto-
niusschool in Kudelstaart aandacht 
besteed aan de Voedselbank.  Kin-
deren waren erg geïnteresseerd in 
een presentatie die gegeven werd 
door de Voedselbank. Kinderen wa-
ren verbaasd dat 1 op de 10 gezin-
nen onder de armoedegrens leeft in 
Nederland. Dan gaat het in een klas 
van 30 kinderen, mogelijk over 3 ge-
zinnen. Dan komt het ineens wel 
heel dichtbij, die armoede. Dat be-
sef werd omgezet in een hele mooie 
actie! Donderdag 23 oktober werd 
een inzamelingsactie voor de klan-
ten van de Voedselbank gehouden. 
Gevraagd werd om de keukenkast-
jes eens flink op te ruimen of bij de 
boodschappen iets extra’s voor de 
Voedselbank aan te schaffen. 

Er werd massaal gehoor gegeven 
aan de oproep. Ruim 30 kratten le-
vensmiddelen werden ingezameld. 
Een fantastisch resultaat!  Verder 
hebben de kinderen van de groepen 
4 heel creatief zelf kerstkaarten ge-
maakt, die zij vervolgens gaan ver-
kopen aan opa’s, oma’s, ooms en 
tantes. Ook de opbrengst van de-
ze kaartverkoop wordt geschon-
ken aan de Voedselbank. Er is afge-
sproken om met deze opbrengst de 
klanten van de Voedselbank rond de 
kerst te verrassen met kip, vlees of 
vis. Iets wat zij normaliter niet in hun 

pakket aantreffen. De Voedselbank 
is de Antoniusschool heel dankbaar 
voor de geboden mogelijkheid, de 
ouders voor het doneren van de le-
vensmiddelen en de kinderen voor 
hun inzet en enthousiasme.

Dorpskerk en Oosterkerk
Afgelopen zondag werden er in 
de Hervormde Dorpskerk en Oos-
terkerk artikelen  ingezameld voor 
de Voedselbank. Dit gebeurde tij-
dens de oogstdienst. De gemeen-
teleden hadden duidelijk hun dank-
baarheid omgezet in gaven voor de 
klanten van de Voedselbank. De 
opbrengst was ruim 45 kratten en 
die  werden direct na afloop afge-
leverd bij de loods van de Voedsel-
bank aan de Aalsmeerderweg.  De 
kinderen van de kerken hadden ge-
zorgd voor 3 stampvolle dozen met 
schoolspullen. Fantastisch! Als klap 
op de vuurpijl brachten de leden 
van de diaconie nog 228 euro mee 
als opbrengst van een geldinzame-
ling en er is ook nog een flink bud-
get om de cliënten van de Voedsel-
bank één of meer weken van vlees 
en/of fruit te voorzien. Voedselbank 
Aalsmeer is erg blij met de gulle ga-
ven van de gemeenteleden van bei-
de kerken. 

Boodschappenpakket Jumbo
Klanten van de Jumbo kunnen spa-
ren voor een mooi boodschappen-
pakket. Klanten van de Voedsel-
bank zullen daar niet aan toe ko-
men, maar de Voedselbank wil hen 
ook graag een boodschappenpak-
ket bezorgen. Daarom staat er bij de 
inpaktafel een doos waar men ze-
gels in kan deponeren als men zelf 
niet (meer) wil sparen. Het was gro-
te pech dat een paar dagen na de 
opening van de Jumbo de doos van 
de Voedselbank is zoekgeraakt. De 
Voedselbank hoopt voor haar klan-
ten alsnog op een goede opbrengst.

Maarten Spanjer in Boekhuis 
Aalsmeer - Maarten Spanjer is niet 
alleen acteur en meester in het neer-
zetten van typetjes, maar ook een be-
genadigd schrijver en verhalenvertel-
ler. Hij kan putten uit een schat aan 
ervaringen, opgedaan in de voetbal-
lerij, acteurs- en schrijverskringen en 
uiteraard in het gewone leven. Hij kent 
deze werelden van binnenuit, maar is 
er door zijn nuchtere en satirische kijk 
altijd van buitenaf tegenaan blijven 
kijken. Dit levert meestal humoristi-
sche, soms ontluisterende, maar al-
tijd boeiende verhalen op. Naar aan-
leiding van zijn nieuwe verhalenbun-
del ‘Gisteren liep ze nog’ komt Maar-
ten Spanjer vrijdag 21 november naar 
Boekhuis Aalsmeer voor een avond 
vol verhalen! Amsterdammer Maar-
ten Spanjer (1952) brak door als ac-
teur met de spraakmakende film 
Spetters van regisseur Paul Verhoe-
ven en met het satirische sportpro-
gramma Voetbal ‘80 waarin hij de rol-
len speelde van Miskend Talent en 
voetbalombudsman Drs. Vijfje. In zijn 
jonge jaren was hij een verdienstelijk 
voetballer; hij speelde zelfs één sei-
zoen als prof bij FC Amsterdam. La-
ter combineerde hij zijn acteursloop-
baan met het schrijven van humoristi-
sche verhalenbundels. Kees van Koot-
en prees zijn autobiografische debuut 
‘Eigen Schuld’ de hemel in en dit boek 
werd een bestseller. Andere boeken 
van zijn hand zijn onder meer ‘Vissen 
is ook een sport’ en ‘Maarten maakt 
vrienden’. Spanjer had rollen in films 
zoals Pastorale, Soldaat van Oranje 
en De Kameleon en in een aantal te-
levisieseries met John Kraaykamp en 

Rijk de Gooyer. Het tv-programma Taxi 
maakte hij in de jaren negentig tot een 
groot succes. De spontane gesprek-
ken met nietsvermoedende passa-
giers leverden onvergetelijke televi-
siemomenten op. In zijn bundel ‘Gis-
teren liep ze nog’ is de kenmerkende 
humor van Maarten Spanjer weer vol-
op aanwezig. Wie hem leest of naar 
hem luistert steekt er in elk geval wat 
van op, al is het maar dat humor al-
tijd met zelfspot begint. De avond met 
Maarten Spanjer op vrijdag 21 no-
vember begint om 20.00 uur. Entree: 
5 euro. Reserveren bij het Boekhuis 
kan via: boekhuis@boekenhof.nl, tel. 
0297-324454 of in de winkel aan Zijd-
straat 12 in het Centrum.
Foto: Corné van der Stelt.

Maarten Spanjer

93.500,- voor verenigingen en stichtingen

Ledenavond Rabobank 
wederom groot succes
Aalsmeer - Vorige week vond de 
jaarlijkse Ledenavond van Rabo-
bank Regio Schiphol plaats in het 
Crown Theater Aalsmeer. Ruim 600 
leden van de bank genoten van een 
boeiend en gevarieerd program-
ma. Uiteraard was er ook dit jaar 
een blik op de actuele stand van za-
ken van Rabobank Regio Schiphol 
door de directievoorzitter Leo Pee-
ters Weem die de aanwezigen on-
der andere informeerde over de fi-
nanciële resultaten van de bank. 
Daarna genoten de leden van een 
gastoptreden van  trendwatcher en 
marktanalist Rob Creemers over de 
ontwikkelingen op het gebied van 
modern bankieren, energie, vergrij-
zing en globalisering. Na een inter-
view over de maatschappelijke be-
trokkenheid met directeur bedrij-
ven Els Avontuur, gaf gastheer van 
de avond Ron Leegwater een over-
zicht in woord en beeld van de di-
verse sponsoractiviteiten. 

Het tweede gedeelte van het hoofd-
programma stond in het teken van 
de Bloeiende Ledenbank actie. Ook 
dit jaar konden de leden van de 
plaatselijke bank weer 25 euro toe-
bedelen aan ruim 70 lokale vereni-
gingen en stichtingen die geno-
mineerd waren. In totaal hebben 
ruim 2800 leden hun stem in deze 
actie laten gelden. Rabobank Re-
gio Schiphol heeft besloten om al-
le deelnemende verenigingen en 
stichtingen nog eens een extra 
steuntje in de rug te geven door alle 
toegekende bedragen nog eens met 
500 euro te verhogen. Totaal komt 
het bedrag dat in deze actie wordt 
uitgekeerd hiermee op  93.590  eu-
ro. De verenigingen en stichtingen 
uit Haarlemmermeer ontvingen hun 
cheques met bijbehorende feestelij-
ke prijsuitreiking tijdens een aparte 

ledenavond, speciaal voor de leden 
uit die regio. Zo organiseerde de 
bank twee ledenavonden waardoor 
het dit jaar mogelijk was om alle ge-
interesseerden uit de regio Schiphol 
te ontvangen. 

Voor de regio Aalsmeer en Uit-
hoorn was de Top 5 van de Bloeien-
de Ledenbank cctie: Stichting Oud 
Aalsmeer, Korenmolen De Leeuw, 
Stichting Beheer historisch Erfgoed 
Uithoorn, De bovenlanden Aalsmeer 
en zwemvereniging Het Oosterbad. 
Zij betraden het podium en werden 
in het zonnetje gezet door directie-
leden Els Avontuur en Mart Pfeiffer. 
Allen waren bijzonder blij met de-
ze mooie bedragen want lokale ver-
enigingen en stichtingen kunnen dit 
extra steuntje in de rug vaak goed 
gebruiken in deze tijden van aan-
passingen in subsidies en stijgen-
de kosten.

Modern bankieren
Tijdens het tweede gedeelte van de 
avond was er een succesvolle Rabo-
bank Regio Schiphol-markt met di-
verse stands over de Rabobank als 
coöperatie en over de mogelijkhe-
den op het gebied van modern ban-
kieren. Er is de laatste jaren immers 
veel veranderd in de wijze waar-
op klanten hun bankzaken kun-
nen regelen. Steeds meer bankza-
ken gaan via internetbankieren of 
via de smartphone. Veel leden heb-
ben op deze manier kennis gemaakt 
met het moderne bankieren en ruim 
30 medewerkers van de bank gin-
gen op deze manier in gesprek met 
de aanwezige gasten en gaven uit-
leg over onderwerpen als de mobiel 
bankierenapp, my order, veilig ban-
kieren, coöperatiefonds en het inno-
vatiefonds en het digitale ledenma-
gazine.

Open dag van Internet TV 
Studio Aalsmeer een succes

Gratis driver training Zandvoort 
of TomTom bij autorijopleiding

Aalsmeerderbrug - Afgelopen za-
terdag was er een leuke opkomst bij 
De Bruijn Videoproducties aan de 
Aalsmeerderdijk. Een flink aantal be-
zoekers was naar de Internet TV Stu-
dio Aalsmeer gekomen die om half 
twee officieel werd geopend door In-
grid Claasen. Ingrid en Erwin ken-
nen elkaar drieënhalf jaar en dra-
gen elkaar een warm hart toe. Erwin 
was zichtbaar geëmotioneerd na de 
prachtige woorden van Ingrid en be-
dankte haar én zijn vrouw Hanneke. 
Na het openingswoord was Milo aan 
de beurt. De createur van Voedsel-
banktv.nl zal dankbaar gebruik ma-
ken van de TV Studio. Ook de rond-

leiding die hierna volgde werd goed 
ontvangen. In de Studio, met profes-
sionele regiekamer en alle benodigde 
apparatuur, kunnen videoclips wor-
den opgenomen, er staat een prach-
tige opstelling met bank en stoel voor 
diverse televisie-interviews, er kan 
een pitch worden gehouden die ge-
bruikt kan worden voor verschillen-
de social media en ook is de gespro-
ken sollicitatiebrief een hot item. Te-
genwoordig allemaal mogelijk aan de 
Aalsmeerderdijk 351 in Aalsmeerder-
brug. Kijk voor meer informatie op 
www.dbvideo.nl.

Door Miranda Gommans 

Regio - In november geeft Alblas 
gratis Young Driver trainingen en 
TomTom navigatiesystemen weg aan 
elke kandidaat die zich aanmeldt in 
deze maand voor een autorijoplei-
ding. De leerling kan zelf aangeven 
wat hij/zij prefereert. Na het beha-
len van het auto rijbewijs bij Alblas 
wordt dit overhandigd. Deze actie 
mag in combinatie met andere ac-
ties gebruikt worden. Alblas werkt 
met deze actie samen met BMW 
Driving Experience Slotemakers in 
Zandvoort. Na het behalen van het 

rijbewijs kan de jonge bestuurder le-
ren omgaan met een slippende auto. 
Zo ben je echt volledig voorbereid, 
als je de weg op gaat. Daarnaast is 
het erg leuk om dit te doen! Deze 
training bestaat uit drie onderdelen 
en duurt ongeveer 3 uur. De onder-
delen zijn: Uitwijken, remmen en de 
gladde bocht. Mocht de kandidaat 
hier geen interesse in hebben, kan 
er gekozen worden voor een gratis 
TomTom navigatiesysteem ter waar-
de van 120 euro. Meer informatie el-
ders in deze krant.

Van 10 tot en met 15 november
Collecte voor kinderen 
met een handicap
Aalsmeer - Zo’n 11.000 vrijwilligers 
gaan van 10 tot en met 15 november 
weer op pad om geld in te zamelen 
voor kinderen en jongeren met een 
handicap. Zij komen aan de deur tij-
dens de landelijke collecteweek van 
NSGK, Nederlandse Stichting voor 
het Gehandicapte Kind. In onze sa-
menleving zijn veel drempels waar-
door  kinderen en jongeren met een 
handicap niet gewoon kunnen mee-
doen. Veel kinderen met een han-
dicap gaan bijvoorbeeld naar apar-
te scholen. Of ze gaan helemaal niet 
naar school. De speeltuin in de buurt 
is voor hen vaak niet toegankelijk, 
evenmin als de sportclub, de theater-
cursus of de arbeidsmarkt. Daardoor 
staan zij vaak aan de zijlijn. NSGK 
helpt om deze drempels uit de weg 

te ruimen. Zodat zij gewoon kunnen 
spelen, leren, wonen en werken, sá-
men met niet-gehandicapte leeftijd-
genoten. NSGK kan dit werk doen 
dankzij de hulp van vele donateurs 
en vrijwilligers, die zich daarvoor be-
langeloos inzetten. Met de opbrengst 
van de collecte steunt NSGK projec-
ten voor kinderen en jongeren met 
een handicap in heel Nederland. Wilt 
u weten wat NSGK in uw regio doet? 
Op de website www.nsgk.nl ziet u 
alle recente projecten op een land-
kaart. Heeft u geen collectant aan de 
deur gehad maar wilt u toch een bij-
drage overmaken? Dat kan door de 
letters NSGK te sms’en naar num-
mer 4333 (eenmalige gift van 2,50 
euro), of met een online donatie via 
genoemde website.

