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SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

www.bosse-elektro.nl

- elektrotechniek
- verlichting
- inbraakbeveiliging
- data netwerken
- domotica

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl

Verwarming 
Koeling 

Ventilatie

Sluit dan nu een onderhouds-
abonnement af en wij komen 
uw ketel nakijken.

WilT u geen 
verrAssingen
vAn De WinTer?

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:

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer

Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL

scooters

RestauRantweek 
bij Café Restaurant

In de Zotte wilg

Van maandag 26 september 
t/m zondag 2 oktober

Op vRIjdag 
7 OktObeR 

OpenIng
wIldseIZOen 2011

Zesgangen 
wildmenu € 42.50

voor de niet-wildliefhebbers 
een aangepast menu.

Op deze avond serveren wij 
alleen het zesgangenmenu. 

Tel. 0297-324606 of
E-mail: info@zottewilg.nl

Het project De Tuinen van Aalsmeer 
gaat nu echt van start!
Zie voor meer informatie de advertentie-
pagina’s 27 en 28 in deze krant.
www.detuinenvanaalsmeer.nl

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

1911 - 2011
100-jarig bestaan

De laatste 93 actie 
aanbiedingsdagen 

i.v.m. ons 100-jarig bestaan.

pannen 
alle merken en soorten

20% korting
geldig van 22-09-’11 t/m 1-10-’11

Opening spectaculair, gevarieerd en verrassend

Crown Theater Aalsmeer een feit!
Aalsmeer - Spectaculair met heel 
veel confetti, gevarieerd door me-
dewerking van diverse artiesten en 
acteurs en verrassend door een ver-
spreking en een gulle gift: De ope-
ning van Crown Theater Aalsmeer 
afgelopen zaterdag 17 september. 
Na een welkomstwoord door ini-
tiatiefnemer René Martijn en een 
flitsende act door de dansers van 
Dance Force was het podium voor 
Ron Leegwater en Jan Driessen 
van de Rabobank. Zij noemden het 
Crown Theater een geweldige aan-
winst voor Aalsmeer en overhandig-
den ter ondersteuning een cheque 
van 12.500 euro. In totaal gaat de 
Rabobank sponsoren met 25.000 
euro. Ook burgemeester Pieter Lit-
jens loofde het initiatief en zei te ho-
pen dat vele inwoners de weg naar 
het theater zullen weten te vinden. 
Zijn aankondiging door gastvrouw 
Sasja Brouwers zorgde voor hilari-
teit, waar de rest van de avond nog 
regelmatig om gelachen werd en 

waar zelfs zondag nog her en der 
over gesproken werd. De zangeres 
kondigde de eerste burger aan als 
Paul in plaats van Pieter Litjens. De-
ze verspreking kwam waarschijnlijk 
doordat er wel degelijk een Paul op 
haar spiekbriefje stond: Paul Brand-
jes, eigenaar van Raad Vastgoed en 
het Crown Business Centrum. Hij 
hield een pleidooi voor de komst 
van ook een discotheek en een ca-
sino in het gebouw. Van den Ende is 
weggekaapt door de gemeente Am-
sterdam, laat Aalsmeer zich dit op-
nieuw gebeuren? Alle wethouders 
zaten in de zaal, dus tegen dove-
mans oren heeft hij dit in ieder ge-
val niet gezegd! De speeches wer-
den kort gehouden, want achter de 
coulissen wachtte een scala aan ar-
tiesten. Achtereenvolgens The Bit-
terballs, zanger Deon, drie komische 
acts van cabaretier Eric Koller, het 
duo Leuke Gasten met een Swieber-
tje act en als uitsmijter een gewel-
dig optreden van de Schotse band 

