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www.bosse-elektro.nl

- elektrotechniek
- verlichting
- inbraakbeveiliging
- data netwerken
- domotica

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

van uw favoriete bank
Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit 
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap, 
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud  van alles wat zo vertrouwd is!

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN  Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

Verleng het plezier

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

SPAARKAARTEN
INLEVEREN VAN DE

BLOEMENZEGELS

en win een

KIA

EXTRA MAANDPRIJZEN 
BESCHIKBAAR 
GESTELD DOOR:
maart:  Rob & Ria Langelaan
april:  Nero Shoes
mei:  Monfl eurique
juni:  Hartelust
juli:  Drogisterij de Horn
aug.:  Sparnaaij Juweliers

THE SOCIETY SHOP

MEGA
MAGAZIJN
UITVERKOOP
23 T/M 26 sepTeMber

C. VEROLMELAAN 160-166
UITHOORN

Zwemles 

Zonder wachtlijst
kijk snel op onze website!
www.amstelhof.com

Flexibel 
Sporten & Ontspannen
Met een 26- of 52 rittenkaart!

www.amstelhof.com

nieuwe
Winterjas?

Bij ons volop keuze

Van Cleeffkade 1, aalsmeer-Centrum

C e l e b r a t e  t h e  m o m e n t

Zijdstraat 90,  1431 EE  Aalsmeer,  t. 0297 32 42 13

De uitverkoop
is begonnen!
Kijk elders in deze krant.

Op de fiets kunst kijken!
Aalsmeer - Voor de dertiende maal 
is afgelopen weekend de Kunstrou-
te Aalsmeer gehouden en met name 
zaterdag was een prachtige, zonni-
ge dag om per fiets of al wandelend 
de verschillende kunstlocaties te 
bezoeken. 
Het was gezellig en druk langs de 
Uiterweg waar onder andere in 
de loods van jachthaven Cees Ot-
to liefst 25 kunstenaars hun werk 
toonden en in de Historische Tuin 
sieraden, beelden en keramiek be-
wonderd konden worden tussen de 
bloemen en planten. In het centrum 
stond de deur van Het Oude Raad-

huis open, was er beeldende kunst 
en muziek in De Oude Veiling, werd 
veelal nieuwsgierig binnengestapt 
in het huiskamermuseum aan de 
Van Cleeffkade en trokken de ge-
dichten in het Boomkwekerskerkhof 
veel lezers. In totaal veertien ver-
schillende locaties waren te bezoe-
ken en wie dit niet in een dag haal-
de, kon de volgende dag ‘gewoon’ 
verder gaan. Zondag was het weer 
iets minder mooi, meer wind, maar 
ondanks dreiging van regen, bleef 
het toch droog. Evenement: Weer 
geslaagd, op naar de veertiende 
Kunstroute Aalsmeer!

Start restauratie watertoren
Aalsmeer - Aanstaande woensdag 
29 september wordt gestart met de 
restauratiewerkzaamheden aan de 
watertoren. Deze werkzaamheden 
worden uitgevoerd door Wouden-
berg uit Ameide, een bedrijf dat veel 
ervaring heeft in het restaureren van 

monumenten. De werkzaamheden 
zullen onder andere bestaan uit be-
tonrestauratie, schilderwerk en het 
vervangen van de prisma-glasstro-
ken. Ook zal op de begane grond 
een toiletvoorziening en een pantry 
worden aangebracht. In aansluiting 

Quickscan oude scholenterrein in Oost gereed

Financieel onverantwoord om geen 
woningen te bouwen op deelplan 9
Aalsmeer - De quickscan naar de 
(on)mogelijkheden van een andere 
invulling dan woningbouw op deel-
plan negen, het gebied tussen Ko-
ningsstraat en W. Alexanderstraat in 
Oost, is gereed. De wethouders Ul-
la Eurich en Gertjan van der Hoeven 
hebben met vertegenwoordigers van 
het actiecomité Groen Oosteinde en 
de wijkraad Oost over de resultaten 
van het onderzoek overlegd. Van-
avond, donderdag 23 september, 
wordt de quickscan deelplan negen 
in het Beraad in het gemeentehuis 
besproken. Volgens het onderzoek 
is het financieel onverantwoord voor 
de gemeente Aalsmeer om op deel-
plan negen geen woningen te bou-
wen. Dit komt door contractuele 

verplichtingen die jaren geleden zijn 
aangegaan. Er is door de jaren heen 
ook altijd duidelijk gecommuniceerd 
naar omwonenden en belangheb-
benden dat er woningbouw was ge-
pland op dat gebied. Het voorstel uit 
de quickscan is wel om één hoek-
woning op de Johan Frisostraat niet 
te gaan bouwen. 
Dat geeft op deze hoek meer ‘lucht’ 
en er kan openbaar groen gereali-
seerd worden. Voor de uitbreiding 
van de kinderopvang en basison-
derwijs wordt samen met Eigen 
Haard gezocht naar een alternatieve 
locatie in het gebied ten oosten van 
Nieuw-Oosteinde, het gebied tus-
sen de Vlinderweg en de Aalsmeer-
derweg. 

Hoogte nieuw viaduct: 2.50 meter
Hornweg vrachtwagenvrij
Aalsmeer - Groot en vooral laag, 
dat is het eerste dat opvalt aan het 
nieuwe viaduct over de Hornweg. 
Onlangs zijn de ‘liggers’ voor het 
object geplaatst. Het zijn er 25 van 
elk 30 meter lang en ze wegen 63 
ton per stuk. De aanleg van het via-
duct is onderdeel van de N201-om-
legging en voor de Hornweg brengt 
dit een rigoureuze verandering met 
zich mee: die is namelijk vanaf nu 
vrachtwagenvrij. De hoogtebeper-
king is 2.50 meter, dus al het verkeer 
boven die norm moet een alternatie-
ve route nemen. De boomrijke weg 

is vanaf heden alleen voor autover-
keer en fietsers toegankelijk. Rusti-
ger zal het wel worden, maar echt 
fraai voor het oog is het viaduct niet. 
De weg is als het ware doormidden 
gezaagd door het mega-object. 
De omlegging van de provinciale 
weg biedt wel hogere viaducten, zo-
als over de in de buurt gelegen Mid-
denweg. 
Zowel daar als op het viaduct bo-
ven de Hornweg komen nog geluid-
schermen. Het gehele ‘bouwwerk’ 
is volgens de planning begin 2011 
klaar.

op de restauratiewerkzaamheden 
zal verlichting van het dak worden 
aangebracht. Deze werkzaamhe-
den zijn mogelijk gemaakt door een 
bijdrage van de stichting Aalsmeer 
2000. Daarnaast zal de bestaande 
verlichting van de toren worden ver-
vangen door energiezuinige lam-
pen. Gedurende de werkzaamhe-
den is de toren gesloten voor het 
publiek. Naar verwachting zullen de 
werkzaamheden voor de kerst zijn 
afgerond. Na de restauratiewerk-
zaamheden zal in het eerste kwar-
taal van 2011 ook het voorterrein 
opnieuw worden ingericht.

Vooral foto’s maken!
“De watertoren is een zeer markant 
gebouw in Aalsmeer en de restau-
ratie is nu echt noodzakelijk. Met 
de uitvoering van dit project kan de 
Watertoren nog vele jaren die mar-
kante monumentale functie behou-
den. Ik roep hierbij schilders, foto-
grafen en filmmakers op om de res-
tauratie van de watertoren vast te 
leggen, zeker wanneer deze in de 
steigers staat. Dit is sinds de bouw 
aan het begin van de vorige eeuw 
niet meer gebeurd”, aldus wethou-
der Gertjan van der Hoeven.

Dit weekend nog
Aanstaand weekend is het nog mo-
gelijk om de watertoren te gaan be-
zichtigen, de trap op te klimmen en 
te gaan genieten van het weidse uit-
zicht. 
Zowel zaterdag 25 als zondag 26 
september is de watertoren aan 
de Kudelstaartseweg open tussen 
13.00 en 17.00 uur. De laatste open 
dag, zondag, wordt opgeluisterd 
met muziek. Shantykoor De Brul-
boeien gaat vanaf 15.00 uur van zich 
laten horen. Iedereen is van harte 
welkom.

In de woningbouwplannen van 
deelplan negen is altijd een groen-
strook met bomen gepland, ter ver-
vanging van de gekapte bomen. Het 
gaat om 400 vierkante meter groen. 
Daarnaast is nu het voornemen om 
het bestaande groen in de Oranje-
wijk en de speelvoorzieningen op 
te knappen. Het college stelt voor 
om in overleg met bewoners te zoe-
ken naar een geschikte plek voor 
een speelvoorziening voor de 12+ 
jeugd. De quickscan is het resul-
taat van een raadsmotie uit februari 
2010 waarin het college werd opge-
roepen om een onderzoek te doen 
naar de (on)mogelijkheden van een 
alternatieve invulling van deelplan 
negen. De vergadering vanavond 
van het Beraad begint om 20.00 uur 
en is openbaar.

Voor goede doelen en verenigingen
Meerlandenfonds open!
Rijsenhout - Na het overweldigen-
de succes van 2007, 2008 en 2009, 
heeft De Meerlanden opnieuw de 
inschrijving voor het Meerlanden-
fonds geopend. “Ook dit jaar willen 
wij via goede doelen en verenigin-
gen iets doen voor de inwoners van 
de gemeenten waar wij zorgen voor 
een schone en duurzame leef- en 
werkomgeving”, aldus Ger de Jong, 
directeur van De Meerlanden.”Zo 
brengen wij nog meer Energie in de 
Buurt!”
 
Aanvragen bijdrage 
Goede doelen of (sport)verenigin-
gen en hun leden en vrijwilligers 
kunnen een project of activiteit aan-

melden voor een bijdrage uit het 
Meerlandenfonds. Voor goede doe-
len is de maximale bijdrage 2.500 
euro en voor (sport)verenigingen 
maximaal 1.000 euro. 

Aanmelden kan via het speciale 
formulier dat te downloaden is op 
www.meerlanden.nl. Daar kunt u 
ook terecht voor het reglement met 
voorwaarden en de statuten van het 
Meerlandenfonds. Aanvragen voor 
een bijdrage dienen voor 31 oktober 
2010 naar De Meerlanden gestuurd 
te worden. De toekenning of afwij-
zing vindt plaats voor 15 november 
aanstaande en de uitreiking vindt 
aan het eind van dit jaar plaats. 
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

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

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

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

www.mEErboDE.nl

INFORMATIEF
DOkTERs

Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8, 
1186 AM Amstelveen, 
tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak. 
Voor patiënten in de Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen 
buiten de normale openingstijden. 
Voor onderstaande apotheken: 
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek 
Amstelland bij Ziekenhuis 
Amstelveen. Tel. 020-3455000. 
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende 
nachtapotheek in de regio 
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost 
Amstelveen 020-4562000. 
Tel. Centrale nachtapotheek 020-
5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. Ma. 
tot vr. geopend van 
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van 
8.30-18.00 u.

TANDARTs
Aalsmeer/Kudelstaart: 
in geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

DIERENARTs
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
Marijnenlaan 46 Uithoorn, tel. 
560627; Rameaulaantje 20 
Aalsmeer, tel: 326734. Buiten 
spreekuurtijden: voor spoedge-
vallen dag en nacht bereikbaar.
Dierenartsenpraktijk 
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudestaart, tel: 
324643; Nokweg 12 Leimuiden, 
tel: 0172-507400.

bRANDwEER 
& pOlITIE

Brandweer, tel. 324444 of 020-
6212121. Politie, tel: 0900-8844. 
Gemeentelijke controle dienst, 
tel: 06-22217103.

AlARMNuMMER
Centraal alarmnr. voor spoed-
eisende gevallen, tel: 112. Voor 
ambulance, tel: 020-5555555.

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN 
gEluIDshINDER 
schIphOl

Tel: 020-6015555. Milieu-
klachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 020-
3453429, fax: 084-8377345, 
info@olga-amstelland.nl, 
www.olga-amstelland.nl

hulpDIENsT
Vrijwillige Hulpdienst 
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen 
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreek-
uur 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.

Ikg
Informatie- en Klachten-
bureau Gezondheidszorg
Tel. 023-5554764. 
Tel. spreekuur: ma., di., wo. van 
10.00-14.00 u.; vr. 10.00-12.00 u. 
Het inloopspreekuur is wo. van 
10.00-12.00 u.

VERlOskuNDIgEN
Aalsmeer/Kudelstaart/
Rijsenhout
B. Renkens, S. Kunst en 
E. v. Weerdenburg, tel: 344160

Krijgsmacht predikant vanavond te gast

Open avond in Vredesweek 
in de Doopsgezinde kerk
Aalsmeer - In het kader van de 
Vredesweek organiseert de Doops-
gezinde gemeente in Aalsmeer van-
avond, donderdag 23 september, 
een open avond. Hierbij is ieder-
een welkom om te komen luiste-
ren en deel te nemen aan de dis-
cussie. Hoofdkrijgsmacht predikant 
Paul van der Meulen zal komen ver-
tellen over het belang van een goe-
de geestelijke verzorging voor mili-
tairen. 
Veel Doopsgezinde gemeenten zijn 
lid van de Vredesgroep en hebben 
grote moeite met het bestaan van 
Defensie en de rol die Nederlandse 
militairen spelen in oorlogssituaties 
in het buitenland. Toch kunnen niet 
de ogen gesloten blijven voor het 
feit dat veel jonge mensen in naam 
van de overheid bereid geweest zijn 
hun leven op het spel te zetten tij-
dens bij voorbeeld een missie in Af-
ghanistan. In hoeverre heeft de ker-
kelijke gemeente een taak om voor 
hen te zorgen? 
Dominee van der Meulen zegt zelf 
over zijn werk: “Het is een heel 
aparte wereld waarin ik werk: Het 
leger. Een maatschappij in de maat-
schappij. Een wereld waarin veel 
gebeurt met mensen, door de din-
gen die ze meemaken, die ze zien, 
die ze vrezen. Waar het gaat over 
leven en dood, over je leven ge-
ven, maar ook over leven nemen 
en over alle vragen die dat oproept. 

Vragen over goed en kwaad, over 
rechtmatigheid en rechtvaardiging, 
over schuld en schaamte, over wel-
ke middelen het doel nog wel heili-
gen en welke misschien niet meer. 
Het woord Geestelijke Verzorging 
geeft voor mij exact aan, waarom 
het gaat: Om zielzorg. In de orga-
nisatie moet er ergens een plaats 
zijn, een vrijplaats, waar de boven-
genoemde vragen in alle vertrou-
welijkheid aan bod kunnen komen 
en soms ook gesteld moeten wor-
den. Dat is ons werk. Maar ook zorg, 
tijd, aandacht geven voor de mens 
achter de militair, voor wat hij met 
zich meedraagt uit werk of privé. Er 
is iets dat de geestelijk verzorger 
maakt tot een unieke vertrouwens-
persoon: Hij/zij deelt namelijk, als hij 
op uitzending gaat, het leven van de 
militair, hij gaat ook mee de poort 
uit, heeft dezelfde sores en angsten, 
24/7 is hij er. Daarom is een viering 
zo welkom waar woorden en sym-
bolen zo’n heel andere lading heb-
ben dan thuis.” 
De Doopsgezinde Gemeente no-
digt iedereen van harte uit om de-
ze avond, die aanvangt om 20.00 uur 
en plaatsvindt in de kerk in de Zijd-
straat 55, te bezoeken.
Er zal ruimschoots gelegenheid zijn 
om met elkaar en met ds. Van der 
Meulen van gedachten te kunnen 
wisselen. 
Informatie: www.dgaalsmeer.nl.

Vermist:
- Snoekbaarsstraat: Zwarte kater met witte bef en wat wit aan de
 pootjes. Finny is 16,5 jaar oud en heel erg mager. 
- Anjerlaan: Zwart/witte kater. Heeft een felix kopje. 
- Ketelhuis: Grijs/wit jong katertje. Hij heeft een grijs vlekje naast 

zijn neus. Is niet gecastreerd, zijn naam is Buddha. 
- Freesialaan: Witte kater met bruine ogen. Zijn naam is Johnnie.

Gevonden:
- Jasmijnstraat: Zwartkleurig poesje met klein wit befje. 
- Tussen Stommeerkade en Ophelialaan: Wit/lichtbruine kat met
 donkergrijs.
- Primulastraat: Ongecastreerde witte kater, loopt daar al maanden
 rond. 

Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve lapjespoes van 4 jaar. Kan niet bij andere katten. 
- Spot en Sproet, twee hondenzusjes (Beagles) van 10 jaar.Goed 

gezond en beide gesteriliseerd. Kunnen bij kinderen en andere 
honden. 

- Lieve zwart gestreepte witte poes. Maine Coon en 3 jaar oud. 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishan-
deling en informatie 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

Digitaal fotobewerking 
voor 50-plussers
Aalsmeer - Bij voldoende belang-
stelling organiseert Vita welzijn en 
advies een cursus Digitaal Fotobe-
werken voor 50-plussers. Deze cur-
sus is gericht op de enigszins erva-
ren computergebruiker die (bijna) 
geen ervaring heeft met het bewer-
ken van foto’s van de digitale came-
ra. 
In de cursus wordt stap voor stap 
uitgelegd hoe foto’s digitaal be-
werkt kunnen worden. Het proces 
begint met de invoer van foto’s via 
de digitale camera of cd-rom. Daar-
na volgt de fase van het bewerken 
van de foto’s. Met het program-
ma is het mogelijk de foto’s op bij-
na professionele wijze te bewerken. 

In een handomdraai worden foto’s 
bewerkt of verfraait en worden ver-
rassende effecten toegepast. Het 
programma bevat tevens honder-
den kant-en-klare sjablonen waar-
mee bijvoorbeeld snel posters, ka-
lenders en wenskaarten ontworpen 
kunnen worden. In de cursus wordt 
geoefend met foto’s die staan op de 
meegeleverde cd-rom. 
Deze cursus start, bij voldoende be-
langstelling, half september. Waar-
schijnlijk op de woensdagochtend. 
De locatie is gebouw De Seringen-
horst aan de Parklaan 26a. 
Voor informatie en/of opgave kan 
gebeld worden met Vita via 0297-
344094.

Cobie wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjas-
sen, jokeren en ook biljarten staan 
op het programma. Mensen die 
graag willen rummikubben of har-
tenjagen zijn ook van harte welkom. 
Op 
donderdag 16 september is het kla-
verjassen gewonnen door Cobie van 
der Made met 5912 punten, gevolgd 
door Cobie Bouwmeester met 5098 
punten en An Uiterwaal met 4988 
punten. Het jokeren is gewonnen 
door Kees van der Meer met 157 
punten

Ontmoeten in 
Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 29 septem-
ber is er ’s morgens van 9.30 tot 
11.30 uur gelegenheid voor inloop 
en ontmoeting tijdens Oost-Inn in 
de Mikado aan de Catharina Amali-
alaan 66. Op woensdagavond 6 ok-
tober staat een literaire avond op 
het programma. 
Het boek ‘De engel van Amsterdam’ 
van Geert Mak gaat besproken wor-
den. Het boek gaat over de anato-
mie van een moderne stad, over het 
alledaagse leven, de uiterlijke vor-
men, maar ook over de magie, de 
rituelen, de vergeten wereld achter 
en onder het hedendaagse Amster-
dam. Geert Mak weet als geen an-
der het heden met het verleden te 
verweven. In dit moderne Amster-
dam is een meesterlijk verteller aan 
het woord. Iedere belangstellende 
is van harte welkom. Voor inlichtin-
gen: 0297-325636 of kijk op www.
oosterkerk.info.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is woensdag 29 
september. 
Klaverjassen en pandoeren staan 
op het programma en iedere vijf-
tig plusser is welkom. De aanvang 
is 14.00 uur en plaats van samen-
komst is het Parochiehuis in de Ger-
berastraat. Het klaverjassen op 15 
september is gewonnen door Jan 
de Boer met 5132 punten en bij het 
pandoeren wist Jan van de Meer 
met 760 punten de hoogste eer te 
behalen.

Begra bijbelstudie van start
Aalsmeer - Aanstaande maandag 
27 september gaan de Begra bijbel-
studie-avonden weer van start. Het 
bestuur hoopt zowel alle trouwe le-
den als nieuwe gezichten te mogen 
verwelkomen in de ontvangstruim-
te van Heliomare aan de Zwarte-
weg. De aanvang is 20.00 uur, maar 
vanaf 19.30 uur staan koffie en thee 
al te geuren. Gemiddeld bezoeken 
zo’n 40 tot 60 mensen in de leeftijd 
van 18 tot 80 jaar de bijbelstudie en 
allen komen uit verschillende kerk-
genootschappen. De Begra-avon-

den zijn leerzaam, hartverwarmend 
en laagdrempelig en geven kennis 
over Gods woord. 
De eerste bijeenkomst wordt ge-
leid door dominee Ab Agtereek, een 
bevlogen recht voor zijn raap spre-
kende Amsterdammer, die altijd een 
frisse wind door de bijbel laat waai-
en. De toegang is gratis. Wel staat 
na afloop een mandje klaar voor 
eenieder, die wil bijdragen om de 
kosten van de avond te dekken. Ie-
dereen is welkom. Voor meer infor-
matie: www.begraaalsmeer.nl.

Afscheidsdienst Arno Post
Aalsmeer - Na tien jaar de 
Aalsmeerse CAMA Gemeente, de 
ACG, te hebben gediend, gaat voor-
ganger Arno Post met ingang van 1 
oktober een nieuwe uitdaging aan. 
De CAMA Gemeente te Gouda 
heeft hem gevraagd leiding te ge-
ven aan hun groeiende gemeente. 
Zondag 26 september wordt in de 
aula van Wellant College De Groen-
strook aan de J.P.Thijsselaan18 af-
scheid van hem genomen. 

Het is deze zondag de laatste keer 
dat Arno Post de dienst zal leiden. 
Na afloop van de dienst is er gele-
genheid om Arno Post en zijn echt-
genote de hand te drukken. Crèche 
en zondagsschool zijn aanwezig. 
Aanvang 10.00 uur. Parkeren op het 
nieuwe parkeerterrein rechts van de 
school en in de Linnaeuslaan om de 
hoek.

Arno Post
Vos fotografie

ANBO en de Trombosedienst
Sinds ruim een jaar komen actieve 
ANBO- en senior FNV-leden maan-
delijks bij elkaar om zaken te be-
spreken die van belang zijn voor de 
oudere inwoners van Aalsmeer. Zij 
vormen op die manier een klank-
bord voor de ANBO-vertegenwoor-
digers in de Aalsmeerse senioren-
raad en de WMO-raad. Naast de-
ze vaste groep meedenkers komen 
er ook regelmatig telefoontjes bij 
het ANBO-bestuur waarin door le-
den aandacht gevraagd wordt voor 
zaken waar zij tegen aan lopen. Dat 
zijn vaak actuele zaken, zoals een in-
validenparkeervergunning die, on-
danks een formele toekenning van-
uit de gemeente, nog steeds niet ge-
realiseerd is. Of nog recenter de ver-
warring rond de bloedpriklocaties 
voor mensen onder controle van de 
trombosedienst. Eind augustus kre-
gen cliënten van de ATAL, de Am-
sterdamse Trombosedienst, een brief 
met daarin de mededeling dat per 
1 september de samenwerking met 
het Artsenlaboratorium Amstel en 
Meerlanden wordt beëindigd, er één 
centrale priklocatie voor de ATAL in-
gericht wordt in de Hugo de Vries-
straat en alle andere ATAL-prikloca-
ties in de regio zouden komen te ver-
vallen. Met name voor mensen, die 
al jaren gewend waren om in het 
Dorpshuis Kudelstaart bloed te la-
ten prikken, erg lastig en ook ver-

warrend, omdat het Artsenlaborato-
rium wel gewoon bleef prikken in het 
Dorpshuis Kudelstaart. Navraag bij 
de diverse betrokkenen, inclusief de 
huisarts, maakt duidelijk dat patiën-
ten, ook patiënten van de Trombose-
dienst, zelf de keuze hebben waar ze 
bloed willen laten prikken. Ze kun-
nen kiezen voor de priklocatie die 
voor hen het gemakkelijkst te berei-
ken is. De resultaten van het bloed-
onderzoek, gedaan door het Artsen-
laboratorium Amstel en Meerlanden 
of door ATAL worden doorgegeven 
aan de Trombosedienst waar men 
onder controle is. Vervolgens krij-
gen de patiënten dan van de eigen 
Trombosedienst hun medicatie ad-
vies. Zoals op meerdere terreinen in 
de gezondheidszorg betreft het hier 
een concurrentiestrijd. Het is goed 
om te weten dat consumenten hun 
eigen afwegingen en keuzes kunnen 
maken. Het is aan de aanbieders van 
deze diensten om cliënten te over-
tuigen voor hen te kiezen. Maar dan 
wel met eerlijke argumenten en dui-
delijk makend dat het aan de cliënt is 
om te kiezen. ANBO Aalsmeer heeft 
dit kenbaar gemaakt aan zowel ATAL 
als aan het Artsenlaboratorium Am-
stel en Meerlanden. Zij hebben toe-
gezegd dit in hun voorlichting mee te 
nemen. Meer weten of vragen? Mail: 
afd.aalsmeer@anbo.nl of bel: 0297-
327731.

ingezonden

Helaas zijn per abuis vorige week oude 
kerkdiensten (12 i.p.v. 19 september) 
geplaatst. Excuses van de redactie.

Zondag 
26 september

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst, 
vg. Arno Post. (Afscheidsdienst 
Arno Post)

Alphakerk Amstelland. 
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst met Arjen Ra-
vensloot. Speciaal progr. voor de 
kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Dienst om 10u. en 16.30u. 
ds. J. Groenleer (Leiden). 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Zondag dienst om 
10u. met Ellen van Houten-Oranje. 
Extra collecte: ouderenwerk. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Zondag 10u. dienst met br. T. Stier, 
Harmelen. Bijbelstudie 20u. in Se-
ringenhorst, Parklaan 26a. 

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Zondag 10u. en 16.30u. dienst. 

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P. 
Prins. Dienst schrift en tafel. viering 
lopend.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst ds. E.J. Wester-
man. Avondmaalsviering. Organist: 
W. Spaargaren. Tevens 10u. dienst 
in Zorgcentrum met dhr. D.W. Voll-
muller, Aalsmeer.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg. 
ds. Z. de Graaf, Katwijk. H.A. Orga-
nist: R. Kooning.

Herv. wijkgemeente 
Eben Haëzer Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van 
Borsselenweg 116.
Zondag dienst om 10u. met ds. J.B. 
ten Hove, Katwijk aan Zee. 
Om 18.30u. ds. A. van Vuuren. 

, 

KERKDIENSTEN
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. Aparte bij-
eenkomst voor kinderen. Zondag 
10u. Samenkomst met spreker.

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. ds. P. Kleingeld, Maas-
sluis. 16.30u. dienst.

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 9u. Kloos-
terkapel, euch. viering met karme-
lieten. 
Om 10u. in Zorgcentrum Aelsmeer 
dienst olv parochianen. Zaterdag 
17u. in Kloosterhof dienst olv paro-
chianen. Par. Kudelstaart. Zondag 
om 10.30u. in Karmelkerk dienst olv 
parochianen. H. Post. Om 14.30u. in 
Karmelkerk Poolse dienst. 

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen dienst.
 
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Viering om 16.00 uur met past. J. 
Spaans. Koffie/thee na de dienst.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst, ds. J. Vrijhof, 
H.A. 10.30u. Plug & Pray. 18.30u. FF 
zingen.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. ds. R. Poesiat. H.A. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag 10.30u. dienst olv parochia-
nen. Met dames- en herenkoor.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 27 september om 20u. 
met ds. Ab Agtereek. 
 
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 



Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Gaffelstraat 10, het plaatsen van een schuur;
• Kudelstaartseweg 45, het wijzigen van een gevel;
• Kudelstaartseweg 217, het vergroten van de woning;
• Ophelialaan 230, het plaatsen van 2 noodlokalen.

Verleende bouwvergunningen

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage 
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Op grond van ar-
tikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen 
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• H. Buismalaan 8, het plaatsen van een dakkapel;
• Lijnbaangebied / Dorpshaven, het bouwen van 79 

eengezinswoningen.

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage 
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. 
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na 
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Am-
sterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 

• Zwarteweg (nabij Flora Holland), het plaatsen van een 
geluidsscherm.

Verzenddatum bouwvergunningen: 23 september 2010.

Ontheffingen ingevOlge de Wet Ruimtelijk ORdening

De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken 
tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer. Gedu-
rende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling 
zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schrif-
telijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van 
de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die bui-
ten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn 
zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling 
vergunningen en handhaving via telefoonnummer (0297) 387 698.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij 
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet 
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing 
van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen 
voor:
• Geerland 8 te Kudelstaart: het vergroten van de woning;
• Ophelialaan 181 te Aalsmeer: het vervangen van de garage.

vastgestelde paRtiële heRziening uitWeRking 
‘OOsteindeRWeg e.O. 2005 – uitWeRking dORpshaven 
– gebOuW f/g’ 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 3.9 a van de Wet ruimtelijke ordening en 
artikel 10 van het bestemmingsplan, met toepassing van artikel 3.6, 
lid 1, sub b en artikel 3.6 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, bij 
besluit van 28 september 2010 de partiële herziening uitwerking 
‘Oosteinderweg e.o. 2005 – uitwerking Dorpshaven – Gebouw F/G’ 
ongewijzigd hebben vastgesteld. Het besluit tot vaststelling ligt ter 
inzage van 1 oktober 2010 tot en met 11 november 2010. 

Plangebied
De partiële herziening van de uitwerking heeft betrekking op het 
plangebied ‘Dorpshaven – Gebouw F/G’ en is gelegen in de gemeente 
Aalsmeer op de hoek van de Burgemeester Kastelijnweg en de Oos-
teinderweg. 