Nu aanmelden voor verkiezingsavond 
Wie worden Onderneming 
en Starter van het jaar?
Aalsmeer - De aanmelding om aan-
wezig te zijn bij Ondernemersavond 
voor Onderneming van het Jaar ver-
kiezing van is van start gegaan. De 
eerste aanmeldingen van onderne-
mers voor deze feestelijke prijsuit-
reiking stromen al binnen. Tijdens 
deze feestelijke avond zullen twee 
prijzen worden uitgereikt. Het gaat 
om de prijzen Onderneming van het 
Jaar en de Starter van het Jaar. Ook 
zal op deze avond de kick off van de 
Ride for te Roses plaatsvinden. De-
ze feestavond is ook dit jaar weer in 
Crown Studio’s aan de van Cleeffka-
de 15. Op vrijdag 21 november vanaf 
19.30 uur is iedereen van harte wel-
kom op deze Netwerkavond voor 
Ondernemers. Wethouder Economi-
sche Zaken Ad Verburg: “De span-
ning stijgt. We krijgen allemaal vra-
gen van deelnemende bedrijven of 
zij in de prijzen zijn gevallen. Maar 
we houden de spanning erin. Op de 
avond zelf zal het pas bekend wor-

den gemaakt. Er zitten weer hele 
mooie bedrijven en dus goede kan-
didaten voor de overwinning bij. We 
verwachten net als vorig jaar heel 
veel aanmeldingen voor deze net-
werkavond voor ondernemers. Vol-
gens mij wil toch heel ondernemend 
Aalsmeer hierbij aanwezig zijn.” Tus-
sen 19.30 en 20.00 uur is de ont-
vangst in een feestelijke ambiance. 
Tussen 20.00 en 22.00 uur vindt de 
bekendmaking plaats van de win-
naars en is de kick off van de Ride 
for te Roses. Tussen 22.00 en 24.00 
uur is de feestelijke afsluiting van 
de avond met muziek, gelegenheid 
tot napraten en netwerken. Mis het 
niet en meld u meteen aan voor de 
feestelijke prijsuitreiking via www.
OvhJ-aalsmeer.nl/aanwezig. Er zijn 
maar een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar, dus wacht niet te lang! 
De toegang is gratis. Degenen die 
zich opgeven, ontvangen een be-
vestiging.

De winnaars van Onderneming en Starter van het Jaar van de vorige editie sa-
men met wethouder Ad Verburg van Economische Zaken.

Energie(bespaar)loket: 
gratis en onafhankelijk
Aalsmeer - Sinds september is het 
Energieloket te vinden in het Boek-
huis in de Zijdstraat. Dagelijks kun-
nen inwoners hier terecht voor in-
formatieve folders en elke woens-
dag middag vanaf 15.00 uur voor 
een persoonlijk bespaaradvies van 
een vakkundig energieadviseur, 
gratis en onafhankelijk. René Raad-
schelders, de vaste adviseur van het 
Energieloket: “Mensen denken nog 
wel eens dat we energiecontracten 
verkopen, dat we een soort Nuon of 
Oxxio zijn. 
Eigenlijk hadden we het Energiebe-
spaarloket moeten noemen. Want 
daar gaat het om. Je kunt als wo-
ningeigenaar, maar ook als huurder 
zoveel doen om de energiekosten te 
verlagen en meer comfort in huis te 
krijgen, onder andere door wonin-
gisolatie. Ik vertel graag meer, kom 
gerust langs.” Sienergie is blij met 
de samenwerking met het Boek-
huis. De medewerkers wijzen u de 
weg naar de juiste informatie en in 
het Sienergie-hoekje in de winkel is 
allerlei isolatiemateriaal uitgestald. 
Een afspraak maken is niet no-
dig, maar kan wel bij de medewer-

kers van het Boekhuis. In het Boek-
huis zal Sienergie ook geregeld in-
formatieavonden verzorgen. De eer-
ste staat gepland voor maandag 24 
november vanaf 20.00 uur. Dan gaat 
het over woningisolatie. 

René Raadschelders, energieadvi-
seur Sienergie.

Expositie bij Rein van der 
Zee bij huisartsenpraktijk
Kudelstaart – Op dit moment ex-
poseert Kudelstaarter Rein van der 
Zee schilderijen in de huisartsen-
praktijk van dokters Dubbelman en 
Van Ginsel. De onderwerpen van 
zijn werk zijn gevarieerd.  Van por-
tretten tot landschappen, alles in 
een impressionistische stijl. Rein 
schildert met acryl, olieverf, maar er 
zijn ook houtskooltekeningen. Som-
mige schilderijen zijn tegen het ab-
stracte aan. Het adres van de prak-
tijk is Boerhaavehof 7. De expositie 
duurt tot het einde van dit jaar.
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Lezing krijgsgevangenen 
en kunst in Crash Museum
Aalsmeerderbrug - In het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 wordt vrijdagavond 7 novem-
ber om 20.00 uur door Janny Herfst 
een lezing gegeven over de kunst 
die krijgsgevangenen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog met minima-
le middelen maakten in Duitse kam-
pen. Van simpele tekeningen tot zeer 
professionele aquarellen. Krijgsge-
vangenen in de verschillende Duitse 
Stalag Lufts (Stammlagers der Luft-
waffe) probeerden te overleven door 
zich op allerlei manieren bezig te 
houden. Er werden verschillende ac-
tiviteiten op touw gezet, zoals sport-
wedstrijden, toneelvoorstellingen en 
concerten. Een van de gevangenen 
luisterde naar de verhalen van zijn 
collega’s over de luchtgevechten en 
maakte op basis daarvan prachtige 
aquarellen. Anderen schreven en te-
kenden een dagboek over hun erva-

ringen. Veel van de kunst bleef na de 
oorlog bewaard en werd soms ge-
publiceerd in indrukwekkende boe-
ken. De krijgsgevangenen kwamen 
uit alle geledingen van de bevol-
king, dus waren er ook mensen bij 
die van beroep bijvoorbeeld graficus 
waren, kunstenaar, schrijver of jour-
nalist. Maar er was ook een Engel-
se motordealer die het initiatief nam 
om een volwaardig en compleet au-
tomagazine te maken met in plaats 
van foto’s van auto’s en motoren, 
getekende voertuigen.De zaal gaat 
vrijdag 7 november open om 19.30 
uur, de lezing begint om 20.00 uur. 
De toegang tot de lezing bedraagt 
3,50 euro per persoon, inclusief kof-
fie. Crash donateurs hebben gra-
tis toegang. Het museum is geves-
tigd in het Fort bij Aalsmeer aan de 
Aalsmeerderdijk 460. Voor meer in-
formatie: www.crash40-45.nl

Persoonlijk cadeau bij Dorcas
Aalsmeer - Op zaterdag 8 novem-
ber en donderdag 11 december is in 
de Dorcaswinkel de mogelijkheid om 
een handdoek te kopen en er een 
naam op te laten borduren. Een leuk 
persoonlijk cadeau voor de feestda-
gen, een verjaardag of misschien ge-
woon voor uzelf. Er zijn handdoe-
ken in verschillende kleuren. De op-
brengst van deze handdoeken is na-
tuurlijk, net als alles wat de Dorcas-
winkel verkoopt, bestemd voor de 
projecten van Dorcas. De dames die 

speciaal voor deze gelegenheid in de 
winkel achter hun naaimachine zul-
len zitten zijn zaterdag aanwezig van 
11.00 tot 14.00 uur en donderdag 11 
december van 12.00 tot 15.00 uur. 
Natuurlijk zijn er in de winkel nog 
veel meer leuke cadeaus te vinden. 
Kijk ook eens op de website www.
dorcaswinkelaalsmeer.nl met infor-
matie en nieuws over de winkel en 
natuurlijk de projecten waarvoor de 
opbrengst van de winkel bestemd is. 
Adres is Turfstekerstraat 15.

Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer

Cheque Kinderhulp Afrika
Aalsmeer - In oktober zijn weer 
subsidiecheques uitgedeeld voor 
projecten in ontwikkelingslanden 
door OSA. Op 27 oktober is aan Ma-
thijs Piet, voorzitter van Stichting 
Kinderhulp Afrika, een cheque van 
2500 euro overhandigd door de pen-
ningmeester van OSA. De stichting 
zamelde geld in via de C-1000 actie. 
Aan de klanten werd gevraag 50 eu-
rocent te doneren voor de bouw van 
een basisschool met 6 lokalen en 

speelruimte in Namugongo in Oe-
ganda. Totaal is er 1701,50 euro in-
gezameld via deze actie. Daarnaast 
ontving de stichting nog giften. De 
bouw is reeds begonnen, maar de 
inzamelingsactie loopt nog door tot 
eind 2015. Er is namelijk nog veel 
meer nodig voor dit mooie doel, zie 
de website van Stichting Kinderhulp 
Afrika: www.kinderhulp-afrika.nl. 
Meer weten over het werk van OSA? 
K ijk dan op: www.osa-aalsmeer.nl.

Angelique in ‘haar’ keuken die van alle gemakken is voorzien.

Iedere week nieuwe gerechtjes
Lekker Lunchen bij Vleghaar!
Aalsmeer - Café-Lunchroom Vleg-
haar is reeds een begrip in Aalsmeer 
als het gaat om het cafégedeel-
te. De vrijdagmiddagborrel, waarbij 
heerlijke hapjes van het huis wor-
den geserveerd, wordt druk bezocht 
en ook op zaterdag zijn er gezellige 
bijeenkomsten aan stamtafel, bar en 
overige hoekjes. Het is hoe dan ook 
een knusse bar, maar wat veel men-
sen niet weten is dat Vleghaar ook 
een uitgebreide lunchkaart heeft en 
men er meer dan goed kan lunchen. 
Hier wil Angelique Dol dan ook 
graag wat ruchtbaarheid aan ge-
ven. Ze vertelt: “Mijn man Jan Peter 
(Vleghaar, red.) had laatst wat klan-
ten en die vroegen of je hier ook kan 
lunchen. Nou dat kan wel degelijk! 
We hebben altijd allerlei soepen. So-
wieso tomatensoep, want die loopt 
nu eenmaal goed, maar ook pom-
poensoep of bospaddenstoelen-
soep. Het ligt een beetje aan het 
seizoen. Ik maak alles zelf. Wij gaan 
graag uit eten en in verschillen-
de restaurants doen we dan idee-
en op, die ik vervolgens uitwerk. Ik 
verzin iedere week nieuwe gerecht-
jes naast de vaste kaart. Vandaag 
heb ik bijvoorbeeld gevulde papri-
ka’s op het menu staan met rijst. 
Op de vaste kaart staan diverse be-
legde broodjes, uitsmijters, omelet-
ten, club sandwiches, broodjes he-
te kip, shoarma, maaltijdsalades en 
pannenkoeken. Maar ik maak regel-
matig een grote pan spaghetti, di-
verse stamppotjes, draadjesvlees en 
lekkere gehaktballen. Eigenlijk naar 
de wensen van onze vaste klanten. 
Laatst had ik sliptongetjes. Heerlijk. 
Alle gerechten zijn heel vers, heel 
simpel én, niet onbelangrijk, heel 
betaalbaar. Voor tips raadpleeg ik 
ook regelmatig een klant, die veel 
van eten weet en Jan Peter heeft 
dan weer verstand van wijn, ham-

metjes en aparte kazen. Wij vullen 
elkaar wat dat betreft aan en ko-
men zo altijd tot bijzondere recep-
ten. Gasten mogen ook hun wen-
sen kenbaar maken hoor. Ik neem 
die uitdaging graag aan. Ik had zelfs 
laatst een klant met glutenallergie. 
Hij nam zijn eigen brood mee. Daar 
maken wij geen probleem van. Alles 
is bespreekbaar!”

Knusse inrichting
Vanaf half 9 ‘s morgens is Café-
Lunchroom Vleghaar geopend tot ’s 
avonds half negen, negen uur. Dat 
ligt aan de klandizie. “Het is maar 
net hoe het loopt”, aldus Angelique, 
die vrijblijvendheid en flexibiliteit 
hoog in het vaandel heeft staan. Op 
vrijdag sluiten ze pas na midder-
nacht. Om één uur wordt de laatste 
ronde geschonken. Op dinsdag is 
de zaak gesloten, dan worden er in-
kopen gedaan. En op zondag zijn ze 
gesloten voor publiek, maar er kan 
dan wel een partij gegeven worden. 
Iedere overige dag is vanaf elf uur 
de lunchkaart beschikbaar en van 
de kleine kaart kan de hele dag be-
steld worden. Er is geen aparte di-
nerkaart. In Café Lunchroom is de 
inrichting heel gezellig te noemen. 
Momenteel is de sfeer herfstach-
tig. Op alle hoge houten tafels, bij-
zettafels en de stamtafel staan boe-
ketten met pompoenen, decoratie-
ve versiering en sfeervolle kaarsen, 
die ook overdag branden. Angelique 
en Jan Peter verwelkomen alle gas-
ten van harte in hun behaaglijke Ca-
fé-Lunchroom aan de Chrysanten-
straat 43 in het Centrum. Voor meer 
informatie, het reserveren van re-
cepties, feestjes en zelfs trouwerij-
en, bel 0297-324789 of like de Face-
book pagina. 

Door Miranda Gommans

Bloemenzegelvereniging bestaat 
60 jaar en blijft trakteren!
Aalsmeer - De Vereniging van 
Aalsmeerse Bloemenzegelwinke-
liers bestaat dit jaar 60 jaar. Om dit 
te vieren heeft het bestuur voor ie-
dere maand van dit jaar een ludieke 
actie bedacht. In maart is een trou-
we spaarder bedankt voor het sparen 
van bloemenzegels door middel van 
het overhandigen van een mand met 
cadeautjes. Ook deze maand oktober 
is een dergelijke cadeaumand uitge-
reikt. De feestelijk opgemaakte mand 
was gevuld met artikelen, van ieder lid 
van de vereniging iets. Zoals bonnen 
om bij diverse leden te kunnen inwis-
selen, een stekkerdoos, een fles chry-
sal, diverse drogisterij producten en 
verse waar. Teveel om allemaal op te 
noemen. Afgelopen vrijdag is er weer 
een spaarder in het zonnetje gezet. De 
gelukkige was deze keer mevrouw V. 
Tomic uit de Primulastraat. Enigszins 
beduusd, maar natuurlijk ook blij ver-
rast nam mevrouw de mand in ont-
vangst. Het loont om naar bloemenze-
gels te vragen, want ook in de laatste 
maanden van haar jubileumjaar laten 
de bloemenzegelwinkeliers weer van 

zich horen. In december worden er 
in ieder geval weer 60 spaarders ver-
rast met een cadeaubon van 5 euro en 
aan het einde van het jaar zijn er grote 
prijzen te winnen, lever daarom nu uw 
volle spaarkaarten in bij één van de le-
den van de vereniging. U zult er zeker 
meer over horen!

Ondernemersbijeenkomst 
over Cybercrime leerzaam!
Aalsmeer - “Kijk eens naar je on-
derneming door de ogen van een cri-
mineel. Wat is er bij jouw bedrijf te 
halen. Geld? Informatie? Klantgege-
vens?” 
Die vragen stelde Stan Hegt, profes-
sioneel hacker, aan de ruim 50 aan-
wezige ondernemers uit Aalsmeer 
en Amstelveen op maandag 20 ok-
tober in de Crown Studios. Doel van 
de avond was ondernemers bewust 
te maken van de gevaren van cy-
bercriminaliteit in de eigen organi-
satie. Onderzoek geeft aan dat ruim 
40% van de ondernemers vorig jaar 
te maken heeft gehad met een vorm 
van cybercrime. Het kost het Neder-
landse bedrijfsleven miljarden euro’s 

per jaar. In het kader van de Week 
van de Veiligheid hadden het Regi-
onaal Platform Criminaliteitsbestrij-
ding Amsterdam Amstelland en de 
gemeenten Aalsmeer en Amstelveen 
een bijeenkomst over cybercrime 
voor ondernemers georganiseerd. 
Burgemeester Vonk-Vedder opende 
de avond. Daarna liet Stan Hegt in 
een wervelende, interactieve presen-
tatie zien hoe makkelijk we te mislei-
den zijn door cybercriminelen en hoe 
gewiekst en professioneel cybercri-
minelen zijn in hun aanpak. Vervol-
gens gaf hij aanwezigen praktische 
tips om hun bedrijf beter digitaal te 
beveiligen. Kijk voor meer informatie 
op: www.samenveiligondernemen.nl.