Scrum. Wie meer van deze formatie 
wil zien en horen: Op vrijdag 18 mei  
2012 staan deze muzikanten met ‘A 
night at the pub’ in het Crown The-
ater. Voordat tot de officiële ope-
ning van het theater werd overge-
gaan, konden alle gasten dineren 
in de restaurant Eetze en na afloop 
werden ze getrakteerd op een fees-
telijke afterparty in 7Street met live-
muziek van Ten Beers After in het 
grand café, een hilarische en heel 
dansbare act van de Soul Brothers 
(ook Leuke Gasten) in de club en de 
band 3xniks in de Hollandse hoek. 
Het restaurant en 7Street zijn vanaf 
heden ook geopend voor iedereen, 
dus niet alleen voor bezoekers aan 
het theater. Dit weekend, vrijdag en 
zaterdag, zijn de eerste voorstellin-
gen in Crown Theater Aalsmeer en 
natuurlijk hopen de initiatiefnemers 
dat het gevarieerde aanbod aan ca-
baret-, toneel-, muziek en show-
voorstellingen en leuke program-
ma’s voor de jeugd door vele men-
sen bezocht gaan worden. 

Uniek!
Aalsmeer heeft er echt ‘iets’ unieks 
bij: Een theater in beheer van een 
stichting, geen subsidie van de ge-
meente en waar een grote groep 
vrijwilligers zich met allerlei hand- 
en-spandiensten belangeloos inzet-
ten! Uniek in heel Nederland zelfs. 
Het theateraanbod is te vinden op 
www.crowntheateraalsmeer.nl.
Door Jacqueline Kristelijn

Kunstroute: Verrassend!
Aalsmeer - Voor de veertiende 
maal werd afgelopen weekend de 
Kunstroute Aalsmeer gehouden en 
opnieuw heeft dit leuke en laag-
drempelige initiatief van KCA veel 
bezoekers op de been gebracht. En 
niet alleen uit Aalsmeer, uit de verre 
omgeving arriveerden zaterdag en 
zondag kunstliefhebbers. Op vijftien 
verschillende locaties kon genoten 
worden van schilderijen, beelden, 
tekeningen, foto’s, keramiek, siera-
den, modeaccessoires en veel live-
muziek. Uniek om een botenloods 

omgetoverd te zien tot kunsthal, een 
oude kas opgeluisterd met kunstob-
jecten binnen te stappen en verras-
send om tussen bloemen en plan-
ten allerlei kunstuitingen te ontdek-
ken. Zaterdag regende het met re-
gelmaat, zondag begon met een 
stortbui, maar gelukkig liet daarna 
het zonnetje zich regelmatig zien en 
was het met name op de Uiterweg 
behoorlijk druk met fietsers en wan-
delaars. Elders in deze krant meer 
over de Kunstroute met natuurlijk 
veel foto’s.

Uitslag van 
tuinenwedstrijd
Aalsmeer - Al telefoontjes en mails 
heeft de redactie van de Nieuwe 
Meerbode gekregen over de tui-
nenwedstrijd. Heeft de uitslag nu 
wel al of nog niet in de krant ge-
staan. Voor alle duidelijkheid: Nee! 
Wegens drukte rond alle feestelijk-
heden deze maand september is de 
uitslag naar voren geschoven. De 
spanning wordt er nog een weekje 
ingehouden, maar volgende week, 
de krant van donderdag 29 sep-
tember, worden de drie winnaars op 
de voorpagina (niet te missen) be-
kendgemaakt. 