Doelstelling
De ontwerp partiële herziening uitwerkingsplan ‘Oosteinderweg e.o. 
2005 – uitwerking Dorpshaven – Gebouw F/G’ heeft betrekking op 
het klein gedeelte van het project Dorpshaven. Het doel van het 
project is te komen tot de realisatie van woningbouw. Het geldende 
bestemmingsplan ‘Oosteinderweg e.o. 2005’ kent voor het gebied 
een uitwerkingsplicht met een bouwverbod, waar na uitwerking bin-
nen de uitwerkingsregels woningbouw is toegestaan. Op 21 februari 
2010 heeft het college van Burgemeester en wethouders het uit-
werkingsplan ‘Oosteinderweg e.o. 2005 – uitwerking Dorpshaven’ 
vastgesteld. De partiële herziening uitwerkingsplan past binnen de 
uitwerkingsregels. Deze herziening geeft de bouw- en gebruiksvoor-
schriften voor de bouw van begane grond verdieping van apparte-
mentengebouw F/G. Op de begane grond zijn parkeerplaatsen en 
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Officiële mededelingen
23 september 2010

gemeente aalsmeeR
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden afdeling 
Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30 tot 14.00 uur: 
vrije inloop. Op woensdag is de afde-
ling Dienstverlening open van 8.30 
tot 20.00 uur. Tussen 17.00 en 20.00 
uur is deze afdeling alleen open voor 
reisdocumenten, rijbewijzen, verhui-
zingen en uittreksels. Voor (her)in-
schrijvingen vanuit het buitenland en 
planning ondertrouw en huwelijkdata 
dient altijd in persoon een afspraak te 
worden gemaakt. Het gemeentehuis is 
op werkdagen telefonisch bereikbaar 
van 8.30 tot 17.00 uur.

WijkRaden
Heeft u vragen of wilt u informatie 
over de wijkraden? Kijk dan op www.
wijkraden-aalsmeer.nl

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 bestuurssecretariaat. Voor een 
afspraak met de burgemeester drs. 
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een 
afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de por-
tefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of 
uw gemeentegids.

fRaCtiespReekuuR
Twee keer per maand is het mogelijk 
om de fracties gezamenlijk te spre-
ken tijdens een fractiespreekuur, dat 
voorafgaand aan de fractievergade-
ringen plaatsvindt op de dinsdagen. 
Dit gesprek zal maximaal 15 minuten 
duren. Voor een afspraak dient u mi-
nimaal één week voorafgaand aan het 
spreekuur contact op te nemen met de 
griffie via griffie@aalsmeer.nl of via 
0297-387660. De volgende fractie-
spreekuren vinden plaats op 5 oktober 
en 19 oktober 2010.

OveRige lOketten en infORmatie 
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma  9.00-11.00 uur
wo  13.30-15.30 uur
vr  9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr  8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening Gemeente Uithoorn: 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297-513931.

CalamiteitentelefOOn
Bereikbaar buiten openingstijden en 
in het weekend. Bereikbaar via het 
hoofdnummer: 0297-381777.

gemeente-infO Op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.
aalsmeer.nl vinden. Kijk op de home-
page onder het kopje ‘actueel’ en ver-
volgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt u 
daar de gemeente-info’s van de afge-
lopen maanden raadplegen.

seRviCelijn
Voor al uw klachten en meldingen. 
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar: 
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten 
en/of meldingen worden door de ge-
meente Aalsmeer binnen 7 werkdagen 
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 mel-
ding is opgelost.

seRviCepunt beheeR en 
uitvOeRing pROvinCie 
nOORd hOlland
Voor al uw klachten over provinciale 
wegen en bruggen: 0800-0200 600 of 
mail naar infobu@noord-holland.nl.
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aanvRagen identiteitskaaRt vOOR 
kindeRen t/m 13 jaaR

Doordat in juni 2012 de bijschrijving van kinderen in het reisdocu-
ment van rechtswege komt te vervallen, kunnen kinderen t/m 13 
jaar een Nederlandse Identiteitskaart aanvragen voor € 8,95. Voor 
de aanvraag dient het kind zelf te komen en in het bezit te zijn van 
1 officiële pasfoto die aan de specifieke eisen die daaraan gesteld 
zijn, moet voldoen. Indien het kind reeds in het bezit is van een 
reisdocument of bijgeschreven staat in het paspoort van een ouder, 
dient dit document getoond te worden. Kinderen tot 12 jaar heb-
ben voor het aanvragen van een Nederlandse Identiteitskaart altijd 
schriftelijke toestemming van de gezaghebbende ouder(s) nodig.
let op: de maatregel van de overheid om personen van 14 jaar 
eenmalig een gratis identiteitskaart te verstrekken is per 1 ja-
nuari 2010 vervallen!!

gemeentegids 2011

Eind 2010 verschijnt de nieuwe gemeentegids van Aalsmeer. Deze 
uitgave wordt dit jaar verzorgd door uitgeverij De Kleine Media BV 
gevestigd te Schagen. Deze gids is de enige officiële gemeentegids 
die in opdracht van en in samenwerking met het gemeentebestuur 
wordt uitgegeven. De gemeentegids bevat voor alle inwoners van 
Aalsmeer belangrijke informatie en wordt daarom in de hele ge-
meente huis-aan-huis bezorgd. Bovendien krijgen alle nieuwe in-
woners deze gids in hun welkomstpakket en versturen wij het boek-
werkje regelmatig aan belangstellenden. Een gemeentegids is niet 
compleet zonder advertenties van gevestigde winkeliers, bedrijven 
en instellingen in Aalsmeer en omgeving. Immers ook zij zorgen 
voor informatie waaraan de inwoners behoefte hebben. 
de productie van de gemeentegids en de daarbij behorende 
advertentieacquisitie zal uitsluitend verzorgd worden door de 
kleine media bv.

paRtiCipatie- en COmmuniCatieaspeCten

In het kader van de uitvoering van de Basisregistratie Adressen en 
Gebouwen moeten alle ligplaatsen in de gemeente Aalsmeer op lo-
catie worden ingemeten en op kaart worden vastgelegd. In 2009 
heeft de inventarisatie van de permanente woonschepen reeds 
plaats gevonden en voor 2010 staan de woonschepen voor recrea-
tieve doeleinden gepland om te worden ingemeten.
Het College van B&W wil met klem hierbij benadrukken dat deze in-
ventarisatie niet te maken heeft met het gebruik van woonschepen 
maar dat de locatie van de ligplaatsen die worden ingenomen door 
de recreatieve woonschepen noodzakelijk zijn, in verband met de 
wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen.
De controleurs die in opdracht van de gemeente Aalsmeer deze 
werkzaamheden uitvoeren kunnen zich legitimeren. De inventarisa-
tie zal tot en met oktober 2010 uitgevoerd worden.

definitieve besChikkingen

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken 
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of 
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van 
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen 
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk 
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursor-
gaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat 
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de 
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behande-
ling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening 
gebracht.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend: De bomen 
mogen twee weken na publicatie gekapt worden, het is derhalve 
raadzaam om binnen twee weken bezwaar te maken.
• Oosteinderweg 102, 1 acer platanoides en 1 prunus
Datum verzending vergunning: 22 september 2010

Drank- en Horecawet
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Drank- 
en Horecawet de volgende drank- en horeca vergunning is verleend:
• Hoogvliet BV, Aalsmeerderweg 207.
Datum verzending vergunning: 20 september 2010.

WOningWet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan tussen 9.00-
11.30 uur worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handha-
ving, balie 6, tel. 0297-387698.

bergingen ten behoeve van de appartementen voorzien en kraagt 
een aantal meters uit ten opzichte van het bouwvlak zoals dit aan-
vankelijk in het uitwerkingsplan mogelijk is gemaakt.

Procedure 
Tegen de genomen beslissing kunnen belanghebbenden die het met 
het genomen besluit niet eens zijn, mits zij in de voorprocedure 
tijdig zienswijzen hebben ingediend en de belanghebbenden die 
niet verweten kunnen worden geen zienswijze te hebben ingediend, 
ingevolge artikel 8.2 lid 1 sub c van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro), binnen zes weken na deze kennisgeving, beroep instellen 
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. Op basis van artikel 3.9a lid 4 van de 
Wro, treedt de uitwerking van het bestemmingsplan in werking op 
12 november 2010.
De vastgestelde partiële herziening uitwerking met de daarbij be-
horende stukken, is in te zien bij de centrale balie op het gemeen-
tehuis, Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer. De openingstijden van de 
centrale balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 
14.00 uur (vrije inloop) en van 14.00 uur tot 17.00 uur ( op af-
spraak). Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur tot 
20.00 uur. Voor het overige is het plan in te zien op afspraak. Het 
plan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal bekendgemaakt en 
beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl.

mOnumentenveRgunning

De gemeente Aalsmeer is voornemens een monumentenvergunning 
af te geven voor het restaureren van de Dorpskerk (Rijksmonument), 
gelegen aan de Dorpstraat 13 in Aalsmeer. Het ontwerp besluit met 
bijbehorende stukken ligt met ingang van 24 september 2010 ge-
durende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Aalsmeer 
en bestaat voor belanghebbenden de gelegenheid, gedurende deze 
periode, een zienswijze in te dienen. 

teR inzage bij de afdeling dienstveRlening, Week 38

t/m 23 sep. Ontheffing sluitingstijd: Jongerencentrum N201 voor 
de nacht van 14 op 15 augustus 2010, tot 05.00 
uur;

t/m 24 sep. Evenementenvergunning: Step by Step op zaterdag 
16 oktober 2010;

t/m 1 okt. Verordening 1e wijziging tarieventabel 
legesverordening;

t/m 7 okt. Evenementenvergunning, feestweek van zondag 
5 t/m zaterdag 11 september 2010; Raadbesluit 
2010/10863 Kruising Hornweg/Legmeerdijk;

t/m 12 okt.  Kapvergunning Clematisstraat 15, 1 laburmum 
watereri Vossii en 1 x abies nordmanniana; Hornweg 
t.o. huisnr 322, 1 esdoorn, Johan Frisostraat 2, 2 x 
sorbus intermedia, Perron- zijde 14, 1 thuja plicata; 
Uiterweg 93, 1 esdoorn; Hornweg 175 2 x den; 
Kerkweg 21, 1 den; 

t/m 26 okt. Verkeersbesluit Mozartlaan;
t/m 27 okt. Kapvergunning: Violenweg 24, 1 ceder; Wilgenlaan 

19, 1 berk en 1 kastanje;
t/m 27 okt. Kapvergunning: Constantijnstraat 17, 1 cederden;
t/m 29 okt. Kapvergunning: A.H. Blaauwstraat 7, 1 sorbus, 1 

picea, 1 pinus; Azaleastraat 2, 1 salix;  Hornweg 
181, 1 naaldboom; Oosteinderweg 25, 1 conifeer;

t/m 2 nov. Kapvergunning: Geerland 8, 2 x pinus, 1 x cedrus, 2 
x berk, 1 x conifeer;

t/m 4 nov. Kapvergunning: Oosteinderweg 102, 1 acer 
platanoides en 1 prunes;

t/m 2 dec. Drank en Horecawet: Hoogvliet BV, Aalsmeerderweg 
207.

teR inzage bij de afdeling dienstveRlening, balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de 
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.

inzagetermijn tot vrijdag 8 oktober 2010
• Aalsmeerderweg 189, het vergroten van de woning en het 

bouwen van een berging. 

inzagetermijn tot vrijdag 29 oktober
• Ophelialaan 38, het bouwen van een garage.

inzagetermijn tot vrijdag 5 november 2010
• Geerland 8, het vergroten van de woning;
• Ophelialaan 181, het vervangen van de garage

sChiphOl
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het 
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt u 
contact opnemen met de het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS). 
BAS is bereikbaar op alle dagen van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 
of via info@mailbas.nl of website www.bezoekbas.nl
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Filmpje over gemeente op 
website www.aalsmeer.nl
Aalsmeer - Sinds donderdag 
17 september draait een filmpje 
(Aalsmeer, een bloemrijke gemeen-
te) over het werken bij de gemeente 
op de pas vernieuwde website www.
aalsmeer.nl. 

Ambtenaren aan het woord
In het filmpje komen ondermeer de 
receptioniste, de burgemeester, de 
bode en de archiefmedewerker aan 

het woord over hun werk bij de ge-
meente. Het filmpje is in april dit jaar 
opgenomen om de pas gekozen ge-
meenteraad een kort kijkje te geven 
in het vele werk en de verschillende 
mensen in het gemeentehuis. 
Vanaf nu kunnen alle Aalsmeerders 
het filmpje zien en ook een indruk 
krijgen van het werk en de mensen 
er achter in het Aalsmeerder ge-
meentehuis.

Hoge Dijk weer toegankelijk!
Aalsmeer - Afgelopen 17 juni heeft onderhoudsbedrijf Arthur Bon het asfalt 
van de Hoge Dijk opgeknapt en afgelopen maandag 20 september is de ‘be-
handeling’ herhaald. Dankzij sponsoring van diverse bedrijven en de reünie-
commissie zijn de papiercontainers weer bereikbaar voor iedereen die oud pa-
pier wil komen brengen. De containers staan op de Hoge Dijk, achter Oostein-
derweg 204. De ingang bevindt zich bij de Machineweg. 

Bestuurder onder invloed
Brandweer bevrijdt twee 
inzittenden auto te water 
Cruquius - In Cruquius vond op 
woensdagavond 15 september een 
eenzijdig ongeval plaats. Omstreeks 
20.00 uur kwam een auto met drie 
inzittenden terecht in de Ringvaart 
langs de Bennebroekerdijk. Eén van 
de gealarmeerde politieagenten 
ging bij aankomst direct te water en 
wist de auto te lokaliseren. 
De auto was inmiddels ‘kopje on-
der’ en door op het dak van de auto 
te blijven staan, waren brandweer-
mannen in staat om snel de twee 
nog in de auto verblijvende vrouwen 
te bevrijden. 
Zij werden ter plaatse door ambu-
lancemedewerkers gereanimeerd 
en zijn in zorgwekkende toestand 
naar ziekenhuizen in de regio ver-
voerd. Het gaat om twee vrouwen 
van 35 en 50 jaar uit Amsterdam. De 
bestuurder, een 38-jarige Haarlem-
mer, had kans gezien op eigen ge-

legenheid de auto te verlaten en op 
de kant te komen. Hij verkeerde in 
verwarde toestand en belemmerde 
het ambulancepersoneel hem goed 
te onderzoeken op letsel. Daarop is 
hij geboeid. 

Auto en rijbewijs in beslag
Daarnaast bleek hij onder invloed 
van alcohol te verkeren, waarop hij 
is aangehouden. Na het onderzoek 
in een ziekenhuis is de bestuurder 
voor nader onderzoek ingesloten in 
een politiebureau. Zijn rijbewijs is 
ingevorderd, zijn auto in beslag ge-
nomen en er wordt proces-verbaal 
tegen hem opgemaakt.
Waarom de man met zijn auto te 
water raakte is nog onbekend. 

De politie verzoekt getuigen van het 
ongeval zich te melden via telefoon-
nummer 0900 – 8844.

Kudelstaart - Op zaterdag 9 okto-
ber organiseert de jarige Antonius-
school een reünie. De feestdag voor 
alle oud-leerlingen is verdeeld in 
drie groepen. 
Van 11.00 tot 12.30 uur zijn de leer-
lingen van het eerste uur tot en met 
1955 welkom, van 13.00 tot 15.00 
uur worden de leerlingen uit de ja-
ren 1956 tot en met 1975 welkom 

geheten en van 15.00 tot 17.00 uur is 
het weerzien voor alle leerlingen uit 
het jaar 1976 tot heden. 

Opgave via website
Tevens staat er een gezellige af-
terparty op het programma in het 
Dorpshuis. 
Nog niet opgegeven? Het kan nog, 
via de website www.rkantonius.nl.

Reünie van de Antoniusschool
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AGENDA
Muziek/Cabaret/Film
Donderdag 23 september:
* Blitzz piano’s met entertainers uit 
Scheveningen. Marktstraat v/a 20u.
Vrijdag 24 september:
* Praamavond met dj Henk in de 
Praam, Zijdstraat vanaf 21u.
* Muziekfilm in Bacchus, Gerbe-
rastraat, start 21.30u. Open 21u.
* Alternatieve karaokeshow in N201, 
Zwarteweg vanaf 21u.
* Blitzz 4 Kidzz in Blitzz, Marktstraat 
van 19 tot 22u.
Zaterdag 25 september:
* Estafettemiddag met dj Dennis 
Janmaat in de Praam, Zijdstraat van 
16 tot 19u. Vanaf 21u. jaren 80’s-90’s 
Praamparty.
* Start cabaretseizoen met Jennifer 
Evenhuis en Marieke Visser in Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21u.
* Hardnoise in N201, Zwarteweg 
met dj-talent Crysis v/a 22u.
* Into the Groove met dj Feigo in De 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 22u.
Zondag 26 september:
* Jamsessie Plug & Play met Rob 
Taekema in The Beach, Oosteinder-
weg 247a van 15 tot 18u.
* Mr. Boogie Woogie Eric-Jan Over-
beek in Blitzz, Marktstraat v/a 19u.
Woensdag 29 september:
* Hip hop, r&b en reggae me zan-
gers Maikal en Gregory Pataca van 
band Postmen in Blitzz, Marktstraat 
vanaf 21u.
Donderdag 30 september:
* Optreden zangeres Ans Tuin en 
sjoelcompetitie vanaf 20u. in de 
Praam, Zijdstraat.
30 september-3 oktober:
* Toneelgroep Tobo brengt klucht 
‘Goeie buren’ in Noorddamcentrum, 
Bovenkerk. Alle avonden v/a 20.15u.
Vrijdag 1 oktober:
* Tango revisited met trio Picaresque 
in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
Zaterdag 2 oktober:
* Jubileumconcert Interkerkelijk 
koor Aalsmeer in Open Hofkerk, 
Ophelialaan. Aanvang: 20u.
* Ierse Folk van Harmony Glen in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
* Band Memphis live in Dorpshuis 
Kudelstaart. Aanvang feest 20.30u.

Exposities
Tot en met 17 oktober:
* Expositie ‘40 Jaar beelden van 
Miep Maarse’ in Het Oude Raad-
huis, Dorpsstraat. Open: donderdag 
tot en met zondag 14-17u. 
Op Kinderkunstzolder kinderteke-
ningen van nijlpaarden.
September:
* Expositie ‘Aalsmeer op de kaart’ in 
Historisch Centrum in Historische 
Tuin, ingang Praamplein.
25 en 26 september:
* Luchtoorlog en Verzetsmuse-
um Crash in fort Aalsmeer open. 
Aalsmeerderdijk 460. Zaterdag en 
zondag 11 tot 16u. 
* Historische tuin open, ingang 
Praamplein. Beide dagen van 13.30 
tot 16.30u.
* Watertoren laatste weekend open. 
Zaterdag en zondag 13-17u. Zon-
dag om 15u. optreden Brulboeien.
Tot eind oktober:
* Zeefdrukken van Tineke van Dijk 
bij Carla de Klerk, Zijdstraat.
2 en 3 oktober:
* Huiskamermuseum met Mokum 
Collectie open, Van Cleeffkade 12a. 

Zaterdag en zondag 12-17u.
Tot en met 14 november:
* Glaskunst van Katrin Maurer in 
galerie Sous Terre, Kudelstaartse-
weg, tegenover watertoren. Open 
zaterdag en zondag 13-17u. 

Diversen
Donderdag 23 september:
* Ouderensoos in ‘t Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 14u.
* Urker op bezoek bij PCOB in zorg-
centrum, Molenpad v/a 14.30u.
* Verhalenvertellers Gerard en Wim 
bij OVAK in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan vanaf 14u.
* Open avond over predikant in le-
ger bij Doopsgezinde gemeente, 
Zijdstraat vanaf 20u.
* Speelavond DES  in De Reede, Rij-
senhout. Aanwezig: 19.30u.
* Kienavond Supportersvereniging 
in Dorpshuis Kudelstaart, 20.30u.
Vrijdag 24 september:
* Verkoop Rode Kruis bij AH op 
Praamplein van 9 tot 17u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Koppelkaarten bij RKAV in kantine 
Beethovenlaan vanaf 20.15u.
* Klaverjassen bij VZOD in kantine 
Wim Kandreef, Kudelstaart, 20u.
Zaterdag 25 september:
* Rondrit militaire voertuigen. Start 
10.30u. bij Crash in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug. Terug 14.30u.
* Kinder- en dameskledingbeurs in 
Dorpshuis Kudelstaart, 12-14.30u.
* Familie zeskamp op nationale bu-
rendag, wijkraad Stommeer, bij 
N201, Zwarteweg, 12-16u.
* Alternatieve verenigingsmarkt 
in Ontmoetingskerk Rijsenhout 
met shantykoor, modeshow. line-
dancers en veel kramen, 13-16u.
* Veiling op Historische Tuin, ingang 
Praamplein om 15u.
Zondag 26 september:
* Vogelbeurs in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan van 10 tot 13.30u.
Maandag 27 september:
* Planten- en vissenveiling bij Vi-
va Aquaria in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan vanaf 20u.
* Speelavond bv Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 28 september:
* Koffie-ochtend in ‘t Baken, Sport-
laan van 10 tot 11.30u.
* Koffie-ochtend voor vrouwen in 
Irene, Kanaalstraat vanaf 10u.
Woensdag 29 september:
* Oost-Inn in De Mikado, Cath. 
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
* Breek in de week in de Praam, 
Zijdstraat met spijkerslaan, darten, 
pokeren, dobbelen en kaarten.
Donderdag 30 september:
* Speelavond buurtver. Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Vrijdag 1 oktober:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
Zaterdag 2 oktober:
* Kinderkledingbeurs in De Reede, 
Rijsenhout. Verkoop 12.30-14u.

Vergaderingen
Donderdag 23 september:
* Beraad en Raad in raadzaal, ge-
meentehuis vanaf 20u.
Maandag 27 september:
* Vergadering wijkraad De Dorper in 
Crown Business Studio, ingang Van 
Cleeffkade 15. Aanvang: 19.30u.
Woensdag 29 september:
* Ledenvergadering CDA met Twee-
de Kamerlid Haersma Buma in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.

Plug & Play in The Beach
Aalsmeer - Op zondag 26 septem-
ber start alweer het vierde seizoen 
Plug & Play in The Beach. Plug & 
Play biedt zangers en zangeressen, 
bandjes de mogelijkheid op het po-
dium in de bar van The Beach hun 
muzikale talent kunnen vertonen 
aan een breed live publiek. Gastheer 
van Plug & Play is Rob Taekema. 
Rob Taekema is een begaafd gita-
rist en zanger, die in de jaren ’80 on-
der meer met de Nederlandse funk-
formatie Fruitcake verschillende hits 
scoorde in binnen- en buitenland. 
Met ruim 30 jaar ervaring als band-
leader begeleidt Rob het muzikaal 
talent op het podium in The Beach. 

Wil je als muzikant of band verze-
kerd zijn van een plekje tijdens Plug 
& Play, stuur dan een mailtje aan in-
fo@beach.nl Let op! Schrijf je wel in, 
want bij een grote opkomst krijgen 
de bands,  zangers en zangeressen 
die zich ingeschreven hebben, voor-
rang om op te treden. 
Speel je zelf geen instrument of zing 
je zelf niet, maar ben je benieuwd 
naar de verrichtingen van muzi-
kaal talent uit de regio, kom dan ge-
rust eens luisteren en laat je verras-
sen! Plug & Play in The Beach aan 
de Oosteinderweg 247a begint om 
15.00 uur en eindigt rond 18.00 uur. 
De entree is gratis!

In cultureel café Bacchus zaterdag
2 Talentvolle dames openen 
KCA cabaretseizoen
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
25 september start het KCA-caba-
retseizoen met  een dubbel optre-
den van Jennifer Evenhuis en Ma-
rieke Visser. Jennifer Evenhuis  stu-
deerde in 2004 af aan de theater-
kade in Amsterdam en zoekt sinds-
dien als theatermaker naar haar ul-
tieme theatervorm (iets tussen ca-
baret en klassiek toneel in). In sei-
zoen 06/07 speelde zij bij de come-
dytrain en behaalde de finale van de 
Comedy Award. Ze toerde met girls-
comedy Night door het hele land. 
Met ‘Hoe moeilijk kan het zijn’ be-
haalde zij de finale van het Cama-
retten festival. Marieke Visser won 
de persoonlijkheidsprijs van het Ca-

baret festival Camaretten. Met haar 
programma ‘Maar dan heb je ook 
wat’ toert zij nu langs de kleine the-
aters. Het is eigenlijk heel simpel: 
De buurvrouw kan het, en je colle-
ga’s. De kaasboer; en die gebruinde 
aerobicslerares op de sportschool 
kan het ook. Natuurlijk weet Marie-
ke dat ze koffie moet aanbieden als 
de meteropnemer langs komt. Maar 
hoeveel koffie? En wanneer? 
De voorstelling begint 25 septem-
ber om 21.00 uur in cultureel café 
Bacchus in de Gerberastraat. Kaar-
ten zijn te reserveren via www.cultu-
reelcafebacchus.nl of telefonisch via 
342657 na 18.00 uur. De entree be-
draagt 10 euro. 

Overtreffende Hardnoize 
in de N201 zaterdag
Aalsmeer - N201 heeft de afgelo-
pen editie bewezen dat het klaar is 
voor geslaagde harde feesten. 31 
juli Was daarom een dag om nooit te 
vergeten. Daarom organiseert N201 
aanstaande zaterdag 25 septem-
ber een nieuwe editie van Hardnoi-
ze, en gaat nog een stapje verder. 
N201 heeft de missie om de vorige 
editie van Hardnoize te overtreffen. 
Daarom zullen niet alleen regiona-
le talenten als Jor-D, Rosko, Thos-
ba en Revolver het publiek meene-
men naar een nieuwe dimensie met 
de hardste en rauwste Hardstyle en 
Hardcore van dit moment, maar no-
digt N201 ook Crypsis uit, één van 
de meest gewilde artiesten van dit 
moment. Het moge duidelijk zijn dat 
dit een avond wordt waar de ‘hard’ 
in hardstyle’ een geheel nieuwe be-
tekenis gaat krijgen. DJ en produ-
cer talent Crypsis is ontdekt door 
hardstyle legende Luna. Crypsis z’n 
passie, talent en visie op de harde 

muziek fascineerde Luna en resul-
teerde in de krachtige samenwer-
king op het label Minus is More. 
Crypsis laat zien dat hij veel meer 
dan een talent is en eiste zijn top-
positie. Optredens op Hard Bass, In 
Qontrol, Bassleader en Decibel zijn 
slechts kleine greep van de sterk-
te van deze man. Crypsis z’n num-
mers zijn rauw en hard, precies wat 
de organisatie zoekt voor een feest 
als Hardnoize.N201 is de afgelo-
pen zomer omgetoverd tot een waar 
beukpaleis waar menig liefhebber 
los kan gaan op het zuiverste en 
hardste geluid van Aalsmeer en om-
streken. Ook luistert de N201 graag 
naar haar bezoekers en is de zaal 
voorzien van goede ventilatie, zodat 
je hoofd koel blijft tijdens een nacht 
intensief feesten. De zaalvan het 
jongerencentrum aan de Zwarte-
weg is open om 22.00 uur en de en-
tree is 7,50 euro. Meer info op www.
n201.nl en www.hardtraxx.nl

Publiek geniet van foto’s 
en muziek in Bacchus
Aalsmeer - Tijdens de jaarlijkse 
kunstroute had cultureel café Bac-
chus aan de Gerberastraat zich 
weer getransformeerd tot een ge-
likte expositieruimte en concertzaal. 
Op het leeggemaakte balkon werd 
fotografisch werk getoond van Birgit 
Matschullat en van Reinoud Staps. 
Het werk van de twee totaal ver-
schillende fotografen zorgden voor 
de nodige discussie bij de bezoe-
kers. Waren de kleuren nu wel of 
niet mooi en was dat korrelige va-
ge nou alleen maar kunstzinnig ge-
doe of was het echt mooi. Behalve 
op het balkon was het dit weekend 
ook feest op het podium, want naast 
Lonneke Tausch met haar accorde-
on brachten Kaaijk en Co met ver-
ve hun liederen met theatraal rand-
je ten gehore, hetgeen op de nodi-
ge bijval van het publiek kon reke-
nen. Hoogtepunt op de vroege za-
terdagavond was het optreden van 
Dark Rosie. Zangeres Miranda heeft 
er in Aalsmeer weer een schare fans 
bij, want na de eerste set zat er een 
muisstil en betoverd publiek in Bac-
chus. Op zondagmiddag gebeurde 
hetzelfde tijdens een soort Jazz Jam 
met unieke samenstelling. Zangeres 
Simone Honijk begeleid door onder 
andere Robbert Tuinhof op saxo-
foon en Dick Vink op piano zong de 
sterren van de hemel en werd daar-

bij geweldig begeleid. Hier speelden 
vijf mensen op een podium die el-
kaar soms nog nooit eerder hadden 
gezien. Na drie bijzondere sets was 
het genoeg en kon het publiek te-
vreden naar huis wederkeren. Bac-
chus kan terugzien op een prach-
tige kunstroute en heeft veel zin in 
het komende culturele seizoen. 

Vrijdag muziek documentaire
Bacchus toont aanstaande vrijdag 
24 september een documentaire 
met veel muziek over een concert 
uit het midden van de jaren zeven-
tig. Helaas mag niet in details getre-
den worden wat betreft de inhoud 
van de film, omdat stichting Vide-
ma de vertoningsrechten op video-
fims bewaakt en van mening is dat 
het culturele café niet over de juis-
te vergunning beschikt. Het is mo-
gelijk vriend van Bacchus te worden 
en via facebook de filmtrailer in te 
zien. De muziekdocumentaire be-
gint om 21.30 uur, zaal open vanaf 
21.00 uur, en de toegang bedraagt 
3,50 euro. Alvast een notitie waard: 

Op vrijdag 1 oktober brengt het trio 
Picaresque tangomuziek van de Ar-
gentijnse componist Astor Piazzol-
la en zaterdag 2 oktober klinkt Ierse 
Folkmuziek in Bacchus van de Har-
mony Glenn.

Into the groove met dj Feigo
Aalsmeer - Even lekker ontsnap-
pen aan de drukte en genieten in De 
Oude Veiling met lounge en nu-jazz 
van dj Feigo! Dat kan aanstaande 
zaterdagavond 25 september met 
Into the groove. Genieten van een 
hapje en een drankje met ontspan-
nende muziek. Dj Feigo draait op 

deze avond de lekkerste Lounge en 
Nu-Jazz. Deze muzieksoorten zijn 
momenteel erg populair en zeer ge-
schikt om even lekker te relaxen (of 
te swingen) na een drukke week! In-
to the groove begint rond 22.00 uur 
in de Oude Veiling in de Marktstraat 
en de entree is gratis.