Chronisch zieken en mensen met beperking

Gemeente biedt collectieve 
ziektekostenverzekering
Aalsmeer - Inwoners in Aalsmeer 
met hoge zorgkosten in verband 
met chronische ziekte of beperking 
en een laag inkomen krijgen een te-
gemoetkoming. Het college heeft 
ingestemd met het voorstel deze 
groep een collectieve ziektekosten-
verzekering aan te bieden en een 
gedeelte van de aanvullende premie 
voor de aanvullende verzekering te 
vergoeden. Als inwoners een collec-
tieve verzekering nemen kunnen ze 
ook recht hebben op andere aan-
vullende maatregelen. Op dit mo-
ment worden aanvullende maatre-
gelen uitgewerkt. Deze aanvullende 
maatregelen, die per 1 januari 2015 
ingaan, zal het college voorleggen 
in de gemeenteraad van december. 
Inwoners moeten deze aanvullen-
de maatregelen wel zelf aanvragen. 
Het Rijk heeft een aantal regelingen 
waarbij chronisch zieken en mensen 
met een beperking financieel wer-
den tegemoetgekomen in de hoge 
zorgkosten overgedragen aan de 

gemeente. Tegelijkertijd is het bij-
behorende budget flink gekort. De 
gemeente wil met dit raadsvoorstel 
ervoor zorgen dat de meest kwets-
bare groepen met een laag inkomen 
niet de dupe worden van de Rijks-
korting. Wethouder Ad Verburg van 
Zorg en Welzijn: “Dit is een kwets-
bare groep die zal worden getroffen 
door nieuwe regels van het Rijk. Er 
zijn inwoners die met het afschaf-
fen van de Rijksregelingen echt in 
de financiële problemen kunnen 
komen. Met deze maatwerkvoor-
ziening komen we deze groep tege-
moet.” De gemeente gaat de doel-
groep chronisch zieken en mensen 
met een beperking informeren over 
de collectieve ziektekostenverzeke-
ring. Daarbij ligt de focus op inwo-
ners met hoge zorgkosten en een 
laag inkomen. Als inwoners vragen 
hebben, kunnen ze dagelijks tussen 
8.30 en 12.00 uur contact opnemen 
met Loket Wonen, Welzijn & Zorg via 
telefoonnummer 0297-513131.

Twee man van The Beach naar 
halve finale Tapwedstrijden
Aalsmeer - Maandag 27 oktober 
streden er in café de 2 Heertjes in 
Vinkeveen horeca medewerkers uit 
de regio om een plaats in de halve 
finale in Nijkerk. Vanuit The Beach 
waren vijf deelnemers en het was 
tot aan de finale een heel spannen-
de strijd. Na het tappen van fluitjes 
en vaasjes gingen twaalf horecatop-
pers door naar de finale ronde en 
moesten daarin 2 fluitjes, 2 vaasjes 
en een Bockbier serveren bij de ju-
ry. Het tappen, uitschenken en ser-
veren werd door een zeer deskun-
dige jury beoordeeld. Twee oud Ne-

derlands kampioenen, onder ande-
re Bas van der Aa 2014, hadden hun 
handen vol aan deze wedstrijd van 
hoog niveau. Uiteindelijk eindigde 
de The Beach met vier mensen bij de 
laatste acht. Nick Driehuis en Jeroen 
Vismans plaatsten zich voor de hal-
ve finale in Nijkerk waar zij met de 
beste 80 tappers uit heel Nederland 
mogen uitvechten wie er naar de fi-
nale in januari op de Horecava gaan. 
Zannalee Schalkwijk, Glynnis Claver 
en Guido Mopman van The Beach 
is het net niet gelukt door te mogen 
naar de volgende ronde.

Vrijdag en zaterdag in supermarkten

Deel Dorcas Voedselactie 
voor Syrische vluchtelingen
Aalsmeer - Tot en met 9 novem-
ber wordt voor de negentiende keer 
de Dorcas Voedselactie gehouden. 
In honderden supermarkten, ker-
ken, scholen en bedrijven in Neder-
land zamelen duizenden vrijwilligers 
voedsel en geld in voor de allerarm-
sten in Oost-Europa en Afrika. Ook 
komt dit jaar een belangrijk deel van 
de opbrengst ten goede aan men-
sen die getroffen zijn door het ge-
weld in Syrië. 

Dit jaar streeft Dorcas ernaar om 
50.000 voedselpakketten en 350.000 
euro aan giften in te zamelen. De 
Dorcas Voedselactie maakt het voor 
Nederlanders mogelijk om op een 
praktische manier in actie te ko-
men voor Syrische vluchtelingen en 
de allerarmsten in Oost-Europa en 
Afrika. Dorcas is actief op het ge-
bied van rampenmanagement, so-
ciale zorg en duurzame ontwikke-

ling en komt in actie voor de aller-
armsten, ongeacht ras, religie, ge-
slacht of politieke overtuiging. Dor-
cas ondersteunt 154 projecten in 17 
landen in Oost-Europa en Afrika en 
werkt samen met lokale partneror-
ganisaties. In Aalsmeer, Kudelstaart 
en Rijsenhout wordt op vrijdag 7 
en zaterdag 8 november de Dorcas 
Voedselactie gehouden bij de Albert 
Heijn supermarkten op het Praam-
plein, op het Poldermeesterplein en 
in winkelcentrum Kudelstaart, bij de 
Hoogvliet aan de Aalsmeerderweg 
en de COOP aan de Werf in Rijsen-
hout. Direct na de voedselactie wor-
den de donaties overgemaakt aan 
Dorcas en de verzamelde goederen 
door vrijwilligers verwerkt tot voed-
selpakketten. De voedselpakketten 
worden daarna zo spoedig mogelijk 
getransporteerd en uitgedeeld aan 
de allerarmsten. Meer informatie: 
www.dorcasvoedselactie.nl.

Biertapwedstrijd Sportzicht
Aalsmeer - Zaterdag 8 november or-
ganiseert café Sportzicht haar jaarlijk-
se biertapwedstrijd voor de gasten. De 
wedstrijd begint om 19.30 uur en de 
toegang is gratis. Deelname 18 jaar en 
ouder. Bier tappen is een ambacht dat, 
naast de juiste opleiding en voldoen-
de ervaring, om passie voor het pro-
duct vraagt. Passie die verder gaat dan 
het openen van een tapkraan en het 
volschenken van zomaar een glas. Als 
je het perfecte pilsje wilt schenken zul 
je jezelf moeten verdiepen in het pro-
duct, de presentatie en het gevoel van 
gastvrijheid. Een combinatie van facto-
ren die bij café Sportzicht prima gere-
geld is. Ook dit jaar willen Ben en Tine-
ke de Koff weer hun gasten zelf laten 
ervaren wat er nodig is om een goed 
biertje te schenken. “Dit is een leuke 
aangelegenheid om onze gasten ken-

nis te laten maken met de uitdagingen 
van het kasteleinsvak. We beginnen de 
avond met een kleine uitleg verzorgt 
door één van onze beste biertappers. 
Vervolgens gaan de gasten zelf aan de 
slag”, leggen Ben en Tineke uit. Spe-
ciaal geselecteerde juryleden beoor-
delen de deelnemers op de voorbe-
reiding, verzorging van het glaswerk, 
het biertappen zelf en het serviceni-
veau van de bediening. De deelnemer 
die na de taprondes de hoogste sco-
re heeft behaald wordt geëerd met de 
titel ‘kampioen biertapwedstrijd 2014’. 
Uiteraard zullen alle deelnemers en 
bezoekers tussen de bedrijven door 
getrakteerd worden op de zelf ge-
tapte heerlijkheden. Kortom: De Bier-
tapwedstrijd 2014 wordt niet alleen 
een leerzame, maar ook een gezellige 
avond in het café in de Sportlaan.

Iedereen kan zingen
Nieuw: Cursus zangtechniek 
Aalsmeer - Iedereen kan zingen! 
Makkelijker gezegd dan gedaan. 
Toch is het zo. Het begint allemaal 
met weten wat je moet doen. Net 
zoals met elk ander instrument. In 
een vierdelige cursus zangtechniek 
legt zangdocente Carolien Goeman 
precies uit wat je moet doen en 
hoe je moet oefenen om je stem op 
een gezonde manier te gebruiken. 

Heesheid, een kriebel op de keel, 
pijn of spanning bij het zingen zijn 
allemaal dingen die helemaal niet 
nodig zijn. Mits je maar weet wat je 
dan wel moet doen. De zangmetho-
de, die gebruikt wordt, is Complete 
Vocal Technique (CVT). CVT is ont-
wikkeld door de Deense Cathrine 
Sadolin en is gebaseerd op anato-
mie. Als iedereen hetzelfde ‘instru-
ment’ heeft, zou ook iedereen er op 
moeten kunnen ‘spelen’, toch? 
CVT is een heldere, positieve ma-
nier om elke zanger te helpen, on-
geacht het niveau of stijl. Zo-
wel rock, pop of klassiek. Dat CVT 
werkt is al vele malen bewezen. In 
de vier avonden volgt een uitleg van 
de werking van de stem en ook is 
er ruim gelegenheid om te oefe-
nen en uit te proberen. Door mid-
del van zangoefeningen worden en-
kele nummers uit de top 100 inge-
studeerd. De lessen worden gege-
ven in Aalsmeer. Meer info: caro-
lien.goeman@planet.nl of kijk op  
www.zangschoolcaroliengoeman.
com
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Groot Aalsmeers Dictee prooi 
voor Ronald, Huib en Team JOB
Aalsmeer - Bijna vijftig deelnemers 
gingen vrijdag 31 oktober de uitda-
ging aan om de vijfde editie van het 
Groot Aalsmeers Dictee zo goed mo-
gelijk te maken. Aan het einde van 
een inspannende en zeer gezellige 
avond werden Ronald Ganzeboom, 
Huib Boogert en Team JOB tot win-
naars gekroond. De eerste lustru-
meditie van het Groot Aalsmeers 
Dictee was geen ‘sinecure’, om 
maar eens een moeilijk woord uit 
de ruim driehonderd woorden tel-
lende tekst aan te halen. Hoewel er 
bij sommige deelnemers sprake was 
van lichte ‘stresssituaties’, brachten 
de meeste het er prima van af. Dat 
gold zeker voor Ronald Ganzeboom 
uit Aalsmeer-Oost, die twee jaar ge-
leden al eens als tweede eindigde. 
In de categorie liefhebbers maakte 
hij nu van 37 deelnemers de minste 
fouten: slechts negen. Op de tweede 
plaats eindigde Miekje Hoffschol-
te (11 fout) en derde werd Mariska 
de Graaf (12 fout). Dicteeschrijfster 
Annemarie Braakman, zelf tweevou-
dig winnares, trakteerde de aanwe-
zigen op een tekst met als thema 
‘Vreemde veranderingen’. Woorden 
als ‘fluorescerend’, ‘goudenmedail-
lewinnaar’ en ‘gemillimeterde’ de-
den bij menigeen de hersens kra-
ken, terwijl ook een begrip als ‘spic 
en span’ (mét c, maar zonder streep-
jes) de nodige verwarring bracht. 
Ook de tien aanwezige dicteespeci-
alisten, mannen en vrouwen die het 
land afreizen om hun passie te be-
oefenen, konden de tekst waarde-

ren. In deze categorie won journa-
list Huib Boogert uit Goes. Hij maak-
te slechts één fout: ‘Golf van Biscaje’ 
waar het volgens het Groene Boekje 
‘Biskaje’ moet zijn. Andere specialis-
ten kwamen uit onder meer Ermelo, 
Breskens en Harderwijk. 

Teamwedstrijd
De derde categorie waarin werd ge-
streden was die van de teams. Titel-
verdediger CDA Aalsmeer eindigde 
ditmaal op de derde plaats. De strijd 
om de overwinning ging tussen de 
deelnemers van Oud-Aalsmeer en 
Team JOB van de Doopsgezinde Ge-
meente. Doordat deze teams pre-
cies gelijk eindigden, moest een 
shoot-out de beslissing forceren. 
Daarin maakte Team JOB, bestaan-
de uit Mariska de Graaf, Marnel de 
Haan en Ageeth Vieveen, de min-
ste fouten, zodat zij de beker mee 
naar huis mocht nemen. Het dictee 
werd voor de vijfde maal op rij geor-
ganiseerd door Boekhuis Aalsmeer 
en voorgedragen door oud-burge-
meester Joost Hoffscholte. Plaats 
van handeling was restaurant ’t Wa-
pen van Aalsmeer. Terwijl de nakijk-
ploeg hard werkte om alle dictees te 
beoordelen, konden de deelnemers 
van een origineel stampottenbuffet 
gebruikmaken. Zo voltrok het Groot 
Aalsmeers Dictee 2014 zich in een 
opperbeste stemming. Wie de dic-
teetekst wil nalezen, kan dit doen op 
www.boekhuisaalsmeer.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Mijn Kia Testdag op 8 november
Gratis Kia wintercheck bij 
autodealer Van Kouwen

Zeilschool Aalsmeer 45 jaar!

Aalsmeer - Ook dit jaar organise-
ren de Kia dealers weer de Mijn Kia 
Testdag op zaterdag 8 november. 
Van Kouwen in de plaatsen Amster-
dam, Hoofddorp en Aalsmeer maakt 
er weer een feestelijke dag van met 
gratis soep en een leuke goodiebag. 

Als onderdeel van de Mijn Kia Test-
dag geeft Van Kouwen de auto’s 
van haar klanten een uitgebrei-
de Kia Wintercheck, waarbij de ge-
specialiseerde monteurs van de ge-
renommeerde Kia-dealer de auto’s 
op tien belangrijke punten contro-
leren:  motorolie,  wielophanging, 
stuurinrichting,  verlichting, ban-
den,  koelsysteem,  accu met bij-
behorende klemmen,  remsysteem,  
het zicht voor de inzittenden en  

de uitlaat met de ophangrubbers. 
Komt u langs op de Kia Testdag? 
Dan krijgt u een gratis Kia power-
bank,  een handige, compacte ex-
terne accu voor al uw mobiele elek-
tronische apparaten. Zo bent u on-
derweg altijd voorzien van stroom 
met de Kia mobiele noodlader. Wees 
er snel bij, want de voorraad is be-
perkt en op is op. Bovendien maakt 
u door het laten uitvoeren van de-
ze controle gratis kans op twee tic-
kets voor de jaarlijkse Kia-klanten-
reis naar Seoul. Van Kouwen heeft 
tijdens de Mijn Kia Testdag  en in de 
hele maand november een super-
scherpe winterbanden actie: Elke 
tweede Vredesteinband voor 1 euro! 
De aanbieding geldt voor de meest 
gangbare maten. 

Aalsmeer - Zondag 2 november 
was het groot feest op Zeilschool 
Aalsmeer. Het 45 jarig bestaan is 
gevierd met een gezellige reünie. Ei-
genaar Peter de Wit liep ‘s middags 
niets vermoedend de steiger op sa-
men met zijn vrouw Wilma en daar 
stonden z’n 30 instructeurs en me-
dewerkers hen te verwelkomen. Dit 
team van ‘lieve mensen’ had in het 
geheim het feest georganiseerd! Sa-
men met de jubilaris werd er getoost 
en een ronde gelopen om de fees-
telijk versierde ruimtes te bekijken. 

Veel aandacht voor de foto- en vi-
deohoek, met onder meer prachti-
ge zwart-wit beelden uit de begin-
jaren, de collages van oude en re-
cente opnames,  een ‘fotostudio’ om 
deze ontmoetingen met  oud-in-

structeurs vast te leggen. Ook aan 
de meekomende kinderen was ge-
dacht met een springkussen, knut-
sel- en t.v. hoek. Het is een ware 
zoektocht naar de oud-instructeurs 
geweest. Oude foto’s,  namenlijsten 
van ver voor het computertijdperk, 
Facebook , LinkedIn werden alle-
maal ingezet. 