In 2012: Eens in 3 weken vergaderen
Beraad en Raad vanavond
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
22 september, komen burgemeester, 
wethouders en fracties bijeen voor 
de tweewekelijkse bijeenkomst van 
het Beraad en de Raad in de raad-
zaal van het gemeentehuis. Om 20.00 
uur opent burgemeester Pieter Lit-
jens de vergadering. Allereerst wordt 
stilgestaan bij het overlijden van de 
heer Cor Sparnaaij, die lid van de 
gemeenteraad is geweest van 1966 
tot 1986. Daarna wordt aangevan-
gen met het Beraad met als eerste 
agendapunten het vaststellen van de 
Nota’s van uitgangspunten voor de 
Schinkelpolder en voor de maatvoe-
ring van woonschepen in Aalsmeer. 
Inspreken is bij deze punten ove-
rigens niet meer mogelijk. Na een 
korte onderbreking begint vervol-
gens de Raad met onder andere het 
project kleinschalige horecavoorzie-
ning aan de Kudelstaartseweg op de 
agenda en het voorstel om de verga-
dercyclus te veranderen. Portefeuil-
lehouder in deze is burgemeester 
Pieter Litjens. Als de fracties groen 
licht geven gaat vanaf 1 januari vol-
gend jaar niet iedere twee weken 
meer vergaderd worden, maar eens 
in de drie weken. Inwoners houden 
overigens dan ook gewoon spreek-
recht. Het woord kan worden ge-

foto: www.kickfotos.nl

1 OKTOBER OPENING
 VAN DE WINKEL

www.carstylingaalsmeer.nl

Legmeerdijk 260 • Amstelveen
Tel. 020 6450 792

          Onderdeel van
Van den Berg Autoschadespecialist

voerd bij de behandeling van be-
sluitvormende onderwerpen, maxi-
maal dertig minuten, en bij mening-
vormende onderwerpen kunnen 
sprekers uitgenodigd worden door 
de raad om mee te praten aan de 
raadstafel. Het Beraad en de Raad 
blijven, net als nu, openbaar en zijn 
te bezoeken door belangstellenden 
en belanghebbenden.
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

124e jaargang

oplAgE: 17.850

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te 
geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen 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 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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

ApOThEEK
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel: 020-3455000
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapo-
theek Amsterdam, tel. 020-59 23 315.
Apotheek groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek groen nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 500814
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

TANdARTs
Aalsmeer/Kudelstaart: 
in geval van klachten buiten de prak-
tijkuren raadpleeg de mededelingen 
op het antwoordapp. van uw eigen 
tandarts.

dIERENARTs
weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel: 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Heren-
weg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nok-
weg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, ww.ranzijndierenarts.nl

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

huLpdIENsT
Vrijwillige hulpdienst 
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel: 06-23121211
maatschappelijk werk 
Vita welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 u, en op 
afspraak, tel: 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur 
di., do., vr. 10.00-11.00 u., tel: 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl

bRANdwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Verhalen over schepping en paradijs

Doopsgezinde Gemeente 
houdt leerhuisavonden
Aalsmeer - Op drie leerhuisavon-
den op donderdag 29 september, 
20 oktober en 10 november gaat de 
Doopsgezinde Gemeente zich ver-
diepen in de joodse uitleg van de 
scheppingsverhalen en het para-
dijsverhaal uit Genesis 1, 2 en 3. 

Geen geschiedenisverhalen die 
eerst op waarheid getoetst gaan 
worden en waar heftige discussies 
over gevoerd gaan worden. Wel ver-
halen uit een ver verleden, de tijd 
van de Babylonische ballingschap, 
die een bepaalde kijk op belangrijke 
levensvragen geven zoals: Wie is de 
mens eigenlijk? Wie is God in deze 
verhalen en hoe verhouden mens en 
God zich tot elkaar? Op welke ma-
nier is de mens verbonden met zijn 

omgeving, met de natuur, de plan-
ten en de dieren? Wat gebeurde er 
in het paradijs? Voor de rabbijnen 
vragen die altijd als actueel gezien 
werden en daarom het bestuderen 
meer dan waard zijn. De avonden 
worden geleid door dominee Afke 
Maas-Smilde. Iedereen is van harte 
welkom deel te nemen aan de Leer-
huisavonden. 
Om de kosten te overbruggen, 
wordt 5 euro per persoon per avond 
gevraagd. Aanvang 20.00 uur. Om 
19.30 uur staat de koffie en thee 
klaar. Plaats van samenkomst is de 
doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 
55. 
Voor inlichtingen: dominee L Ge-
ijlvoet tel. 323507 of e.geijlvoet@
dgaalsmeer.nl.