Estafettemiddag en Breek 
in de week in de Praam
Aalsmeer - Weer van alles te doen 
is er de komende week in dansca-
fé de Praam in de Zijdstraat. Vrij-
dag 24 september wordt een dans-
avond georganiseerd met achter de 
knoppen dj Henk. Zaterdag presen-
teert de Praam van 16.00 tot 19.00 
uur weer de estafettemiddag met dit 
maal dj Dennis Janmaat. 
Voor de jeugd is de Kidsboetsclub 
geopend. ‘s Avonds wordt een jaren 
tachtig en negentig party gehouden. 
De gelegenheid ook om de laatste 
consumptiebonnen van de feest-
week op te maken. En woensdag 
29 september zijn liefhebbers van 
actie welkom voor de Breek in de 
week met spijkerslaan, darten, po-
keren, dobbelen, kaarten en onder 
andere bierpulheffend. Donderdag 
30 september gaat de sjoelcompeti-
tie vanaf 20.00 uur weer verder en is 
de aftrap van ‘Live in de Praam’ met 
als eerste een live-optreden van de 
zangparel uit de Jordaan: Ans Tuin. 

Tijdens het vaste donderdagpro-
gramma zullen vele bekende en 
minder bekende artiesten langs ko-
men in de Praam. Onder andere zijn 
Gerry Holland, Devon Schimmel en 
Sasja Brouwers geboekt.

Kienavond bij 
de Supporters
Kudelstaart - Aanstaande don-
derdagavond 23 september organi-
seert de Supporters Vereniging Ku-
delstaart de eerste kienavond van 
het nieuwe seizoen met vele mooie 
prijzen. Veertig fantastische prijzen 
liggen te wachten op een nieuwe 
eigenaar. Wie het snelst zijn kien-
blaadje vol heeft mag als eerste 

een keuze maken uit de vijf fantas-
tische prijzen die in elke ronde te 
winnen zijn. Na vier ronden komt er 
een pauze om even te genieten van 
een kopje koffie of een drankje.  Als 
de acht ronden gespeeld zijn, komt 
de knaller van deze avond, een su-
perprijs met een waarde van onge-
veer 125 euro. Dus ook voor u deze 
avond de kans om een of meerde-
re prijzen mee naar huis te nemen. 
Komt u ook gezellig kienen in het 
dorpshuis van Kudelstaart? De aan-
vang is 20.30 uur.

Dames-, kinder- en baby-
kledingbeurs zaterdag
Kudelstaart - Aanstaande zaterdag 
25 september is er weer een kin-
der- én dameskledingbeurs in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. Het be-
treft kinderkleding vanaf maat 140 
en speelgoed alsmede dameskle-
ding vanaf maat 36 tot en met ex-
tra large. 
Op zaterdag 9 oktober wordt vervol-
gens de baby- en kleuterkleding-
beurs gehouden, uiteraard ook in 
het Dorpshuis. Hier betreft het ba-
by- en kleuterkleding vanaf maat 
56 tot en met maat 134, speelgoed 
en baby gebruiksartikelen, alsme-
de positiekleding. Voor alle beur-
sen moet de kleding schoon, héél 

en niet ouderwets zijn. De inbreng 
is maximaal 20 stuks kleding voor 
de dameskledingbeurs en maximaal 
15 stuks speelgoed. Om teleurstel-
ling te voorkomen is het noodzake-
lijk, dat de inbrengers een nummer 
aanvragen bij één van de dames van 
de organisatie. Voor de in- en ver-
koop geldt een 10% regeling. 
Inbrengen kan in de ochtend van 
8.30 tot 9.00 uur, verkoop vindt van 
12.00 tot 14.30 uur plaats en het uit-
betalen staat gepland tussen 17.00 
en 17.30 uur. Voor meer informatie 
en het opvragen van een nummer: 
0297-323072, 0297-360942 of 0297-
329337.

Blitzz4Kids en mr. Boogie 
Woogie live in Blitzz
Aalsmeer - Iedere donderdag is er 
Blitzz pianos met entertainers uit 
Schevingen in de club in de Markt-
straat. Vanaf 20.00 uur nemen de 
muzikanten plaats op het podium 
en spelen nummers die het publiek 
graag wil horen. Roep het om of le-
ver een briefje in. Aanrader: Van te 
voren thuis even titels en namen be-
denken! 
Vrijdag 24 september wordt voor 
de eerste maal na de zomer Blitzz 
4 Kidzz gehouden. De mogelijkheid 
voor de jeugd om kennis te komen 
maken met uitgaan. Er komt een dj 
en natuurlijk zijn de drankjes al-
coholvrij. Van 19.00 tot 22.00 uur 

is jeugd welkom en de entree be-
draagt 10 euro all in. Om 23.00 uur 
begint vervolgens de dance classics 
avond voor volwassenen. De entree 
is, net als tijdens Blitzz pianos, gra-
tis. Hits van toen en nu gaan klin-
ken op zaterdagavond 25 septem-
ber vanaf 23.00 uur en ook dit party 
café is gratis te bezoeken. 
Na The Bitterballs afgelopen vrijdag 
is er aanstaande zondag 26 septem-
ber weer live-muziek in Blitzz. Pia-
nist en zanger Eric-Jan Overbeek, 
mr. Boogie Woogie, komt optreden. 
The hardest working man in Boogie 
Land gaat vanaf 19.00 uur van zich 
laten horen. Mis het niet!

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

nIEUW: GATT MIxErS
5, 6 Of 8 kAnAlEn

v/A E 58,-

AAnbIEdInG: STAGG 
GITAArSTATIEf E 10,95

AkOESTISCHE GITAAr
rICHWOOd

 E 134,-

GITAAr 
AkkOOrdEnGIdS 

E 8,50
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Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen. 

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk 
en Inkomen en het Loket Wonen, 
Welzijn en Zorg. 

openingstijden inloopspreekuur 
cluster Werk en inkomen 
Aalsmeer en Uithoorn 
ma. 9.00-11.00 uur 
wo. 13.30-15.30 uur 
vr. 9.00-11.00 uur 

telefonisch spreekuur 
cluster Werk en inkomen 
Aalsmeer en Uithoorn 
ma. t/m vr. 9.00-11.00 uur. 
tel. (0297) 51 32 55 

openingstijden inloopspreekuur 
loket Wonen, Welzijn en Zorg 
Aalsmeer 
ma. t/m vr. 9.00-13.00 uur 

openingstijden inloopspreekuur 
loket Wonen, Welzijn en Zorg 
Uithoorn 
ma. t/m vr. 8.30-12.30 uur 

telefonisch spreekuur 
loket Wonen, Welzijn en Zorg 
Aalsmeer en Uithoorn 
ma. t/m vr. 9.00-12.30 uur. 
tel. (0297) 51 31 31

telefoonnummer 
cluster WoZ/belastingen 
Aalsmeer en Uithoorn 
tel. (0297) 38 75 30 

Wet tegemoetkoming chronisch zieken 
en/of gehandicapten (Wtcg)
De Wtcg geldt sinds 1 januari 2009 en is 
in de plaats gekomen van de fiscale rege-
ling buitengewone uitgaven. Met deze wet 
richt de overheid zich op chronisch zie-
ken en gehandicapten die extra zorgkos-
ten maken. Of een tegemoetkoming wordt 
verstrekt, is afhankelijk van de persoonlij-
ke situatie.

Voor wie is de Wtcg? 
Met ingang van 2010 zijn er twee nieuwe 
doelgroepen die recht hebben op een te-
gemoetkoming. Voor deze groepen regi-
streren gemeenten de gegevens. Het gaat 

om mensen die voldoen aan een van of 
beide onderstaande criteria, op basis van 
een beschikking uit de Wmo.

 Gebruikers van huishoudelijke hulp via 
een persoonsgebonden budget (Pgb-
HbH). Voorwaarde is dat zij een be-
schikking hebben voor 26 weken of lan-
ger in het tegemoetkomingsjaar voor 
één of meer uur huishoudelijke hulp in 
de week. 

 Gebruikers van rolstoelen (manueel en 
elektrisch) die op basis van de Wmo zijn 
verstrekt. Het betreft alle gebruikers die 
op 31 december van het tegemoetko-

mingsjaar een rolstoel in gebruik had-
den, en mensen die in het tegemoetko-
mingsjaar een beschikking kregen voor 
gebruik van een rolstoel.  

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) 
is de instantie die de tegemoetkomingen 
uitkeert dan wel verrekend met de eigen 
bijdragen die u betaalt voor huishoudelij-
ke verzorging.

Wilt u meer weten over de Wtcg? 
In de Loketten Wonen, Welzijn en Zorg lig-
gen folders die u kunt ophalen.

Op donderdag 7 oktober vindt van 14.00 tot 
20.00 uur de achtste editie plaats van de 
Landelijke Banenmarkt. Alle Werkpleinen 
en vestigingen van UWV WERKbedrijf zijn 
die dag de ontmoetingsplek voor werkzoe-
kenden en werkgevers. Ook op het Werk-
plein Amstel-Venen in het gemeentehuis van 
Amstelveen zal de Landelijke Banenmarkt 
plaatsvinden. De Landelijke Banenmarkt is 
de gelegenheid voor werkgevers en werk-
zoekenden om zich aan elkaar te presen-
teren. U bent van harte uitgenodigd om als 
werkgever uw ideeën en activiteiten met ons 
te delen. Voor werkzoekenden is dit een gra-
tis evenement en een uitstekende mogelijk-
heid om kennis te maken met verschillende 
sectoren. Bent u geïnteresseerd? Kijk voor 
meer informatie op www.werk.nl.

Promotietour inburgering in de 
gemeente Aalsmeer en Uithoorn
Woensdag 15 september heeft het sa-
menwerkingsverband van de gemeente 
Aalsmeer en Uithoorn (de G2) de inburge-
ring in beide gemeenten gepromoot. Moge-
lijk heeft u het gezien, want een rijdend bill-
board (vrachtwagentje) en een fiets met een 
campagne uiting (promotiefiets) was te zien 
op de markt van Uithoorn en in de winkelcen-
tra van Aalsmeer. Daarnaast zijn er folders 
uitgedeeld. Wethouders Ad Verburg (ge-
meente Aalsmeer) en Maarten Levenbach 
(gemeente Uithoorn) hadden de eer om met 
de promotiefiets rond te rijden. 

Sinds 1 januari 2007 kennen we in Neder-
land de verplichte inburgering. Dit jaar is het 
ook mogelijk om vrijwillig in te burgeren. In 
Aalsmeer en Uithoorn wonen veel mensen 
in de doelgroep ‘vrijwillige inburgeraar’. Bei-
de wethouders vinden inburgeren ook be-
langrijk. Zowel verplichte als vrijwillige inbur-
geraars leren de Nederlandse taal en hoe zij 

in Nederland met elkaar leven. Dit bevordert 
de integratie.  

De afdeling Werk en Inkomen van het sa-
menwerkingsverband van de gemeen-
te Aalsmeer en Uithoorn verzorgt de in-
burgering voor beide gemeenten. In 2010 
heeft het samenwerkingsverband in totaal 
140 inburgeringstrajecten aangeboden, 60 
in Aalsmeer en 80 in Uithoorn. Ondanks de 
aangekondigde bezuiniging door het kabi-
net wil het samenwerkingsverband het in-
burgeren blijven promoten. Het spreken van 
de Nederlandse taal en het begrijpen van de 
Nederlandse cultuur zorgt ervoor dat ‘nieu-
we’ Nederlanders sneller kunnen meedoen 
in de samenleving. 

Heeft u vragen over inburgering, neem dan 
contact op met de afdeling Werk en Inko-
men. Zij zijn iedere werkdag bereikbaar tus-
sen 9.00 en 11.00 op telnr. (0297) 513133. 

Sluiting gemeentehuis 
Uithoorn 8 oktober

op 8 oktober aanstaande is het ge-
meentehuis in Uithoorn voor het 
publiek gesloten. op die dag ko-
men de inloopspreekuren voor 
Werk en inkomen én het loket Wo-
nen, Welzijn en Zorg in Uithoorn te 
vervallen. Het telefonisch spreek-
uur van Werk en inkomen komt ook 
te vervallen. U kunt wel het loket 
Wonen, Welzijn en Zorg telefonisch 
tussen 9.00-12.30 uur op nummer 
0297 513131 bereiken. De inloop-
spreekuren van Werk en inkomen 
en het loket Wonen, Welzijn en 
Zorg in het gemeentehuis Aalsmeer 
vinden wel gewoon plaats.

De landelijke 
Banenmarkt op het 
Werkplein Amstel-Venen
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Brulboeien in watertoren 
Aalsmeer - Het is al weer enige tijd 
geleden dat het Aalsmeerse shanty-
koor De Brulboeien in het openbaar 
in Aalsmeer is opgetreden. Maar 
denk niet dat de zangers en muzi-
kanten  hebben stilgezeten. Op me-
nig huwelijksjubileum en bijzonde-
re verjaardag waren De Brulboei-
en van de partij. Ook bij verschil-
lende Verzorgingstehuizen werden 
de zeemansliedjes enthousiast op-
gevoerd, zeer tot genoegen van het 
aanwezige publiek. Na de Sail para-
de langs het Noordzeekanaal traden 

ze op voor de Caravan- en Camper-
leden van de ANWB en  bij de West-
einder havendagen klonken de be-
kende en onbekende zeemanslied-
jes door de loods bij Piet Huis. Aan-
staande zaterdag 25 september om 
14.00 uur  zal het koor optreden ter 
gelegenheid van de verenigingsdag 
in Rijsenhout in of bij de Ontmoe-
tingskerk, tegenover dorpshuis De 
Reede. Op zondag 26 september zal 
het koor vanaf 15.00 uur van zich la-
ten horen zijn in de watertoren van 
Aalsmeer. 

Foto: www.fotostudioEnjoy.nl

Het huis annex kantoor van Terra Nova in 1905.

Honderd jaar ‘Koninklijke’ 
Terra Nova in Oud Nuus
Aalsmeer - Het septembernummer 
van Oud Nuus is uit. Het historisch 
kwartaaltijdschrift van de stichting 
Oud Aalsmeer biedt weer vele in-
teressante verhalen. Extra aandacht 
voor Aalsmeers oudste kwekerij, 
Terra Nova, dat vorige maand vier-
de dat het sinds 100 jaar het pre-
dikaat ‘Koninklijke’ mag voeren. De 
kwekerij aan de Uiterweg werd in 
1837 gesticht door Willem Keessen. 
73 jaar later, op 12 augustus 1910, 
werd het bedrijf ‘Koninklijke Kwe-
kerij Terra Nova, W. Keessen Jr. en 
Zonen CV’. Achter-achterkleinzoons 
van de stichter, Aldert (49) en Wil-
lem Keessen (46), zetten het fami-
liebedrijf tot op de dag van heden 
voort. In Oud Nuus een interview 
met beide Buurtse kwekers, omlijst 
met unieke historische foto’s. In het 
historisch tijdschrift ook een arti-
kel over de Oosteinderpoel vroeger 
en nu. Aan het einde van de negen-
tiende eeuw ging de jonge Amster-
damse onderwijzer Eli Heimans een 
dagje varen op de Oosteinderpoel. 
“Riet, riet en anders niet”, schrijft 
hij in het boekje ‘Door het rietland’, 
dat in 1896 verschijnt. Medeauteur 
is zijn vriend Jac. P. Thijsse. Aan de 
hand van hun  beschrijvingen wordt 
in Oud Nuus gekeken naar de huidi-
ge situatie van dit natuurmonument 
in Aalsmeer-Oost. 
Bijna een eeuw geleden werd in 

Aalsmeer een afdeling van het Re-
ligieus Socialistisch Verbond opge-
richt, zo blijkt uit een ander artikel 
in Oud Nuus. Geen politieke partij, 
maar een organisatie die zich ten 
doel stelde de socialistische idealen 
onder de bevolking te verbreiden. 
Hiertoe werden onder meer lezingen 
en alternatieve kerkdiensten gehou-
den. Op voorspraak van de Doops-
gezinde predikant Barthel, kon het 
Verbond op zondagavond over de 
kerk in de Zijdstraat beschikken. 
Het liep niet bepaald storm en na 
vijf jaar werd het verbond al weer 
opgeheven. In het tijdschrift voorts 
een nieuwe reeks anekdotes, dit 
keer over onder meer Café Cardol 
op de hoek van de Bennebroeker-
weg en Leimuiderdijk in Rijsenhout 
en de overzet aan het einde van de 
Uiterweg. Ook een nieuwe afleve-
ring van de serie ‘Kaarten van Rijn-
land’ en een verhaal over de ge-
schiedenis van de Brandewijnsloot. 
Oud Nuus is voor 4,50 euro verkrijg-
baar in de plaatselijke boekhan-
del. Voordeliger bent u uit als u do-
nateur wordt van de stichting Oud 
Aalsmeer. Dan krijgt u voor 15 eu-
ro vier keer per jaar Oud Nuus auto-
matisch thuis bezorgd. U kunt zich 
als donateur aanmelden bij Annigje 
Leighton-van Leeuwen, Mijnsheren-
weg 60a, 1433 AT, Kudelstaart; tele-
foon: 0297-323553. 

Regen, maar ook zon tijdens 
Future Weekend Festival
Rijsenhout - Voor de tweede maal 
vond afgelopen vrijdag 17 en zater-
dag 18 september het ‘We are the 
Future Festival’ plaats op het terrein 
aan het Konnetlaantje. 
Vrijdag werd een bandjesavond ge-
organiseerd met optredens van 
de formaties King Pelican, Blood, 
Sweat & Kiers en de Rijsenhoutse 
Hucksters. Met veel licht en lichtef-
fecten was het festivalterrein aan-
gekleed, maar vrijdag gooide het 
weer roet in het eten. Het regende 

en het was koud. Toch was nog aar-
dig wat publiek op de bands afge-
komen. De volgende dag, zaterdag 
18 september, werd de jeugd ge-
trakteerd op de beste house-, tech-
no- en urban tracks van dit moment 
met achter de draaitafels beken-
de namen als Vato Gonzalez, Dyna 
en Kenneth G. Het weer werkte wel 
mee, het was droog en er kon heer-
lijk gedanst worden. Veel bezoekers 
mochten verwelkomt worden. Een 
geslaagd weekend!

Aalsmeer - Op zondag 26 sep-
tember organiseert Vogelvereni-
ging Aalsmeer een grootse vogel-
beurs in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3. De beurs is 
open van 10.00 tot 13.30 uur en de 
entree bedraagt 50 cent voor ieder-
een die komt kijken. Wie vogels wil 
verkopen, betaalt 1,20 euro. Iedere 
vogelliefhebber is welkom om vo-

gels te kopen, verkopen te ruilen of 
rond te kijken en vragen te stellen 
over vogels, voedsel en huisvesting. 
Handelaren zijn aanwezig (alleen 
op uitnodiging) met diverse soor-
ten vogels, zoals tropische vogels, 
kanarie’s en kromsnavels. Er is ook 
een handelaar aanwezig met diver-
se soorten voer, zoals zaden, zaad-
mengsels, meelwormen.

Vogelbeurs in Hornmeer

Vrijdag Karaokeshow in N201
Aalsmeer - Vrijdag 24 september 
wordt weer een alternatieve karaoke 
show in de N201 gehouden. Geheid 
weer een hoop tenenkrommende, 
maar ook opmerkelijke optredens 
van iedereen die normaal gespro-
ken vóór het podium staat, maar de-
ze avond de kans krijgen om zélf op 
het podium te staan. Alles mag: Van 
Andre Hazes tot Slayer, het maakt 
niet uit. Inschrijven kan bij de dj, 
die een lijst heeft liggen met aller-
lei songs waaruit gekozen kan wor-
den. Je mag alleen of samen met je 

vrienden het podium op! Na afloop, 
maar ook tussen de optredens door 
is er altodisco met alle vette alter-
natieve hits van vroeger en nu, dus 
het wordt vrijdag alweer gezellig in 
het jongerencentrum aan de Zwar-
teweg. 
Als je vooraf al verzoeknummers 
hebt kun je die vast mailen naar in-
fo@n201.nl. Er zal geprobeerd wor-
den de nummers aan de keuzelijst 
toe te voegen. 
De zaal is open om 21.00 uur en de 
entree is gratis.

Peurliederen van Dippers 
bij lancering Nieuw NAT
Aalsmeer - Afgelopen Zondag 19 
september vond in de Oude Veiling 
de lancering plaats van het hersft-
nummer van het digitale tijdschrift 
Nieuw NAT. Het internet magazine 
gaat dit keer over muziek met on-
der andere een verhaal van Pierre 
Tuning over jazz, is Nico de Groot, 
de man achter de klassieke muziek-
serie van KCA, geïnterviewd, vertelt 

zanger Jan Lelivelt wat muziek met 
hem doet en komen de muzikan-
ten Hanneke Maarse, Hans Mille-
naar en Leen Mulder aan het woord. 
De presentatie werd geopend door 
De Dippers die samen met accor-
deonist Cor Trommel op een drie-
tal peurliederen trakteerden. Nieuw 
NAT is te lezen via www.nieuwnat.
nl.

Zaterdag negende Red Ball Express
Rondrit militaire voertuigen 
start bij Crash Museum
Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 organiseert op zaterdag 25 
september in samenwerking met 
Keep Them Rolling de negende Red 
Ball Express onder de titel ‘From Fall 
to Victory’. Tientallen voertuigen uit 
de Tweede Wereldoorlog rijden on-
der meer door Haarlemmermeer en 
het Groene Hart van de Randstad 
langs historische plaatsen. Dit jaar 
staan het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog, nu 70 jaar geleden, 
en de beëindiging er van in 1945 
centraal in de route die de organi-
satie heeft samengesteld. De route 
komt onder meer langs de plek bij 
Nieuwkoop waar de Fokker DXXI nr. 
229 is neergestort op 13 mei 1940. 
Dit toestel werd in 1993 door Crash 
geborgen en de reconstructie die 
daarvan is gemaakt is nu het abso-
lute topstuk van het museum in mi-
litair historisch opzicht. Ook wordt 
gereden langs plaats bij Nieuw-
koop waar wapens, medicijnen en 
ander belangrijk materiaal voor ver-
zetsgroepen werd gedropt. Op een 
van die plaatsen kwam op 10 maart 
1945 met de wapencontainers ook 
geheim agente Jos Gemmeke neer 
met een parachute. Van deze para-
chute werd in 1946 een verlovings-

jurk gemaakt die nu in het Crash 
Museum te zien is, samen met het 
verhaal van de enige vrouw, behal-
ve Koningin Wilhelmina, die ooit de 
Militaire Willemsorde kreeg voor 
haar heldenmoed en verzetswerk 
en waarmee ze bijdroeg aan de 
bevrijding. Tevens wordt gereden 
langs delen van de Stelling van Am-
sterdam als nadere kennismaking 
voor de deelnemers met dit verdedi-
gingswerk rond de Hoofdstad Am-
sterdam. Het Crash Museum is ge-
vestigd in het Fort bij Aalsmeer, ook 
een onderdeel van dit monument 
van de Unesco Werelderfgoedlijst. 
Voor het vertrek (rond 10.30 uur) 
en na afloop van de rondrit kunnen 
de voertuigen bezichtigd worden bij 
het Fort bij Aalsmeer in Aalsmeer-
derbrug. De Red Ball Express heeft 
als start- en eindpunt het Crash 
museum: het Fort bij Aalsmeer in 
Aalsmeerderbrug, bij Rijsenhout. De 
volledige route is te vinden op www.
crash40-45.nl. De colonne wordt 
rond 14.30 uur terug verwacht bij 
het fort. Er zijn voertuigen als een 
Harley Davidson motor, een Jeep, 
een Dodge en een GMC vrachtwa-
gen. De meeste voertuigen zijn van 
personen die lid zijn van Keep Them 
Rolling.

Jarige toneelgroep TOBO 
speelt ‘Goeie buren’
Bovenkerk  - Toneelgroep TOBO 
bestaat 65 jaar. En dat de vereniging 
nog lang niet aan pensioen toe is, 
bewijzen de leden met de najaars-
voorstellingen. Anders dan voor veel 
andere amateurtheatergroepen, is 
het voor TOBO een beetje onge-
bruikelijk, maar er staat een heuse 
klucht op het programma: Goeie bu-
ren van Ray Cooney. 
Het verhaal gaat over taxichauf-
feur Leo, die gelukkig getrouwd 
is met Marga. Leo is óók geluk-
kig getrouwd met Tineke. Dit gaat 
lang goed, totdat een dameshand-
tas roet in het eten gooit en de po-
litie maatschappelijk werk gaat ver-
richten. Als buurman Koos zich er 
ook mee gaat bemoeien en de op-
voeding van kleine Koos in gevaar 
komt, stapelen de leugens zich op. 

Homo’s, groepsseks en andere ‘ver-
derfelijke’  zaken zijn niet meer te 
stuiten. ‘Goeie buren’ is de klucht 
der kluchten en geeft een satirisch 
beeld van de jaren zeventig vol vrij-
heden, maar vooral vol verwarring. 
Spelers zijn Lon van Silfhout, Petra 
Dobbeling, Tom van Doorn, Kees 
Koot, Gert Lutke SchipholtYolanda 
Nunez en Ron Botman en de regie 
is in handen van Roel Visser. ‘Goeie 
buren’ wordt ten tonele gebracht 
van donderdag 30 september tot en 
met zondag 3 oktober in het Noord-
damcentrum in Bovenkerk.
De voorstelling begint alle dagen 
om 20.15 uur.
Kaarten kosten 9 euro en zijn ver-
krijgbaar bij het Noorddamcentrum, 
tel. 020-6416744 en te bestellen via 
email: info@toneelgroeptobo.com.

Fort bij Hoofddorp open
Aalsmeer - Op zaterdag 25 sep-
tember organiseert sportschutters 
vereniging Buitenveldert  in samen-
werking met de stichting Militair 
Erfgoed Groot Amsterdam voor de 
vijfde maal de openstelling van het 
Fort bij Hoofddorp. Op deze op één 
na laatste dag van de Stellingmaand 
verzorgt Mega als vanouds de rond-
leidingen door het fort, waarbij de 
functie van de Stelling van Amster-
dam, en de rol die het fort hierbij 
heeft gespeeld, wordt uitgelegd. Op 
de geweerbanen van SSVB kunnen 
de bezoekers kennismaken met de 
Olympische disciplines luchtgeweer 

en luchtpistool. Ook worden DVD’s 
over de stelling vertoond en is er 
een kleine foto tentoonstelling over 
het fort. Op het buitenterrein zijn ac-
tiviteiten in het kader van het the-
ma van dit jaar, water. De Vaargroep 
Hoofddorp geeft een demonstra-
tie met modelboten in de fortgracht. 
Voor kinderen is een schietbaan in-
gericht , waar zij met waterverfbal-
letjes kunnen schieten op een ech-
te schietschijf. 
Het fort is geopend van 10.00 tot 
16.00 uur en het adres is Hoofdweg 
739. Kijk voor meer informatie op 
www.ssvb.nl.

Alternatieve verenigingsmarkt 
met shantykoor en modeshow
Rijsenhout - Actief Rijsenhout no-
digt belangstellenden uit voor een 
alternatieve verenigingsmarkt. Aan-
staande zaterdag 25 september 
wordt dit evenement gehouden van 
13.00 tot 16.00 uur en diverse maat-
schappelijke organisaties en vereni-
gingen geven deze dag acte de pré-
sence. Zo is De Meerwaarde bus 
aanwezig, evenals Zorg en Zeker-
heid, huisartsenpraktijk en Buurt-
zorg en Medical Careshop heeft een 
eigen stand aan de Zorgkant. Maar 
ook Amnesty,  Anbo, DES, Zonne-
bloem en Rode Kruis en de geza-
menlijke kerken, de gemeente, het 
Dorpshuis, de Dorpsraad, werk-
groep Geniedijk Oost en  De Rij-
senvogel zijn vertegenwoordigd met 
een eigen stand. MDO is vertegen-
woordigd voor het goede doel. Er 
kunnen hier onder andere plantjes 
gekocht worden. De opbrengst van 
dit laatste is bestemd voor een klei-

ne scholengemeenschap voor Ro-
ma-kindertjes in het plaatsje Val-
chid in Roemenië. Tussen 13.30 en 
14.00 uur is er een optreden van de 
Country Line Dancers en shanty-
koor De Brulboeien laten van 14.00 
tot 14.30 uur en van 15.15 tot 15.45 
uur van zich horen. Madame Apar-
ta en haar mannequins verzorgen 
van 14.30 tot 15.15 uur een mode-
show. Verder wordt een Rijsenhouts 
volkslied geïntroduceerd, waarbij u 
als bezoekers uiteraard van harte 
bent uitgenodigd om dit mede ten 
gehore te brengen. Voor de jeugd is 
er een popcornmachine. In de Ont-
moetingskerk aan de Werf 2, waar 
het evenement plaats vindt, kan een 
kopje koffie, thee en zelfs frisdrank 
of een alcoholische versnapering 
gehaald worden tegen betaling.
Het evenement vindt plaats onder 
auspiciën van de Stichting Meer-
waarde.