Uiteindelijk mocht het creatieve 
team 200 oud-instructeurs verwel-
komen, inclusief 27 kinderen. Pe-
ter de Wit viel van de ene in de an-
dere verbazing. Veel oud-instruc-
teurs werden direct herkend, ande-
ren kosten iets meer moeite. Ieder-
een genoot volop, en de ‘oude’ gar-
de heeft heel wat met elkaar afge-
praat, een feest van herkenning, tot 
in de late uurtjes!

Twee jaar netwerken met 
Borrel Aalsmeer 
Aalsmeer - Donderdag 13  no-
vember viert @BorrelAalsmeer haar 
tweejarig bestaan bij restaurant 
Welkom Thuis aan de Stommeer-
weg. Iedereen is welkom op de net-
werkbijeenkomst, ook werkzoeken-
den en het entree is gratis. Ter ere 
van het 2-jarig bestaan mag orga-
nisator Ingrid Claasen namens het 
Referral Institute alle relaties  uitno-
digen voor de workshop Room Full 
of Referrals. Aanmelden voor deze 
leerzame training kan door een mail 
te sturen naar info@borrelaalsmeer.
nl. De training is van 14.00 tot 16.45 
uur bij restaurant Welkom Thuis.  
Vanaf 17.00 uur ben je welkom om 
te komen netwerken. De fotografie 
is dit keer in handen van Ramon van 

Jaarsveld van Clickshots, schilderes 
Dorrit Klomp exposeert vier kunst-
werken en radio-icoon Tom Blom-
berg, ook wel bekend als de roem-
ruchte Dikke Blomberg,  presenteert 
een popquiz waarmee diverse prij-
zen gewonnen kunnen worden. De 
netwerkers worden bij binnenkomst 
welkom geheten met een Colum-
bia Kola en Rum Medellin, welke als 
cocktail Paisa Kola wordt aangebo-
den. Ook bij het weggaan gaan de 
relaties niet met lege handen naar 
huis en ontvangen nog exclusie-
ve bonbons. Aanmelden is niet ver-
plicht, maar altijd fijn in verband 
met de hapjes. Voor meer informa-
tie, aanmelden en het programma: 
www.borrelaalsmeer.nl.

Majabox breidt op alle 
fronten verder uit
Aalsmeer - Claudia van den Broek, 
eigenaresse van Majabox, zit niet 
stil. Het bedrijf blijft groeien en gaat 
mee met de moderne tijd, dus er 
is genoeg te doen. “De vernieuw-
de website, waar alle informatie op 
te vinden is qua afmetingen van 
boxen en de prijzen daarvan, houd 
ik honderd procent up-to-date, ui-
teraard met bijbehorende foto’s. Zo 
krijg je een duidelijk indruk van wat 
er te huur is en hoe dat eruit ziet. 
Al dan niet leeg of met verhuisdo-
zen. We hebben tegenwoordig ook 
een handig online reserveringssy-
steem.” Aldus Claudia. Aangezien er 
meer ontwikkelingen in het bedrijf 
gaande zijn, vertelt ze daar graag 
het volgende over: “Als extra service 
voor nieuwe klanten, bieden wij gra-
tis een dichte aanhanger aan, die ze 
kunnen gebruiken voor een dag. 
Bestaande klanten kunnen deze te-
gen een sterk gereduceerd tarief 
huren. Ook is de opzegtermijn aan-
gepast naar veertien dagen. Dit ter 
versoepeling voor alle klanten. Het 
aanbod is tevens drastisch uitge-
breid. Vooral voor de kleinere afme-
tingen. We bieden nu zelfs één vier-
kante meter opslagruimte aan voor 
maar e10,93 per maand! En daar 
kun je een hoop spullen in kwijt. Al-
le bedragen zijn overigens voor par-
ticulieren BTW vrij.” Majabox heeft 
twee vestigingen; in Aalsmeer op de 
Legmeerdijk en in Kudelstaart aan 
de Bilderdammerweg. Er zijn maar 
liefst honderd zes types opslagruim-
tes met meer dan honderd verschil-
lende afmetingen. Voor een aan-

tal boxen geldt dat er twaalf maan-
den gebruik van kan worden ge-
maakt en maar tien maanden be-
taald. Vraag hiervoor naar de voor-
waarden. Het bedrijf is van maan-
dag tot en met zaterdag van ne-
gen tot negen telefonisch bereik-
baar met uitzondering van feestda-
gen. Huurders hebben overigens al-
tijd toegang tot hun ruimte. Hierover 
wordt een sleutelafspraak gemaakt 
en een contract opgesteld. Clau-
dia van den Broek tot slot: “We blij-
ven innoveren. Binnenkort breiden 
we uit met een uitgebreid camera-
systeem op beide vestigingen. Vei-
ligheid staat voor zowel ons als on-
ze klanten voorop.” www.majabox.nl. 
Telefoonnummer: 0297-360631. 
Door Miranda Gommans 

Impulsief
Aalsmeer - Als klein meisje had 
ik het al: Een blauwe maandag op 
ballet, judo, trampolinespringen en 
basketbal. (Oké, turnen, daar heb ik 
heel lang op gezeten en daar heb ik 
zelfs wel wat in bereikt, maar goed, 
dat is me nu ook niet meer aan te 
zien..) Verschillende scholen doorlo-
pen, vaak nieuwe vriendinnetjes én 
vriendjes. Altijd nieuwsgierig, maar 
ook snel uitgekeken op iets. Nooit 
nee willen zeggen, dus altijd maar 
Ja. Ook in mijn tienertijd probeerde 
ik heel veel uit. Begaf me regelma-
tig in kringen waarvan ik nu hoop 
dat mijn zoon ze overslaat, maar ik 
vrees met grote vrezen. Er was altijd 
die drang naar het onbekende. En ik 
heb het nog. Dat impulsieve. Daar-
om heb ik het zo lekker druk denk. 
Er komt van alles op mijn pad. De-
ze week mag ik bijvoorbeeld een te-
levisie-interview gaan afnemen met 
Ingrid Claasen. Zij op de bank, ik op 
de interviewersstoel in de nieuwe 
Internet TV Studio Aalsmeer. Hoe 
zal dat nou weer gaan lopen? Ach, 
als mijn haar maar goed zit. Nee, al-
le gekheid op een stokje. Ik laat he 
maar op me afkomen. Alles is leuk. 
Nu ook weer. Ik heb wederom er-
gens JA op geantwoord. Nee, het 
is niet het jawoord tegen een nieu-
we man hoor, die ‘oude’ is me veel 
te dierbaar. Dit gaat om iets geheel 
anders. Ik ga namelijk een radiopro-
gramma presenteren op de maan-
dagavond bij Radio Aalsmeer! De 
Top 10 van.. heet het programma 
dat gewoonlijk gepresenteerd wordt 

door Laurens van Kessel en Rinus 
van Itterzon. Er staat een Aalsmeer-
der of Kudelstaarter in centraal die 
zijn of haar persoonlijke muziek top 
tien mag samenstellen. Laurens 
heeft me een jaar geleden als gast al 
gevraagd om mijn top tien ten geho-
re te brengen en tussendoor klets-
ten we de boel aan elkaar. Ik vond 
het enig! Daarna deed de gelegen-
heid zich eens voor dat Laurens een 
keer niet kon en mij vroeg om in te 
vallen. Heb ik met plezier, en knik-
kende knieën, gedaan, want nee-
zeggen was voor mij geen optie. 
Mijn gaste was Dianne Buis en het 
werd een hilarische uitzending me-
de dankzij haar en Rinus. Tja en nu 
word ik dus een vaste radiomaak-
ster voor één keer in de drie weken. 
Natuurlijk ga ik dat met veel ple-
zier doen, maar het is best opwin-
dend hoor met zo’n microfoon op 
je hoofd en live de ether in! Ik hoop 
dat mijn eerste gast Ab Spaargaren 
mij er doorheen sleept én natuurlijk 
wederom de man achter de knop-
pen. ‘Gaat zeker goed komen’ fluis-
terde Rinus mij laatst geruststellend 
in mijn oor. 
Daar houd ik me maar aan vast. Ab 
houdt zich al jaren bezig met beeld, 
geluid en zelfs televisieopnames, 
maar voor hem wordt dit zijn radio-
debuut. Ook hij vindt het heus een 
beetje spannend, maar we gaan er 
een leuke uitzending van maken. 
Dat is afgesproken. Ik heb zijn bij-
zondere lijst al mogen inzien. Luis-
teren jullie mee? Aanstaande maan-
dagavond 10 november van 20:00 
uur tot 21:00 uur op 105.9 FM in de 
ether of  99.0 FM op de kabel. Ui-
teraard kun je alle afleveringen nog 
drie weken na uitzending terugluis-
teren via http://radioaalsmeer.nl/
programma/de-top-10-van/ Tot ho-
rens, lieve volgers. Een groet van 
DJ Miranda. ‘En dit.. is de nieuwe 
alarmschijfschijfschijf !!’ 

M iranda’s
omentenm

www.lijfengezondheid.nl
Herfstweerstand met extra vitamine C

Workshop voor tieners
Alcoholvrije cocktails maken
Aalsmeer - In het kader van het 
landelijk verhogen van de leeftijds-
grens voor het drinken van alcohol 
organiseert de Binding in Aalsmeer 
Oost en Kudelstaart een workshop 
alcoholvrije cocktails maken voor 
tieners uit groep 6, 7 en 8. In de Bin-
ding Oost aan de Machineweg 12 
wordt de workshop op woensdag 12 
november gehouden en in de Bin-
ding Kudelstaart aan de Graaf Wil-
lemlaan 3 op dinsdag 18 november. 

Beide workshops zijn van 15.30 tot 
18.00 uur en deelname is gratis. Tij-
dens deze workshop kun je leren 
hoe je zelf alcohol vrije cocktails 

kunt maken. Bij binnenkomst krijg je 
een welkomst drankje en daarna ga 
je samen met de barkeeper 2 Hap-
py drinks maken. Daarnaast gaat de 
Binding laten zien wat alcohol met 
je kan doen. Op deze manier wor-
den jongeren op een leuke manier 
over het gebruik van alcohol geïn-
formeerd. Lijkt het je leuk om mee te 
doen? Geef je dan op via viola@de-
binding.nl  of bel 06-15511483. Let 
op! Tijdens deze activiteit zullen er 
foto’s gemaakt worden voor PR ma-
teriaal. Mocht je hier bezwaar tegen 
hebben, meld dat dan tijdens de dag 
zelf bij Inge. Voor meer informatie: 
www. debinding.nl.

Bekeuring na 
valse naam

Aalsmeer - Op vrijdag 31 oktober 
om tien voor vijf in de middag heeft 
de politie in de Mozartlaan een au-
to aan de kant gezet. In de wagen 
zaten drie jongens. Er was argwaan 
over de aanwezigheid van het drie-

tal in deze buurt in de Hornmeer. 
Eén van de jongens gaf een valse 
naam op en zei in 1979 geboren te 
zijn. De agenten vonden de jongen 
er veel jonger uitzien dan 35 jaar. 
Hij bleek 27 jaar te zijn. Tegen deze 
man uit Zaandijk is proces-verbaal 
opgemaakt. Hij moet zich gaan ver-
antwoorden bij justitie. 

Basketbal Aalsmeer
Moeizame winst Heren 1 
Aalsmeer - Afgelopen zondag wis-
ten  heren 1 van BV Aalsmeer thuis 
maar moeizaam te winnen van USSB 
heren 4. De heren van Aalsmeer be-
gonnen slapjes en maakte veel on-
nodige fouten. Gelukkig wist Jo-
ris van Leeuwen met een prachti-
ge score de wedstrijd open te bre-
ken maar  toch werd de eerste pe-
riode verloren met 9-16. De twee-
de periode werden de mannen van 
Aalsmeer wakker en begonnen veel 
agressiever te verdedigen. Dankzij 8 
punten van Jeroen Vendrik werd de-
ze periode gelijk gespeeld met 12-
12. Na de rust begon Aalsmeer met 
een zone verdediging. Dit was een 
gouden zet van de hand van coach 
Edwin Zijlstra die hiermee het spel 
goed las. USSB wist hierdoor geen 
gaatje te vinden naar de basket en 
wisten amper tot scoren te komen. 

Deze periode werd dan ook door 
BVA gewonnen met 19-14. Hierdoor 
begon Aalsmeer het vierde kwart 
met een totale achterstand van 3 
punten. Aalsmeer werd daardoor 
genoodzaakt om pressie te gaan 
spelen hetgeen betekende dat het 
hele team keihard moest werken 
om toch nog de overwinning bin-
nen te slepen. Door een driepunter 
van Mauro Vittali kwam  Aalsmeer 
weer op gelijke hoogte met USBB. 
Dit bleek achteraf de ommekeer in 
de wedstrijd. Joris van leeuwen en 
Sebastiaan Stokman kregen het op 
hun heupen en gooiden opeens al-
les raak. Tijs Buskermolens speelde 
eveneens een grote rol in de eind-
fase. Met een goede steal, een paar 
assists en een afgemeten schot te-
kende hij voor de eindscore van 63-
53. 

Weer 180-er voor Tibor
Aalsmeer - Dat Tibor Hogervorst 
een darttalent is, blijkt wel uit de 
score die hij met regelmaat behaald. 
Zo gooide hij ook deze week weer 
uitstekend en bijna een 9 darter, net 
de laatse pijl ging er een millimeter-
tje naast. Even later behaalde hij de 
hoogste uitgooi van 111, dit bracht 
hem dus ook tot de eerste plaats, 
tweede werd Sebastiaan Dolk en de 
derde plaats was voor Franklin Dolk. 

In de verliezersronde werd ook fa-
natiek om de eerste plaats gestre-
den. Het werd toch Kees de Lan-
ge, die nipt René Rademaker voor-
bij ging en dus tweede werd. Op de 
derde plaats eindigde Hans Dolk. 
De dartcompetitie is iedere dins-
dagavond in het Middelpunt in de 
Wilhelminastraat 55 en begint om 
20.00 uur. De zaal is vanaf 19.30 uur 
open.

Jan Willem de Wijn vertelt...
Verhalen uit het verleden 
van Kudelstaart 
Kudelstaart - Naar aanleiding 
van elf thema’s gaat Jan Willem de 
Wijn, voorzitter van de stichting Oud 
Aalsmeer, op vrijdag 14 november in 
op de geschiedenis van Kudelstaart. 
Natuurlijk zal ook sport niet ontbre-
ken. Hij doet dit in woord en beeld 
met oude foto’s, kaarten, schilderij-
en en tekeningen. Een leuke avond 
voor een iedere Kudelstaarter, die 
iets meer van de geschiedenis 
van zijn/haar dorp wil weten. Wat 
was er vroeger op de plaats waar 

mijn woonhuis staat? Waar lag de 
Kroeglaan  in Kudelstaart?  Waren 
er wel cafés dan vroeger? 

Laat U verrassen op deze gezelli-
ge avond, die gehouden wordt in 
de kantine van RKDES aan de Wim 
Kandreef 4. De avond is vrij toegan-
kelijk (ook voor niet-leden van RK-
DES). Het eerste bakje koffie wordt 
aangeboden door de vereniging. 
De kantine is vanaf 19.30 uur open, 
aanvang is 20.00 uur.
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Liefst 55 Pieten bij intocht Aalsmeer
Stoomboot Sint meert op 
15 november aan!
Aalsmeer - Nog maar een week-
je en dan komt Sinterklaas en zijn 
pietengevolg aan in Aalsmeer. De 
stoomboot is op volle zee en de pie-
ten zijn druk bezig met de cadeau-
tjes, gedichten en surprises. De 
stemming zit er goed in en er wor-
den volop Sinterklaasliedjes gezon-
gen. Sinterklaas rust goed uit om 
zijn drukke schema in Aalsmeer 
goed te kunnen uitvoeren. Zater-
dagmiddag 15 november om 14.00 
uur meert de stoomboot aan in de 
tuin bij het zorgcentrum Aelsmeer. 
De tuin is te bereiken via het brug-
getje in de Kanaalstraat. 