Diabetes Fonds zoekt 
collectanten en wijkhoofden 
Aalsmeer - Het Diabetes Fonds 
zoekt vrijwilligers die in de eer-
ste week van november twee uur-
tjes willen collecteren in Aalsmeer, 
Kudelstaart of Rijsenhout. Diabetes 
(ook wel suikerziekte genoemd) is 
een ernstige ziekte die diep ingrijpt 
in het leven van mensen. Daarnaast 
heeft het een domino-effect. Diabe-
tes kan leiden tot een hartaanval, de-
mentie, blindheid en nierfalen. Er zijn 
nu al 1 miljoen mensen met diabetes 
in Nederland. En elke dag komen er 
200 patiënten bij. Het Diabetes Fonds 
betaalt wetenschappelijk onderzoek 
om diabetes beter te behandelen, te 
voorkomen en te genezen. Hiervoor is 
het fonds afhankelijk van donaties en 
de collecte. Om de opmars van dia-
betes tegen te gaan, zijn er meer in-
komsten nodig. Daarom is het Diabe-
tes Fonds hard op zoek naar nieuwe 
collectanten in Aalsmeer, Kudelstaart 
en Rijsenhout. Ziet u op tegen collec-
teren, maar houdt u wel van organi-
seren? Het Fonds kan nog wijkhoof-
den gebruiken in de Stommeer, de 
Vlinderwijk, de Hornweg en het einde 
van de Oosteinderweg. Een wijkhoofd 
verdeelt in de week voor de collec-
te (eind oktober) vijf à acht collecte-
bussen onder de welwillende collec-
tanten. Na afloop van de collecte ne-
men de wijkhoofden de gevulde bus-

sen van de collectanten weer in ont-
vangst en leveren deze weer in bij de 
collecteleidster. De collecteweek is 
van 30 oktober tot en met 5 novem-
ber. Vrijwilligers kunnen zelf bepalen 
op welke avond ze binnen deze week 
willen collecteren. Bel voor meer in-
formatie met Nancy van Oorde, re-
giocoördinator en collecteleidster via 
0653442022 of nanskees@caiway.nl. 
Voor Rijsenhout is Coby v/d Ochtend 
de collectieleidster en zij is bereik-
baar via 0297-340365 en r.ochtend@
quicknet.nl.

‘Makelaar’ Corry Brouwer: Veel 
knelpunten voor mantelzorgers
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 16 
september gaf mantelzorgmakelaar 
Corrie Brouwer uitleg over mantel-
zorg en alles wat daarbij komt kij-
ken. Allereerst meldde zij dat er in 
Aalsmeer maar liefst 6000 mantel-
zorgers zijn die lang en/of intensief 
zorgen voor iemand in hun naas-
te omgeving. Veel mensen gaan zor-
gen voor een naasten, omdat dat nou 
eenmaal van hun verwacht wordt: In 
voor en tegenspoed. Anderen vin-
den het fijn om wat terug te kunnen 
doen of omdat men graag het bes-
te wil voor die persoon. Weer een an-
der gaat zorgen omdat niemand an-
ders het doet. Veel mantelzorgers zijn 
partner of kind van een ouder met 
zorgbehoeften. Bij dementie is er 
sprake van een toenemende zorgbe-
hoeften. Kinderen van een demente-
rende ouder hebben vaak grote zor-
gen om de alleenwonende moeder of 
vader of om de situatie waarin moe-
der overbelast raakt door de zorg 
voor vader. Er zijn veel knelpunten 
voor mantelzorgers, het grootste deel 
van de mantelzorgers geeft aan te 
weinig tijd te hebben voor zichzelf, er 
alleen voor te staan en van het kast-
je naar de muur gestuurd te worden. 
Het mantelzorgsteunpunt kan veel 
betekenen als draaglast en draag-
kracht weer moet worden hersteld. 
Dit kan betekenen dat het steunpunt 
op sociaal emotioneel vlak hulp biedt, 
het kan ook betekenen dat het steun-
punt informatie en advies geeft en 
bemiddeld in hulpvragen, zoals on-
der andere hoe combineer ik mantel-
zorg met mijn werk of huisvestings-
problemen? Ook kwam respijtzorg 