Zaterdag op Historische Tuin
Veiling met Bert Middelkoop
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
25 september om 15.00 uur wordt 
weer een veiling gehouden op de 
Historische Tuin  Aalsmeer. Vei-
lingmeester Bert Middelkoop zal 
weer talloze producten aan de man/
vrouw proberen te brengen.  Voor de 
liefhebbers is er in ieder geval een 
bos dahlia’s te koop. Ook is er vol-
op fruit, waaronder ouderwetse ap-
pelsoorten, te koop en gaat geveild 
worden.  In het Historisch Centrum 
is de tentoonstelling Aalsmeer op de 
kaart zeker de moeite waard en in  
de tentoonstellingskas is een wis-
selexpositie over het bloemencor-
so, aan de hand van de vier ontwer-

pers die er ooit waren. De Histori-
sche Tuin begint al aardig in herfst-
tooi te komen en is na dit weekend 
nog maar drie weken open. Voor 
komend seizoen zoekt de Tuin nog 
gastheren of gastvrouwen die be-
zoekers willen ontvangen aan de 
balie,  koffie willen schenken, etc. 
Verdere informatie op de vernieuw-
de website www.historischetuin-
aalsmeer.nl. of  bel 0297-322562. De 
volgende, en laatste  veiling dit jaar 
voor passanten is op 16 oktober. De 
Tuin, ingang Praamplein, gaat open 
om 13.30 uur en de entree bedraagt 
3,50 euro voor volwassenen en 3 
euro voor 65-plussers.
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Nog enkele plaatsen vrij
Jeugdschaatsen Aalsmeer
Aalsmeer - Het Jeugdschaat-
sen Aalsmeer heeft nog een aan-
tal plaatsen vrij in de bussen van za-
terdagochtend. Kinderen in de leef-
tijd van 7 tot 11 jaar krijgen twin-
tig zaterdagen les op de Jaap Eden-
baan in Amsterdam. De eerste keer 
is op 16 oktober en tot en met begin 
maart wordt er wekelijks in de och-
tend geschaatst. Het is de bedoe-
ling dat de kinderen spelenderwijs 
het langebaan-schaatsen onder de 
knie krijgen. Aan het einde van het 
seizoen kunnen zij een KNSB-diplo-

ma verdienen. Er wordt een uur les 
gegeven door vaste begeleiders in 
groepjes die op niveau worden in-
gedeeld. In Aalsmeer zijn vijf op-
stapplaatsen voor de twee bussen, 
die om ongeveer 8.30 uur vertrek-
ken en om ongeveer 11.30 uur weer 
terug zijn in Aalsmeer. 
Meer informatie is te vinden op 
de website www.jeugdschaatse-
naalsmeer.nl. 
Geïnteresseerden kunnen zich aan-
melden bij Marijke Maarse via 0297-
325635.

Jozefschool gaat zeilen
Aalsmeer - Vorige week dins-
dag zijn de kinderen van groep 4 
van de Jozefschool naar Zeilschool 
Aalsmeer geweest. Ze gingen zei-
len op de Westeinderplassen. Na de 
ontvangst met limonade kregen de 
kinderen eerst zeiltheorieles in de 
loods. Zo leerden ze alle onderde-
len van een Optimist bij naam ken-
nen en gingen ze ook kijken hoe 
zeilen werden gemaakt. Daarna de 
zwemvesten aan en met z’n twee-
en zeilen in een Optimist. Er stond 
een klein, aflandig briesje waardoor 
dit heel goed ging. Eerst op de ge-
le boei af sturen en daarna naar de 
oranje boei. Voor sommigen was het 
de eerste keer in een zeilboot, dus 
heel spannend! Tot slot een brood-

je eten in de kantine en de dag kon 
niet meer stuk.

Tekenatelier De Werkschuit 
voor kinderen 6 t/m 11 jaar
Aalsmeer - Woensdag 29 septem-
ber start De Werkschuit met een 
cursus Tekenatelier voor kinderen in 
de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar. 
De cursus bestaat totaal uit tien les-
sen en begint om 15.30 uur. Het Te-
kenatelier is voor kinderen die teke-
nen en/of schilderen heel erg leuk 
vinden en dit erg graag doen. Ze 
leren met diverse materialen wer-
ken. Voor het maken van fantasie 
tekeningen krijgen de kinderen al-
le ruimte en worden hierin ook ge-
stimuleerd. Er wordt verder ook met 
andere opdrachten aan de slag ge-

gaan, zoals bijvoorbeeld (wens)
kaarten maken, (zelf)portret schil-
deren, met sjablonen werken en ge-
heugenspelletjes voor het tekenen. 
Elke les begint met opwarmoefe-
ningen met potlood en papier. Aan 
het einde van de les wordt een the-
ma afgesproken voor de volgende 
keer. Voor de eerste les graag een 
voorwerp meenemen (foto, knuf-
fel, plaatjesboek) om na te tekenen. 
Inlichtingen en aanmeldingen via 
www.gklein.org/wsa of telefonisch 
bij EsterKrenn: 0297 531326 of Mar-
got Tepas: 0297 340150.

Kom gezelllig jeugdschaken 
bij Schaakclub Aalsmeer
Aalsmeer - Ben je tussen de 7 en 
15 jaar en heb je zin om gezellig te 
schaken? Kom dan eens kijken bij 
Schaakclub Aalsmeer! Op vrijdag-
avond van 19.00 tot 20.00 wordt er 
in het Stommeerkwartier in de Bac-
carastraat 15 les gegeven en com-
petitie gespeeld. 
Een enthousiaste groep begelei-
ders zorgen ervoor dat je een leu-
ke partij kunt spelen en ook de fijne 
kneepjes van het spel kunt leren. Bij 
schaakclub Aalsmeer wordt de offi-
ciële lesmethode van de Nederland-

se Schaakbond gevolgd, wat er voor 
zorgt dat je snel een goede par-
tij kunt spelen en op elk niveau er 
een lespakket is. Dat dit werkt blijk,t 
laten de schakers van Aalsmeer re-
gelmatig zien door goede resulta-
ten te halen. Twijfel je of schaken 
echt zo leuk is? Kom dan eens vrij-
blijvend langs om de sfeer te proe-
ven. Het nieuwe seizoen is 17 sep-
tember gestart en wordt tot en met 
mei gespeeld over ongeveer 25 vrij-
dagavonden. Meer informatie op  
www.schaakclubaalsmeer.nl.

Knutselen, spelletjes en 
kletsen bij ’t Gilde
Kudelstaart - Het nieuwe school-
jaar is weer volop begonnen en zo 
ook het nieuwe seizoen bij Jeugd-
club ’t Gilde. Een gezellig club voor 
jongens en meisjes vanaf groep 1 
tot en met de eerste en tweede klas 
van het voorgezet onderwijs! Elke 
avond/middag is er wel iets leuks 
te beleven bij ’t Gilde ,variërend van 
leuke knutsel activiteiten, gezellige 
spelletjes of een spetterende dis-
co avond! De clubavonden zijn in-
gedeeld op leeftijdsgroepen, dus 
je leert er ook nog leuke nieuwe 
vriendjes en vriendinnetjes kennen. 
Op dinsdag is de clubavond voor 
jongens en meiden uit groep 8 en 
het voortgezet onderwijs. Een gezel-
lige avond waar je na een lange dag 
school lekker even bij kan kletsen 
met vrienden en vriendinnen. Maar 
natuurlijk is er ook tijd om je crea-
tief uit te leven of lekker actief te zijn 

buiten op het plein. Lijkt het je leuk 
om samen met vrienden/vriendin-
nen of alleen even langs te komen? 
Dat kan je bent van harte welkom 
om 18.30 uur in de Graaf Willem-
laan 3, ingang Proosdijstraat, naast 
de bibliotheek. De clubavond duurt 
tot 20.00 uur. 
Zit jij niet in groep 8 of op het voor-
gezet onderwijs? Voor jou is er vast 
ook een gezellige clubavond/mid-
dag! Op maandagavond is er een 
clubavond voor jongens en mei-
den uit groep 4 en 5, op woensdag-
middag voor de jongens en meiden 
uit groep 1,2 en 3 en op woensdag-
avond zijn de meiden en jongens 
van groep 6 en 7 aan de beurt. De 
clubavonden zijn van 18.30 tot 20.00 
uur en op woensdagmiddag van 
13.30 tot 15.00 uur. Meer informa-
tie? Dat kan via info@jeugdclubgil-
de.nl.

Finale pupillencompetitie, atletiek
Tim van der Vlies zevende
Aalsmeer - Zaterdag 18 septem-
ber was de finale van de pupillen 
competitie in Amsterdam. Tim van 
der Vlies , c pupil, had zich als eni-
ge van AV Aalsmeer geplaatst. De 
dag begon heerlijk met een zonne-
tje, dus dat beloofde wat voor de-
ze dag. Tim begon met bal werpen 
en wist hier zijn persoonlijk record 
te verbeteren naar 28.98 meter en 
er waren maar drie jongens die ver-
der dan hem wisten te gooien, dus 
daarmee scoorde hij de punten. Ver-
volgens mocht hij meteen door naar 

de sprint en liep daar op de 40 me-
ter een tijd van 7.37 seconde. Dit 
was helaas geen persoonlijke ver-
betering. 
Bij het volgende onderdeel, het 
verspringen, maakte Tim dit ech-
ter weer goed, want hierbij wist hij 
3.13 meter te springen. Toen was 
het wachten op de verwerking van 
alle uitslagen en uiteindelijk bleek 
Tim op de zevende plaats geëin-
digd te zijn van de totaal 41 jongens 
die meededen met deze finale. Een 
mooie prestatie.

Jaarfeest op Samen Een
Aalsmeer - Aan het begin van 
het nieuwe schooljaar was er af-
gelopen 17 september op OBS Sa-
men Een het jaarfeest. Het thema 
was dit jaar Flower Power. In school 
was in elk lokaal een leuke activi-
teit te vinden, waar de kinderen 
met een strippenkaart heen konden 
gaan. De kinderen konden zich la-
ten schminken, verkleed op de fo-
to gaan, armbandjes maken, poffer-
tjes of een pannenkoek eten, mee-
doen met Oud-Hollandse spelletjes 
en karaoken. Lekker een ijsje ha-

len of naar optredens van Michael 
Jackson gaan kijken. Ook helemaal 
in was een bezoek aan de nagel-
studio of een mooie tatoeage laten 
maken. Voor de ouders was er een 
hapje en drankje, met muziek van 
Merel en John. 
Het Rad van Fortuin draaide en bij 
het taartenbuffet was een prijsuit-
reiking. Het was geweldig dat zo-
veel kinderen met hun ouders zijn 
geweest. En met hulp van vele ou-
ders is het gelukt om er zo’n leuke 
avond van te maken!

Armbandjes maken en film 
kijken bij BindingBoven
Aalsmeer - Vrijdag 24 september 
gaan vanaf 19.00 uur hippe wrap-
armbandjes met bedeltjes gemaakt 
worden bij de Binding Boven in de 
Zijdstraat. 
Leeftijd vanaf 13 jaar. Opgeven kan 
bij viola@debinding.nl en de kosten 
zijn 4 euro per persoon. Om 20.30 
uur start vervolgens een film. De en-
tree hiervoor is 2 euro. Op woens-
dag 29 septemer wordt een bezoek 
gebracht aan kinderboerderij Boe-
renvreugd. 
Deze activiteit is bedoeld voor kin-
deren vanaf groep 3 tot en met 8. 
Om 13.00 uur vertrekt de groep per 
fiets richting de Hornmeer. De mid-
dag duurt tot rond 16.00 of 16.30 
uur. Opgeven kan bij lenneke@de-
binding.nl. Er kunnen maximum 15 
kinderen mee. Vrijdag 1 oktober or-
ganiseert de BindingBoven weer 
een Singstar -competitie. De jon-
gens tegen de meiden. Wie gaat er 
winnen? Wil je het weten wees er 
dan bij! 

De avond begint om 20.00 uur en 
eindigt als de laatste is uitgezongen. 

Binding Oost
Op dinsdag 28 september is er van 
15.15 tot 17.30 uur weer een spel-in-
loop bij De Binding Oost aan de Ma-
chineweg. Zin in een middagje bin-
go, monopoly, pictionary of mens-
erger-je-niet? Natuurlijk krijg je wat 
te drinken en er is ook weer wat lek-
kers! 
Deze middag kost niks! Kijk op 
www.debinding.nl voor alle activi-
teiten.

BindingZolder
Dinsdag 28 september staat natuur-
lijk de inloop voor alle tieners die 
even zin hebben om met vrienden 
en vriendinnen te kletsen, te gamen, 
tijdschrift te lezen of een filmpje te 
kijken weer op het programma van 
De Binding Zolder aan de Haya van 
Somerenstraat. 
De inloop is van 15.00 tot 17.30 uur. 
Verder wordt woensdag 29 septem-
ber een theatermiddag gehouden 
van 14.00 tot 16.00 uur met afslui-
tend een optreden door de deelne-
mers voor belangstellenden. Mee-
doen kost niets.

Kom dansen bij SV Omnia
Aalsmeer - Dansen is doen, is het 
motto van de dansdocenten van SV 
Omnia 2000. Dat verklaart vast de 
grote aantallen kinderen, tieners en 
volwassenen die de lessen met heel 
veel plezier bezoeken. Het motto is 
ook één van de redenen waarom het 
elke twee jaar weer lukt een spette-
rende show neer te zetten. Samen 
werken aan een prachtig resultaat 
zonder het individu uit het oog te 
verliezen. Elk thema komt aan bod, 
van sinterklaas tot midzomernacht. 
Met elk thema kunnen de choreo-
grafen van SV Omnia overweg. Tij-
dens de danslessen komen alle 
dansstijlen aan bod. Zin om te dan-
sen? De docenten van Omnia heten 
jou van harte welkom. Aan jongens 
en meiden uit groep 1 tot en met 

3 van de basisschool wordt dans-
les gegeven van 15.45 tot 16.30 uur 
op maandag en dinsdag, voor kin-
deren uit de groepen 4 tot en met 
6 is de dansles van 16.30 tot 17.30 
uur, ook op maandag en dinsdag, 
en voor degenen die in groep 7 en 
8 en het eerste jaar van de middel-
bare school zitten is de dansles van 
17.30 tot 18.30 uur op maandag en 
dinsdag. 
Meiden en jongens tussen de 13 en 
16 jaar zijn welkom voor een dans-
les op maandag van 18.30 tot 19.30 
uur. Alle danslessen worden ge-
geven in de gymzaal in de Rozen-
straat in het centrum. Ook voor al-
le andere leeftijden heeft SV Om-
nia dansenlessen, ga hiervoor naar  
www.svomnia.nl.

Aalsmeer - Stichting KCA organiseerde tijdens de kunstroute een workshop 
‘Dromen’ voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Dorpsdichter Marcel Harting (op de 
foto als Klaas Vaak) stimuleerde kinderen hun droom in een gedicht of te-
kening te verbeelden. Met kleurecht textielkrijt werd er op een kussensloop 
getekend. Er werden grote draken, droomhuizen, maar ook melancholieke 
liefdesgedichten in kleurrijke regels vereeuwigd op het sloop. Nog diezelfde 
avond werd het kunstwerk door de jonge deelnemers thuis gebruikt! 
Foto: Annefie van Itterzon

Workshops goed bezocht
Dromen op eigen sloop!

Win kaartjes 
voor Efteling
Aalsmeer - Tijdens de Rabo Kin-
dermiddag in de feesttent hebben 
alle aanwezige kindjes een Sprook-
jesboom kleurplaat van de Efteling 
ontvangen. Tot vrijdag 24 septem-

Mogelijk gemaakt door Rabobank
Groep 8 Antoniusschool 
bezoekt Van Gogh Museum
Aalsmeer - Onlangs is groep 8 van 
de Antoniusschool in Kudelstaart 
op uitnodiging van Rabobank Regio 
Schiphol naar het Van Gogh Mu-
seum geweest. De Antoniusschool 
heeft in april van dit jaar de Bank-
Battle gewonnen, dé digitale strijd 
tussen scholen onderling, georga-
niseerd door de Rabobank. Anne-
ke, een medewerker van de Rabo-
bank in Aalsmeer, verraste de leer-
lingen ’s ochtends met een bezoek-
je aan de school. De lerares ont-
ving een mooi onderwijspakket, zo-
dat ook na deze dag aandacht be-
steed kan worden aan de beroem-
de schilder Van Gogh. De kinderen 
kregen in de klas van een museum-
docente informatie over het leven 
van Vincent van Gogh. Op weg naar 
het museum in Amsterdam werd in 
de bus een film gedraaid, ook over 

het leven van Van Gogh. In het mu-
seum werden de kinderen langs de 
schilderijen van Van Gogh geleid 
en zijn verschillende schildertech-
nieken besproken. Na de rondlei-
ding gingen de kinderen naar het 
atelier, waar ze zelf hun schilder-
kunsten mochten laten zien. Wil jij 
met jouw klas ook kans maken op 
een mooie prijs? In april 2011 orga-
niseert Rabobank Regio Schiphol 
weer de succesvolle BankBattle. De 
groepen 7 van alle basisscholen in 
het werkgebied van Rabobank Re-
gio Schiphol kunnen zich opgeven. 
Neem voor meer informatie, of het 
opgeven van een groep 7 voor de 
BankBattle 2011, contact op met de 
afdeling communicatie via nummer 
023-5498590. Mailen kan natuurlijk 
ook, doe dit naar communicatie@ 
regioschiphol.rabobank.nl.

ber kan de kleurplaat ingeleverd 
worden bij het Rabobankkantoor 
aan de Stationsweg 8. De kleurplaat 
kwijt of wil je een nieuwe? Kom dan 
ook nog snel even naar de Rabo-
bank voor een nieuwe kleurplaat en 
lever deze uiterlijk vrijdag 24 sep-
tember in. Uit alle inzendingen wor-
den drie prijswinnaars gekozen die 
2 toegangskaarten winnen voor de 
Efteling.
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Nieuwe website Natuur- en 
Milieu Educatie Amstelland
Aalsmeer - Trots maakt de werk-
groep Natuur- en MilieuEducatie 
(NME) van de milieusamenwerking 
Amstelland-Meerlanden bekent dat 
ze de website www.natuurmilieu-
web.nl geheel heeft vernieuwd. De 
website is nu een zeer complete 
website met informatie over regio-
nale natuur- en milieueducatie voor 
kinderen, jongeren en volwassenen. 
Bovendien geeft deze website infor-
matie over NME-activiteiten binnen 
de deelnemende gemeentes. Op de 
vernieuwde site staan tips voor het 
natuuronderwijs, recensies over net 
verschenen boeken, het aanbod van 
de regio voor natuurouders, aan-
kondigingen voor de inschrijving op 

leskisten, materialen en meer. Na-
tuur- en milieugroepen gebruiken 
de site om wandelingen, lezingen 
en cursussen onder de aandacht te 
brengen. Geïnteresseerden kunnen 
zich gratis, via de site, abonneren op 
de maandelijkse NME Nieuwsflits, 
een overzicht van alle nieuwe items 
op de website. NME ondersteunt de 
doelstelling van de regionale milieu-
samenwerking Amstelland-Meer-
landen om zich duurzaam te ont-
wikkelen. De werkgroep NME van 
de regio Amstelland-Meerlanden 
bestaat uit vertegenwoordigers van 
de gemeenten Aalsmeer, Amstel-
veen, Diemen, Ouder-Amstel, Haar-
lemmermeer en Uithoorn.

DIP-bokaal voor Dirrekies Gaatje
Aalsmeer - Zaterdag 11 september 
was het zoals altijd weer een groot 
feest tijdens de vijfentwintigste pra-
menrace. Net als elk jaar was team 
Dirrekies Gaatje ook weer van de 
partij. De praam was ter ere van het 
jubileum opgetuigd als ouderwets 
zeilschip, inclusief bruin zeil en ac-
cordeonspeler. 
Van het publiek aan de kant kreeg 
het team veel positieve reacties van-
wege de uitdossing en af toe zelfs 
applaus. Een officiële SPIE-prijs 
heeft Dirrekies Gaatje niet gekre-
gen. Wel een andere prijs, waar de 
heren heel blij mee zijn. Uit handen 
van Hans van der Meer en Henk van 
Leeuwen, leden van de alom be-
kende DIP, de organisatoren van 
de Pramenrace van het eerste uur, 
heeft het team een heel bijzonde-

re bokaal gekregen: De Illegale Prijs 
(DIP). Volgens Hans en Henk had de 
DIP de hele wedstrijd als tweede ju-
ry gefungeerd. De praam van Dirre-
kies Gaatje had op de DIP de mees-
te indruk gemaakt en is dus beloond 
met toch nog een prijs. Arjo, Jacco, 
Jeroen, Mark, Nico en Robert zijn 
apetrots! 

Rode Lantaarn
Vorige week is in De Nieuwe Meer-
bode nog niet vermeld aan wie de 
SPIE-prijs De Rode Lantaarn is uit-
gereikt. Deze wisselprijs wordt uit-
gereikt aan het team dat als laat-
ste binnen komt. Een opsteker voor 
een volgend jaar betere en hopelijk 
snellere pramenrace. De Rode Lan-
taarn is overhandigd aan team De 
Kleine Brug.

Hooitijd op Boerenvreugd
Aalsmeer - De voorbereidingen 
op de wintermaanden zijn in vol-
le gang op kinderboerderij Boeren-
vreugd aan de Beethovenlaan. De 
afgelopen weken hebben vrijwilli-
gers de zolder van de hooiberg ge-
vuld met hooi- en strobalen. Tegen-
woordig wordt hooi en stro steeds 
meer in grote balen gedraaid en in-
gepakt. Boerenvreugd heeft ook dit 

jaar weer genoeg hooi en stro in 
kleine balen kunnen kopen om de-
ze winter door te komen. Boeren-
vreugd hoopt dat enkele vrijwilligers 
(mannen) zich melden, die een paar 
keer per jaar willen helpen met het 
lossen en stapelen van stro en hooi, 
het kruien van speelzand of speel-
tuinschors. Aanmelden kan bij Rina 
Velders via 06-10672752.

Bewoners OTT bij pramenrace 
met jongeren van Rode Kruis 
Aalsmeer - Zaterdag 11 septem-
ber vond de jaarlijkse pramenrace 
weer plaats in Aalsmeer. Net als 
voorgaande keren keken bewo-
ners uit woningen van Ons Twee-
de Thuis (OTT) uit Aalsmeer, Hoofd-
dorp en Kudelstaart vanuit stoel-
tjes in de tuin van zorgcentrum 
Aelsmeer naar de voorbijvarende 
boten. Het grasveld achter zorgcen-
trum Aelsmeer grenst aan de Ring-
vaart en van hieruit werd door ge-
handicapten enthousiast gezwaaid 
naar de mensen in de boten. Dit 
dagje uit voor gehandicapten werd 
mogelijk gemaakt door jonge vrij-
willigers van het Rode Kruis, afkom-

stig uit Aalsmeer, Kudelstaart en 
Uithoorn. De OTT bewoners wer-
den door de jongeren getrakteerd 
op belegde broodjes, fruit en wat te 
drinken. Dit werd gesponsord door 
C1000 Koster uit de Ophelialaan. 
Mede dankzij het goede weer en 
de vele voorbijvarende pramen had-
den de gasten een leuke dag. Vol-
gens een begeleidster van het OTT 
keken de bewoners van haar wo-
ning al het hele jaar uit naar de Pra-
menrace. Als jongeren ook als vrij-
williger willen helpen bij activiteiten 
voor ouderen en gehandicapten, 
kunnen zij een e-mail sturen naar  
rodekruisjongeren@gmail.com.

De pramenrace was natuurlijk een spektakel, maar ook, en misschien nog 
meer, het bezoek van burgemeester Litjens en miss Aalsmeer bij het zorgcen-
trum om de OTT-bewoners te begroeten.

Afasiecentrum start bij 
Dagbesteding Heliomare
Aalsmeer - Wanneer als gevolg van 
hersenletsel een of meer onderde-
len van het taalgebruik niet meer 
goed functioneren, noemt men 
dat afasie. Heliomare krijgt op ver-
schillende locaties uitbreiding in de 
vorm van een afasiecentrum. Op 1 
oktober wordt het afasiecentrum 
bij Dagbesteding in Aalsmeer ge-
opend. 
Nog voor het einde van het jaar 
starten ook de locaties van He-
liomare Dagbesteding in Haarlem 
en Krommenie met een afasiecen-
trum. Dit alles in nauwe samenwer-
king met Afasievereniging Neder-
land. Afasie betekent dat iemand 
niet meer kan zeggen wat hij/zij wil. 
Afasie is een taalstoornis, door bij-
voorbeeld een beroerte, ongeluk of 
hersenbloeding en kan het leven 
totaal veranderen. Door afasie be-

schikken mensen minder goed over 
het taalgebruik dan voorheen. Cli-
enten met afasie leren in deze cen-
tra om te gaan met de gevolgen van 
hun hersenletsel. Het afasiecentrum 
biedt verschillende activiteiten. De-
ze zijn gericht op het leren commu-
niceren met hulpmiddelen tot het 
voeren van een discussie. De kracht 
van het afasiecentrum is onder an-
dere het delen en leren van elkaars 
ervaringen. Onder professionele be-
geleiding en in een ontspannen 
sfeer. De activiteitenbegeleiders on-
dersteunen de cliënten bij activitei-
ten die gericht zijn op onder ande-
re: lezen, schrijven, taaloefeningen 
en zingen. Bent u geïnteresseerd en 
wilt u zich aanmelden voor het afa-
siecentrum? Neem contact op met 
de zorgbemiddelaar van Dagbeste-
ding Aalsmeer via 0297-753900.

Dankzij donatie van De Binding

Clown Berry Merlin te 
gast bij de Lotusbloem
Aalsmeer - Stichting Dag van je 
Leven heeft met behulp van een do-
natie van Stichting De Binding de 
kinderen van de Lotusbloem vori-
ge week donderdag laten genieten 
van een bezoekje van clown Ber-
ry Merlin. De populaire clown ver-
blijdde de kinderen met een ver-
standelijke beperking van het kin-
derdagcentrum met een leuk optre-
den. Met zijn ‘Sim Sala Bim, met je 
kop in de VIM’-show deed hij leuke 
goocheltrucs en maakte vele grap-
pen. De enthousiaste kinderen en 
leidsters hadden veel lol en zelfs de 
meest verlegen kindjes kwamen los 
en wilde de clown graag helpen met 
zijn trucs met onder andere ballon-
nen. Berry is gewend om met kin-
deren met een verstandelijke be-
perking te werken en voelt ze goed 
aan. Deze keer was er bewust geko-
zen voor korte optredens per groep 
in hun eigen vertrouwde omgeving. 
Dus geen massaal gebeuren en zo 
kon Berry alle kinderen er goed bij 
betrekken. Eerder die week werd 

Kinderdagcentrum De Zevenster in 
Hoofddorp verrast door optredens 
van de leuke clown. Ook dit werd 
mogelijk gemaakt door de spon-
soring van De Binding, een stich-
ting voor jeugd- en jongerenwerk 
in Aalsmeer en Kudelstaart. Ze or-
ganiseren vele activiteiten voor kin-
deren en vonden dat ook kinderen 
met een handicap een leuke ac-
tiviteit verdienden. De opbrengst 
van de collectes tijdens de Binding 
Kerstwijding werd aangeboden aan 
Stichting Dag van je Leven. Om-
dat Stichting Dag van je Leven voor 
100% afhankelijk is van sponsorgel-
den en/of diensten van organisaties, 
waren zij erg blij met deze donatie.
Wilt u ook een activiteit laten orga-
niseren voor mensen met een ver-
standelijke en/of lichamelijke be-
perking of een droomwens in ver-
vulling laten gaan? Neem contact 
op met Stichting Dag van je Leven: 
www.dagvanjeleven.org.

Door Ilse Zethof

Aalsmeerders Lydia en Gerrit 
op Dorcas excursiereis
Aalsmeer - Van 30 augustus tot 13 
september hebben Lydia en Ger-
rit Jansen een excursiereis van Dor-
cas naar Hongarije en Roemenië 
gemaakt. De uitvalsbasis voor deze 
excursiereis is de Dorcas camping 
in Debrecen, Hongarije. Tijdens de 
reis is, onder leiding van een Ne-
derlandssprekende gids, om de dag 
een excursiereis gemaakt naar be-
zienswaardigheden en steden in de 
omgeving zoals Boedapest, Eger, 
Debrecen en de Puzsta. In Roeme-
nië is met een Dorcas-medewer-
ker, een bezoek gebracht aan pro-
jecten die door Dorcas worden on-
dersteund. 

Dorcas camping
De Dorcas camping is onderdeel 
van Dorcas in Hongarije. Deze or-
ganisatie is opgericht in 1991 als 
veldkantoor van Dorcas Aid Inter-
national. In 1991 werd de camping 
aangekocht om de kerken in Hon-
garije, de Transkarpaten en Roeme-
nië te ondersteunen in hun activitei-
ten, zoals het organiseren van zo-
merkampen voor kinderen, gehan-
dicapten, gezinnen en kerkelijke 
kampen. De Dorcas camping wordt 
gefinancierd vanuit de opbrengsten 
van de camping. I
ndien er met de camping winst 
wordt gemaakt, wordt deze winst 
besteed binnen de hulpprojecten 
van Dorcas. Via de excursiereizen 
kunnen mensen genieten van een 
prachtige vakantie en zo Hongarije 
ontdekken, terwijl tegelijkertijd ken-
nis wordt gemaakt met de projecten 
en het werk van Dorcas in Roeme-
nië. Tevens wordt met de reis Dor-
cas gesteund want de reissom is na 
aftrek van de onkosten geheel be-
stemd voor Dorcas. Op deze manier 
hoopt Dorcas steun te krijgen voor 
de Dorcas camping en aandacht 
te krijgen voor de slechte leefom-
standigheden van talloze mensen 
in Oost-Europa. Tijdens de excur-
sie naar Roemenië zullen de men-
sen met eigen ogen zien hoe de si-
tuatie in dit land is en wat Dorcas 
doet om de allerarmsten te helpen. 

Op bezoek bij granny’s
Natuurlijk zijn Lydia en Gerrit, die 
van het begin van de Dorcaswin-
kel in Aalsmeer, zeer betrokken zijn 

bij Dorcas, ook nog op eigen hout-
je op pad gegaan. Ze hebben in de 
Oekraïne twee granny’s bezocht die 
door de Dorcaswinkel worden ge-
sponsord. Hier hebben ze zelf kun-
nen zien dat deze sponsoring heel 
veel zin heeft. De granny’s krijgen 
van het sponsorgeld voedsel, kle-
ding, medicijnen en worden zo no-
dig geholpen in het betalen van de 
stookkosten. Maar ook het feit dat 
er naar ze wordt omgezien, de re-
gelmatige bezoekjes en de kaarten 
worden zeer op prijs gesteld. Tij-
dens de excursies was voor Lydia en 
Gerrit ook duidelijk dat het werk van 
Dorcas er werkelijk toe doet en een 
opbouwende functie heeft. Ze kwa-
men terug met veel verhalen en fo-
to’s en zijn door wat ze hebben ge-
zien nog meer gemotiveerd om het 
werk van Dorcas te doen en te pro-
moten. Wilt u meer weten over Dor-
cas, de excursiereis of het sponso-
ren van granny’s? Vraag het in de 
Dorcaswinkel, bel tijdens openings-
tijden 0297-361043 of kijk op www.
dorcas.nl. Dorcas kan natuurlijk ook 
dichter bij huis gesteund worden, 
door te winkelen in de Dorcaswin-
kel en overbodig geworden spullen 
af te geven. Natuurlijk wordt Dorcas 
ook geholpen als u uw kleding in de 
Dorcaskledingbakken deponeert, 
die kleding wordt niet in de win-
kel verkocht, maar gaat naar lan-
den waar mensen ze het meest no-
dig hebben. 
De Dorcaswinkel aan de Aalsmeer-
derweg 173a is iedere dinsdag, don-
derdag en zaterdag geopend van 
10.00 tot 16.00 uur.