Ballonnenwedstrijd
Na het afmeren en diverse handen 
schudden gaan het Spaanse gevolg 
door de Zijdstraat richting de Pe-
pernotenmolenfabriek. Hier wordt 
even gestopt voor het feestelijk op-
laten van ballonnen. Ieder kind kan 
op het Pepernotenmolenpleintje een 

ballon ophalen en als je dan ook je 
naam op het kaartje schrijft, maak 
je kans op een leuke prijs! Hierna 
wandelt de Sint en zijn 55 (!) Pie-
ten door naar het Praatjeshuis op 
het Raadshuisplein. Burgemeester 
Jobke Vonk-Vedder zal de goedhei-
ligman aldaar welkom heten en de 
sleutel van alle huizen van Aalsmeer 
en Kudelstaart overdragen, zodat de 
Pieten in elke schoen een presentje 
kan doen! Het belooft een heel ge-
zellig en mooi spektakel te worden, 
met klimpieten, zangpieten, dan-
spieten, fotopieten, radiopieten en 
natuurlijk heel veel pepernoten. Kijk 
maar eens op de website, er staat 
een heel leuk filmpje op over de in-
tocht van 2013: www.sinterklaasi-
naalsmeer.nl. Tot zaterdag de 15de 
in het Centrum! Natuurlijk is ieder-
een welkom! Of je nu uit Aalsmeer 
Oost, Kudelstaart of zelfs van buiten 
Aalsmeer komt, de goede Sint is er 
voor elk kind!

Zomers weertje tijdens laatste 
dressuurwedstrijd Funny Horse 

Leerlingen van Graankorrel 
ontbijten met burgemeester 

Aalsmeer - Op zondag 2 novem-
ber vond de laatste dressuurwedstrijd 
van 2014 plaats. Meestal is het slecht 
weer en moet er uitgeweken worden 
naar binnen, maar dit keer leek het 
wel zomer! Iedereen had zijn paard of 
pony mooi opgepoetst en gevlochten 
en deed zijn best om een van de prij-
zen in de wacht te slepen. Funny Hor-
se dankt al haar vrijwilligers voor hun 
hulp en hoopt vanaf maart weer op 
iedereen te kunnen rekenen. Op 30 

november wordt afgesloten met een 
groot sinterklaasfeest. Natuurlijk gaan 
de lessen wel gewoon door tijdens de 
winter, maar de activiteiten stoppen 
even tijdens de koude maanden. Vaar-
digheid: Joelle Hendriks, Surreya Scheck en 
Britt de Hon, elk 130. FH-B: 1. Isabella Ver-
schoor 199, 2. Melina Antoniades 198, 3. Met-
te Schuit 197 en 4. Feline van Geffen 195. Klas-
se B: 1. Bodil Gerritsen 199. Klasse L1: 1. Ro-
zemarijn Alderden 198 en 2. Kimm Schinde-
ler 192. Klasse L2: 1. Ruth Kuijper 201 punten.

Aalsmeer - Op maandagochtend 3 
november kwam groep 5 van christe-
lijke basisschool de Graankorrel naar 
het gemeentehuis om samen te ont-
bijten met burgemeester Jobke Vonk-
Vedder. Het ontbijt werd georgani-
seerd door Het Nationaal Schoolont-
bijt. Dit jaar vindt alweer de 12e edi-
tie van Het Nationaal Schoolontbijt 
plaats. Van 3 tot en met 7 november 
gaan duizenden leerlingen op basis-
scholen in heel Nederland samen ont-
bijten. Met speciaal lesmateriaal leren 
ze hoe belangrijk een gezond ontbijt 
is om de dag goed te starten. Die aan-
dacht is nodig, omdat nog steeds veel 
kinderen niet of onvoldoende ontbij-
ten. De organisatie roept burgemees-
ters in het hele land op om met een 
schoolklas op het gemeentehuis te 
ontbijten. Vorig jaar ontbeet de burge-

meester met leerlingen van De Weg-
wijzer, dit jaar met leerlingen van de 
Graankorrel. Burgemeester Vonk leg-
de de kinderen uit dat je goed moet 
ontbijten, omdat je anders geen ener-
gie hebt en niet goed kunt leren op 
school. Op haar vraag of iedereen 
thuis wel ontbeet, gingen alle vingers 
de lucht in. De kinderen lieten zich 
het ‘gezonde’ ontbijt goed smaken. Bij 
sommigen, met name een aantal jon-
gens, gingen er moeiteloos vijf boter-
hammen, een banaan en een beker 
melk in. Het Nationaal Schoolpontbijt 
is altijd gekoppeld aan een goed doel. 
Dit jaar is dat Make-A-Wish Neder-
land, de stichting die lievelingswen-
sen vervult van kinderen met een ern-
stige ziekte. Burgemeester Vonk do-
neerde namens de gemeente 125 eu-
ro aan stichting Make-A-Wish. 

Leerlingen van de Zevensprong 
‘stampen schoolplein grond in’

Hockey districtscompetitie
Qui Vive Jongens B1 wint 
eerste wedstrijd van Zwolle

Rijsenhout - Op vrijdag 31 okto-
ber hebben alle leerlingen van OBS 
de Zevensprong hun schoolplein de 
‘grond ingestampt’ tijdens een spon-
sor touwtje springactie ten behoeve 
van een nieuw groen schoolplein. 
De school wil graag een duurzame 
school zijn en een groen schoolplein 
past daar uitstekend bij. Reeds vol-
gend jaar wil de Zevensprong over 
dat groene schoolplein beschikken. 
Zo zal er onder andere een zintui-
gentuin, een verkeersplein, een kip-
penhok, een buitenlokaal in thea-

teropstelling, schooltuintjes en een 
buizenkruipstelsel komen. De leer-
lingen van alle acht groepen gaan 
tot april 2015 via allerlei acties pro-
beren sponsorgeld voor elk onder-
deel van het nieuwe plein binnen 
te halen. Ook de schooldirectie en 
de ouders zijn bezig om organisa-
ties en bedrijven aan te schrijven 
om hun groene plein te sponsoren 
of te subsidiëren. De kinderen heb-
ben een succesvolle eerst actie ach-
ter de rug: Er is een mooi startbe-
drag bijeen gesprongen!

De Kwakel - Qui Vive jongens B1 
wist in de voorcompetitie de dis-
trictscompetitie super B te behalen. 
De hockey competitie kent naast de 
verschillende klasses in de normale 
competitie de landelijke en districts-
competitie. De beste teams van de 
provincies spelen tegen elkaar. Op 
de eerste competitiedag moest Qui 
Vive afreizen naar Zwolle. Besloten 
werd om een mooie bus te huren. 
Op het prachtige complex in Zwolle 
was het opvallend aankomen met de 
mooie gouden bus! De jongens van 
Zwolle gingen er meteen vol tegen-

aan na de eerste goal van Qui Vive 
in de eerste minuut. Al snel stond 
het 2-1 voor Zwolle. Maar de jon-
gens uit Aalsmeer en Uithoorn ga-
ven goed tegengas. Door het aanval-
lende spel van Zwolle kregen de jon-
gens van Qui Vive ook de ruimte en 
die wisten ze prima te benutten. Van 
de 4 corners werden er 3 gescoord! 
Naast de corners waren er prachtige 
doelpunten te bewonderen voor de 
meegekomen fans. Uiteindelijk werd 
het 6-5 voor Qui Vive. Dat betekende 
een gezellige terugreis in de bus. Een 
mooie start van de competitie!

LetsGo2theDisco zoekt talent!
Aalsmeer - De cast van het ra-
dioprogramma voor de hele familie 
LetsGo2theDisco, Esther Sparnaaij 
(presentatie), Joey Kaandorp (tech-
niek) en Kim Maarse (activiteiten en 
uit-agenda). 
In elke uitzending mag een jong ta-
lent onder de 18 jaar een muzikaal 
optreden geven. Daarmee is Lets-
Go2theDisco een podium voor de 
jeugd. Elke week wordt ook een top 
5 van een klas of een (sport)team 

gepresenteerd. En regelmatig wor-
den prijzen weggegeven! “Wij zijn 
eigenlijk een soort Carlo en Irene 
op de radio”, aldus de uitleg van de 
superenthousiaste Esther. Elke vrij-
dag is LetsGo2theDisco te beluis-
teren bij Radio Aalsmeer van 18.00 
tot 19.00 uur. Wil jij komen zingen, 
met je klas of club een top 5 samen-
stellen en laten horen? Je bent wel-
kom. Opgeven kan via LetsGo2the-
Disco@outlook.com. 

Schoolhandbaltoernooi 
Aalsmeer - Op zaterdag 8 novem-
ber wordt het jaarlijkse schoolhand-
baltoernooi gespeeld. Het is voor 
de groepen 3 tot en met 8 van de 
Aalsmeerse en Kudelstaartse basis-
scholen en wordt gezamenlijk door 
FIQAS Aalsmeer en RK DES geor-
ganiseerd. 

Het ochtendprogramma voor kinde-
ren uit groep 3, 4 en 5, begint om 
9.00 uur en duurt tot 11.30 uur. In 
de middag, van 12.00 tot 19.30 uur, 
spelen de leerlingen uit groep 6,7 en 

8 hun wedstrijden. Er doen 32 ge-
mengde teams mee. Na afloop krij-
gen alle kinderen een vaantje, infor-
matie over beide clubs én kaartjes 
voor de BeNe League wedstrijd van 
FIQAS Aalsmeer tegen United Ton-
geren die dezelfde avond om 19.15 
uur begint. En voor de winnaars zijn 
er natuurlijk bekers! Kom eens kij-
ken in de Bloemhof, het wordt een 
groot en gezellig handbalfeest! Kijk 
voor het complete programma en 
alle informatie over het toernooi op 
www.hvfiqasaalsmeer.nl.

Gezellig, flitsend en druk bij 
discozwemmen in Waterlelie
Aalsmeer - Zaterdag 1 novem-
ber organiseerde zwembad De Wa-
terlelie discozwemmen voor kin-
deren tussen de 6 en 12 jaar. Het 
was een gezellige drukte in de ba-
den, met ruim 260 kinderen (en ou-
ders). Maar liefst drie baden waren 
in gereedheid gebracht voor het dis-
cozwemmen, de muziek en DJ ston-
den klaar, de fluorescerende banden 
waren opgeblazen, de lichten ston-
den aan: Om 19.00 uur kon het feest 
beginnen! Er waren veel kinderen en 
ouders op het discozwemmen af-
gekomen. De baden raakten al snel 
gevuld. En voor de ouders die niet 
wilden meezwemmen, was de hore-
ca geopend. Uiteraard was het ook 
mogelijk om hier een hapje te eten, 
speciaal voor deze avond was er een 
discomenu samengesteld. In het re-
creatiebad kon lekker worden ge-
speeld met de banden en natuur-
lijk kon iedereen van de glijbaan. In 

het banenbad werd ook gespeeld 
met de banden en in het ondiepe in-
structiebad werd vooral gedanst. Dit 
alles natuurlijk onder het genot van 
de goede muziek die door DJ Michel 
werd gedraaid. Ook de flitsende di-
scolampen ontbraken niet. Het was 
een ware disco in het zwembad. De 
badmeesters en –juffen maakten het 
feest compleet door spelletjes te or-
ganiseren, danswedstrijdjes te hou-
den en Aquarobics te geven. Met 
z’n allen in het instructiebad dan-
sen met lichtgevende staafjes. Dat 
zag er gezellig uit! De sfeer zat er 
goed in en menigeen vond het jam-
mer dat het om 21.00 uur afgelopen 
was. Maar niet getreurd: Volgend 
jaar organiseert zwembad De Water-
lelie vast weer een keer discozwem-
men. Houd de website (www.esa-
aalsmeer.nl) of Facebook (Zwembad 
De Waterlelie) in de gaten voor de 
datum en meer informatie. 

Dave en Nizar winnen fiets bij 
actie Veilig Verkeer Nederland
Aalsmeer - Op 29 oktober heeft wet-
houder Ad Verburg van verkeer twee 
cheques uitgereikt aan twee leerlin-
gen van de Hoeksteen, die deelgeno-
men hadden aan de ballonnenactie 
van Veilig Verkeer Nederland. Hiermee 
kunnen ze een fiets ophalen. De leer-
lingen van de Hoeksteen en de Weg-
wijzer hadden op 25 augustus bijna 
200 ballonnen op gelaten. Samen met 
de gemeente, de politie en Veilig Ver-
keer Nederland (VNN) hadden ze aan-
dacht gevraagd voor de actie ‘de Scho-
len zijn weer begonnen’. Op deze ma-
nier werden automobilisten en andere 
weggebruikers er weer even op gewe-
zen dat de jongeren weer naar school 
gaan. Het werd dus naar zes wat rus-
tigere weken weer drukker op de weg. 
Wethouder Verburg: “Jullie actie heeft 
het goed gedaan. En de ballonnen zijn 
niet alleen in Aalsmeer neergekomen. 
Er zijn in totaal 22 kaartjes terug ge-
stuurd. Ze zijn terug gestuurd van-
af 14 verschillende plaatsen en sa-
men hebben ze een afstand van ruim 
2200 km gevlogen.” Het leuke van de-

ze actie is dat het een wedstrijd was 
en dat de leerlingen mooie prijzen kon-
den winnen. De leerling op het kaart-
je van de ballon die het verst gevlo-
gen had kon een mooie fiets winnen. 
De overige leerlingen zijn toch ook een 
beetje winnaars, stond een tasje klaar 
met wat leuke spulletjes. Onder ande-
re goede fietsverlichting, zodat ze goed 
zichtbaar zijn op straat. Wethouder 
Verburg: “Verrassend dit jaar, is dat we 
niet één maar twee winnaars hebben. 
Twee kaartjes kwamen terug gestuurd 
uit Gütersloh. Dat is 250 kilometer ver 
weg van hier.” Hij feliciteerde Dave en 
Nizar met hun overwinning. Zij kre-
gen een cheque mee, en mogen sa-
men met hun ouders een afspraak ma-
ken met de gemeente om een fiets uit 
te kiezen.”Verder wil ik jullie nog op je 
hart te drukken dat wanneer jullie naar 
school fietsen, of naar voetbal, hockey 
of een andere hobby, goed op te letten. 
Vooral nu het weer donkerder wordt. 
Let erop dat jullie lichten het doen en 
andere weggebruikers jullie ook goed 
kunnen zien”, besloot Verburg.