ter sprake, alle zorg ter ontlasting van 
de mantelzorger. De ontmoetings-
groep levert een vorm van respijt-
zorg, ook het steunpunt biedt bijvoor-
beeld de mogelijkheid tot het inzet-
ten van vrijwilligers in de thuissitua-
tie. Corry Brouwer gaf alle mantelzor-
gers het advies om de zorg bespreek-
baar te maken, aan te geven wat no-
dig is en ook te vragen om hulp. Tij-
dens de bijeenkomst was ook Ineke 
Hoogeveen van het Rode kruis aan-
wezig, een aantal vrijwilligers van het 
rode kruis helpt op de ontmoetings-
groep bij activiteiten voor de deelne-
mers. Ook in de zaal: Yvonne de Rui-
ter, ouderenadviseur van Vita welzijn. 
Meerdere werkvelden met raakvlak-
ken voor ouderen met dementie be-
zoeken de informatiebijeenkomsten 
van de ontmoetingsgroep. Het helpt 
de samenwerking op dit terrein te 
vergroten om zodoende meer te kun-
nen betekenen voor mensen met de-
mentie en hun mantelzorgers. 

Dierenbescherming zoekt 
collectanten in Aalsmeer
Aalsmeer - Ook dit jaar gaat de Die-
renbescherming weer collecteren. De 
nationale collecteweek loopt dit maal 
van zondag 2 tot en met zaterdag 8 
oktober. De afdeling Aalsmeer en om-
streken is nog op zoek naar collectan-
ten. Bent u bereidt om een paar uurtjes 
bij u in de buurt te collecteren voor de 
Dierenbescherming? Neem dan con-
tact op via db.aalsmeer@gmail.com. 
U kunt ook bellen naar 0297-343 618 
op werkdagen tussen 9.30 en 11.30 
uur. Buiten deze uren kan de voic-
email ingesproken worden. De aan-
melders worden dan teruggebeld. De 
Dierenbescherming hoopt ook dit jaar 
weer op de steun te kunnen rekenen 
van de mensen die vorig jaar hebben 

gecollecteerd. Zij worden de komen-
de tijd, voor zover dat nog niet is ge-
beurd, persoonlijk benadert. De die-
renbeschermingsorganisatie is hon-
derd procent giftafhankelijk. Met het 
geld dat wordt opgehaald, kan zij haar 
taken vervullen. Zo beschikt zij over 
een eigen inspectiedienst, een telefo-
nische hulplijn en een hondenschool. 
Ook werkt de Dierenbescherming 
Aalsmeer e.o. samen met het Dieren-
tehuis Amstelveen en de Dierenambu-
lance de Ronde Venen en Amstelland. 
Hoe meer collectanten, hoe meer geld 
er wordt opgehaald, hoe meer zij kan 
betekenen voor de dieren in de regio. 
Meer informatie is te vinden op www.
aalsmeer.dierenbescherming.nl.

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

Vermist:
- Bilderdammerweg: Zwarte poes van 12 jaar oud. Ze is klein met vrij 

grote oren en hoektanden. Haar naam is Blacky.
- Oosteinderweg: Bruin-beige langharig konijn.
- Uiterweg: Grote rode kater.
- Scarlattilaantje: Magere cyperse kater, genaamd Dirk. Hij heeft witte 

pootjes, kin en buik.
- Weteringstraat: Cypers poesje van 6 maanden. Zij heeft een rode 

vleug op haar buik en een kort staartje. Haar naam is Flutsie.
- Julianalaan: Hangoorkonijn, wit, grijs, bruin en beige met grijze oren 

en witte voetjes.
- Kudelstaartseweg: Zwart-witte poes van 1 jaar oud. Ze heet Tommy. 
- Jac. P. Thijsselaan: Grijs-witte poes met grote groene ogen. Vier wit-

te pootjes. Witte bef en grijze oortjes. Ze is niet erg groot en angstig. 
Ze heet Loesje. 