Bah, hondenpoep op de oprit!
Op zaterdag 19 september rond elf 
uur in de ochtend werd in opge-
haald. En wat zag ik op mijn oprit: 
Een grote hoop hondenstront! Niet 
te geloven toch? 
Zoiets ruim je op. Ik heb niets te-
gen honden, heb ze zelf ook gehad, 
maar het wordt toch tijd dat de ba-
zen hun verantwoording nemen wat 

betreft de uitwerpselen van hun 
viervoeters. Dierenliefhebber, be-
dankt voor de ongewenste verras-
sing. Ik hoop dat u het de volgende 
keer wel opruimt!

C. Kuin
A.H. Blaauwstraat 58
Aalsmeer

ingezonden

Zaterdag Nationale burendag
Wijkraad houdt zeskamp
Aalsmeer - Op zaterdag 25 sep-
tember is het Nationale burendag 
en daarom organiseert wijkraad 
Stommeer met ondersteuning van 
onder andere van het Oranje Fonds, 
winkeliersvereniging Ophelia, The 
Beach en Chimpie Champ een fami-
lie zeskamp voor jong en oud van-
af 6 jaar. 
Deze zeskamp bestaat uit de on-
derdelen: Survivalbaan, kruiptun-
nel, funslang, kamelenrace, vulcano, 

broeklopen, duovoetbal, skippybal-
len en afmatrace. Daarnaast zorgt 
een ballonkunstenaar voor de nodi-
ge ontspanning. De zeskamp wordt 
gehouden op het terrein bij jonge-
rencentrum N201 aan de Zwarte-
weg en is van 12.00 tot 16.00 uur. 
Deelname is gratis, evenals gra-
tis eten en drinken klaar zal staan. 
Er zijn leuke prijzen te winnen. Kom 
ook meedoen met de familie, allen 
hartelijk welkom.

Presentatie boek tijdens opening nieuwbouw 
Wie heeft oude foto’s van 
Het Wapen van Aalsmeer? 
Aalsmeer - Het Wapen van 
Aalsmeer wordt verbouwd. De oud-
ste herberg van Aalsmeer wordt in 
een nieuwe jas gestoken en in het 
voorjaar 2011 zal het restaurant aan 
de Dorpsstraat heropend worden 
met een geheel nieuw uiterlijk. Op 
de website van Het Wapen en het 
belendende Hotel Aalsmeer is te 
zien hoe het pand er uit gaat zien. 
In het kader van de verbouwing is 
de familie Arkesteijn op zoek naar 
oude foto’s van het etablissement. 
De horecafamilie wil namelijk een 
boek laten verschijnen over het 

pand. Met de opening, volgend jaar 
maart, wordt de uitgave officieel ge-
presenteerd. 
Ook stichting Oud Aalsmeer is al 
gevraagd naar bijdragen. 
“Foto’s van vroeger de buitenkant 
van Het Wapen zijn er wel”, legt ei-
genaresse Nicolette Arkesteijn uit, 
“maar we zijn juist ook op zoek naar 
foto’s van het interieur van destijds.”
Heeft u nog ‘binnenfoto’s’ van het 
restaurant, neem dan contact op 
met Nicolette Arkesteijn via telefoon 
0297-385500 of stuur haar een e-
mail: nicolette@hotelaalsmeer.nl

Viva Aquaria 
houdt veiling
Aalsmeer - Op maandag 27 sep-
tember houdt Viva Aquaria een 
planten- en vissenveiling in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdom-
plaan 3. De veiling biedt aquarium-
houders de gelegenheid om voor 
een redelijke prijs bijzondere aqua-
riumplanten te kopen. Ook de vis-
sen, die te koop aangeboden wor-
den, zijn de moeite meer dan waard. 
De veiling begint om 20.00 uur en 
de toegang is gratis. Iedereen is 
van harte welkom. Meer weten, bel: 
0297-343854.

Sjoelen Oostend 
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
23 september, start buurtvereniging 
Oostend met een nieuw sjoelsei-
zoen. Om de veertien dagen komen 
sjoelliefhebbers bijeen in buurthuis 
‘t Middelpunt in de Wilhelmina-
straat. Ook u/jij bent van harte wel-
kom. De competitie start om 20.00 
uur, vanaf 19.30 uur is de inschrij-
ving en staan koffie en thee klaar. 
Info: Lida de Nooij via 0297-325040.
 

Koffie-ochtend 
voor vrouwen
Aalsmeer - Dinsdag 28 septem-
ber wordt de eerste koffie-ochtend 
in het nieuwe seizoen gehouden. De 
bijeenkomst is in gebouw Irene aan 
de Kanaalstraat en spreekster is Es-
ther Vosterman van Oyen. 
Zij komt spreken over het onder-
werp ‘Sta op en schitter’ uit Jesa-
ja 60 vers 1. 
Een boeiend onderwerp met een 
boeiende spreekster! 
Nieuwsgierig? Kom luisteren. De 
aanvang is 10.00 uur, maar vanaf 
half tien staat de koffie klaar.
   

Speelavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Het nieuwe kaartsei-
zoen van buurtvereniging Allen 
Weerbaar start aanstaande maan-
dag 27 september. Klaverjassen en 
jokeren staan op het programma en 
zowel leden als niet-leden zijn wel-
kom. Er wordt gespeeld in ‘t Middel-
punt in de Wilhelminastraat. Aan-
wezig 19.45 uur, aanvang 20.00 uur.
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Van links naar rechts: Mathilde Brakxhoofden, HRM van FloraHolland, Els 
Jongsma, Marcel Claessen en Hugo Snabilie.

Interne MBO-opleiding heeft al 
ruim 40 medewerkers
Wellantcollege en ROC 
actief op FloraHolland
Aalsmeer - Op bloemenveiling Flo-
raHolland Aalsmeer zijn op 15 en 16 
september twee groepen deelne-
mers gestart met de 2-jarige deel-
tijd MBO-opleiding Medewerker 
vershandel, logistiek en transport. 
De opleiding, die plaatsvindt binnen 
de muren van het veilinggebouw, 
wordt door Wellantcollege samen 
met het ROC Leiden verzorgd. Door 
het ondertekenen van een samen-
werkingsovereenkomst werd een 
officiële start gegeven aan de oplei-
ding. Namens FloraHolland tekende 
vestigingdirecteur Marcel Claessen. 
Els Jongsma, directeur van Wel-
lantcollege MBO Aalsmeer, en Hu-
go Snabilie, directielid van ROC Lei-
den, waren de andere onderteke-
naars. De drie ‘partijen’ stellen zich 
als doel om de komende jaren een 
reeks scholingstrajecten te verzor-
gen voor medewerkers van Flora-
Holland Aalsmeer. Door een inten-
sieve aanpak kunnen de deelne-
mers binnen tien maanden het tota-
le lespakket afronden. Zowel onder-

werpen uit de ‘logistiek’ (aan- en af-
voer, distributiesystemen, emballa-
ge, import, kwaliteit en milieu, trans-
portmiddelen, veilig- en gezond 
werken, enz.), als de kennis van pro-
ducten waarmee gewerkt wordt, zijn 
onderdelen van het lesprogramma. 
De praktijkvoorbeelden die dage-
lijks worden ervaren zullen onder-
meer gebruikt worden om de theo-
rie te ondersteunen. Ook Engels en 
Nederlands behoren tot het lespro-
gramma. In het examenprogram-
ma zijn twee PvB’s opgenomen, zgn. 
Proeven van Bekwaamheid. Tegen 
de zomer van volgend jaar kunnen 
de deelnemers in het bezit zijn van 
een volwaardig MBO-diploma, met 
de mogelijkheid om door te stromen 
naar niveau-3. Een vergelijkbare in-
terne opleiding heeft het afgelopen 
schooljaar op de Rijnsburgse veiling 
met groot succes plaatsgevonden. 
Afgelopen week is daar een groep 
geslaagde deelnemers van niveau-2 
gestart met dezelfde opleiding op 
niveau-3.

Verkoop Rode Kruis bij AH
Aalsmeer - Op vrijdag 24 septem-
ber liggen er weer stapels war-
me, wollen truien en sokken in de 
verkoopstand van het Rode Kruis 
Aalsmeer bij Albert Heijn aan het 
Praamplein. De herfst heeft zijn in-
trede gedaan, tijd om een warme, 
wollen trui of sjaal aan te schaffen. 
In de overvolle verkoopstand is rui-
me keuze aan wollen truien, wollen 
sjaals, (geitenwollen) sokken, maar 
ook tafellakens en andere prach-
tige kleden, met of zonder kerst-
motieven. Tevens worden kinder-
kleertjes, felicitatie- en kerstkaar-
ten en nog veel meer artikelen te 
koop aangeboden in de stand. Alle 

spulletjes zijn vervaardigd door ou-
deren. De opbrengst van deze ver-
koping wordt weer besteed aan de 
aanschaf van nieuw handwerkma-
teriaal, zodat het sociale werk van 
het Rode Kruis voortgang kan vin-
den. Op zoek naar een warme trui, 
een wollen sjaal, geitenwollen of an-
dere wollen sokken? 
Ga dan kijken en kopen bij het Ro-
de Kruis, die voor de eerste keer te 
gast is in de nieuwe vestiging van 
Albert Heijn aan het Praamplein. Al-
les is heel scherp geprijsd en er is 
voor elk wat wils! 
De verkoop vindt van 9.00 tot 17.00 
uur plaats.

Onderschrift foto: 
De geïnteresseerden willen direct de maquette van de nieuwe woningen be-
kijken die wethouder Ulla Eurich (links op de foto) en de heer Jaap Zwart, di-
recteur van Timpaan (naast de wethouder) onthuld hebben.

Succesvolle start verkoop 
project Dorpshaven-Zuid
Aalsmeer - Zaterdag 18 september 
vond de verkoopmanifestatie van 
project Dorpshaven-Zuid plaats. 
Dit project is ontwikkeld door Tim-
paan uit Rijsenhout. De manifesta-
tie werd om 11.00 uur officieel ge-
opend door wethouder Ulla Eurich 
van de Gemeente Aalsmeer. “Als 
gemeente zijn wij heel blij dat dit 
mooie project nu in de verkoop is en 
ik hoop op korte termijn de eerste 
paal te mogen slaan!”, aldus de wet-
houder. Na haar toespraak onthul-
de de wethouder de maquette van 
de nieuwe woonwijk. De druk be-
zochte manifestatie werd gehouden 
op de bouwlocatie op de hoek van 
de Oosteinderweg en de N201 te-
genover de voormalige TV-studio’s. 
Naast de maquette was er een ani-
matiefilm van de wijk. Er stonden 
panelen met alle woningtypen. Voor 
de kinderen was er een clown aan-
wezig. Om alvast te zien wat het uit-

zicht vanaf de toekomstige apparte-
menten was, kon men de uitkijkto-
ren beklimmen. Alle woningen lig-
gen aan het water en dit werd door 
de potentiële kopers zeer gewaar-
deerd. Door de variatie aan woning-
ontwerpen zal een aantrekkelijke 
woonwijk ontstaan met eigen ka-
rakter. Fase 1 bestaat uit 30 luxe ap-
partementen, 16 eengezinswonin-
gen, 14 twee-onder-één-kap wo-
ningen en 5 vrijstaande villa’s. De 
maquette staat inmiddels bij EKZ-
Makelaars aan de Punterstraat 2, 
tel 0297-344444. Men kan deze bij 
de makelaar komen bewonderen en 
de verkoopboeken ophalen. Poten-
tiële kopers hebben tot maandag 4 
oktober de tijd om zich in te schrij-
ven. Vervolgens zal er worden ge-
loot. Als de verkoop goed verloopt, 
verwacht ontwikkelaar Timpaan be-
gin 2011 te starten met de bouw van 
de eerste fase.

Rabobank organiseert:
Prinsjesdaglezing met Wim 
Boonstra in Arendshoeve
Aalsmeer - Rabobank Regio Schip-
hol organiseert op dinsdag 28 sep-
tember een interessante prinsjes-
daglezing in de Arendshoeve in 
Aalsmeerderbrug. Spreker deze 
avond is de heer drs. Wim Boonstra, 
Chief Economist bij Rabobank Ne-
derland. De avond begint om 19.30 
uur en duurt tot 22.30 uur. De heer 
Boonstra geeft deze avond een be-
knopte samenvatting én zijn com-
mentaar op de Prinsjesdagplan-
nen. U hoort welke veranderingen 
er op stapel staan. En nog belang-
rijker: wat betekenen de kabinets-
plannen voor u! De heer Boonstra 
is een gerespecteerd econoom en 
heeft in de loop der jaren tientallen 
artikelen gepubliceerd met name op 
het terrein van financiële markten 
en het bankwezen. De heer Boon-
stra is vaste columnist in Het Fi-
nancieele Dagblad. Ook is hij do-
cent aan de Vrije Universiteit in Am-
sterdam.Daarnaast is hij regelma-

tig te zien en te horen als deskundi-
ge bij het NOS Journaal en op BNR 
Nieuws Radio. Aanmelden voor de 
lezing kan door een mail te sturen 
naar communicatie@regioschiphol. 
rabobank.nl. Vermeld hierin uw 
naam, uw complete adresgegevens 
en met hoeveel personen u deze le-
zing wilt bijwonen.

C1000 Koster vermaakt 
zich op midgetgolfbaan
Aalsmeer - Zondag 19 septem-
ber is een deel van het personeel 
van C1000 Koster Aalsmeer de strijd 
met elkaar aangegaan op de mid-
getgolfbaan in de Beethovenlaan. 
De 28 deelnemers hadden het pri-
ma naar het zin maar er werd ook 
serieus gestreden om de eer en de 
vier bekers die te winnen waren. 
De zusjes Zaal streden samen om 
de poedelprijs. Deze ging uiteinde-
lijk naar Cheyenne, die in totaal 84 
slagen nodig had om de ronde van 
18 banen te volbrengen. Haar zusje 
Danisha kwam op 82 slagen uit en 
kreeg als troost een zak met snoep 
mee naar huis. Clyde Griffioen was 
onbetwist de beste en ging naar 

huis met de eerste prijs. Hij kwam 
uit op een eindtotaal van 43 slagen. 
De enigen die nog een beetje in de 
buurt van Clyde konden blijven wa-
ren Arthur en Martin van Kooten. 
Zij eindigden aan het eind van hun 
ronde beide op 51 slagen en bleven 
zodoende net Jurgen Zaal en Dick 
Meijer voor, die beide op 53 slagen 
eindigden. Barrage moest gaan be-
slissen wie tweede en wie derde 
zou gaan worden. Nadat Arthur en 
Martin beide evenveel slagen nodig 
hadden over de eerste twee banen 
werd het verschil gemaakt op baan 
drie. Zodoende werd Arthur tweede 
en moest Martin genoegen nemen 
met de derde plaats. 

De prijswinnaars. Achter van links naar rechts: Arthur, Clyde en Martin van 
Kooten. Voor van links naar rechts: Cheyenne en Danisha.

Maandprijs Bloemenzegelwinkeliers
Mevrouw De Gooijer ontvangt 
tegoedbon van Het Boekhuis
Aalsmeer - Onlangs leverde me-
vrouw De Gooijer een volle spaar-
kaart in bij een van de leden van de 
Vereniging van Aalsmeerse Bloe-
menzegelwinkeliers en won hier-
mee een extra prijs, deze maand een 
tegoedbon ter waarde van 25 euro 
te besteden in Boekhuis Aalsmeer. 
Het Boekhuis in de Zijdstraat is een 

enthousiaste Bloemenzegelwinke-
lier en klanten ontvangen zegels 
bij aankoop van tijdschriften, wens-
kaarten, puzzels of kantoorartikelen. 

Zegels mogen niet bij boeken wor-
den gegeven vanwege de Wet op de 
Vaste Boekenprijs die kortingen uit-
sluit.

Mevrouw De Gooijer ontvangt een tegoedbon uit handen van eigenaar 
Constantijn Hoffscholte van Boekhuis Aalsmeer. 

Nieuw workshop voor groepjes

Nu ook professionele 
visagie in Hoofdzaak
Aalsmeer - Buiten zijn vrouw en 
kinderen heeft Edwin van Schraven-
dijk twee passies: Hairstyling en vi-
sagie. De kapsalon Hoofdzaak in de 
Zijdstraat 75 runt hij nu alweer voor 
het achtste jaar en nog steeds met 
heel veel plezier. De kapsalon heeft 
Edwin overgenomen van hairspeci-
alist Michael en nog een groot aan-
tal jaren heeft de naam van deze 
kapper op de gevel gestaan. Maar 
ongeveer drie jaar geleden is er flink 
verbouwd en is naamsverandering 
doorgevoerd. “Ik heb altijd tegen 
Michael gezegd: Als ik ga verbou-
wen, gaat jouw naam van de gevel”, 
zegt de geboren Hillegommer la-
chend. Vaste medewerkers zijn In-
grid Bakker en Brenda van der Meer 
en Hoofdzaak knipt met of zonder 
afspraak zowel heren, dames als 
kinderen en werkt alleen met de na-
tuurlijke producten van Aveda. 

Passie
In de salon met stijlvolle paarse mu-
ren is nu een nieuwe hoek ingericht 
voor, jawel, de tweede passie van 
Edwin: Make-up. De make-up stu-
dio straalt sterallures uit met links 
en rechts van de grote spiegels van 
boven tot onder lampenbollen. Om 
de nieuwe studio te mogen en kun-
nen openen, heeft Edwin beroeps-
opleidingen visagie gevolgd en ove-
rigens al aardige ervaring opgedaan 
in het professionele wereldje. “Ik 
werk vooral voor veel bladen. Heb 
ook de bekende visagisten Leco en 
Marie als collega’s gehad.” E-Visa-
gie is de naam van de nieuwe make-
up salon in de kapperszaak en is het 
adres voor bruidjes die er op de dag 
van hun leven perfect uit willen zien, 
voor meiden die een fotoshoot wil-
len laten maken, voor hen die eens 

een metamorfose willen en onder 
andere voor bedrijven die speciale 
presentaties willen geven. 

Kleine groepjes
Edwin wil graag zijn passie delen en 
overdragen aan derden en gaat nu 
ook workshops verzorgen. In klei-
ne groepjes leert hij zijn gasten de 
kneepjes van het vak. “Van lekker 
reinigen, tot smokey eyes en ex-
treme wimpers, wat de deelnemers 
willen”, zegt Edwin. Omdat veel per-
soonlijke aandacht gegeven wordt 
tijdens de workshop, wordt gewerkt 
in groepjes van minimaal drie tot 
maximaal vijf personen. “Bijvoor-
beeld een groep vriendinnen, gezel-
lig uitje toch?” Hygiëne vind Edwin 
overigens heel belangrijk en hij 
werkt alleen met niet op dieren ge-
teste producten van het Nederland-
se merk Make-up studio. Tijdens de 
pramenrace zijn flyers uitgedeeld 
over E-Visagie met de uitnodiging 
op te geven voor de workshop Smo-
key Eyes. Via www.e-visagie.nl kun-
nen geïnteresseerden zich aan-
melden. De actie loopt tot en met 
11 oktober en vijf deelnemers ma-
ken kans op een gratis workshop. 
De winnaars worden op 12 oktober 
persoonlijk benaderd en op de web-
site bekend gemaakt. De workshops 
bij Edwin duren ongeveer 2,5 uur en 
naast instructies, kleur analyse en 
opbouw make-up wordt er tijdens 
de avond ook genoten van een hap-
je en een drankje. Meer weten over 
de workshops of E-Visagie bel 06-
30812246 of kijk op www.e-visagie.
nl. Kapsalon Hoofdzaak in de Zijd-
straat 75 is (en blijft) telefonisch be-
reikbaar via 0297-322296. 

Door Jacqueline Kristelijn

Uitdeelactie Ophelialaan 
enthousiast ontvangen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
was het weer een heel blije dag 
in de Ophelialaan. De maandelijk-
se uitdeelactie vond weer plaats en 
heeft vele mensen ontzettend blij 
gemaakt. Mensen waren zeer ver-
rast dat juist zij uitgekozen werden. 
Zo was dat ook met mevrouw Kui-
pers uit Kudelstaart. Mevrouw Kui-
pers winkelt geregeld en ook graag 
in de Ophelialaan. Zij komt oor-
spronkelijk uit Aalsmeer, van het 
dorp, maar is later verhuisd naar Ku-
delstaart. Ze is dus bekend met de 
winkels in Aalsmeer van kleins af. 
Ze winkelt heel graag in de Ophe-
lialaan. Ze is blij met visboer Veer-
man, met Angelique Bloemenboe-
tiek en ook met bakkerij Hulle-
man. Deze winkels bezoekt zij vaak, 
maar later in het gesprek blijkt dat 
zij meer winkels kent. Enthousias-
te steekwoorden zijn: Goed assor-
timent, fijne gratis parkeergelegen-
heid voor de deur, gezelligheid en 
vriendelijkheid. Voor mevrouw Kui-
pers was de verrassing extra groot 
en leuk, omdat zij echt nooit op za-

terdag winkelt. Heel toevallig kwam 
dat nu zo uit, en wordt zij er uitge-
pikt om een leuk cadeau in ont-
vangst te nemen namens de Ophe-
liawinkeliers. Mevrouw Kuipers ont-
ving een leuke grijze wollen poncho, 
met een mooie warme kraag. De ac-
tie werd dit keer verzorgd door De-
nise Fashion en was weer geheel 
in stijl feestelijk gepresenteerd. De 
poncho is heerlijk warm en de Op-
heliawinkeliers hopen dat mevrouw 
Kuipers een warm gevoel associeert 
met de Ophelialaan. Dat deed me-
vrouw Kuipers al, maar bij het dra-
gen van deze mooie poncho, zal dit 
een nog veel warmer gevoel geven. 
En dat is ook het gevoel dat Ophe-
liawinkeliers willen uitdrukken met 
hun maandelijks gebaar: Het war-
me hart dat zij al hun klanten toe 
dragen, dit keer letterlijk gesymbo-
liseerd door middel van een warme 
poncho. 
Meer weten over de Ophelialaan en 
al haar telkens wisselende aanbie-
dingen? Kijk dan op www.opheliap-
laza.nl.

Sjoelen in het Dorpshuis
Aalsmeer - De eerste speelavond 
van het nieuwe seizoen is gespeeld 
bij Sjoelclub Aalsmeer. In de hoofd-
klasse behaalde Patrick Haring de 
hoogste eer met totaal 2836 pun-
ten, gevolgd door Hans van Leeu-
wen met 2706 punten. In de A-klas-
se wist Jan de Leede de eerrste 
plaats te pakken meet 2629 punten, 
gevolgd door Cor Franck met 2609 
punten. 
In de B-klasse bleek Petra Houwe-
ling de beste speler met 2618 pun-
ten, gevolgd door Margriet de Vries 
met 2583 punten. In de C-klasse is 
de eerste plaats behaald door Pleun 

van Verseveld met 2409 punten, ge-
volgd door Pim van der Meer met 
2398 punten. In de D-klasse was 
de winst voor Maria Baggen met 
2376 punten, gevolgd door Jeanne 
van Wees met 2328 punten. In de E-
klasse bleek Willem Joren de beste 
met 2323 punten, gevolgd door Dirk 
Mol met 2197 punten. In de F-klas-
se tot slot was het goud voor Mir-
jam van de Berg met 2149 punten, 
gevolgd door Co Eveleens met 2028 
punten. Er wordt om de twee weken 
gesjoeld in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. De volgende sjoelavond is 
30 september.
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Vergadering van 
De Dorper
Aalsmeer - Maandag 27 septem-
ber is er een wijkraadvergadering 
van wijkraad De Dorper. Wethouder 
Gertjan van der Hoeven van Wijkge-
richt Werken zal deze avond aanwe-
zig zijn. De avond begint met een 
toelichting van adjunct-directeur 
Huibert Kralt van De Raad Vast-
goed over de ontwikkelingen met 
betrekking tot het studiocomplex. 
De vergadering wordt gehouden 
in de Crown Business Studio’s, in-
gang van Cleeffkade 15, en begint 
om 19.30 uur.

Wethouder Ad Verburg bij 
bakkerij Hulleman
Aalsmeer - Wethouder Ad Ver-
burg heeft zaterdag 18 september 
een bezoek gebracht aan Bakke-
rij Hulleman aan de Aalsmeerder-
weg. Wethouder Verburg: “Dit is een 
hoogwaardig ambachtelijk bedrijf 
dat goed is voor de werkgelegen-
heid. Dit soort bedrijven is belang-
rijk voor de economie van gemeen-
te Aalsmeer en de regio.” Bij brood 
en banketbakkerij Hulleman werken 
55 medewerkers verdeeld over drie 
winkels in Uithoorn, Amstelveen en 
in de Ophelialaan in Aalsmeer en de 
bakkerij aan de Aalsmeerderweg. 
Op 14 april 2008 werd deze hyper-
moderne brood en banketbakke-
rij aan de Aalsmeerderweg in ge-
bruik genomen. Wethouder Verburg 
kreeg een rondleiding en informa-
tie over de manier van werken, hy-
giëne en productkwaliteit. De bak-
kerij heeft ook verschillende prij-
zen in de wacht gesleept, zoals de 
‘Winnaar lekkerste cake 2009’. Mar-

co Hulleman: “We doen er met z’n 
allen ons best voor om onze klan-
ten de lekkerste producten aan te 
bieden.” Sinds het nieuwe college is 
aangetreden worden met enige re-
gelmaat bedrijfsbezoeken afgelegd. 
De wethouder van Economische Za-
ken Ad Verburg kan het belang van 
dit soort bezoeken niet genoeg be-
nadrukken. “De wethouders zijn al-
le drie afkomstig uit het bedrijfsle-
ven en weten hoe het daar toegaat. 
Maar het blijft buitengewoon inte-
ressant om nieuwe bedrijven en hun 
werkprocessen te leren kennen.” Zo 
houdt het college voeling met de sa-
menleving en de bedrijven. Het col-
lege van B&W wil zo ook een vin-
ger aan de pols houden. Verburg: 
“Zo ontdekken we: waar liggen be-
dreigingen of juist kansen. We zien 
eventuele zwakke en sterke punten. 
Dit kan belangrijke informatie ople-
veren om mee te nemen bij het ma-
ken van beleid.”

Kaagbaan buiten gebruik
Aalsmeer - De Kaagbaan is tot za-
terdag 25 september buiten gebruik 
vanwege onderhoud. Vanaf donder-
dag 22 september omstreeks 01.30 
uur zal het naar verwachting weer 
mogelijk zijn om te starten vanaf de 
Kaagbaan richting het zuidwesten. 
Landen zal naar verwachting echter 
pas weer mogelijk zijn vanaf zater-
dag 25 september omstreeks 01.30 
uur. In de periode dat de Kaagbaan 
niet kan worden gebruikt, zal gedu-
rende de dag de Aalsmeerbaan in-
tensiever worden gebruikt. Tijdens 
piekperioden zal ook de Zwanen-
burgbaan worden ingezet, voor lan-
dingen vanuit en starts naar het zui-
den. Gedurende de nacht zal de 
Zwanenburgbaan worden gebruikt 
als vervanger voor de Kaagbaan. Dit 

gebeurt normaal gesproken alleen 
bij harde zuiden- of noordenwind, 
maar zal nu voor landingen in alle 
nachten van 21 tot 25 september het 
geval zijn. Vooral de bewoners van 
gebieden ten zuiden van de Zwa-
nenburgbaan en de Aalsmeerbaan 
zullen in de periode van het onder-
houd aan de Kaagbaan meer over-
last ondervinden. De Kaagbaan is 
dit jaar al eerder in onderhoud ge-
weest, van 31 mei tot en met 6 juni. 
Het gebied waar de vliegtuigen aan 
de grond komen (touchdown zone) 
is toen niet gerenoveerd, omdat dit 
niet nodig leek. Gebleken is dat aan 
dit deel van de baan toch nog dit 
jaar onderhoud moet worden ver-
richt om veilig gebruik te kunnen 
blijven maken van de baan.

College en gemeenteraad op bezoek in sierteeltsector

“Greenport sterk dankzij 
diversiteit bedrijven”
Aalsmeer - “De kracht van de 
greenport is dat allerlei bedrijven 
erin actief zijn. Van veredeling van 
nieuwe rassen voor kwekers tot 
het keramiek dat de bloemist nodig 
heeft. En productie, veiling en han-
del. Daardoor is er veel samenwer-
king en innovatie. Als we dat over-
eind houden, kunnen we onze inter-
nationale concurrentiepositie vast-
houden en versterken.’’ Dat zei di-
recteur Marius Dekker van DGI tij-
dens het bezoek van het colle-
ge van B&W en de gemeenteraad 
van Aalsmeer aan de sierteeltsec-
tor op vrijdag 17 september op uit-
nodiging van de Stuurgroep Green-
port Aalsmeer. Stuurgroepvoorzit-
ter Jaap Bond en gedeputeerde van 
provincie Noord-Holland zei veel 
vertrouwen te hebben in de steeds 
intensievere samenwerking tus-
sen overheden en het bedrijfsleven. 
Het sinds mei dit jaar nieuwe colle-
ge, met burgemeester Pieter Litjens 
en de wethouders Ad Verburg, Gert-
jan van der Hoeven en Ulla Eurich 
en meer dan tien (assistent)raads-
leden en ondersteuners werden 
door het sierteeltbedrijfsleven bij-
gepraat over de snelle ontwikkelin-
gen in de sector. De ruim twintig le-
den tellende delegatie bezocht Flo-
raHolland vestiging Aalsmeer, ex-
porteur DGI (De Gooijer Internatio-
nal), PTMD Style Center op Green 
Park Aalsmeer en Bartels Stek/Bar-
tels Roses in de Schinkelpolder. 
“Het veredelingsbedrijf van Bartels 

staat met het ontwikkelen van nieu-
we producten aan het begin van de 
keten. En PTMD, dat bloemen- en 
plantenaccessoires levert aan bloe-
misten en tuincentra, aan het eind. 
Talloze bedrijven, met productie, vei-
ling en handel als kern, zijn zo ver-
bonden in de sierteeltcluster. Die 
compleetheid en diversiteit heeft 
Aalsmeer als greenport op de we-
reldkaart gezet. Die positie willen 
we behouden en versterken omdat 
de markt nog vele mogelijkheden 
biedt’’, aldus Marcel Claessen, ves-
tigingsmanager van FloraHolland 
Aalsmeer en voorzitter van Flower 
Mainport Aalsmeer, waarin het regi-
onale sierteeltbedrijfsleven is verte-
genwoordigd. 