Dinsdag Sint 
Maarten optocht 

Aalsmeer - Traditiegetrouw is er 
dinsdagavond 11 november de 
Sint Maarten optocht door Rij-
senhout. Drumfanfare Meloma-
nie zal de optocht weer muzikaal 

begeleiden. De route gaat door 
de Blauwe Beugelstraat, Regen-
boogstraat, Vrijheidstraat, Dra-
kenstraat, Verremeer, Boeier-
straat en terug bij de Werf. 
De vertrektijd is vroeger dan 
voorgaande jaren, de Drumfanfa-
re vertrekt om 18.30 uur vanaf de 
Werf. Komen jullie allemaal met je 
lampionnetje?
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Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 8 november:
F.C. Aalsmeer
C.S.W. 1 - F.C.Aalsmeer 1 14.30 u
F.C.Aalsmeer 2 – A.F.C. 2 12.00 u
F.C.Aalsmeer 4 – Abcoude 2 14.30 u
VVA/Spartaan 6 - F.C.Aalsmeer 5 13.00 u
Arsenal Vet.2 - F.C.Aalsmeer.Vet.1 14.30 u

Vrouwen
D.V.V.A. VR 3 - F.C.Aalsmeer VR.1 14.30 u

Junioren
F.C.Aalsmeer A1 – Waterwijk A1 14.30 u
V.V.C. A2 - F.C.Aalsmeer A2 14.30 u
H.B.C. B2 - F.C.Aalsmeer B1 11.10 u
Aalsmeer B2 – Breukelen B2 14.30 u
F.C.Aalsmeer B3 – Argon B3 12.30 u 
F.C.Aalsmeer C1 – ’t Gooi C1 12.30 u
Argon C2 - F.C.Aalsmeer C2 10.00 u
F.C.Aalsmeer C3 – B.S.M. C2 10.30 u
Zwanenburg C4 - F.C.Aalsmeer C4 14.30 u
F.C.Aalsmeer C5 – Hoofddorp C11 10.30 u

Pupillen
V.V.C. D2 - F.C.Aalsmeer D1 9.30 u
Roda’23 D3 - F.C.Aalsmeer D2 9.00 u
F.C.Aalsmeer D3 – Nederhorst D1 11.30 u
Hoofddorp D8 - F.C.Aalsmeer D4 11.30 u
K.D.O. D3 - F.C.Aalsmeer D5 11.15 u
F.C.Aalsmeer D6 – D.S.S. D 12 11.30 u
Roda’23 D 10 - F.C.Aalsmeer D7 12.30 u 
F.C.Aalsmeer E2 – Amstelveen E1  9.00 u
F.C.Aalsmeer E3 – RKAVIC E2 9.00 u
Abcoude 4 - F.C.Aalsmeer E4 11.00 u
F.C.Aalsmeer E5 – B.S.M. E1 9.00 u
F.C.Aalsmeer E6 – Hoofddorp E9  9.00 u
Hoofddorp E13 - F.C.Aalsmeer E8 10.00 u
C.S.W. E7 - F.C.Aalsmeer E9 9.45 u
F.C.Aalsmeer E10 – Roda’23 E 15   9.00 u
D.I.O.S. F1 - F.C.Aalsmeer F1 10.00 u
F.C.Aalsmeer F2 - A.F.C. F4 9.00 u
Overbos F5 - F.C.Aalsmeer F3 8.30 u
F.C.Aalsmeer F5 – Badh.dorp F3  9.00 u
Amstelveen F3 - F.C.Aalsmeer F6G  9.00 u
F.C.Aalsmeer F7G – U.N.O. F8 9.00 u
RKDES F8 - F.C.Aalsmeer F8 9.30 u
F.C.Aalsmeer F9 – Hillegom F9 9.00 u

Meisjes
F.C.Aalsmeer MA.1 – Diemen MA 1 14.30 u
C.S.W. MC.1 - F.C.Aalsmeer MC.1 10.15 u
F.C.Aalsmeer MC.2 – N.F.C. MC.1 12.00 u
F.C.Aalsmeer MD.1 – Hertha MD.2   9.00 u
Hertha ME.1 - F.C.AalsmeerME.1  9.00 u 
F.C.Aalsmeer ME.2 – Alliance’22 ME.1  9.00 u

RKDES
JOS/Watergr.meer D1 - RKDES D1 10.00 u
RKDES D2 – D.I.O.S. D5 9.30 u
RKDES D3 – Argon D4 11.00 u
RKDES D4 – Legm.vogels D9 9.30 u
Argon E1 - RKDES E1 8.45 u
RKDES E2 – ’s Graveland E3 11.00 u
Hillegom E4 - RKDES E3 10.00 u
Badh.dorp E6 - RKDES E4 9.30 u
RKDES E5 – OlympiaHaarl. E4 9.30 u
RKDES F1 – Overbos F1 11.00 u
Legm.vogels F2 - RKDES F2 9.00 u
Argon F2 - RKDES F3 8.45 u
R.A.P. F2 - RKDES F4 9.00 u
RKDES F5 – U.N.O. F6 11.00 u
RKDES F6 – B.S.M. F4 9.30 u
A.M.V.J. F6 - RKDES F7 9.00 u
RKDES F8 – F.C.Aalsmeer F8 9.30 u
Onze Gazellen F9 - RKDES F9 9.30 u

Vrouwen
RKDES VR.1 – Wartburgia VR.3  13.00 u

Meisjes
RKDES MB.1 – Roda’23 MB.1 13.00 u
RKDES MC.1 – Roda’23 MC.2 11.00 u
F.C.Almere MD.1 - RKDES MD.1 10.15 u
RKDES ME.1 – uitenveldert ME.4 9.30 u

SCW
De Meer 1 - SCW 1 14.30 u
A.F.C. 5 - SCW 2 14.45 u
IJmuiden 3 - SCW 3 14.30 u
SCW 4 – V.V.C. 4 12.00 u
SCW 5 – N.F.C. 2 15.00 u
SCW 6 – Bl.Wit.A’dam 4 12.30 u
SCW Vet.1 – GeuzenM’meer Vet.1 15.00 u

Junioren
SCW B1 – R.C.H B1 12.00 u
SCW C1 – D.I.O.S C3 10.45 u
SCW C2 – D.S.O.V. C4 10.00 u

Pupillen
V.V.C. D4 - SCW D1 10.30 u
Overbos E2 - SCW E1 10.00 u
SCW E3 – D.S.O.V. E3 8.45 u
Legm.vogels E8 - SCW E4 11.00 u
SCW E5 – D.I.O.S. E 17 8.45 u
SCW F1 – Pancratius F6 8.45 u
Legm.vogels F10 - SCW F2 13.00 u

Vrouwen
SCW VR.1 – Ouderkerk VR.3 14.30 u

Meisjes
D.S.S. MB.3 - SCW MB.1 10.00 u
SCW MC.1 – Badh.dorp MC.1 8.45 u
Legm.vogels ME.1 - SCW ME.1 9.00 u

Zondag 9 november:
F.C.Aalsmeer
F.C.Aalsmeer 1 – VVH/Velserbroek 1 14.00 u
F.C.Aalsmeer 2 – Pancratius 3 11.00 u
F.C.Aalsmeer 3 – Roda’23 5 11.30 u
F.C.Aalsmeer 4 – Legm.vogels 4 11.30 u
Swift 11 - F.C.Aalsmeer 5 15.15 u
A.F.C. 12 - F.C.Aalsmeer 6 14.45 u

RKDES
A.G.B. 1 - RKDES 1 14.30 u
K.D.O. 2 - RKDES 2 11.30 u
United/DAVO 2 - RKDES 3 11.00 u
RKDES 4 – T.A.B.A. 2 12.00 u
Overbos 2 - RKDES 5 14.30 u
RKDES 6 – K.D.O. 6 12.00 u

Junioren
Pancratius B3 - RKDES B1 15.00 u
A.G.B. B1 - RKDES B2 10.00 u
RKDES C1 – A.F.C. C3 10.00 u
RKDES C2 – Overbos C4 12.00 u

Kaartmarathon BV Hornmeer
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 7 
november is er weer koppelkaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer. Ieder-
een is van harte welkom Om 20.00 
uur worden de kaarten geschud. De 
zaal is open vanaf 19.30 uur voor kof-
fie, thee en inschrijving. De volgen-
de dag, zaterdag 8 november, staat 
een kwart marathon klaverjassen 
op het programma. Deze begint om 

10.00 uur en iedere liefhebber mag 
aanschuiven. Beiden vinden plaats 
in buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. Het klaverjassen op 
31 oktober is gewonnen door Kees 
Meekel met 5507 punten, gevolgd 
door George Lemmerzaal met 5490 
punten en Krijna Verhoef met 5398 
punten. De poedelprijs is uitgereikt 
aan Paolo Molia met 3564 punten.

Kaartavond 
bij DES

Rijsenhout - Op donderdag 13 no-
vember houdt buurtvereniging DES 
voor liefhebbers een speelavond. Kla-
verjassen en domineren staan op het 
programma. Er wordt gekaart in dorps-

huis De Reede aan de Schouwstraat 
vanaf 19.30 uur. Wie weet een hogere 
klaverjasscore te halen dan Irma Man-
demaker afgelopen 23 oktober? Liefst 
5888 punten! Op twee is Martin Beets 
geeindigd met 5434 punten en op 
plaats drie Elsina van Schie met 5375 
punten. Bij het domineren een dubbele 
winnaar, de dames Huiskens en Kant 
met allebei acht schrappen.

Uitstekend visitekaartje
Rings Kickboksgala was 
keihard maar sportief!
Aalsmeer - Het Rings Kickboksga-
la dat afgelopen zaterdag in sport-
hal De Bloemhof werd georgani-
seerd is in uiterst sportieve sfeer 
verlopen. Hoewel de wedstrijden 
soms spijkerhard waren was het op-
vallend te zien hoe de vechters op 
respectvolle wijze met elkaar om-
gingen. Met name de dames van 
de Aalsmeerse kickboksschool ‘Fitz 
Gym’ maakte grote indruk. Zowel 
Jannita van Leeuwen als Deirdre 
Jaarsma waren over drie ronden te 
sterk voor hun opponenten en won-
nen overtuigend op punten. Sport-
school Fitz Gym was overigens met 
7 vechters in de ring één van de hof-
leveranciers van het gala.
De hoofdpartij van het gala eindig-

de onbeslist toen Halder Faraj (Fa-
mily Gym) zich na een ontluisteren-
de eerste ronde uitstekend herstel-
de en de nog ongeslagen Clayton 
Henriquez uit Enschede op onbe-
slist wist te houden.
De gemeente Aalsmeer was niet 
over één nacht ijs gegaan bij het 
verlenen van de vergunning. Al-
le organisatorische en wedstrijd-
technische zaken zijn uitvoerig on-
der de loep gelegd. Promotor Milco 
Lambrecht werd onderworpen aan 
een Bibob-onderzoek, maar voldeed 
aan alle voorwaarden. Rings heeft 
met het afgelopen evenement in 
De Bloemhof een uitstekend visite-
kaartje voor kickboksen afgegeven.
Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Voetbal zondag
Wedstrijd FC Aalsmeer en 
Vogelenzang eindigt gelijk!
Aalsmeer - Het beloofde wat te 
worden, zo gedreven waren de 
mannen van Erwin Monnich van FC 
Aalsmeer zondag. Gelijk na de af-
trap ging de thuisclub volop in de 
aanval en met succes. Reeds in de 
derde minuut was het 1-0. Eerst was 
het Robert van Leeuwen die het de 
achterhoede van Vogelenzang erg 
lastig maakte, even later was het, na 
een voorzet van Lennart Eberharter, 
Jeroen Ezink die met een simpele 
voetbeweging de doelman van Vo-
gelenzang wist te verschalken: 1-0. 
Na deze vroege voorsprong maak-
te de FC. Aalsmeer een kardinale 
fout om niet door te drukken. Ro-
bert van Leeuwen kreeg verschei-
dene kansen om de voorsprong 
uit te bouwen, maar zijn pogin-
gen mislukten jammerlijk. Vogelen-
zang kwam beetje voor beetje onder 
de druk van de FC vandaan. Jam-
mer was het uitvallen van Alexander 
Goes wegens een blessure. Met zijn 
loopvermogen was hij toch diverse 
malen gevaarlijk. In de dertigste mi-
nuut was het weer juichen voor de 
aanhang van de F.C. Aalsmeer: 2-0. 
Maar helaas op aanraden van de 
assistent scheidsrechter, van Voge-
lenzang, werd het punt afgekeurd 
wegens buitenspel. Vlak voor de 
rust was er nog een kopbal van Bar-
ry Springintveld dat maar net over-

ging. 1-0 Met de rust. De tweede 
helft gaf een meer aanvallende Vo-
gelenzang te zien. In de vijf en vijf-
tigste minuut werd Barry Springint-
veld onreglementair onderuit ge-
haald, de daarop volgende vrije trap 
werd door Springintveld onhoud-
baar ingeschoten: 2-0. Vijf minuten 
later werd het, door een aanval via 
de linkerkant, 2-1 en een paar mi-
nuten later werd het zelfs 2-2. Maar 
het vuurwerk was nog niet afgelo-
pen. Beide teams gingen volop in de 
aanval. Eerst was het FC. Aalsmeer. 
Robert van Leeuwen liet de verde-
digers van Vogelenzang voor wat ze 
waren en liet op schitterende wijze 
ook de doelman van Vogelenzang 
kansloos: 3-2. Het werd aan bei-
de kanten wat rommeliger. Met dit 
verschil dat de ‘Zangvogels’ van al-
les probeerden om de gelijkmaker 
toch nog te verzilveren. En zij slaag-
den daarin. Er was een overtreding 
voor nodig, even buiten het straf-
schop gebied. Met een uiterste pre-
cisie wist de spits van Vogelenzang 
het gaatje te vinden en de stand was 
weer gelijk: 3-3. Even later blies de 
zeer goed leidende scheidsrechter 
voor het einde. Komende zondag 
speelt de FC Aalsmeer thuis tegen 
VVH Velserbroek vanaf 14.00 uur.

Theo Nagtegaal

Speedo Sport Emotion
Snelle zwemprestaties voor 
de Aalsmeerse Dolfijnen 
Aalsmeer - Afgelopen zondag is 
gestreden in het Sloterparkbad in 
Amsterdam om de Speedo Sport 
Emotion Cup 2014. Vanuit Aalsmeer 
namen Bart Sommeling, Finn Vos, 
Fabiënne Vork en de gebroeders 
Dennis en Thomas Weening deel; 
allen uitkomend voor de hoofdste-
delijke zwemvereniging De Dol-
fijn. Een goed georganiseerde wed-
strijd met een sterk regionaal en na-
tionaal deelnemersveld; uiterma-
te geschikt om de persoonlijke re-
cords aan te scherpen. De eer-
ste slag die werd gezwommen was 
de vlinderslag. Finn noteerde een 
tijd net boven zijn persoonlijk re-
cord in 1:32:98; Thomas noteerde 
een scherp persoonlijk record met 
1:13:45. Dennis maakte het hele-
maal bont door zijn persoonlijke 
record met meer dan 6 seconden 
aan te scherpen: 1:06:66. Ook Bart 
liet zich op de vlinderslag niet on-
betuigd met een nieuw persoonlijk 
record van 1:03:90. Op de 100 vrije 
slag zwom Fabiënne net boven haar 
persoonlijke record. Hetzelfde deed 
Bart op de 100 meter rugslag en 
Finn op de 100 schoolslag. Op deze 
afstand zwommen ook de gebroe-
ders Weening; Thomas in een per-
soonlijk record van 1:26:50 en ou-

dere broer Dennis net boven zijn 
tijd. Fabienne scheurde nog even uit 
haar snelle badpak om vervolgens 
de 100 meter rugslag (en volgende 
afstanden) in haar trainingsbadpak 
te moeten zwemmen. Het konings-
nummer voor de jongens was de 
100 vrije slag. Finn zwom net boven 
zijn persoonlijke record (1:11:66), 
Thomas verbeterde zijn record met 
maar liefst vijf seconden (1:03:72). 
Dennis had er ook zin in (record met 
56:89), net zoals Bart (een nieuw re-
cord in 54:33). 
Fabiënne’s laatste individuele af-
stand was de 100 meter vlinderslag 
welke ze boven haar record eindig-
de. De dag werd afgesloten met een 
jongens en meiden estafette. Bart 
mocht de Dolfijn estafette (4 x 100 
meter wisselslag) afronden met een 
100 meter vrije slag (met een vlie-
gende start zwom hij 54:06). Fa-
biënne was de vlinderslag zwem-
mer in de Dolfijn estafette ploeg (4 
x 100 meter wisselslag) en zwom 
hier 1:14:43. De jongens trainen de-
ze week hard door terwijl Fabiënne 
gas terug zal nemen om zich voor te 
bereiden op de Open Nederlandse 
Kampioenschappen te Tilburg waar 
ze op diverse afstanden haar op-
wachting zal maken.