- Snoekbaarsstraat: Donkere schildpadpoes van 17 mnd. Naam Betje.
- Karperstraat: Bruin hangoorkonijn met zwarte stipjes.

Gevonden:
- Herenweg: Lapjes kat. Bruin-zwart gevlekt.
- Einsteinstraat: Witte kat met rode staart en licht rode pootjes. Onge-

veer 17 jaar oud, erg mager.
- Uiterweg: Rood-cypers kat met witte buik.
- Koningstraat: Rood-witte poes.
- Geerland: Cyperse kater. Grijs-zwart gestreept erg mager.
- Mendelstraat: Langharige roodbruine poes met groene ogen. Mai-

ne Coone of boskat. Heeft donkere streep over de kop, rug en pluim-
staart. Witte teentjes voor en achter witte ongelijke sokjes. Witte bef 
en kin en klein vlekje aan rechterkant neus.

- Gaffelstaart: Rustige kat met witte buik en zwart/grijze rug.

KERKDIENSTEN
van Vuuren en 18.30u. ds. J.N. Zuij-
derduijn uit Nieuw-Lekkerland.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. Aparte bij-
eenkomst voor kinderen. Zondag 
10u. dienst met spreker.

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst, ds. D.J.A. Brink 
en 16.30u. gez. dienst in CGK, ds. 
M. Hogenbirk. 

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 10u. vie-
ring olv parochianen in zorgcen-
trum Aelsmeer, Zaterdag om 17u. 
in Kloosterhof woordcomm. viering 
met N. Kuiper. Zondag 10u. viering 
olv parochianen mmv klein koor. 
Om 14.30u. Poolse dienst. Christoff.
 
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen viering.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag 16u. dienst met pastor Ja-
cob Spaans. Orgel: Jan de Wit.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag dienst om 10u. met ds. F. 
Praamsma. Om 10.30u. Plug & Pray 
en 19.30u. zangavond ff zingen.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, ds. S. Zijlstra 
uit Haarlem. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag om 10.30u. viering.

Begra Bijbelstudie
In Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 20u. met evangelist Jaap 
Dieleman.

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. 

Zondag 
25 september

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Dienst zondag 10u. met René Mil-
lenaar. Tevens crèche, peuterdienst 
en metamorfose. Startzondag.

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. 
Dienst om 10u. Spreker Pieter Mur 
Tevens speciale dienst voor kinde-
ren. 19u. In His Presence avond.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u. en 16.30u. 
dienst, ds. M. Hogenbirk.
 
Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Zondag dienst, br. 
Wim van Leeuwen. Oppas voor al-
lerkleinsten. Tevens zondagsschool. 
Extra collecte voor het jeugdfonds. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Dienst 19u met br. H.B. Slagter uit 
Wijjk bij Duurstede. 

Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten zon-
dag om 10u. en 16.30u. 

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag dienst 10u. ds. T.H.P. Prins 
en 18.30u. ds. J. van Popering. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst met ds. E.J. 
Westerman, Aalsmeer. Organist: W. 
Spaargaren en 18.30u. ds. L.M. Ver-
seput uit Oegstgeest.
Oost: Oosteinderweg. Zondag 10u. 
dienst met ds. J. van Popering uit 
Aalsmeer. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg 
116. Zondag diensten 10u. ds. A. 

Cyperse kat is baas kwijt!
Aalsmeer - Waar is het baasje van deze Cyperse kat met witte buik en zwart-
grijze rug? Het dier loopt rond in de Gaffelstraat in Kudelstaart. Wie de kant 
herkent, wordt verzocht contact op te nemen met de
Dierenbescherming Aalsmeer e.o. via tel. 0297-343618.