Bedrijvigheid en duurzaamheid
Claessen benoemde in zijn presen-
tatie voor de bestuursdelegatie de 
positieve effecten van de sierteelt-
cluster op de werkgelegenheid, de 
bedrijvigheid in de regio en de kan-
sen op het gebied van duurzaam-
heid. 
”Deze sierteeltcluster is goed voor 
40.000 tot 50.000 arbeidsplaatsen 
en als tuinbouw tekenen we voor 
meer dan 20% van het handelsover-
schot op de Nederlandse betalings-
balans’’, zei hij onder meer.
Hij stipte vele voorbeelden van sec-
torinvesteringen in duurzaamheid 
aan. “Variërend van het onderzoek 
naar een aardwarmtenet in Amstel-
veen tot biovergisting bij PrimAviera 

in de Haarlemmermeer. En van fair-
trade bloemen tot nieuwe logistieke 
concepten, zoals de koppeling van 
wegvervoer met rail, lucht en water.’’ 

Samenwerking intensiveren
Stuurgroepvoorzitter van Greenport 
Aalsmeer Jaap Bond ging hier ook 
op in. ,,Wij zitten met de Greenport 
Aalsmeer vlakbij de airport Schiphol 
en de seaport Amsterdam. Via ACT, 
Amsterdam Connecting Trade in de 
Haarlemmermeer, wordt de High 
Speed Cargo Train hieraan gekop-
peld. Als we daar voor de langere 
termijn een slag mee willen maken, 
moeten we nu de samenwerking in-
tensiveren”, waarbij Bond refereerde 
aan actuele proeven van planten-
vervoer via vrachtboten naar Helsin-
ki en Istanboel. 
Hij benadrukte in het kader van de 
nieuwe N201 ook het belang van 
nieuwe vervoersconcepten en extra 
opties als een OLV (Ongestoord Lo-
gistieke Verbinding). ”Als we voor-
af kunnen inspelen op verwach-
te capaciteitsproblemen, moe-
ten we dat zeker doen”, legde hij 
uit. Een mooi voorbeeld van de in-
tensievere samenwerking noemde 
hij de toetreding van de Zuid-Hol-
landse gemeentes Nieuwkoop en 
Kaag en Braassem tot de Green-
port Aalsmeer, waar Aalsmeer, Am-
stelveen, Uithoorn en Haarlemmer-
meer met de provincie Noord-Hol-
land al sinds de oprichting deel van 
uitmaken. 

Foto:	Vlnr	Wethouder	Ulla	Eurich,	Teun	Treur	(raadslid	VVD),	gedeputeerde	Jaap	Bond,	Richard	Buskermolen	(raadslid	
CDA),	wethouder	Gertjan	van	der	Hoeven	(achter),	Marius	Dekker	van	DGI	(voor),	Marcel	Claessen	(achter)	en	bur-
gemeester	Pieter	Litjens	(uiterst	rechts)	bij	het	bestuursbezoek	aan	Greenport	Aalsmeer.	

Beraad en Raad vanavond!
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
23 september, komen burgemees-
ter, wethouders en fracties bijeen 
voor het tweewekelijkse Beraad en 
Raad in het gemeentehuis. De bij-
eenkomst begint om 20.00 uur, vindt 
plaats in de raadszaal en is open-
baar. De vergaderavond begint met 
het Beraad, dit maal onder voorzit-
terschap van de heer Joop van der 
Jagt. Hamerstuk is het intrekken van 
de verordening cliëntenparticipatie 
gemeentelijk integraal gehandicap-
tenbeleid 2005. 
Twee behandelstukken staan op de 
agenda van het Beraad. Eerst ko-
men de wijzigingen in diverse ver-
ordeningen in verband met inwer-
kingtreding Wabo aan de orde. De 
behandeling van dit onderwerp 
is gericht op het in werking laten 
treden van de wijzigingen van de 
Bouwverordening 2007, de Algeme-
ne Plaatselijke Verordening 2010 en 
de Bomenverordening 2000 op de-
zelfde dag dat de Wet algemene be-

palingen omgevingsrecht in wer-
king treedt. Naar verwachting vindt 
besluitvorming dezelfde avond in 
de Raad plaats. Tweede behandel-
stuk is de quickscan deelplan 9 in 
Nieuw-Oosteinde. Volgens het on-
derzoek is het financieel onmoge-
lijk om niet tot woningbouw over 
te gaan op de locatie waar eerst 
twee basisscholen stonden in de 
Willem Alexanderstraat. Ter com-
pensatie willen de bestuurders wel 
meer groen creëren in de woonwijk 
en een plek zoeken voor de twaalf 
plus jeugd. Het beraad eindigt met 
een vragenhalfuur en de rond-
vraag. Rond 21.10 uur wordt vervol-
gens aangevangen met de Raad on-
der leiding van burgemeester Pie-
ter Litjens. Een der behandelstuk-
ken is het voorstel om een werkge-
verscommissie voor de griffie in te 
stellen. Enkele raadsleden gaan be-
noemd worden tot voorzitter en lid 
van de werkgeverscommissie. De 
sluiting is gepland rond 21.40 uur.

Vergunning voor 
restauratie van 
de Dorpskerk
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
is voornemens een monumenten-
vergunning af te geven voor de res-
tauratie van de Dorpskerk in de Ka-
naalstraat. Omdat de kerk is aan-
gemerkt als een Rijksmonument, 
kunnen deze werkzaamheden al-
leen worden uitgevoerd nadat de 
gemeente hiervoor een monumen-
tenvergunning heeft afgegeven. 
De Monumentenadviescommis-
sie van de Stichting Welstandszorg 
Noord-Holland heeft in haar verga-
dering van afgelopen 16 juni inge-
stemd met het plan. In het kader van 
de monumentenvergunning ligt het 
plan vanaf 24 september aanstaan-
de gedurende zes weken ter inzage 
en bestaat de mogelijkheid hierte-
gen een zienswijze in te dienen.

75+ Club van 
bedrijven groter
Aalsmeer - Vier jaar geleden is 
vanuit de Vrienden van het Zorg-
centrum Aelsmeer een club op-
gericht voor Aalsmeerse bedrij-
ven van 75 jaar en ouder. Het Zorg-
centrum richt zich op ouderen van 
75+ met bijvoorbeeld het organise-
ren van diverse activiteiten. Zo ont-
stond de gedachte van een aantal 
vrijwilligers om een speciale club op 
te starten van echt oude Aalsmeer-
se ondernemingen, die nog steeds 
bestaan. Er zijn zelfs bedrijven die 
al 100 jaar of ouder zijn. Leden die 
zich aansluiten, bezorgen door mid-
del van een gift van 75 euro oude-
ren een leuke dag uit. Daarnaast 
vinden bedrijfsbezoeken plaats. De 
laatste bezoeken aan ‘oudjes’ onder 
de bedrijven waren aan de firma’s 
Van Dam, Ubink en Stieva Metaal. In 
Aalsmeer (en Kudelstaart) zijn in to-
taal 120 ‘oude’ ondernemingen. De 
75+ Club heeft nu 41 leden maar 
hoopt in 2011 naar de 50 leden te 
gaan.

Educatie voor 
2 tot 6-jarigen
Aalsmeer - B&W stellen de ge-
meenteraad voor om de nota ‘Har-
monisatie voorschoolse voorzie-
ningen’ vast te stellen. In deze no-
ta zijn de ambities opgenomen om 
te komen tot een toegankelijke 
voorschoolse voorziening die vol-
doet aan de wettelijke kwaliteitsei-
sen en die, voor elk kind die dat no-
dig heeft, een voorschools educatief 
programma biedt. Ambities in de 
komende periode zijn voorschoolse 
educatieve programma’s op peuter-
speelzalen en kinderdagverblijven. 
Die programma’s zijn laagdrempelig 
voor kinderen die extra taalonder-
steuning nodig hebben en ontwik-
kelingsgerichte programma’s voor 
kinderen van 2 tot 6 jaar en hun ou-
ders.

Meer geld nodig 
voor Oosteinde
Aalsmeer - Het krediet voor project 
Nieuw Oosteinde moet worden ver-
hoogd. B&W stelt de gemeenteraad 
voor de begroting voor het nieuw-
bouwproject in Oost aan te passen 
door een verhoging van het bedrag 
van 287.458 euro. Dit is noodzake-
lijk om het tekort aan te vullen dat is 
ontstaan door het faillissement van 
de ontwikkelaar van Nieuw Oost-
einde. Hierdoor liep het project ver-
traging op. 

Tweede Kamerlid bij CDA
Aalsmeer - CDA-Tweede Kamer-
lid Sybrand van Haersma Buma is 
de speciale gast op de algemene le-
denvergadering van de CDA-afde-
ling Aalsmeer, die wordt gehouden 
op woensdag 29 september van-
af 20.00 uur in het Dorpshuis Ku-
delstaart. De leden praten verder 
over het CDA-programma voor de 
verkiezingen van Provinciale Sta-
ten op 2 maart volgend jaar. “Direct 
na de verkiezingen op 9 juni hebben 
we als CDA Aalsmeer een brief naar 
het bestuur en de fractie gestuurd. 
Daar heeft Sybrand van Haersma 

Buma op gereageerd en gezegd, 
dat hij graag met onze leden in per-
soonlijk contact komt’’, aldus voor-
zitter Hermen de Graaf van het 
Aalsmeerse CDA. “We kijken erg uit 
naar zijn uiteenzetting, die nu wel in 
een heel bijzonder daglicht staat.’’ 
De algemene ledenvergadering was 
al gepland om het concept-verkie-
zingsprogramma van het CDA voor 
de provinciale staten volgend jaar 
te bespreken. ‘Topsteden, pracht-
dorpen in het Noord-Hollands land-
schap’, is het thema van het CDA 
Noord-Holland. 

Waterwolftunnel in 2012 open
Verburg: “Bereikbaarheid 
beter door nieuwe N201”
Aalsmeer - Niet alleen journalis-
ten van kranten en omroepen wa-
ren vorige week woensdag uitgeno-
digd een kijkje te komen nemen in 
de Waterwolftunnel, de tunnel die 
Haarlemmermeer en Aalsmeer on-
der water door met elkaar heeft ver-
bonden. Ook ambtenaren en wet-
houders van de twee gemeentes 
mochten een kijkje nemen. Wet-
houder Ad Verburg van Gemeen-
te Aalsmeer: “De nieuwe N201 is 
heel belangrijk voor Aalsmeer, maar 
ook nationaal en zelfs internatio-
naal. Deze regio is onderdeel van 
Greenport Aalsmeer, dat een miljar-
denomzet levert aan de Nederland-
se economie. Door de nieuwe N201 
komt Green Park Aalsmeer op 5 mi-

nuten rijden van Schiphol. Dit hoog-
waardige bedrijvenpark voor onder-
nemingen die toegevoegde waarde 
leveren in de sierteeltsector ligt di-
rect naast FloraHolland Aalsmeer. 
Green Park Aalsmeer is 180 hectare 
groot en biedt concurrentievoorde-
len voor ondernemers in deze sec-
tor door hen de kans te bieden di-
rect toegang te hebben tot de inter-
nationale markt en synergie te creë-
ren met ketenpartners. Ook voor het 
overige bedrijfsleven zal de verbe-
terde bereikbaarheid door de nieu-
we N201 een enorme stimulans 
zijn.” 
Naar verwachting wordt de tun-
nel begin 2012 in gebruik genomen 
door het autoverkeer.

Beenletsel 
Aalsmeer - Op dinsdagmiddag 
14 september heeft een aanrijding 
plaatsgevonden tussen een auto 
en een bromfiets op de Bosrand-
weg. De 29-jarige automobiliste 
kwam met de schrik vrij, de 21-ja-
rige bestuurder van de bromfiets is 
met beenletsel naar het ziekenhuis 
overgebracht. Er bleek geen alcohol 
in het spel.

Fietser gewond
Uithoorn - Een 79-jarige vrouw uit 
Uithoorn is woensdag 13 septem-
ber rond drie uur in de middag ge-
wond geraakt bij een aanrijding op 
de Amsterdamseweg. Een 45-jari-
ge automobilist zag de fietsster over 
het hoofd toen zij vanaf een uitrit de 
weg op reed. De 79-jarige is voor 
nader onderzoek overgebracht naar 
een ziekenhuis.

Aanrijding met 
bromfietser
Hoofddorp - Vrijdagmorgen vond 
een aanrijding plaats in Hoofd-
dorp waarbij een Aalsmeeder be-
trokken was. Een 23-jarige fiets-
ster uit Hoofddorp en een 21-jari-
ge bromfietser uit Aalsmeer reden 
op de Bennebroekerweg. De fiets-
ster kwam via een afrit het fietspad 
op. De bromfietser die daar reed in 
de richting van de Spoorlaan, zag de 
fietsster echter niet aankomen om-
dat bosjes het zicht ontnamen. Vol-
gens getuigen vlogen beide betrok-
kenen door de lucht en kwamen 
hard op het wegdek terecht. De 
vrouw liep een hoofdwond op, maar 
de bromfietser scheelde niets. 

Aalsmeerder 
in de race voor 
‘Mooi Mens’
Aalsmeer - Na het succes van de 
afgelopen drie jaar, maakte zorgver-
zekeraar IZZ op maandag 13 sep-
tember jl. voor de vierde keer de 
nominaties bekend voor de Mooi 
Mens Verkiezing 2010, dé verkie-
zing om zorgmedewerkers zelf in 
het middelpunt te zetten. Ook René 
Spaargaren uit Aalsmeer is geno-
mineerd. Tot 4 november is het aan 
Nederland om te stemmen op René 
en andere mooie mensen op www.
izz.nl/mooimens. Op 9 november zal 
Anita Witzier in Central Studios te 
Utrecht de winnaar bekendmaken. 
In de afgelopen weken zijn bijna 
450 inzendingen binnengekomen 
van collega’s, vrienden en beken-
den van mensen uit de zorg. Er zijn 
25 genomineerden. René Spaarga-
ren uit Aalsmeer werkt bij de dag-
besteding van Heliomare en werd 
opgegeven door Paulien Voorn. Zij 
nomineerde René omdat hij ervoor 
zorgt dat de cliënten werk kunnen 
doen dat aansluit bij hun eigen kun-
nen en niveau. Hierdoor krijgen ze 
het gevoel nuttig bezig te zijn. “Maar 
wat ik echt belangrijk vind is dat Re-
né vier keer per jaar op zijn vrije za-
terdagavond een thema-avond met 
muziek en dans organiseert voor de 
cliënten. Dit is echt een avondje uit 
voor de cliënten en hun partners, 
vrienden en familie. René is hierin 
de initiatiefnemer en de gangmaker, 
maar geniet er zelf ook ontzettend 
van”, vertelt Paulien. René is ook lid 
van de ondernemingsraad en komt 
op voor de belangen van collega’s. 
Stemmen op René en anderen kan 
via www.izz.nl.
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Waterpolocompetitie
Oceanus wint 9 wedstrijden!
Aalsmeer - De waterpolo afdeling 
van Oceanus Aalsmeer heeft een 
goed tweede weekend gedraaid. 
Heren 1 mocht dit weekend begin-
nen met de ManMeer Cup wedstrij-
den. De eerste wedstrijd was uit te-
gen KZC. Het was een spannende 
wedstrijd, het ging gelijk op. Uitein-
delijk werd gelijk gespeeld met 5-5. 
De thuis wedstrijd moet dus gaan 
bepalen wie er door gaat naar de 
volgende ronde. Heren 2 is dit sei-
zoen goed begonnen. Vorig seizoen 
gepromoveerd naar de eerste klas-
se van het district. En ook nu win-
nen ze hun wedstrijden, de Meer-
koeten werden verslagen met 3-5. 
Heren 3 had na de nederlaag van 
vorige week iets goed te maken. Dit 
gebeurde ook, de Waterwolf was de 
mindere partij. Uitslag 7-9. Voor he-
ren 4 was het de eerste wedstrijd 
van het seizoen. Het was een erg 
zware wedstrijd. Helaas werd er ver-
loren met 5-1. Dames 1 had ook iets 
goed te maken ten opzichte van het 
verlies van vorige week. Met een 
team wat nu meer op sterkte was 
werd er gewonnen. Uitslag 3-7, met 

4 doelpunten van Noella Hond. Jon-
gens onder de 19 jaar hadden het 
zwaar afgelopen weekend. Er moes-
ten twee wedstrijden gespeeld wor-
den. 
Zaterdag was Zeist de tegenstander 
en zondag De Duinkikkers. Twee 
keer werden er 3 punten binnenge-
haald. Uitslag zaterdag 5-8. Uitslag 
zondag 1-14. Alle gescoorde doel-
punten opgeteld: 21. De doelpun-
ten kwamen van Jeffrey Eickhoff (6), 
Kevin Melman (5), Raymon de Hol-
lander (4), Istvan Spaargaren (2), 
Dennis Reijnders (2), Pim Houdijk 
en Sander Oomen scoorde beide 1 
maal. Gemengd onder de 15 moest 
dit weekend spelen tegen de Water-
wolf. Het team was echter te sterk 
voor je jonkies van Oceanus. Er 
werd met 13-3 verloren. Gemengd 
onder de 13 moesten ook spelen te-
gen de Waterwolf. 
Deze wedstrijd werd dik gewonnen 
door Oceanus: 1-17. Met doelpun-
ten van: Bart Sommeling (8), Yves-
Maurice Vork (5), Daan Sommeling 
(2), Kai Houdijk en Fabiënne Vork, 
elk 1 keer.

Handbal eredivisie

FIQAS wint van E&O
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer hebben zaterdag hun 
eerste competitiepunten behaald: 
in een spannende wedstrijd werd 
E&O uiteindelijk met 31-27 versla-
gen. De Aalsmeerders waren er dui-
delijk op gebrand iets goed te ma-
ken na de onverwachte nederlaag 
van een week eerder bij Swift: de 
ploeg ging gretig van start en leidde 
na zeven minuten al met 5-3, onder 
meer door twee doelpunten van Jel-
mer van Stam. Die voorsprong bleef 
lange tijd gehandhaaft en had zelfs 
nog groter kunnen worden als alle 
kansen benut waren. Want FIQAS 
Aalsmeer creëerde mogelijkheden 
genoeg: er ging echter nog wel eens 
wat mis in de afronding. Toch bleef 
de voorsprong en een heel fraaie 
treffer was de 8-5 van Jimmy Cas-
tien door het midden op aangeven 
van Robin Boomhouwer. Even kwam 
E&O iets dichterbij: 8-7, maar Jimmy 
Castien en Stefan Geleijn (penal-
ty) maakten er weer 10-7 van. In de 
vijf minuten die volgden zat het de 
Aalsmeerders even niet mee. Kee-
per Jeroen van ’t Hart verrichtte nog 
wel een fraaie stop, een paar mis-
verstanden in de dekking en even 
later balverlies in de aanval gaven 
E&O de kans om op gelijke hoog-
te komen: 10-10 en even later zelfs 
10-11 via schutter Erik Huizing die 
moeilijk af te stoppen was. FIQAS 
Aalsmeer maakte weer gelijk en de 
slotfase van de eerste helft bleef ge-
lijk op gaan. De ploegen gingen rus-
ten bij een 14-14 stand. 
Ook na de pauze ging de strijd nog 
een minuut of tien gelijk op: nog één 
keer nam E&O een voorsprong: 15-
17, daarna knokten de Aalsmeer-
ders zich terug in de wedstrijd: 18-
18 en even later 20-20 en namen 
het initiatief. De ploeg had af en 
toe wat moeite met het zeer fysie-
ke verdedigen van de Emmenaren, 
maar bleef op voorsprong. In de-
ze fase zorgden Ruud Neeft en Jel-
mer van Stam voor een paar fraaie 
treffers en in het doel verrichtte Jef-
frey Groeneveld (erin gekomen voor 
de jonge van ’t Hart) een paar be-
langrijke stops. Na een ervan lan-
ceerde hij Robin Boomhouwer in 
de break out, die vervolgens Jel-
mer op maat bediende: 23-21. Met 
nog een kwartier te gaan brak een 
enerverende slotfase aan, waarin FI-
QAS Aalsmeer wel steeds op voor-
sprong bleef. De dekking stond als 
een huis en als er een schot door-
kwam stond daar Groeneveld; toch 
bleef de marge klein en bij 27-26 
kreeg E&O een strafworp. Die werd 
echter gestopt door Jeffrey Groene-
veld en twee doelpunten van Rem-
co van Dam op rij zorgden voor een 
marge van drie (29-26) met nog vijf 
minuten te spelen. Het te fysieke 
verdedigen kostte E&O een tijdstraf 
en FIQAS Aalsmeer profiteerde op-

timaal: Jimmy Castien en Jarcha van 
Dijk brachten de ploeg in veilige ha-
ven: 31-26. Dat het in de laatste mi-
nuut nog 31-27 werd, was niet be-
langrijk: de verdiende overwinning 
én de eerste punten waren binnen. 
Niet alleen in de reguliere competi-
tie, maar ook voor de BeNeLux Liga. 

Zondag: Super Cup
Komend weekend ligt de competitie 
stil in verband met de wedstrijd om 
de Super Cup. Daarin speelt (verlie-
zend bekerfinalist) FIQAS Aalsmeer 
zondag om 16 uur tegen landskam-
pioen Kras/Volendam in Topsport-
centrum Rotterdam. Kaarten voor 
de Super Cup wedstrijd zijn te be-
stellen via www.nhv.nl. Deze dag 
wordt ook de uitslag van de hand-
balverkiezingen bekend gemaakt. Er 
zijn drie Aalsmeerse kanshebbers: 
Jeffrey Groeneveld is in de reace 
voor de titel ‘beste keeper’ en Robin 
en Jeffrey Boomhouwer als resp. 
beste rechter- en linker hoekspeler. 

Dames collectief ijzersterk
De dames van FIQAS Aalsmeer 
hebben hun tweede competitie 
wedstrijd in de Eerste Divisie win-
nend afgesloten. Bij DSVD werd 
met 24-21 gewonnen. Na het ver-
lies van vorige week was de ploeg 
er heel erg op gebrand om goed te 
presteren: de meiden hadden dan 
ook keihard getraind omdat ze het 
idee hadden dat ze iets recht moes-
ten zetten. Tegen DSVD was dat 
meteen te zien: vanaf minuut 1 werd 
er scherp en geconcentreerd ge-
speeld. FIQAS Aalsmeer nam ge-
lijk het voortouw in de wedstrijd en 
kwam op voorsprong. De thuisploeg 
kwam nog wel even dichterbij, maar 
bij de rust leidden de Aalsmeerse 
dames al met drie punten verschil: 
13-10. Sharelle Maarse ontbrak, 
maar werd prima vervangen door 
Jessica Wuthrich en Robin Kenter 
speelde opnieuw uitstekend aan 
de linkerkant. Ook na de rust bleef 
het spel van FIQAS Aalsmeer goed: 
de ploeg speelde collectief ijzer-
sterk en bouwde de voorsprong uit 
naar een marge van vijf. In de slot-
minuten kregen de dames nog wel 
te maken met een aantal tijdstraf-
fen, maar de ploeg hield stand en 
won uiteindelijk dik verdiend. Bei-
de keepsters, Bianca Schijf en Mi-
chelle Attema, blonken uit, maar na 
afloop was trainer/coach Menno de 
Klerk tevreden over zijn hele team: 
“Er is heel goed gespeeld, terwijl 
we het hier vaak lastig hebben. Ik 
heb echt prachtige aanvallen gezien 
en zeker over de prestatie als col-
lectief ben ik zeer te spreken.” Ko-
mend weekend is er geen compe-
titie voor de Aalsmeerse dames, op 
zaterdag 2 oktober spelen ze weer: 
Uit bij Westlandia.
Foto Don Ran

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 25 september

AALSMEER
Aalsmeer 1 - Amstelveen 1 14.30 u
Aalsmeer 2 – Zwaluwen’30HCSV 2 12.00 u
Aalsmeer 3 – Amstelveen 2 14.30 u
Zandvoort 3 - Aalsmeer 4 12.00 u
Pancratius 2 - Aalsmeer 5 14.45 u
WV-HEDW 15 - Aalsmeer 6 14.00 u
Meteoor Vet.1 - Aalsm./RKAV Vet.1 12.00 u

R.K.A.V.

Concordia 2 - RKAV 2 14.45 u
SCW Vet.2 - RKAV Vet.2 15.00 u

Meisjes
Amstelveen MB.1 – RKAV MB.1 10.15 u

Jong aalsmeer united
Junioren
Wasmeer A1 - J.A.United A1 14.30 u
J.A.United B1 – Bloemendaal B1 14.30 u
HBOK B1 - J.A.United.B2 11.30 u
J.A.United B3 – Argon B4 14.30 u
J.A.United C1 – Argon C2 12.30 u
J.A.United C2 – De Dijk C1 11.00 u
J.A.United C3 – HBOK C2 12.30 u

Pupillen
Buitenveldert D2 - J.A.United D1 11.30 u
J.A.United D2 – Olympia Haarlem D2 13.00 u
J.A.United D3 – BSM D3 13.00 u
J.A.United D4 – Hoofddorp D7 10.00 u
J.A.United D5 – Legm.vogels D7 11.15 u
J.A.United D6 – VSV MD.1 10.15 u
J.A.United E1 – BFC E1 11.00 u
Zwanenburg E2 - J.A.United E2 10.30 u
DIOS E3 - J.A.United E3 11.00 u
Abcoude E3 - J.A.United E4 9.30 u
J.A.United E5 – VVC E4 9.30 u
DSOV E4 - J.A.United E6  10.00 u
VVC E9 - J.A.United E7 10.00 u
J.A.United E8 – Kon.HFC E17 11.00 u
J.A.United E9 – UNO E7 9.30 u
HBC F1 - J.A.United F1 9.00 u
DSOV F1 - J.A.United F2 9.00 u
J.A.United F3 – Hillegom F2 9.00 u
J.A.United F4 – Hoofddorp F5 11.15 u
J.A.United F5 – Hoofddorp F6 9.00 u
J.A.United F6 – Overbos F6 9.00 u
J.A.United F7 – SIZO F1 9.00 u
SCW F3 - J.A.United F8 9.00 u
J.A.Un. F9 – Legm.vogels F 15M 9.00 u
Onze Gazellen F9M - J.A.United F10 9.30 u

Meisjes
Waterwijk MC.2 - J.A.United MC.1 13.30 u
J.A.United MC.2 – DSS MC.3 12.30 u
J.A.United MD.1 – Pancratius MD.2 11.00 u
UNO ME.1 - J.A.United ME.1 12.00 u

VELDVOETBAL
R.K.D.E.S
Sp.Martinus D2 - RKDES D1 10.15 u
Zwanenburg D2 - RKDES D2 12.00 u
RKDES D3 – SDZ D7 9.30 u
RKDES D4 – Ouderkerk D5 11.00 u
Roda’23 E4 - RKDES E1 9.00 u
NFC E1 - RKDES E2 10.30 u
RKDES E3 – Arsenal E5 11.00 u
RKDES E4 – Legm.vogels E 13 9.30 u
Ouderkerk E9 – RKDES E5 11.15 u
RKDES F1 – Chabab F2 11.00 u
Pancratius F2 - RKDES F2 9.00 u

RKDES F3 – RKAVIC F1 9.30 u
RKDES F4 – ZSGO/WMS F1 9.30 u
Amstelveen F3 - RKDES F5 9.00 u
Abcoude F9 - RKDES F6 13.00 u
RKAVIC F3 - RKDES F7 9.30 u
Buitenveldert F12 - RKDES F8 12.00 u
Buitenveldert F10 - RKDES F9 12.00 u
Fortius F3 – RKDES F10 9.00 u

Dames en meisjes
Wartburgia DA.3 - RKDES DA.1 11.00 u
Meervogels MA.2 - RKDES MA.1 14.30 u
RKDES MC.1 – Zwanenburg MC.1 11.00 u
Volendam MD.2 - RKDES MD.1 9.00 u

S.C.W.
SCW 1 – RKAVIC 1 14.30 u
SCW 2 – RKAVIC 2 12.00 u
SCW 3 – Amstelveen 6 16.15 u
HBC Vet.1 - SCW Vet.1 14.45 u
SCW Vet.2 – RKAV Vet.2 15.00 u
GeuzenM’meer Vet.2 - SCW Vet.3  15.00 u
SCW Vet.4 – EDO Vet.1 13.45 u

Junioren
SCW A1 –Maarssen A1 12.30 u
Bloemendaal B2 - SCW B1 11.30 u
RCH B2 – SCW B2 12.30 u
SCW C1 – De Vecht C1 10.30 u
SCWC2 – CSW C6 9.00 u

Pupillen
Roda’23 D2 - SCW D1 13.00 u
Zwanenburg D6 - SCW D2 10.30 u
SCW E1 – Zwanenburg E3 9.00 u
SCW E2 – DIOS E6 10.00 u
Overbos E 11 - SCW E3 12.15 u 
Zandvoort F3 – SCW F1 8.00 u
Overbos F9 - SCW F2 12.15 u
SCW F3 – J.A.United F8 9.00 u
SCW F4 – Overbos F13M 9.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – Altius DA.1 16.00 u
SCW MC.1 – HBC MC.1 11.00 u
SCW MD.1 – Buitenveldert MD.3 10.00 u
SCW ME.1 – HBC ME.1 9.00 u

Zondag 26 september.
R.K.A.V.
RKAV 1 – DSOV 1 14.00 u
RKAV 2 – CTO’70 3 11.30 u
RKAV 3 – Pancratius 6 11.30 u
RKAV 4 – Weesp 4 14.00 u
Eendracht’82 4 - RKAV 5 12.00 u
Legm.vogels 4 - RKAV 6 14.00 u
RKAV 7 – KDO 7 14.00 u

Dames
RKAV DA.1 – Hoogland DA.1 11.30 u

R.K.D.E.S.
ZSGO/WMS 1 - RKDES 1 14.00 u
Kennemers 2 - RKDES 2 11.00 u
RKDES 3 – DSS 2 14.00 u
RKDES 4 – Voorland 2 12.00 u
RKDES 5 – Sp.Martinus 4 14.00 u
Eendracht’82 3 - RKDES 6 14.30 u
Pancratius 8 - RKDES 7 11.30 u

Junioren
GeuzenM’meer A1 - RKDES A1 12.00 u
RKDES B1 - Nw.Sloten B1 10.00 u
RKDES B2 – Zwanenburg B2 12.00 u
RKDES C1 – Roda’23 C1 10.00 u

Jeugdhandbalnieuws
Jongens B1 winnen ruim
Aalsmeer - Afgelopen zondag 19 
september speelden de jongens 
van de B1 van FIQAS Aalsmeer te-
gen Aristos. Jarenlang was dit een 
wedstrijd als Ajax-Feyenoord, maar 
nu bleek Aalsmeer een maatje te 
groot. De jongens van de B1 gingen 
goed en snel van start en stonden 
dan ook al snel met 4-0 voor. Aris-
tos kreeg in de eerste helft ook kan-
sen, maar Aalsmeer kwam niet in 
gevaar. Zo gingen ze de rust in met 
een stand van 18-11. In de tweede 
helft werden de Aalsmeerse opbou-

wers vastgezet, maar ook daar had 
de B1 een goed antwoord op. En 
doordat er goed gelopen werd zon-
der bal, kregen ze evengoed genoeg 
kansen om te scoren. Soms werd er 
aan Aalsmeer kant wat minder goed 
verdedigd en kreeg Aristos nog 
kans om dichterbij te komen. FIQAS 
Aalsmeer liet nog twee leuke vlie-
gertjes zien en won uiteindelijk met 
38-20. Doelpunten werden gemaakt 
door: Floris 8, Nigel 7, Rein 6, Rem-
co 5, Glenn, Jeffrey en Tim 3, Olav 2 
en Martijn 1.