De Aalsmeerse zwemmers Finn, Thomas, Bart, Dennis en Fabiënne.

Veel leuke teams tijdens 
maandtoernooi in The Beach
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
stond The Beach weer in het teken 
van het Maandtoernooi. In 5 ver-
schillende categorieën gingen de 
teams met elkaar de strijd aan! Om 
10.00 uur gingen de 2x2 midden, 
2x2 hoog en 2x2 dames teams van 
start. Vier uur later waren de win-
naars bekend! Bij 2x2 midden gin-
gen trutje & co er met de prijzen 
van door. Bij hoog het team Kop 
in ’t zand en bij de dames trok het 
team APCC voor de tweede keer 
aan langste eind. 

Terwijl de prijzen werden overhan-
digd aan de winnaars stonden de 
2x2 laag en 4x4 all-round teams 
al klaar voor hun eerste wedstrijd. 
Beide toernooien zaten helemaal 
vol met heel veel goede en voor-
al leuke teams. Bij het 4x4 toer-
nooien was er een reünie van de 

volleybalvereniging Dynamo. Oud 
spelers van heren1 en dames1 de-
den mee aan het toernooi. Mede 
dankzij de aanwezigheid van deze 
twee teams was het niveau bij het 
4x4 toernooi erg hoog. De Opa’s 
inclusief Olympiër Richard Schuil 
kwamen niet verder dan de vijf-
de plaats. De Kierenkijkers gre-
pen uiteindelijk de titel door de 
mannen van Dynamo te verslaan 
in een hele spannende finale! Bij 
het 2x2 laag toernooi werd de fi-
nale gewonnen door het team Heb 
je Heb je! Volgende maand wordt 
er weer een maandtoernooi geor-
ganiseerd! 
Op zondag 7 december is de vol-
gende ronde. Drie weken later, op 
28 december, kan iedereen mee-
doen aan de speciale Oliebol-
len editie van het maandtoernooi. 
Meer info op www.beach.nl.

Martin en Jan winnen voor 
achtste keer koppeltoernooi
Aalsmeer - Voor vele sjoelers was 
het de derde dag op rij dat er ge-
sjoeld ging worden. Ditmaal het ei-
gen Koppeltoernooi afgelopen za-
terdag 1 november in het Dorps-
huis in Kudelstaart, dat de hele dag 
duurde. In de A-Klasse wonnen 
Martin van den Heuvel en Jan Drent 
het toernooi voor de achtste keer in 
10 jaar! Marry Verhoeven en Patrick 
Haring waren de beste Aalsmeer-
ders op de derde plaats. 

Cock Tukker en Albert Geleijn wer-
den vierde, Kees Kuypers en Hans 
van Leeuwen zevende en de zussen 
Petra en Elisa Houweling achtste. 
In de B-Klasse werden Joke Scha-
gen en Marja Springin’tVeld vijfde 
en Bert Houweling en Paul van den 
Berg achtste. In de C-Klasse eindig-
den Jan Geleijn en Tiny Amsing met 
een vierde plaats net buiten de prij-

zen. Karin Geleijn en Anneke van 
Dijk waren daar met een zesde plek 
iets verder van af. In de D-Klasse 
wel een overwinning voor Sjoelclub 
Aalsmeer. Sjaak Siebeling en Ma-
riëtte van der Vlugt haalden goud, 
Wijnand Springin’tVeld met Marcel 
Oostrom brons. Henk en Thijs Brozi-
us werden gedeeld vijfde met Cock 
van der Vlugt en Mirjam van den 
Berg. Ook in de E-Klasse werden er 
hoofdprijzen gewonnen. Dirk Mol 
en Nico Verhaar werden kampioen, 
Walter Siebeling en Marta Sobot-
ka behaalden de derde plaats. Her-
man Berkhout werd samen met zijn 
Amsterdamse partner Jannie Plooij-
er vierde en Maria Baggen en Theo 
van Leijden zevende. Tevens werden 
er lootjes verkocht en de hoofdprijs 
is gewonnen door Kees Kuypers. 
Voor informatie en uitslagen zie ook 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Ben wint met hoge finishes
Kudelstaart - Twee weken gele-
den was de derde speelavond van 
de dartclub Poel’s Eye in het Dorps-
huis. Op de derde speelavond kwam 
Johan van Polanen uit Noordwijk te-
recht in Poule H. Deze Poule bleek 
op het eind van de avond drie fina-
listen op te hebben geleverd. Johan 
van Polanen werd eerste in de Pou-
le en bereikte vervolgens het hoog-
ste niveau en uiteindelijk zelfs de fi-
nale. Het werd een memorabele fina-
le. Het werd namelijk de eerste fina-
le van de Poel’s Eye die in zijn geheel 
terug te zien is op de website van de 
Poel’s Eye. De camera’s registreer-
den de darters, de gegooide pijlen in 

het dartsbord en de genoteerde sco-
res op het schrijfbord. Zodoende is 
op de website www.poelseye.nl terug 
te zien hoe Danny Zorn voor de zes-
tiende keer ooit een speelavond van 
de Poel’s Eye won. Op het tweede ni-
veau was Luc van de Meer zeer goed 
bezig. Hij bereikte de halve fina-
le, maar moest hierin Bak voorrang 
verlenen richting de finale. Raymond 
van de Weiden was ook verrassend 
sterk, hij bereikte als tweede ‘Poule 
H lid’ de finale. Niettemin moest Ray-
mond in de finale toezien hoe Bak als 
overwinnaar te voorschijn kwam. De 
druk voor de derde finalist uit Poule 
H nam zodoende toe. Piet van Over-

bruggen was dan wel laatste gewor-
den in Poule H, hij lachte als laatste 
het best. Voor de tweede keer ooit 
won hij een finale bij de Poel’s Eye. 
Slachtoffer was Wilco van Det, die 
voor de zevende keer ooit een fina-
le bereikte, maar helaas nog op zijn 
eerste overwinning wacht. Een an-
dere Poule leverde twee finalisten in 
dezelfde finale af. In Poule G gingen 
William Hunitetu en Tibor Hogervorst 
richting de A Ronde, John Kater en 
(Noordwijker) Ben van Zalm gingen 
zodoende richting de B Ronde. Om-
dat John won van Ben was hij derde 
in de Poule. Ben won echter de tus-
senronde na de Poule zodat hij, net 
als John, in de B Winnaarronde te-
recht kwam. Beiden wonnen vervol-
gens al hun wedstrijden. Zodoende 
stonden John en Ben voor de tweede 
keer deze avond tegenover elkaar, 

en wel in de finale van het derde ni-
veau. John gooide hogere scores, 
maar Ben noteerde een slagingsper-
centage van maar liefst 75 procent 
op zijn dubbels. Drie van de vier po-
gingen gingen raak. Ben won uitein-
delijk de finale door drie hoge fini-
shes, waaronder een mooie 120. De-
ze finish bleek uiteindelijk de hoog-
ste uitgooi van de avond, waardoor 
de auto richting Noordwijk nog meer 
met prijzen werd gevuld. De volgen-
de speelavond is morgen, vrijdag 7 
november. Vier nieuwe ronden, vier 
nieuwe kansen. De inschrijving sluit 
om 20.00 uur, deelname kost vier eu-
ro en de minimum leeftijd is 15 jaar. 
De Poel’s Eye heeft een open deuren 
beleid, lidmaatschap of van te vo-
ren opgeven is niet nodig. Iedereen 
is van harte welkom in het Dorpshuis 
van Kudelstaart.

Foto’s: www.kicksfotos.nl. 



Speelavond bij 
Ons Genoegen 

Aalsmeer - Het bestuur van kaart-
club Ons Genoegen nodigt iedere 
liefhebber weer uit voor een gezelli-
ge speelavond op dinsdag 11 novem-
ber. Om 19.30 uur worden de kaar-
ten verdeeld in het gebouw van Ons 
Tweede Thuis in de Hortensialaan. 
De zaal is open vanaf 19.00 uur voor 
koffie, thee en inschrijving. Ieder-
een gaat met een prijsje naar huis. 
En neem gerust uw buren, vrienden 
of bekenden mee. Hoe meer mensen 
hoe meer speelvreugde. Het klaver-
jassen tijdens de eerste speelavond 
is gewonnen door Ria van der Laan 
met 5368 punten, op twee Ria Bos 
met 5070 punten en op drie is Joke 
Buys geëindigd met 4980 punten. 
Janny Flameling was met 41 punten 
onverslaanbaar bij het rummicuppen.

Project Noordkaap krijgt vorm
Steun voor Dirk Raams 
van lokale ondernemers
Aalsmeer - Een paar maanden ge-
leden is de aftrap gegeven voor het 
project ‘Dirk Raams naar de Noord-
kaap’. De Aalsmeerder gaat door het 
volbrengen van een in totaal 7.000 ki-
lometer lange fietstocht geld inza-
melen voor CliniClowns. Na het eer-
ste persbericht en het lanceren van 
de facebookpagina is er direct reac-
tie gekomen, zowel van particulieren 
als ook vanuit een paar lokale on-
dernemers. Een trip, zoals Dirk gaat 
maken, vereist natuurlijk een goe-
de fiets. Via Megalos Tweewielers in 
Aalsmeer heeft Dirk nu een nieuwe 

Ridley hybride fiets en de toezegging 
dat zij zullen zorgen voor het onder-
houd en aanpassingen die nodig zijn 
om de fiets reisklaar te maken. De 
komende winterperiode wordt het 
lastig om de gewenste trainingen 
buiten te kunnen doen. Na een ori-
enterend gesprek met mede-eige-
naar Hylke Sietzema, werd Dirk uit-
genodigd om eens uitgebreid te ver-
tellen over zijn project. Daar werden 
ze bij Fitness Aalsmeer zo enthousi-
ast over, dat Dirk aangeboden kreeg 
om zijn trainingen, onder begelei-
ding, bij hun uit te komen voeren. 

Dirk kan nu de komende maanden 
bij Fitness Aalsmeer aan de conditie 
gaan werken en zodra de kans er is, 
kan hij op zijn nieuwe fiets tochten 
gaan rijden. ‘Elke euro is een glim-
lach’ is het motto waaronder Clini-
Clowns werkt en deze slogan wordt 
ook door Dirk Raams voor zijn fiets-
project gebruikt wordt. Elke donatie 
is welkom. De eerste euro’s zijn al 
binnen. Zo kreeg Dirk van Team Tim-
mermans een cheque van 75 euro. 
Ook Dirk Raams ondersteunen? Het 
kan op diverse manieren. Volgend 
jaar hoopt Dirk een mooi bedrag aan 
de CliniClowns te kunnen geven. 
Voor meer informatie en sponsering 
noordkaap2015@gmail.com.

Baanloop AVA
Aalsmeer - Op woensdag 12 no-
vember kan iedereen weer meedoen 
met de 1, 3 en 5 kilometer baanloop 
bij Atletiek vereniging Aalsmeer aan 
de Sportlaan 43. Deelname kost 2 eu-
ro voor niet-leden van AVA. Het start-
schot wordt gegeven om 20.00 uur en 
inschrijven kan tot 15 minuten voor 
aanvang in de kantine. Er wordt gelo-
pen met een Ipico loopchip die aan de 
deelnemer wordt uitgeleend. Kleed-
kamers met douches zijn beschik-
baar. Na afloop ontvangen de mees-
te deelnemers een plant. Voor verdere 
informatie: www.avaalsmeer.nl

Daan van Vliet 
weer kampioen

Leimuiden - Daan van Vliet uit Lei-
muiden is voor de tweede keer in 
de geschiedenis Nederlands kam-
pioen Bonaken geworden. In 2006 
veroverde hij de titel ook al. Het is 
de eerste keer in de geschiede-
nis dat een deelnemer het NK twee 
maal wint. In een spannende finale 
zegevierde Van Vliet zaterdag over 
Koen Straathof uit Oude Wetering 
die tweede werd, Willem Rogge-
veen uit Alphen aan den Rijn (der-
de) en Dré Verhoef uit De Kwakel 
(vierde). Het vijfiende NK Bonaken 
is afgelopen zaterdag 1 november 
gehouden bij café Keijzer in Leimui-
den. Het NK telde dit jaar 108 deel-
nemers uit heel Nederland. In ver-
band met het derde lustrum was het 
prijzengeld eenmalig fors verhoogd. 
Verder had de organiserende Stich-
ting Bonaken Nederland besloten 
een weekeinde Parijs voor twee per-
sonen ter waarde van 500 euro be-
schikbaar te stellen indien het NK 
een vrouwelijke kampioen zou ople-
veren. Dat gebeurde niet. In tegen-
stelling tot voorgaande jaren haalde 
geen enkele vrouwelijke deelneem-
ster de finale. De hoogst genoteer-
de vrouw was Agnes van Berkel uit 
Roelofarendsveen, ze werd 18e.

Sjoelcompetitie 
in Rijsenhout

Rijsenhout - Op donderdag 20 no-
vember is de volgende speelavond 
van Sjoelclub Rijsenhout. Er wordt 
gespeeld in dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat vanaf 20.00 uur. 
Sjoelliefhebbers zijn van harte wel-
kom. Het sjoelen in de Hoofdklas-
se op 30 oktober is gewonnen door 
Dirkjan Baardse met 2010 punten, 2. 
Thomas van Brakel 1916 punten en 
3. Lineke van Brakel 1731 punten. 
Klasse A: 1. Elisa Arendse 1718 pun-
ten, 2. Rien Ravensbergen 1680 pun-
ten, 3. Leo van Faassen 1674 punten. 
Klasse B: 1. Bertus Baas1665 pun-
ten, 2. Alie van Tol 1612 punten, 3. 
Astrid Overbeek 1564 punten. Klas-
se C: 1. Willem Romijn en Annie van 
‘t Zelfde, elk 1524 punten, 2. Ans Bo-
rawitz 1435 punten, 3. Femmy Korte 
1428 punten. 

Nico wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezelli-
ge kaartmiddag in het Dorpshuis van 
13.30 tot 16.30 uur. Wie belangstelling 
heeft, wordt uitgenodigd langs te ko-
men. Klaverjassen en jokeren staan op 
het programma. Tijdens het kaarten op 
donderdag 30 oktober is Nico de Ron 
op de eerste plaats geëindigd met 5794 
punten, gevolgd door Jan Weij met 
5411 punten en Piet van As met 5312 
punten. Bij het jokeren was Gerard de 
Wit de beste met 193 punten. Cobie 
van der Meer eindigde als tweede met 
252 punten. Voor inlichtingen kan con-
tact opgenomen worden met mevrouw 
R. Pothuizen via 0297-340776.