Quilten Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 28 sep-
tember is er van 9.30 tot 11.30 uur 
inloop en ontmoeting in Oost-Inn. En 
er is deze ochtend gelegenheid om, 
voor wie dat wil, te quilten. Iedereen 
is van harte welkom. De Oost-Inn is 
te vinden in de Mikado aan de Ca-
tharina Amalialaan 66, ingang bi-
bliotheek. Voor inlichtingen kan ge-
beld worden naar 0297-325636 of 
0297-345413. Meer over Oost-Inn is 
te vinden op de website van de kerk: 
www.oosterkerk.info.



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 
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeenten  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

openingstijden loket Wonen, 
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

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

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

eigen bijdrage Wmo-voorzieningen
Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkings-
verband Aalsmeer - Uithoorn heeft besloten 
om met ingang van 1 september 2011 voor alle 
nieuwe Wmo-voorzieningen een eigen bijdrage 
op te leggen. Deze eigen bijdrage zal in reke-
ning worden gebracht voor de volgende soor-
ten voorzieningen:

 huishoudelijke verzorging,
 gespecialiseerde begeleiding,
 woonvoorzieningen,
 vervoersvoorzieningen (met uitzondering 

van het collectief vervoer/Regiotaxi).
De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk 
van een aantal factoren, namelijk:

 het (gezamenlijk) verzamelinkomen,
 de huurprijs dan wel de kostprijs die het 

Samenwerkingsverband aan de leverancier 
van de voorziening heeft betaald.

De eigen bijdrage wordt berekend, vastgesteld 
en geïnd door het Centraal Administratie Kan-

toor (CAK). Men betaalt nooit meer dan de door 
het CAK vastgestelde maximale periodebij-
drage. Het CAK zorgt ervoor dat bij de inning van 
de eigen bijdrage rekening wordt gehouden met 
de eigen bijdrage voor AWBZ-zorg en andere 
Wmo-voorzieningen. Voor een indicatieve 
berekening van de maximale periodebijdrage 
is op de website van het CAK www.hetcak.nl  
een rekenmodule beschikbaar. 
Ook voor alle Wmo-voorzieningen die voor  
1 september 2011 zijn toegekend gaat een 
eigen bijdrage gelden. Alle gebruikers van deze 
Wmo-voorzieningen worden schriftelijk bena-
derd en ondermeer op de hoogte gesteld vanaf 
wanneer de eigen bijdrage ingaat. 

Heeft u vragen over de invoering van de eigen 
bijdrage? Neem dan contact op met het Loket 
Wonen, Welzijn en Zorg. De gegevens vindt u 
links op deze pagina.

Bijzondere bijstand is bedoeld voor inwoners 
van Aalsmeer en Uithoorn die moeten rondko-
men van een inkomen op of rond het minimum. 
De hoogte van uw inkomen, of het eigen vermo-

Bijzondere bijstand
gen (eigen huis, spaargelden, caravan, boot, 
etc.) waarover u beschikt, is wel van invloed. 
Als u een inkomen op minimumniveau ont-
vangt, krijgt u meer vergoed dan iemand met 
een wat hoger inkomen. Wanneer u noodzake-
lijke kosten in een bijzondere situatie niet kunt 
betalen, kunt u wellicht aanspraak maken op 
de bijzondere bijstand. Het moet gaan om bij-
zondere kosten waarin uw inkomen (uitkering 
of salaris) niet voorziet en die uw draagkracht 
te boven gaan. De kosten moeten te maken 
hebben met uw persoonlijke omstandigheden: 
beoordeling vindt plaats op grond van uw indi-
viduele situatie. Belangrijk is dat u de aanvraag 
vóór de uitgave doet. Daarmee voorkomt u 
financiële problemen. 