Schaatstrainingsgroep op 
bordes in Valkenburg
Aalsmeer - Vrijdagavond 17 sep-
tember is er een ruime afvaardiging 
van VZOD naar Limburg gegaan. 
Met 29 enthousiaste leden ging het 
richting Kasteelhoeve in Valken-
burg. Na een vlotte rit werden de 
race-fietsen uitgeladen, de slaap-
plekken uitgekozen en de te rijden 
toertochten van de Mergelheuvel-
land-tweedaagse bestudeerd. Op 
zaterdag ging het gebeuren. Ontbij-
ten om 08.00 uur, de juiste fietskle-
ding aandoen want de temperatuur 
zou zo rond de 11 graden blijven en 
even met z’n allen op de foto. In één 
groep werd er naar de start in Sint 
Geertruid gereden, de teller stond al 
op 15 kilometer en de klok op 09.30 
uur. Besloten werd om verschillen-
de groepen te vormen. De 160 ki-
lometer groep bestond uit 14 man, 
maar die viel al snel uiteen in meer-
dere groepjes, die onderweg alle-
maal hun eigen verhaal meemaak-
ten. Het meest bijzondere verhaal 
was dat van Nico Kuipers die er-
gens onderweg de slag gemist had 
en later door Rene Kaslander weer 
werd opgepikt. De laatste 30 kilo-
meter hadden ze zelf de route moe-
ten uitzoeken omdat de organisa-
tie de bordjes al aan het wegha-
len was. Uiteindelijk bereikten ze 

wel de Kasteelhoeve zo rond 19.15 
uur, waar zij onder luid gejuich bin-
nen werden gehaald. Een dikke 200 
kilometer bergje op/bergje af had-
den ze er op zitten. De debutan-
ten Bert en Jerry Schuurman had-
den het slimmer gedaan: Zij hadden 
125 kilometer in de benen, maar 
halverwege een flink bord spaghet-
ti eten, doet wonderen! Op zondag 
een goed ontbijt en vervolgens met 
z’n allen op de moutainbike. Ook nu 
werd er in meerdere groepen gere-
den. De prachtige uitgepeilde route 
voerde door het bos, langs de kron-
kelende Geul, door de bebouwing, 
afgewisseld met open stukken land-
bouwgrond. 
Zeer afwisselend met soms zeer 
grote hoogteverschillen. Toch was 
er ook tijd om een terrasje te pak-
ken. De echte diehards deden nog 
een tweede route, die over onder 
andere de Cauberg en de beruchte 
Keuteberg voerde. Na nog een laat-
ste Kasteeltje op het terras bij de 
Kasteelhoeve werd het tijd om naar 
huis te gaan. Met een stop onder-
weg voor een warme hap kwam er 
zo rond 20.00 uur zondagavond een 
einde aan een inspannend maar 
weer zeer geslaagd fietsweekend-
je Limburg!

Henk Buskermolen winnaar 
verjaardagstoernooi minigolf
Aalsmeer - Op zaterdag 18 sep-
tember is weer een toernooi geor-
ganiseerd op de minigolfbaan aan 
de Beethovenlaan. Deze keer stond 
het verjaardagstoernooi op het pro-
gramma, dat inmiddels al weer voor 
de zevende keer gehouden werd. 
Gelukkig was het gedurende de he-
le wedstrijd droog. De eerste ron-
de verliep wat stroef voor de meeste 
deelnemers. Henk Buskermolen en 
Frans van Erve begonnen met een 
goede score van 29 slagen over de 
18 banen. Els van der Stroom be-
gon de wedstrijd met een score 
van 30 slagen en daarachter volg-
den de andere deelnemers met al-
len scores van 32 of hoger. Na twee 
ronden stond Henk Buskermolen 
fier bovenaan. Hij had het gepres-
teerd om nog een ronde van 29 te 
slaan, ondanks een drie op de re-
latief makkelijke baan 15. De spe-
lers die Henk qua scores nog enigs-
zins konden volgen waren inmiddels 
in een nek-aan-nekrace verwikkeld. 
Frans van Erve stond na twee ron-
den op een totaal van 60 slagen (29-
31), ondanks een vier op baan acht-
tien in de tweede ronde. Daarachter 
volgden Ria Paarlberg met 61 sla-
gen(32-29), Ellie Hoefkens met 61 
(33-28), Patrick Prins met 62 (33-
29), Machiel Meijer met 63(33-30) 
en Els van der Stroom, ook met 63 
slagen over de twee ronden (30-33). 
Zoals gewoonlijk zou de derde ron-
de dus weer alles beslissend zijn. 
Henk perste er in de derde ronde 
wederom een score van 29 uit, deze 

keer helemaal foutloos. Met een to-
taal van 87 slagen over de drie ron-
den kon niemand hem deze keer bij-
benen en werd hij schijnbaar moei-
teloos toernooiwinnaar. De strijd om 
de tweede plaats kende een ver-
rassend slot. Machiel (ronde van 
34 en totaal 97), Frans (37 en totaal 
97) en Ellie (37 en totaal 98) moes-
ten afhaken voor de prijzen. Marrie 
en Els eindigden samen op een ge-
deelde vierde plaats en grepen met 
een totaal van 94 slagen net naast 
de prijzen. In de derde ronde kwa-
men Ria, na een slotronde van 31, 
en Patrick, na een slotronde van 
30, beide op een totaal van 92 sla-
gen uit. Een barrage moest de door-
slag gaan geven en Patrick voltooi-
de deze met precies een slag min-
der dan Ria. Patrick, nieuwkomer bij 
Aalsmeer, kon zo, zeer verrassend, 
met de tweede prijs naar huis. Ria 
had echter ook weer laten zien dat 
zij hele goede scores neer kan zet-
ten zonder veel te spelen.

Regionaal tennistoernooi
All Out grote winnaar van 
40-ste Zandersbeker
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
19 september hebben de tennis-
verenigingen TV Mijdrecht, VLTV 
Vinkeveen, TV de Kegel, TC Uit-
hoorn, Aemstelburgh en All Out uit 
Aalsmeer op het VLTV terrein in Vin-
keveen om de felbegeerde Zan-
dersbeker gestreden. Alweer 40 
jaar strijden de beste jeugdleden 
van deze zes tennisverenigingen om 
de Zandersbeker. Dit is een initia-
tief van de in 1996 overleden ten-
nisleraar Han Zanders. Bij de mees-
te van de deelnemende verenigin-
gen gaf Han les en organiseerde 
aan het eind van elk tennisseizoen 
een krachtmeting tussen de bes-
te jeugdleden door het spelen van 
dubbel en mixed partijen van de-
ze verenigingen. Na zijn overlijden 
hebben, in overleg met zijn vrouw 
Tiny, de deelnemende verenigin-
gen het sportieve initiatief van Han 
verder opgepakt om dit jaarlijks te-
rugkerende evenement te continu-

eren. Het toernooi begon ‘s mor-
gens al om 9.00 uur met een over-
heerlijke taart, die werd aange-
sneden door mevrouw Zanders. ‘s 
Avonds na een heerlijk diner kon 
iedereen tevreden naar huis. Mede 
door het goede weer is het een zeer 
geslaagde dag geweest. Er zijn ve-
le mooie partijen gespeeld. Iedereen 
was heel sportief en tot op het ein-
de bleef het spannend welke club 
met de wisselbeker naar huis zou 
gaan. Uiteindelijk was tennisvereni-
ging All Out met 26 gewonnen sets 
de grote winnaar, maar werd op de 
voet gevolgd door TV de Kegel met 
22 gewonnen sets. Als derde is de 
VLTV geëindigd met 16 gewonnen 
sets. Vierde is Aemstelburgh gewor-
den met 15 gewonnen sets, TC Uit-
hoorn vijfde met 9 gewonnen sets 
en helaas werd TVM laatste met 8 
gewonnen sets. Volgend jaar is TC 
Uithoorn weer aan de beurt om dit 
toernooi te organiseren.

Klaverjascompetitie bij VZOD
Kudelstaart - Nadat Wim, Ludo, 
Gerard en Joop hadden aangege-
ven te stoppen met de organisa-
tie van de klaverjascompetitie, leek 
daarmee een einde te zijn geko-
men aan het klaverjassen bij korf-
balvereniging VZOD. De klaverjas-
club is echter springlevend en mede 
door de inzet van Esther Venema is 
er een nieuwe commissie gevormd 
die de organisatie van de enorm ge-
waardeerde klaverjascompetitie bij 
de Kudelstaartse korfbalvereniging 
aan de Wim Kan Dreef voort zal 
gaan zetten. Zo zullen naast Esther 

ook Justin Woerden, Sietze Fok-
kema, Hans van Os en Kees van Pelt 
kaartliefhebbers vanaf aanstaande 
vrijdag 24 september weer van har-
te welkom heten. Ook dit jaar zul-
len er weer leuke prijzen te verdie-
nen zijn en ook zal komend seizoen 
gestreden worden om de Jans en 
Jannie Bos-trofee. Vanaf half 8 staat 
de deur van de kantine aan de Wim 
Kan Dreef 2 open en staat de koffie 
klaar! Om 20.00 uur worden vervol-
gens de kaarten geschud. Dit jaar 
wordt ook gespeeld op 22 oktober, 
19 november en 17 december.
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Zaalvoetbalcompetitie
ZABO start 35e seizoen
Aalsmeer - De plaatselijke zaal-
voetbalcompetitie van de ZABO 
Aalsmeer  (opgericht in 1976) is af-
gelopen weekend van start gegaan 
met het 35e seizoen. Zoals elk jaar 
zijn er tien deelnemende zaalvoet-
balteams die een hele competi-
tie afwerken volgens de regels van 
KNVB. In totaal staan er 18 speel-
ronden op het programma. Ten op-
zichte van vorig seizoen kent de 
deelnemerslijst twee wisselingen. 
De teams van Mantel Makelaars en 
De Jet Set BV zijn gestopt bij de ZA-
BO. De nieuwe ploegen heten: Ca-
fé Johnny’s en Sporting Uithoorn. 
De eerste speelronde van het sei-
zoen 2010/2011 vond afgelopen za-
terdag 18 september plaats in hal 2 
van sporthal De Bloemhof. De du-
els stonden onder deskundige lei-
ding van de scheidsrechters Sian 
Knetsch en Peter Meyer. De ope-
ningswedstrijd ging tussen DGL en 
nieuwkomer Sporting Uithoorn. Ti-
telkandidaat DGL, dat vorig sei-
zoen als tweede was geëindigd in 
de ranglijst, boekte een nipte 6-5 
overwinning en pakte dus de vol-
le drie punten. Vervolgens trad Café 
Johnny’s aan tegen Schijf Grondbo-
ringen. Nieuwkomer Café Johnny’s 
wist in hun eerste ZABO-wedstrijd 
te zegevieren. Schijf Grondboringen 
(vorig seizoen de nummer 4) werd 
met 5-4 verslagen. Kortom, de twee 
nieuwkomers blijken qua spelsterk-
te nu al aanwinsten voor de ZABO-
competitie. De derde wedstrijd van 
de eerste speelronde was de ont-
moeting tussen Accon en LEMO-
gaat-los. De ploeg van coach Ber-
tus Heeren had geen al te moeilij-
ke avond. Bij de rust leidde Accon 
al met 6-2 en bij het laatste fluit-
signaal gaf het scorebord 10-2 aan. 
Het vierde duel was de strijd tussen 
Amsec Beveiliging en Piller Sport. 

Voorgaande seizoen zag het publiek 
altijd spannende potten zaalvoet-
bal maar zaterdagavond was al snel 
duidelijk wie zou gaan winnen. Am-
sec Beveiliging bleek beter op el-
kaar ingespeeld en nam in de eer-
ste helft de leiding via een slimme 
diagonale schuiver van de voet van 
Mike van Bommel. Hierna bleef de 
ploeg beheerst spelen en breidde 
de voorsprong uit tot 4-0 bij de rust. 
Piller Sport toonde wel aanvallend 
spel maar kreeg de bal er simpel-
weg niet in vanwege de uitblinken-
de doelman Kees-Jan Jongkind bij 
Amsec. Uiteindelijk won Amsec Be-
veiliging verdiend met 6-1. Tijdens 
het slotduel kwam de kampioen van 
vorig seizoen in actie: Sportcafé de 
Midi’s moest het opnemen tegen 
LEMO. Laatstgenoemd team ver-
scheen versterkt aan de aftrap met 
de ‘nieuwe aankoop’ Sennan Jacub 
die voorheen bij Mantel Makelaars 
op de spelerslijst stond. Sportcafé 
de Midi’s nam vooral in de tweede 
helft afstand. De ploeg van coach 
Eugéne Idzerda won tenslotte ruim 
met de cijfers van 11-5. De twee-
de speelronde van de ZABO is op 
zaterdag 2 oktober, wederom in De 
Bloemhof aan de Hornweg.

Voetbal
Kostbare fouten RKAV 
tegen Onze Gazellen
Aalsmeer - Voetbalteam Onze Ga-
zellen opende de wedstrijd tegen 
RKAV afgelopen zondag met flit-
sende aanvallen, die Aalsmeer in 
de begin fase al meteen deed wan-
kelen. RKAV gaf teveel ruimte aan 
de razend snelle aanvallers van On-
ze Gazellen. Reeds in de vierde mi-
nuut was het na een combinatie 
die door de verdediging van RKAV 
flitste 1-0 voor de thuisploeg. Die 
klap is RKAV niet meer in de eerste 
helft te boven gekomen. De achter-
hoede was een grote chaos, blun-
der op blunder waren er de oorzaak 
van dat Onze Gazellen de kansen 
op een presenteer blaadje kregen 
om de voorsprong te vergroten, die 
kansen werden met twee handen 
aangenomen. De 2-0 kwam, maar 
uit een kolderiek gebeuren. Na een 
hoogtebal werd de bal keurig door 
een speler van Onze Gazellen op 
het doel van RKAV geschoten om er 
vervolgens in te gaan, 2-0? Nee, de 
leidsman liet hem overnemen! Even 
later toch 2-0, weer door kostba-
re fouten van de RKAV verdediging. 
Van de fouten maakte de thuisploeg 

dankbaar gebruik. 3-0 Werd het in 
de dertigste minuut. Vlak voor rust 
kwam Onze Gazellen nog op 4-0, uit 
een vrij trap verdween de bal recht-
streeks in de goal. Ga er maar aan 
zitten. 4-0 En nog een helft te gaan, 
waar moest dat heen? Maar zie de 
tweede helft gaf een heel ander 
RKAV te zien, na diverse omzettin-
gen kwam er meer vaart in het ge-
heel. De combinaties werden beter, 
er werd met hart en ziel gestreden 
en dat gaf toch heel wat meer aan-
zien dan de eerste helft. 
Tien minuten in de tweede helft 
werd het 4-1, het was een aanzet 
op meer. RKAV was in het geheel 
de betere, maar dat resulteerde ei-
genlijk niet in het betere doelsal-
do. De 4-1 bleef op het score bord 
staan. RKAV moet deze wedstrijd 
maar heel gauw vergeten en zijn 
doel richten op komende zondag 
tegen DSOV. Er zal in deze wedstrijd 
een hoop recht gezet moeten wor-
den om de trouwe supporters tevre-
den te stellen.

Theo Nagtegaal

Zwemcompetitie
Drie bekers voor Oceanus
Aalsmeer - De trainingen zijn pas 
drie weken aan de gang, maar de 
zwemmers van Oceanus hebben er 
duidelijk weer zin in. Twintig zwem-
mers vormden de ploeg die deel-
nam aan de Zoetermeerse mijl, met 
vooraf veel gepuzzel om de opstel-
ling rond te krijgen voor een zo gun-
stig mogelijke puntentelling. Indivi-
dueel werden 6 gouden, 6 zilveren 
en 8 bronzen medailles gescoord 
en werden 22 persoonlijk records 
en twee clubrecords verbeterd. De 
grootste verbetering kwam op naam 
van Dana Bosman op de 100 me-
ter vlinderslag. De dames-estafette 
over 5 x 50 meter vrijeslag zette met 
2.29.40 een nieuw clubrecord neer 
bij de meisjes 16 en 17 jaar. Hier-
voor tekenden Robin Pagano Mira-
ni, Chantal Grove, Maxime van den 
Heuvel, Carmen Roskam en Tama-
ra Grove. Het oude record stond 
sinds 5 jaar op 2.32.15. Voor het da-
mesrecord kwamen deze meisjes 
net 0.4 sec tekort. Maxime van den 
Heuvel vloog over het water in haar 
100 vlinderslag. Het resulteerde in 
1.09.44, een dik persoonlijk record, 
clubrecord meisjes 13 jaar (stond 
al vanaf 1995! op naam van Rosa-
lina Buis in 1.10.8) en goud. Uitein-

delijk bleek de ploeg niet alleen het 
dames- en herenklassement, maar 
ook het totaalklassement te heb-
ben gewonnen en dus kon de trai-
ner 3 bekers mee naar huis nemen. 
Komende zondag treedt Oceanus 
aan in Drachten bij de Nederlandse 
Estafette Kampioenschappen. Vijf 
ploegen lukte het om zich te plaat-
sen bij de snelste 16 van Nederland.

Dana Bosman.

Veldkorfbal
FLUKS Noorwijk maatje 
te groot voor VZOD
Kudelstaart  - Afgelopen zater-
dag moest de formatie van Klaas 
Bosman aantreden tegen het fysiek 
sterke FLUKS uit Noordwijk. Onder 
het genot van een zacht kustbriesje 
en een dun zonnetje wachtte VZOD 
1 een loodzware opdracht, kijken of 
er belangrijke punten mee geno-
men konden worden uit Noordwijk. 
VZOD begon sterk aan de wedstrijd, 
maar kon dat niet tot uitdrukking 
brengen op het scorebord, de ver-
dediging liep in de eerste minuut al 
averij op, maar kon het tweede punt 
lang tegenhouden. Maar na 10 mi-
nuten was het toch FLUKS die  weer 
de korf wist te vinden. Vanaf dat 
moment begon VZOD mee te korf-
ballen en konden ze na 35 minuten 
de stand zelfs gelijk trekken en zo 
werd er een ruststand van 6-6 be-
reikt. In de eerste helft werd er aan 
beide kanten sterk verdedigd, maar 
het fysieke voordeel was voor de 
thuisspelende ploeg, op bijna al-
le posities waren ze langer en kon-
den deze lengte in hun voordeel on-
der de korf benutten. Gesterkt door 
het resultaat uit de eerste helft werd 
vol goede moed aan de tweede helft 
begonnen, maar helaas kon het eer-
ste aanvalsvak met moeite de korf 
vinden, waardoor VZOD, net als in 
de eerste helft, weer tegen een ach-
terstand aan kwam te lopen. Van 
6-6 werd het 8-6 en zo speelde 
FLUKS ook de wedstrijd uit. VZOD 
bleef op 2 doelpunten achterstand 
lopen. Het was de routine en de 

ervaring van FLUKS waardoor de 
winst niet meer in gevaar kwam. Zo 
kon het gebeuren dat VZOD na het 
laatste fluitsignaal met lege handen 
bleef staan. Eindstand 15-12. Ko-
mende week speelt VZOD/vd Boon 
om 15.30 uur thuis tegen Oranje 
Nassau uit Amsterdam. Alle uitsla-
gen: Fluks 1-VZOD 1 15-12, Fluks 
2-VZOD 2 13-8, Badhoevedorp A1-
VZOD A1 6-8, SDO B2-VZOD B1 
10-8, Pernix C1-VZOD C1 14-5, Thor 
C1-VZOD C2 7-3, OVVO D2-VZOD 
D1 3-3, KVA D3-VZOD D2 0-2, Thor 
E2-VZOD E2 4-2, Fluks F2-VZOD F1 
2-2. 
Voor meer info: www.vzod.nl 

Elfde Bridge Kroegentocht
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag or-
ganiseerde bridgeclub Onder Ons 
al weer de elfde Aalsmeerse Bloe-
men Bridge Kroegentocht. 
In totaal 98 paren doorkruisten het 
oude dorp en speelden in zeven 
horecagelegenheden telkens vier 
spellen. 
Mede door het goede weer werd 
het een geweldige happening. 
De uitslag:  A-lijn: 1. Dames H. Wolf 
en G. Suyl met 63,69%, 2. Familie W. 
en R. Ritzen 58,33% en 3. Dames A. 
Korenromp en M.  Arnold 55,95%. 
B-lijn: 1. Dames A.Tromp en N. de 
Jong 67,56%, 2. De heren J. van Gin-
kel en W. Biesheuvel 62.50%, 3. Paar 
Kragtwijk–Smit 56,55%. C-lijn: 1. Fa-
milie  T. en C. Leuven 59,58%, 2. Fa-
milie K. en C.  Burgers 56,19% en 3. 
Mevrouw C. Scholte en de heer B. 

Lanser 54,45%. D-lijn: 1. Familie H. 
en H. v.d. Heuvel 60,09%, 2. Dames 
G. Maarse en T. Ney 59,55% en 3. 
Mevrouw B. van Diemen en partner 
57,74%.  E-lijn: 1. De heren  J. Oor 
en G.  Klootwijk 60,65%, 2. Familie 
W. en C. v.d. Woude 58,69% en 3. De 
heer B. Wahlen en mevrouw H. v.d. 
Laarse 58,33%. F-lijn: 1. Paar Am-
merlaan–Kroese 60,45%, 2. Familie 
G. en E. Vermeer 56,25% en 3. Da-
mes A. van Buyten en R. Stokman 
54,40%. G-lijn: 1. Dames J. Klicks 
en A. Visser 57,69%, 2. Dames W. 
Harkema en K. Mantel 56,34% en 
3. De heren C. v.d. Bijl en N. Veen 
53,33%. Na de prijsuitreiking keerde 
iedereen huiswaarts met een mooie 
plant. De organisatie kan terugkij-
ken op een zeer geslaagd evene-
ment.

P.v. De Telegraaf
Leo en Hans winnaars!
Aalsmeer - Op zaterdag 18 sep-
tember is de laatste duivenvlucht 
van dit seizoen gevlogen. Er werden 
473 duiven ingekorfd. De losplaats 
was Ghimay en er waaide een wes-
telijke wing. Overwinnaars zijn Led 
van Leeuwen en Hans van Grieken. 
Hun duif wist met een gemiddelde 
snelheid van 84 kilometer per uur 
als eerste het hok te bereiken.

De uitslag
 1Comb. v Leeuwen-v. Grieken
 2 J. v. Duren
 3 C. v. Vliet
 4 Comb. v Ackooy
 5 Comb. Wiersma en Zn
 6 M. de Block
 7 G. v.d. Bergen
 8 A. Kok
 9 J. Nijenhuis
10 J. v. Dijk
11 A. v.d. Wit
12 Danny van Leeuwen
Mede door dit resultaat is de comb. 

v. Leeuwen - v. Grieken 1e kampi-
oen navlucht geworden. Ook de be-
slissing voor het Generaalkampi-
oenschap is gevallen. Na een fel-
le maar eerlijke strijd wist Cees van 
Vliet toch de titel voor de concuren-
tie weg te kapen. Wat niet verwacht 
werd gebeurde toch nog. Zo zie je 
maar weer “de laatste loodjes we-
gen het zwaarst”

De uitslag van de 
top 3 is als volgt
Onaangewezen en 
aangewezen kampioenen
 1 C. v. Vliet
 2 Comb. v. Leeuwen - v. Grieken
 3 J. v. Dijk
Dan de eindstand van het 
ploegenklassement
 1 Zuivelspec. Langelaan
 2 A.A. Sloopwerken
 3 Lasbedrijf v. Vliet
 4 Oerlemans confectie
 5 Bosman kassenbouw

Twee nieuwe trainers bij zwemselectie 

“Wij willen van Oceanus 
weer een leuke club maken”
Aalsmeer - De Aalsmeerse Zwem-
vereniging Z.S.C. Oceanus heeft 
twee nieuwe enthousiaste hoofd-
trainers voor de wedstrijdzwem-
mers. Peter van der Woning en Paul 
Zirkzee zijn per 1 september de 
nieuwe zwemtrainers van de zwem-
selectie. Samen met de zwemmers 
hebben zij veel zin in het komende 
wedstrijdseizoen. Peter van der Wo-
ning (45) zwom zelf tussen 1973 en 
1993 op nationaal niveau en behaal-
de diverse medailles op NK’s en in 
competitieverband. Vanaf 1995 be-
gon hij als trainer langs de kant 
van het bad. Hij begon bij de Am-
sterdamse vereniging De Dolfijn en 
ging daarna voor vier jaar naar Zwit-
serland, waar hij bij verenigingen in 
Bulach en Bern zwemmers naar Eu-
ropees niveau begeleide. Na het 
avontuur in Zwitserland keerde hij 
weer terug naar Nederland en werd 
trainer bij De Dolfijn en SG Zaan-
stad. Paul Zirkzee (31) is al een be-
kend gezicht bij Oceanus. Hij is al 
jaren lid van de triatlonafdeling van 
de Aalsmeerse zwemclub. Daarvoor 
heeft hij ook aan wedstrijdzwem-
men en waterpolo gedaan. Toen hij 
18 jaar oud was gaf hij al zijn eerste 
zwemtraining bij de Waterwolf uit 
Badhoevedorp. Een aantal jaar ge-
leden heeft hij in Italië ervaring op-
gedaan als assistent trainer van het 
Nationaal zweminstituut van de re-
gio Lombardije. Sinds dit jaar is Paul 
trainerscoördinator van het Ocea-
nus/Multi Supplies Triathlon Team. 
Dit combineert hij nu met het ge-

deeld hoofdtrainerschap. Peter en 
Paul kenden elkaar nog niet voor ze 
de samenwerking bij Oceanus aan-
gingen, maar het is voor beide trai-
ners al duidelijk dat ze dezelfde op-
vatting over trainen hebben. Pe-
ter geeft een voorbeeld: “We wil-
len kinderen niet te vroeg belasten 
met veel trainingsarbeid. We werken 
veel aan de conditie en de zwem-
techniek.” Paul vult hem aan: “We 
willen de zwemmers ook alle slagen 
laten zwemmen, zodat al hun moge-
lijkheden worden benut.” Ze willen 
iedereen een kans geven. Ook ta-
lentvolle triatleten en waterpoloërs 
van Oceanus kunnen bij de zwem-
selectie meetrainen, om zo beter te 
worden. Dat past ook in hun opvat-
ting dat kinderen zo breed mogelijk 
opgeleid moeten worden. Zo wordt 
er op dinsdag een looptraining ge-
daan onder leiding van Paul. “Dat is 
een goede training voor de algehe-
le lichaamsbeheersing”, zegt de tri-
atleet. 
Op donderdag geeft Peter een 
kracht-uithoudingstraining voor de 
zwemmers vanaf 15 jaar. “Dat is 
vooral bedoeld als blessure preven-
tie en voor de stabiliteit.” In hun visie 
kijken de nieuwe hoofdtrainers ook 
al naar de lange termijn. “We willen 
er weer een leuke club van maken 
en op de lange termijn willen we 
ook zorgen dat er weer een goede 
groep zwemmers wordt opgeleid.” 
Kijk voor meer informatie over 
zwemclub Oceanus op: www.zsc-
ocenaus.nl. 

De nieuwe hoofdtrainers Paul Zirkzee en Peter van der Woning. 