Voetbal zaterdag
Remise FC Aalsmeer en De Bilt 
Aalsmeer - Het was FC Aalsmeer af-
gelopen zaterdag tegen De Bilt bijna 
gelukt de drie punten aan de Dreef te 
houden. Na een 0-1 achterstand met 
de rust wist Aalsmeer in de twee-
de helft de achterstand om te bui-
gen in een 2-1 voorsprong. Na een 
inzet van Peter Neuvel werd het 1-1 
en Calvin Koster bracht de stand op 
2-1. Tenslotte wist FC De Bilt de eind-
stand toch nog op 2-2 te brengen. 
Onder ideale omstandigheden en op 
een prima grasmat presenteerde trai-
ner Cor van Garderen dezelfde for-
matie op het veld als de laatste we-
ken. FC Aalsmeer trok voor ongeveer 
175 toeschouwers het spel vanaf het 
begin naar zich toe. Echt gevaarlijk 
werd het niet voor doelman Ricardo 
Pouw van De Bilt. Bij Aalsmeer moest 
het hoofdzakelijk vanaf links komen 
(Salih Yildiz), omdat op rechts Pe-
ter Neuvel meer een hangende spits 
was. Voorin had Calvin Koster het erg 
moeilijk met de twee boomlange ver-
dedigers, Lennart van Dijk en Bart 
Kuijpers, die de gehele wedstrijd zo-
wel koppend als langs de grond veel 
weghaalden. Vóór had De Bilt twee 
razendsnelle spitsen, Tom Karst en 
Erwin Korthals die met hun counters 
veel gevaar stichtten. De eerste kans 
voor Aalsmeer deed zich voor in de 
derde minuut, toen een goede voor-
zet van Salih Yildiz – een voordurend 
gevaar voor De Bilt – ternauwernood 

door Lennart van Dijk tot corner werd 
verwerkt. Aalsmeer had meer balbe-
zit, maar het stokte meestal bij het 
zes meter gebied. De eerste kans in 
de 24e minuut voor De Bilt was raak. 

In eerste instantie was Ray Smidt 
nog de baas op een inzet van Tom 
Karst, maar op de rebound van Erwin 
Korthals had hij geen kans, 0-1. Het 
was tegen de verhouding, ‘maar ja’. 
Uit een vrije trap van Floris Dokkum 
in de 29e minuut kopte Wesley van 
Schaik de bal op Stefan van der Dus-
sen, maar deze schoot de bal in han-
den van de keeper. Aalsmeer werd 
gevaarlijker. Een schot van Salih Yil-
diz in de 30e minuut had meer ver-
diend, maar ging voor langs. En Cal-
vin Koster was in de 39e minuut dicht 
bij de 1-1. Goed uitlopen van doel-
man Ricardo Pouw voorkwam een 
doelpunt. Rond de 40e minuut was 
het De Bilt die de voorsprong kon 
uitbreiden. Tom Karst schoot van-
af de zijlijn richting op het lege doel, 
maar Bart de Jong keerde het schot 
op de doellijn. Ray Smidt keerde ook 
een zeker doelpunt van Wesley Sluijk 
in de 43e minuut. Aalsmeer was het 
laatst aan zet. In de 47e minuut werd 
een schot van Peter Neuvel van rich-
ting veranderd en stond het met de 
rust 1-1. De Bilt begon goed aan de 
tweede helft en Aalsmeer had ach-
terin veel werk. Meer dan een schot 

van Tom Karst in de 49e minuut net 
over leverde het niet op. Aalsmeer 
herstelde zich goed en het werd een 
levendige wedstrijd. Wissel 60e mi-
nuut: Michal Kocon voor Peter Neu-
vel. Met Kocon kwam er voorin meer 
snelheid en verhuisde Salih Yildiz 
naar rechts. Aalsmeer had nu grip op 
de wedstrijd en achterin bij De Bilt 
had men het soms niet. Het was Cal-
vin Koster die het werk van Salih Yil-
diz in de 68e minuut bekroonde en 
met een strak schot Ricardo Pouw 
kansloos liet, 2-1. Wissel 75e mi-
nuut: Mike Vos voor Floris Dokkum. 
De Bilt moest nu komen en deed dat 
ook. Een strakke voorzet van Jan van 
Dijssel in de 76e minuut werd door 
Tom Karst vanaf links hard ingekopt, 
2-2. De wedstrijd was weer open en 
De Bilt wilde meer. Keeper Ray Smidt 
hield Aalsmeer op de been. Met han-
den en voeten hield hij schoten van 
Erwin Korthals en Sam Eerdmans uit 
zijn doel. Ook Aalsmeer kreeg in de 
90e minuut nog een goede kans op 
de overwinning toen Michal Kocon 
uit een strakke pass van Mike Vos 
alleen op het doel afging. Zijn schot 
ging over. FC Aalsmeer was tevre-
den met dit gelijke spel, uitstekend 
geleid door scheidsrechter E.P. Jan-
sen. Argon heeft de eerste periodeti-
tel te pakken ondanks het 3-1 verlies 
bij T.A.V.V.. FC Aalsmeer (zaterdag) 
speelt komend weekend 8 novem-
ber uit tegen C.S.W. uit Wilnis. Loca-
tie Sportpark C.S.W., Pieter Joosten-
laan 7. Aanvang 14.30 uur. 

Jack van Muijden

Zaalvoetbal
Geen verrassingen bij ZABO
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbal-
lers speelden afgelopen zaterdag 1 
november hun vierde wedstrijd van 
het seizoen. De vierde speelronde, 
die plaatsvond in hal 2 van sport-
hal de Bloemhof, kende geen al 
te verrassende uitslagen. De ope-
ningswedstrijd ging tussen Polonia 
Aalsmeer en Heemhorst Watersport 
en eindigde met een 5-0 zege voor 
Polonia. Vervolgens trad Piller Sport 
aan voor de partij tegen Holex. 

De nummer twee van de ranglijst 
versloeg de hekkensluiter met de 
cijfers van 6-3. Het duel van koplo-
per Sportcafé de Midi’s tegen Café 
Sportzicht kreeg de uitslag van 5-0 
toebedeeld. De vierde wedstrijd was 
de ontmoeting tussen La Furia Roja 
en EZ Flower. Dit duel eindigde met 
een 10-4 overwinning voor La Furia 
Roja. Het slotaccoord van speelron-
de 4 was voor de teams van LEMO 
en Amsec Beveiliging. Bij de rust 
gaf het scorebord 5-2 aan en in de 
tweede helft troffen beide ploegen 

nog één keer het doel. Eindstand 
6-3 voor LEMO. Voor LEMO scoor-
den Wally van der Wal, Lorenzo Zorn 
en Elmedin Jakub. Stand na ronde 4: 
Sportcafé de Midi’s 4-12, Piller Sport 
4-10, Polonia Aalsmeer 4-9, LEMO 
4-9, La Furia Roja 4-7, Café Sport-
zicht 4-3, EZ Flower 4-3, Amsec Be-
veiliging 4-3, Heemhorst Watersport 
4-3, Holex 4-0. Speelronde 5 volgt op 
zaterdag 15 november in de Proos-
dijhal.

Voetbal: Derby RKDES 
tegen RODA 23 onbeslist 
Kudelstaart - Het was al weer en-
kele jaren geleden dat de derby RK-
DES tegen RODA 23 uit Bovenkerk 
plaatsvond, maar afgelopen zon-
dag was het dan weer eens zover 
op sportpark Calslagen. Bij RKDES 
is Sven Boelsma nog geblesseerd. 
Hij werd vervangen door zijn broer 
Kevin. Ook Raymond Baars had 
zondag een basisplaats ten koste 
van Adil Zohri. RODA 23 is in klas-
se drie de verrassende degradant 
uit de tweede klasse. Ze staan be-
grijpelijk aan de top, terwijl de Ku-
delstaartse formatie vecht om uit de 
onderste regionen vandaan te ko-
men. In de eerste helft viel er wei-
nig te beleven. RODA 23 was wel 
de bovenliggende partij, maar wist 
geen enkele serieuze kans te creë-
ren, Kudelstaart wist dat overigens 
ook niet. De eerste kans voor RK-
DES kwam door een corner van Da-
ryl Haime, de bal gedragen door de 
straffe wind ging maar rakelings 
voorlangs. Toch kwam de plaatselij-
ke FC op slag van rust op een 1-0 
voorsprong. Een vrije trap van de 
uitstekend spelende Justin de Haan 
belandde bij de verre paal waar Ivo 
Lentjes de bal keurig terug kopte, 
waarna Kevin Boelsma de bal bin-
nen kon werken. RKDES ging dus 

ietwat geflatteerd met 1-0 de rust in. 
De tweede helft was erg rommelig 
aan beide kanten. Zowel RKDES als 
RODA 23 wisten beide maar spora-
disch bij het vijandelijk doel te ko-
men. Een schot van de ingevallen 
Edwin van Maris zeilde over, terwijl 
ook de spitsen van RODA 23 hun vi-
zier niet echt scherp hadden staan. 
De tijd tikte weg en langzaam be-
gon er hoop bij het legioen te ko-
men dat het balletje eens de goede 
kant op zou gaan rollen, maar he-
laas. Vlak voor tijd kreeg RODA 23 
een vrije trap en deze hoge bal werd 
ingekopt door de geheel vrij staan-
de Lennart van der Leest. Het bleef 
1-1 en gezien de wedstrijd was een 
gelijk spel wel een terechte uitslag. 
RKDES heeft gevochten voor wat 
het waard was. Deze week wacht 
een wedstrijd bij AGB. Een moeilijke 
tegenstander. De uitstekend leiden-
de scheidsrechter Lagerwey hield 
alle gele en rode kaarten op zak. 
Er was ook geen enkele aanleiding 
toe om ze uit te delen in deze zeer 
sportieve wedstrijd. Na de wedstrijd 
bleef het mede door zanger Dennis 
Maarssen nog lang en gezellig druk 
op sportpark Calslagen.

Eppo

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust teams komen 
niet tot winst
Aalsmeer - Met een 6-4 nederlaag 
behaalde Bloemenlust 1 in Wor-
mer een verdienstelijk resultaat te-
gen het hoger geklasseerde Tazano 
’96 2, maar eigenlijk niet voldoende 
in de strijd tegen degradatie. In pas 
zijn tweede wedstrijd van het sei-
zoen ging het alweer stukken beter 
met Ed Couwenberg, die voor 2 pun-
ten zorgde met zeges in zijn enkel-
spelen. Samen met Bart Spaargaren 

werd in een spannende en specta-
culaire wedstrijd ook het dubbelspel 
gewonnen na een beslissende vijf-
de game. Johan Berk wist het vier-
de punt voor Aalsmeer binnen te 
slaan. Uitgeest 2 bleek in de Bloem-
hof veel te sterk voor Bloemenlust 
2. Er werden weliswaar mooie par-
tijen gespeeld en Danny Knol, Peter 
Velleman en Philippe Monnier voch-
ten voor wat ze waard waren, maar 

Kaarten Ons 
Aller Belang

Aalsmeer - Op dinsdag 11 november 
houdt buurtvereniging Ons Aller Be-
lang haar tweede kaartavond van dit 
winterseizoen. Er wordt gekaart in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat. 
Om 20.00 uur worden de kaarten 
verdeeld. Vanaf 19.30 uur is de deur 
open voor koffie, thee en inschrijving. 
Kaartliefhebbers zijn welkom. 

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
12 november vanaf 14.00 uur in het 
Parochiehuis in de Gerberastraat. 

Het klaverjassen op 29 oktober is 
gewonnen door Riet Meijer met 
5304 punten, gevolgd door Engel-
tje Jongkind met 5122 punten, Bep 
van Netten met 5091 punten en Ri-
nus Buskermolen met 5059 punten.

steeds trokken de bezoekers aan 
het langste eind. Tot de laatste wed-
strijd waarin Danny met 11-6 in de 
vijfde game de eer nog redde: 1-9. 

Bloemenlust 3 moest door omstan-
digheden met twee man naar Be-
verwijk en begon dus al met een 3-0 
achterstand tegen Rapidity 10. Na 
vier spannende wedstrijden, waar-
van twee in de maximale vijf games, 
was de achterstand opgelopen naar 
een geflatteerde 7-0. Door twee en-
kelspelzeges van Philippe Monnier 
en een overwinning van Wim v.d. 
Aardweg kwam Bloemenlust 3 nog 
keurig terug tot 7-3 (waar het dus 
ook 5-5 had kunnen worden met 
slechts 2 van de 3 spelers).

Martine en Tineke winnen 
weer kraakmarathon
Aalsmeer - Op zaterdag 1 novem-
ber organiseerde café Sportzicht 
weer een kraakmarathon voor kop-
pels. Om 13.00 uur begon de mara-
thon. In totaal gingen 8 koppels de 
uitdaging aan. Het was een gezelli-
ge avond. De sfeer zat er bij de deel-
nemers goed in, ze hadden zin in 
een gezellig spelletje kaarten, maar 
wel met de instelling om de mara-
thon te winnen. Er werden 14 ron-
des gespeeld van 16 giffies. Tijdens 
de marathon werden er tussendoor 
diverse hapjes geserveerd voor de 
deelnemers. Om 18.30 uur was er 
even een pauze om lekker te eten 
van de zelfgemaakte nasi à la Ben 
en een broodje doner à la Jan. De 
koppels lagen elke keer dicht bij el-

kaar met de punten, na elke ronde 
gingen ze een plaats naar beneden 
of omhoog. Iedere deelnemer heeft 
het tot het einde volgehouden. Om 
01.30 uur na veertien rondes ge-
speeld te hebben werd het eind-
signaal gegeven. Martine en Tine-
ke gingen er voor de tweede keer 
vandoor met de eerste prijs, op de 
hielen gezeten door Petra en Rene 
op de tweede plaats. Cees en John 
hielden het spannend en behaal-
den uiteindelijk de derde plaats. De 
hoogste partij werd gewonnen door 
Martine en Tineke. De marsenprijs 
ging naar Jan en Leo en de poedel-
prijs naar Asam en Willem. 

Foto: www.kicksfotos.nl.

Tennisvereniging All Out
Eerste plaats voor Mix Team
Aalsmeer - Na zeven weken de na-
jaarscompetitie getennist te heb-
ben, heeft het Mix team van All Out 
een gedeelde eerste plaats behaald. 
Guylaine Arendse, Max Heemskerk, 
Tim Blom en Dewi Verhoef hebben 
zich goed staande gehouden in de 
competitie van 11 tot 17 jarigen. De 

ouders hebben mooie partijen ge-
zien en de kinderen kijken terug op 
een geslaagde tenniscompetitie.
Tijdens het slotfeest van tennisver-
eniging All out werden de vier spe-
lers letterlijk in de bloemetjes ge-
zet voor de mooie, behaalde eerste 
plaats.

Patrick wint bij Sjoelclub
Aalsmeer - De koplopers in de 
competitie bij Sjoelclub Aalsmeer 
hadden 30 oktober een goede sco-
re. In drie klassen pakten ze de 
overwinning. In de Hoofdklasse 
won Patrick Haring, gevolgd door 
Joke Schagen en op drie Hans van 
Leeuwen. In de A-Klasse scoorde 
Mariëtte van der Vlugt het beste, 
gevolgd door Cock van der Vlugt 
en op drie Rob Kuijpers. In de B-
Klasse bleek Jan Alderden onver-
slaanbaar. 

Hij liet Dirk Mol en Bart Feij nipt 
achter zich. In de C-Klasse ging de 
hoogste eer naar Klaas de Vries, 

gevolgd door Mirjam van den Berg 
en Nico Verhaar op drie. Vrijdag 
31 oktober deden vijf teams van 
Aalsmeer mee aan de Interclub-
competitie in Heemskerk. In zo-
wel de A- als B-klasse behaalden 
de Aalsmeerteams de tweede en 
de derde plaats. Het andere team 
werd vierde in de A-klasse. De vol-
gende clubavond is op donderdag 
13 november vanaf 20.00 uur in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. 

Voor informatie en uitslagen zie 
ook www.sjoelclub-aalsmeer.nl of 
bel met Mirjam van den Berg, tel. 
0297-347439.
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