Hoofdsponsor verlengt contract 
met handbalvereniging Aalsmeer
Aalsmeer - Onlangs heeft hoofd- 
en naamsponsor FIQAS Software 
BV haar sponsorcontract met hand-
balvereniging Aalsmeer verlengd. 
Algemeen directeur van FIQAS, Rob 
Geleijn, en voorzitter Mike van der 
Laarse zetten hun handtekening tij-
dens een feestelijke bijeenkomst. 
Rob Geleijn, zelf vader van een jeug-
dig handbaltalent is er blij mee: “We 
zijn er trots op om voor het tiende 
achtereenvolgende jaar hoofdspon-
sor te kunnen zijn van HV FIQAS 
Aalsmeer. Het is een topclub die de 
ambitie heeft om steeds weer be-
ter te worden en dat sluit uitstekend 
aan op wat wij als bedrijf nastreven. 
Er wordt binnen de vereniging door 
veel mensen met volle overtuiging 
en met verstand van zaken hard 
gewerkt. Dat deze aanpak succes-
vol is, zien we terug in de zaal, maar 
ook in allerlei andere facetten van 
de vereniging. Als vader van een 

(jeugd)speler ervaar ik bovendien 
zelf uit de eerste hand wat er alle-
maal bij komt kijken om een groep 
jongens of meiden een potje te laten 
handballen. Dat moet toch allemaal 
georganiseerd en uitgevoerd wor-
den en ik heb veel respect voor ie-
dereen die daar aan meewerkt. 
Daardoor kunnen zoveel mensen 
plezier beleven aan de mooie hand-
balsport, zowel actief als passief. Het 
is vooral de combinatie van topsport 
op het hoogste niveau in Neder-
land en de breedte van de vereni-
ging (het sociale aspect) dat maakt 
dat de HV FIQAS en de BV FIQAS 
na tien jaar nog steeds uitstekend 
bij elkaar passen.” Bij de feestelijke 
ondertekening van het sponsorcon-
tract was ook een groot aantal se-
lectiespelers van FIQAS Aalsmeer 
aanwezig. 

Foto: Don Ran

Handbal

Goede prestatie FIQAS 
mini’s in Houten
Aalsmeer - Afgelopen zondag vond 
het eerste toernooitje voor de mini’s 
van FIQAS Aalsmeer plaats bij HV 
Houten in Houten. Voor sommige 
spelers was dit de eerste handbal-
wedstrijd die ze speelden, voor an-
deren was het begin van een nieuw 
seizoen. Het team, dat elke keer an-
ders samengesteld wordt, bestond 
dit keer uit de twee dames Nina en 
Romy en de vier heren Cody, Matt, 
Lesley en Jort. Iedereen was er klaar 
voor, sommige waren al aan het 
warm lopen voordat ze vertrokken 
naar Houten. Voor de wedstrijd na-
tuurlijk ‘pep-talk’ van de coach, be-
langrijk is dat de bal goed overge-
speeld wordt, niemand overgesla-
gen wordt en als de kans er was ie-
dereen op doel moest/mocht gooi-
en. Na een stroef verlopen groet 

aan de tegenstanders en natuurlijk 
de scheidsrechter begon de eerste 
wedstrijd. Al snel werd duidelijk dat 
FIQAS Aalsmeer beter was dan de 
tegenstander wat resulteerde in een 
duidelijk overwinning. Ook de twee-
de en derde wedstrijd werd gewon-
nen met duidelijke cijfers. Iedereen 
deed goed zijn best en werd betrok-
ken bij het spel. Elke wedstrijd was 
weer een ander ‘uitblinker’. De mi-
ni’s van FIQAS wonnen van Hou-
ten met 14-1, van HV Leidsche Rijn1 
met 8-2 en van HV Leidsche Rijn2 
met 12-1. 
De mini’s, kinderen van 4 tot 7 jaar, 
trainen elke vrijdag van 16.00 tot 
17.00 uur bij sporthal De Bloemhof 
aan de Hornweg. Iedereen in deze 
leeftijd is welkom eens mee te ko-
men trainen.

Kaarten bij DES
Rijsenhout - Vanavond, donderdag 
23 september, start buurtvereniging 
DES haar nieuwe seizoen. Er kan 
geklaverjast en gedomineerd wor-

den. De speelavond is in dorpshuis 
De Reede aaan de Schouwstraat 
en start om 20.00 uur. De deur van 
het dorpshuis gaat vanaf 19.30 uur 
open. Zowel leden als niet-leden 
zijn van harte welkom. Inlichtingen: 
0297-321903.

Mike van Bommel wist slim te scoren.
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Schilderijen, sieraden, muziek
en veel meer tijdens de Kunstroute

Aalsmeer - Net als de braderie, de 
feestweek en onder andere de pra-
menrace niet meer weg te denken 
uit het uitgebreide evenementen-
lijstje in Aalsmeer: De Kunstroute 
en afgelopen weekend konden be-
langstellenden weer een kijkje ne-
men in verschillende kunstkeukens. 
Op veertien verschillende locaties 
kon zaterdag en zondag genoten 
worden van schilderijen, beelden, 
tekeningen, grafiek, sieraden, fo-
to’s, keramiek, sculpturen en mode-
accessoires. Ook werd op verschil-
leden locaties poëzie, jazz, klassie-
ke en wereldmuziek ten gehore ge-
bracht. Even wat eten en drinken 
kon op verschillende locaties en 
aan de jeugdige bezoekers was ook 
gedacht. Zij konden deelnemen aan 
een workshop ‘Dromen’ in Het Ou-
de Raadhuis en naar kunst van leef-
tijdsgenootjes kijken in de waterto-
ren. In de loods van jachthaven Cees 
Otto presenteerden liefst 25 kunste-
naars foto’s, glas, sieraden, beelden 
en schilderijen. Ook op de Uiter-
weg, in het atelier van Karin Borg-
man werden schilderijen, grafiek en 
keramiek geëxposeerd. Karin Borg-
man op nummer 185 was dit jaar 
de verste locatie op de Uiterweg, 
de route ging daarna terug richting 
centrum. Maar natuurlijk mochten 
de botenloods van de familie Har-
ting met onder andere modeac-
cessoires, sieraden en keramiek en 
de Historische Tuin met kunst tus-
sen de bloemen niet overgeslagen 
worden. Een nieuwe locatie bevond 
zich op Uiterweg 134 waar de leeg-
staande woning volledig was in-
gericht met schilderijen van Con-
ny Fransen en foto’s van Monic Per-
soon. Ieder kamertje was benut en 
aangeraden werd toch vooral alle 
kasten en laden te openen. Muziek 
werd ten gehore gebracht vanuit de 
badkamer en schrijvers van Nieuw 
NAT presenteerden hun internet 

magazine aan de bezoekers. In de 
Dorpsstraat, in Het Oude Raadhuis, 
kon genoten worden van de bron-
zen beren, olifanten en nijlpaar-
den van beeldhouwster Miep Maar-
se en in De Oude Veiling exposeer-
de Femke Kempkes met een instal-
latie, klonk zowel zaterdag als zon-
dag muziek en droegen de dichters 
Pierre Tuning, Thedore van Houten 
en Bram Landzaat gedichten voor 
ter afsluiting van het weekend. In 
het Huiskamermuseum Aalsmeer 
aan de Van Cleeffkade huisvest de 
spraakmakende Mokum Collec-
tie en hier was het zowel zaterdag 
als zondag een komen en gaan van 
bezoekers. Iets uit de route lag de 
atelierboot van Cathy van der Meu-
len  aan de Oude Spoordijk en gale-
rie Sous-Terre en de Watertoren aan 
de Kudelstaartseweg, maar alle drie 
mochten heel veel belangstellen-
den verwelkomen. Ook Carla Huson 
kijkt tevreden terug op de dertiende 
Kunstroute. Velen kwamen een kijk-
je nemen in haar atelier in de oude 
bloemenschuur op het Stokkeland. 
Serene rust heerste op het Boom-
kwekerskerkhof.
In deze rust werd rond gelopen, ge-
dichten gelezen en gekeken op de 
verschillende grafzerken. Weer vol-
op in de muziek kwamen de bezoe-
kers tot slot in het achter het kerk-
hof gelegen Bacchus. Het culture-
le café trakteerde op een foto-ex-
positie van Reinoud Staps en Birgit 
Matschullat, op klassieke en thea-
trale muziek en poëzie. Het was de 
bezoekers dringend afgeraden om 
in de auto te stappen vanwege be-
perkte parkeergelegenheid. Er is 
gehoor aan gegeven. Heel veel fiet-
sers en wandelaars zijn zaterdag en 
zondag ‘gespot’ op en langs de rou-
te. 
De stichting KCA kan terugkijken 
op een gezellig en geslaagd evene-
ment. Op naar de veertiende editie!
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Tafeltenniscompetitie
Winst voor Bloemenlust 1 
én 2 bij De Volewijckers
Aalsmeer - Bloemenlust 1 had 
een uitstekende start bij De Vole-
wijckers 1. Brian v.d. Heuvel, Her-
vé Pantegnies en Ed Couwenberg 
wonnen alle drie hun eerste enkel-
spel en ook het dubbelspel werd in 
Aalsmeers voordeel beslist door Bri-
an en Hervé. Door winst van Brian in 
zijn tweede partij liep Bloemenlust 
1 voortvarend naar een 0-5 voor-
sprong. Pas daarna kon De Volewij-
ckers voor het eerst tegen scoren 
via een nederlaag van Ed. In een su-
perspannende vijfsetter zorgde Her-
vé voor het belangrijke  zesde punt 
(6-11, 4-11, 11-8, 11-7, 9-11). In de 
laatste wedstrijd van Ed moest ook  
een vijfde game de beslissing bren-
gen, maar deze viel met 11-9 net 
in zijn nadeel uit. Na twee verloren 
games kon Brian zijn laatste partij 
toch nog op tijd naar zich toe trek-
ken en zijn derde overwinning aan-
tekenen. De eindstand kwam op 3-7 
in het voordeel van Bloemenlust. 
Ook Bloemenlust 2 speelde bij De 
Volewijckers en boekte tegen het 

tweede team een 4-6 overwinning. 
Johan Berk en Frans Ravesteijn wa-
ren beiden goed voor twee zeges 
en Bart Spaargaren kwam één keer 
tot winst. Na een voortvarende start 
in het dubbelspel (3-11, 7-11) wa-
ren Bart en Johan in de derde game 
al dicht bij de winst, maar gaven de 
game met 11-9 toch nog uit handen 
en daarmee bijna de partij. Na een 
kansloos verloren vierde game wis-
ten ze met 12-14 in de vijfde game 
toch nog ternauwernood het win-
nende punt binnen te halen. Bloe-
menlust 3 kwam tegen AGT 2 helaas 
niet verder dan een 3-7 nederlaag. 
Wim v.d. Aardweg tekende voor 
twee overwinningen en Peter Velle-
ma bleef één tegenstander de baas. 
Bijna had Peter ook een tweede te-
genstander verslagen, maar met 10-
12 in de vijfde game moest hij zich 
toch gewonnen geven. Ton de Hol-
lander kon helaas niet tot winst ko-
men en ook het door Wim en Pe-
ter gespeelde dubbelspel ging naar 
AGT.

Jordy NK grillmeister 2010
Aalsmeer - Afgelopen weekend  
vond de allereerste editie plaats van 
het Nederlands Kampioenschap 
Grillmeister. Tijdens een gezellige 
familiebarbecue in The Beach stre-
den zeventien deelnemers in The 
Beach om de titel en een roadtrip 
naar de Verenigde Staten. De ‘atle-
ten’ streden via vier onderdelen, te 
weten kippenpoten rennen, worst-
happen, spies werpen en houts-
koolzakken stapelen, om de titel 

binnen te slepen. Tijdens de titel-
strijd waren leeftijd, geslacht en op-
leiding onbelangrijk, in tegenstel-
ling tot behendigheid, intuïtie en 
een ijzeren wil om te winnen. Jordy 
Wijnberg bleek uiteindelijk de sterk-
ste op alle onderdelen en ging naar 
huis met de titel en de hoofdprijs: 
een geheel verzorgde roadtrip naar 
de VS! Na afloop van het kampioen-
schap werd er heerlijk nageborreld 
en gebarbecued.

Weer Pilates in Rijsenhout
Rijsenhout - Voor het derde sei-
zoen alweer biedt GVRijsenhout 
een cursus  Pilates aan. Pilates 
heeft niets met Hokus Pokus te ma-
ken, maar de naam is afkomstig 
van Joseph Pilates die de grond-
legger is van deze bewegingsme-
thode. Bij GVRijsenhout wordt de 
Ground Control Pilates methode ge-
geven die ontwikkeld is door Deb-
by Jenner. Ground Control Pilates is 
een body-mind bewegingsmethode, 
waarin de bewegingen zeer bewust 
worden uitgevoerd. Hierdoor word 
je bewust van je lichaamshouding, 
bewegingstechniek en ademha-
ling. De oefeningen worden op rus-

tige muziek uitgevoerd en zullen de 
buik- en rugspieren versterken en 
de wervelkolom versoepelen. 
Dus ideaal voor mensen die niet van 
sporten op snelle en harde muziek 
houden, maar wel op een ‘zeer ef-
fectieve’ manier hun spieren willen 
trainen. 
Nieuwsgierig geworden? 
Kom dan eens 2 gratis proefles-
sen meedoen. Dit is mogelijk op de 
dinsdagavond en donderdagavond 
van 19.30 tot 20.30 uur. De lessen 
staan onder leiding van Ingrid van 
Tilborg. Voor meer informatie: fam.
tilborg@quicknet.nl of kijk op de 
website www.gvrijsenhout.nl.

Voetbalwedstrijd tegen DVVA
Aalsmeer verliest op punten
Aalsmeer - Welkom in de 2e klas-
se. Aalsmeer weet na het 2-0 ver-
lies tegen DVVA afgelopen zater-
dag dat alleen een balletje rond-
spelen niet genoeg is om de 3 pun-
ten mee te nemen. DVVA won deze 
wedstrijd verdiend op inzet en ka-
rakter. Aalsmeer begon onrustig aan 
deze wedstrijd en de eerste minu-
ten waren voor DVVA dat zeer op-
portunistisch van start ging. Voor-
al de zeer lange en beweeglijke 
spits Wiebe Feringa was een kwel-
ling voor de Aalsmeer achterhoede. 
Aalsmeer had hier even geen ant-
woord op en veel passes kwamen 
verkeerd aan. Vanaf de 10e minuut 
nam Aalsmeer het initiatief over en 
het was Ilker Yildiz die in de 13e mi-
nuut tot twee keer toe langs zijn te-
genstanders gleed, maar zijn voor-
zetten gingen voor langs zonder een 
Aalsmeer been ertegen. Ook in de 
19e minuut had Aalsmeer pech toen 
een klutsbal langs keeper Daan 
Waleson en ook langs de paal stui-
terde. Ondanks de kansen kwam 
Aalsmeer niet toe aan goed combi-
natie voetbal. Ook omdat de DVVA 
achterhoede niet schroomde om er 
pittig in te gaan. Toen Peter Neuvel 
in de 24e minuut een goede voor-
zet presenteerde knalde Ilker Yildiz 
op een tegenstander. De druk van 
Aalsmeer werd sterker en met kunst 
en vliegwerk hield DVVA de nul. 
De eerste kans voor DVVA kwam 
in de 29e minuut toen uit een vrije 
trap de bal via de lat overging. Hoe-
wel Aalsmeer sterker was, moest 
men achter zeer attent zijn op de 
counters van DVVA. In de 35e mi-
nuut was het doelman Sander Bak-
ker die een hard schot van Wiebe 

Feringa goed pakte. Aalsmeer liet 
zich terug zakken en kreeg het lid 
op de neus in de 41e minuut, toen 
de sterke Wiebe Feringa zich vrij-
speelde en de op dat moment ver-
diende 1–0 scoorde. Aalsmeer ver-
loor in de laatste minuten voor de 
rust de grip op het spel en gaf het 
middenveld prijs. Gescoord werd er 
niet meer. De tweede helft begon 
met wissels: Salih Yildiz en Kelvin 
Chan-A-Hung voor Stefan v.d. Dus-
sen en Dirk Jan v.d. Meer. Geklun-
gel in de 46e minuut achterin werd 
Aalsmeer fataal. Het was weer Wie-
be Feringa die handig de bal in de 
het doel tikte, 2-0. Aalsmeer moest 
nu wel komen. Met lange ballen 
probeerde Aalsmeer de spitsen te 
bereiken maar de DVVA achter-
hoede gaf geen krimp en koos re-
gelmatig de aanval uit een afgesla-
gen aanval van Aalsmeer. Uit cor-
ners en vrije trappen werd de bal in 
de 62e minuut twee keer van de lijn 
gehaald. Hij wilde er eenvoudig niet 
in, ook omdat de DVVA achterhoede 
de confrontatie niet schuwde en op 
het randje voetbalde. Scheidsrech-
ter Ron Breebaart hield de wedstrijd 
onder controle en floot een goe-
de wedstrijd. De laatste 10 minu-
ten waren voor keeper Daan Wale-
son die werkelijk alles uit zijn doel 
ranselde en de zege voor DVVA vei-
lig stelde. Hopelijk heeft Aalsmeer 
uit deze wedstrijd lering getrok-
ken en kan men het aanstaande 
zaterdag 25 september tegen Am-
stelveen/Heemraad aan de Dreef 
in Aalsmeer recht zetten. Aanvang 
wedstrijd 14.30 uur.   

Jack van Muijden

Succes twee Kudelstaarters op 
Open Sjoelkampioenschappen

Kudelstaart - De Open Sjoelkampioenschappen 2010 te Voorthuizen vonden 
dit jaar in het weekend van 10 tot 13 september plaats. Vanuit Kudelstaart de-
den vijf teams mee. Na drie spannende dagen van sjoelen was er Kudelstaarts 
succes te melden. Er was een hertelling nodig om tot de definitieve uitslag te 
komen. Op de foto de winnaars Ans van Berkel en Eddy Winters. Ze werden 
kampioen in de categorie 50+.

Snelschaaktoernooi bij AAS 
ter opening nieuw seizoen
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag is 
het schaakseizoen van schaakclub 
AAS volgens traditie geopend met 
het eerste snelschaaktoernooi. In 
een ontspannen en gezellige sfeer 
werd het toernooi afgewerkt. Paul 
Karis en Berrie van Leur streden sa-
men voor de zevende plaats. Ber-
rie en Paul sprokkelden in de dub-
belrondige veelkamp hier en daar 
wat punten mee zodat de strijd in 
het onderlinge duel zou worden 
beslecht. Dit eindigde in een 2-0 
overwinning voor Berrie zodat hij 
met de zevende plaats aan de haal 
ging. Henk Noordhoek en Henk van 
Leeuwen behaalden aan het eind 
van de rit evenveel punten en omdat 

hun duel in 1-1 eindigde deelden ze 
de vijfde plaats. 

Bob Feis speelde een zeer dege-
lijk toernooi; hij scoorde goed te-
gen zo’n beetje iedereen en ein-
digde daardoor verdient op de der-
de plek met 8 punten uit 14 partij-
en. Het geweld om de eerste plaats 
kon hij niet bijbenen. Daar scoorden 
Ben de Leur en AJ Keessen er lus-
tig op los. Toen AJ met 2-0 Ben ver-
sloeg betekende dat de overwinning 
voor AJ in dit eerste toernooi, met 
12,5 uit 14. Ben haalde uiteindelijk 
10 uit 14. Volgende week vrijdag 
start de interne competitie, waar-
na de zaterdag erop het eerste duel 
voor AAS 1 in de tweede klasse van 
de landelijke competitie op het pro-
gramma staat. De lessen zijn inmid-
dels weer begonnen (voor alle leef-
tijden en niveau’s) maar dat hoeft u/
jou er niet van te weerhouden om 
alsnog te beginnen! Er kan op elk 
moment ingestapt worden, de Azen 
zijn altijd bereid om de beginse-
len vanaf het begin uit de doeken 
te doen. Training en les wordt ge-
geven op vrijdagavond van 19.00 tot 
20.00 uur de doopsgezinde kerk in 
de Zijdstraat. Daarna start de com-
petitie tot 01.00 uur. Voor informa-
tie: 0297-324459 of 0297-268954.  
http://www.aas.leisb.org.

Voetbal

RKDES in slotfase toch 
nog langs Hillegom
Kudelstaart - Voor RKDES stond 
afgelopen zondag een belangrij-
ke thuiswedstrijd op het program-
ma. Na een moeizame start in de-
ze nog prille competitie is het zaak 
aansluiting te houden bij de top van 
het klassement. Tegen Hillegom kon 
de formatie van trainer Rob We-
ver laten zien waar het toe in staat 
is deze competitie. In een niet al te 
beste wedstrijd won RKDES in een 
spannende slotfase in de laatste mi-
nuut de wedstrijd met 3-2. RKDES  
trainer  Rob Wever, kon deze wed-
strijd wel weer beschikken over 
‘topscoorder’ Roald Pothuizen. Maar 
de absentielijst bij de Kudelstaar-
ters is opmerkelijk. Wever moet het 
voorlopig nog zonder Mark Pothui-
zen, Robin Versteeg en Richard de 
Vries doen. Tel hier ook nog eens 
Koen en Gijs Lentjes bij, vanwege 
studieredenen kunnen de gebroe-
ders niet altijd trainen. Het is daar-
om nog zoeken naar de juiste pa-
tronen, voor de jonge Kudelstaart-
se formatie. De beginfase was dui-
delijk voor Hillegom, maar ook nu 
was Ivo Peters weer de betrouwbare 
sluitpost. Het duurde tot de 14e mi-
nuut voordat RKDES de eerste kan-
sen kreeg. Eerst was het Mounhir 
Ghannoen, maar zijn schot ging ra-
kelings over. Vervolgens een prima 
schot van Ivo Lentjes, werd door de 
Hillegomse doelman Sander Lam-
merse fraai gestopt. Toch kwam RK-
DES verrassend in de 28e minuut 
op voorsprong, met op dat moment 
tien man, Mark Schut werd buiten 
het veld behandeld voor een bles-
sure. Ivo Lentjes zette de bal perfect 
voor en de altijd gevaarlijke Edwin 
van Maris schoot raak, 1-0. Helaas 
door verkeerd uitverdedigen, was 
het in de 30e minuut al weer gelijk, 
1-1, wat tevens de ruststand zou 

worden. Of het blessure leed van de 
Kudelstaarters al niet groot genoeg 
is, kwam Mark Schut niet terug 
op veld (enkelblessure), voor hem 
kwam Gijs Lentjes er in. In de 51e 
minuut viel Mischa van der Scheur 
uit met een knie- en liesblessure, hij 
werd vervangen door Mohammed 
Chaoukat. Door de vele omzettin-
gen in het team van RKDES, werd 
er ook nu onvoldoende ingegrepen 
in de verdediging. Hillegom profi-
teerde en kwam in de 52e minuut op 
een 1-2 voorsprong. Bewonderens-
waardig mag het genoemd worden, 
dat RKDES zich terug vocht in de 
wedstrijd. Dit werd in de 59e minuut 
beloond. Een scherpe voorzet van 
Edwin van Maris en met wat hulp 
van een Hillegom speler, kwam RK-
DES op gelijke hoogte, 2-2.
RKDES, onder leiding van goed 
spelende Mounhir Ghannoen, kreeg 
in de slotfase de beste kansen. Al 
moest ook RKDES keeper Ivo Pe-
ters een aantal keer handelend op-
treden. De slotfase werd hectisch. 
In de 88e minuut viel uitblinker 
Mounhir Ghannoen uit met kramp, 
voor hem viel Marco v.d. Jagt goed 
in. De wedstrijd leek in een gelijk-
spel te eindigen, maar in de blessu-
re tijd kreeg RKDES nog een corner. 
Edwin van Maris nam deze perfect, 
de keeper van Hillegom tastte mis 
en Roald Pothuizen profiteerde hier-
van, door raak te koppen. De goed-
leidende scheidsrechter Maurice de 
Hond zag het goed, al protesteerden 
de Hillegommers voor duwen. De 
eindstand werd hierdoor bepaald 
op 3-2. Aanstaande zondag 26 sep-
tember staat voor RKDES een uit-
wedstrijd tegen ZSGO WMS op het 
programma. 

Ad Verburg

Onderschrift bij de foto:
AVA Dam tot Dam trainingsgroep in Amsterdamse Bos.

Dam tot Damloop groot 
feest voor AV Aalsmeer!
Aalsmeer - Op zondagmorgen 19 
september klonk om 11.00 uur het 
startschot van de 26e editie van 
de Dam tot Damloop, één van de 
grootste hardloopevenementen ter 
wereld. Op de Prins Hendrikka-
de in het centrum van Amsterdam 
stonden 35.000 hardlopers met en-
kele wereldtoppers aan de start 
om via de IJtunnel 10 Engelse Mijl 
af te leggen naar hartje Zaandam. 
Aangemoedigd door 200.000 toe-
schouwers en tientallen live muzie-
koptredens langs de route, was de 
Dam tot Damloop ook dit jaar weer 
een ware happening! Atletiekver-
eniging Aalsmeer was reeds in juni 
van dit jaar begonnen met de voor-
bereiding voor deze wedstrijd. Ie-
dere zondagmorgen om 9 uur liep 
een grote groep enthousiaste lopers 
met elkaar een duurloop die iede-
re week een stukje langer en ver-
der ging dan de week ervoor. Dit om 
uiteindelijk de 16,1 kilometer van 
de Dam tot Damloop goed voorbe-
reid te kunnen lopen. En met suc-
ces! Afgelopen zondag was het zo-
ver. De weersvoorspelling was (voor 
hardlopers) redelijk goed: een tem-
peratuur van maximaal 16 graden, 
regenachtig of zwaar bewolkt en 
niet al te veel wind. Voor de vele 

deelnemers in het startvak van AV 
Aalsmeer was het nagenoeg droog 
tot de start, ook onderweg viel het 
mee met de regen. Een speciaal 
startvak voor AV Aalsmeer, vooraan 
in het grote deelnemersveld: dankzij 
de vele vrijwilligers van AV Aalsmeer 
die ieder jaar meehelpen in de orga-
nisatie.Kortom, bijna ideale omstan-
digheden voor deze wedstrijd. Ook 
dit jaar  zijn er weer vele persoonlij-
ke records gesneuveld en de debu-
tanten op deze afstand mogen trots 
zijn op hun prestatie!  Winnaar van 
deze Dam tot Damloop was John 
Mwangangi. De Keniaan legde de 
tien Engelse mijl tussen Amsterdam 
en Zaandam af in (officieus) 45 mi-
nuten en 29 seconden. Mwangangi 
versloeg in de eindsprint zijn land-
genoot Moses Masai, de winnaar 
van vorig jaar. Bij de vrouwen ze-
gevierde Hilda Kibet in (officieus) 
51.33. Ze bleef Lornah Kiplagat, die 
in het verleden drie keer won, voor.  
De beste AV Aalsmeer atleet was 
Nico van Noort. Hij liep de 10 En-
gelse Mijl in 1.04.59. Dik van der 
Stelt volbracht de 10 Engelse Mijl in 
1.07.03 en André Colijn in 1.07.20. De 
overigen uitslagen zijn te vinden op 
de website van de Aalsmeerse atle-
tiekvereniging.

Henny en Harm met de chocolaatjes.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Henny zet punt op de i
Kudelstaart  - Vorige week vrijdag 
was dan eindelijk de eerste speel-
avond van de dartclub Poel’s Eye 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Twee weken ervoor was de Open 
Kudelstaart, een toernooi op zich. 
Naast de eeuwige roem waren er 
toen bekers te winnen, nu ging het 
weer om de rozen, bierflessen en 
chocolaatjes. De rozen waren voor 
de winnaar van de winnaarronde, 
het Scone bier voor de ‘tussenron-
de’ en de chocolaatjes voor de ex-
tra ronde. Bij de Poel’s Eye wordt 
namelijk gedart op drie niveaus. In 
eerste instantie is een vrije loting 
voor de poule indeling. Na de pou-
le volgt de eerste schifting. De eer-
ste twee gaan richting de winnaar 
of de Sconeronde, de derde en vier-
de in de poule gaan richting de Sco-
ne of de E ronde. De tussenron-
de bepaalt in welke ronde men te-
recht komt. Het lijkt ingewikkeld, 
maar dat is het niet. Wat wel be-
langrijk is, is dat men dankzij de-
ze formule lekker veel dart. Aange-
zien er genoeg dartborden zijn, gaat 
het toernooi, ondanks zijn vele wed-
strijden, lekker door. De drie (!) fina-
les waren voor twaalven gespeeld, 
een compliment voor de wedstrijd-
leiding. De belangrijkste finale was 
voor de rozen van Barnhoorn. Arie 
van de Eijkel bereikte, net als vo-
rig jaar, de eerste finale van het sei-
zoen. Vorig seizoen verloor hij ech-
ter de finale, waarna hij de rest van 
het jaar de finale niet meer wist te 
bereiken. Nu was het wel prijs voor 
Arie. In een mooie finale versloeg 
hij Roy de Jong. Het was de tweede 
overwinning ooit, terwijl Roy op drie 
titels bleef steken. Het was echter 
al een tijd geleden dat Roy in de fi-
nale stond. Mede dankzij de prach-
tige rozen van Barnhoorn was Roy 

dus toch tevreden. Ook tevreden 
was Tim Maas. Vorige week werd hij 
weliswaar knap tweede, een beetje 
teleurgesteld was hij toen wel. Nu 
won hij wel de finale, al was dat dus 
een treetje lager in de Sconeron-
de. Gerard van de Weijden verloor, 
al scheelde het maar heel weinig. In 
de extra ronde gingen de chocola-
tjes dankzij zijn supportersclub naar 
Harm van Bezouw. Verrassenderwijs 
bleken zijn supporters blijer met de 
chocolaatjes dan met de overwin-
ning van Harm zelf. Nóg verrassen-
der was zijn tegenstander in de fi-
nale, Henny Taal. Hiermee bewees 
ze niet alleen haarzelf een goede 
dienst, maar ook de dames bij de 
Poel’s Eye in het algemeen. Zij be-
wees namelijk dat dames wel de-
gelijk hun mannetje staan tussen 
de mannelijke darters. En met dit 
‘statement’ zette Henny de puntjes 
op de i. En zo heet nu net de nieuw 
ingevoerde prijs bij de Poel’s Eye. En 
laten dat nu net een doos chocola-
tjes zijn.
In de winnaarronde bereikten Nick 
van der Linden, Jan van Zanten, 
Pascal Kuilboer en Hein van Hou-
ten de kwartfinale, terwijl Christop-
her Brouwer en Edwin Kerkvliet tot 
de halve finale kwamen. In de Sco-
neronde bereikten Ruud Bakker, To-
ny van Riel, Huib Gootjes en Benno 
van Rijn de kwartfinale, terwijl Rinus 
Jurka en Ben Blokhuizen de laatste 
vier bereikten. In de e-ronde kwa-
men Rob Braam en Piet van Over-
bruggen tot de halve finale.
De hoogste uitgooi van de avond 
was met 114 voor Nick van der Lin-
den. De volgende speelavond is vol-
gende week vrijdag 1 oktober. De 
inschrijving sluit om 19.45 uur, deel-
name kost drie euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. 