Welke kostenposten vallen onder 
deze regeling
In onderstaande lijst vindt u een aantal bijzon-
dere kostenposten. Dit zijn slechts een aan-

tal voorbeelden. Of uw kosten in aanmerking 
komen, kunt u het beste bespreken met een 
medewerker van het cluster Werk en Inkomen.

 bril (plus glazen), contactlenzen;
 bevallingskosten, kosten van kraamdagen 

die voor eigen rekening blijven;
 dieetproducten (als de normale kosten van 

voeding worden overschreden);
 eigen bijdrage thuiszorg;
 kosten gehandicaptenparkeerkaart;
 extra waskosten van kleding en bedden-

goed door ziekte of handicap;
 gebit, tandprothese, orthodontie behande-

ling(en), kroon of brug (als de zorgverzeke-
raar maar een deel vergoedt);

 een gehoorapparaat (plus batterijen);
 kinderopvang, oppas- of crèchekosten in 

verband met scholing of werk;
 orthopedische schoenen, steunzolen;
 rechtsbijstand, kosten die voor eigen reke-

ning blijven;
 reiskosten om uw familie in het ziekenhuis, 

de gevangenis etc. te bezoeken;
 ouderbijdrage en kosten schoolreisje (kin-

deren op de middelbare school);
 woonkosten, waarvoor (tijdelijk) geen huur-

toeslag wordt verstrekt.

Het cluster Werk & Inkomen kunt u elke werk-
dag bereiken. Wij merken echter dat buiten 
de spreekuren andere balies (zoals de recep-
tie, burgerzaken en het Loket WWZ) van de 
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn steeds 
vaker worden gebruikt door cliënten van 
Werk & Inkomen. 

De belangrijkste regels voor u op een rij:
1.  Producten en diensten van Werk & Inko-

men kunt u aanvragen tijdens het telefo-
nisch of inloopspreekuur.

2.  Formulieren kunt u inleveren tijdens de 
inloopspreekuren of in de donkergrijze 
brievenbus in de hal van het gemeente-

huis (direct links bij de schuifdeur) van 
Uithoorn of de algemene brievenbus 
aan de buitenkant van het gemeentehuis 
Aalsmeer inleveren (recht van de draai-
deur)*.

3.  Kopietjes kunt u maken in de supermarkt 
of een consulent kan dit doen tijdens het 
inloopspreekuur. 

* Let op: de groene ton die in de hal staat van het 
gemeentehuis Aalsmeer is er niet meer. U kunt uw 
rechtmatigheidsformulier of andere formulieren 
voortaan in de algemene brievenbus aan de buiten-
kant van het gemeentehuis inleveren.

gebruik spreekuren diverse loketten

Bereikbaarheid 
afdeling inburgering
De afdeling inburgering is elke werkdag 
van 8.30 tot 12.00 uur telefonisch bereik-
baar. Wilt u liever langskomen? Dit kan op 
woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur 
in het gemeentehuis van Uithoorn.



Verleende omgeVingsVergunningen, 
reguliere procedure

Een omgevingsvergunning, 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, handhaving 
en dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, 
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuurs-
orgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Hoofdweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Hornweg 82, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Jac. P. Thijsselaan 8, het vergroten van een schuur;
- Kudelstaartseweg 195, het aanleggen van een uitrit;
- Lijnbaangebied, het bouwen van appartementengebouw 

D2;
- Uiterweg 260, het slopen en bouwen van een woning.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 22 september 2011.

Wet geluidhinder

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, 
ligt met ingang van 23 september gedurende 6 weken ter 
inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienst-
verlening, balie 6. Een ieder kan met betrekking tot deze 
verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is 
verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege het 
wegverkeerslawaai, op het perceel Uiterweg 260.

Welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommis-
sie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling 
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel. 
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aan-
vragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de af-
gelopen 2 weken. 

publicatie melding artikel 8.40 Wet 
milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij van de volgende inrichtingen een mel-
ding ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben 
ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene 
Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht 
op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In 
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene 
regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : Arnie Totaal Techniek v.o.f.
Adres : Turfstekerstraat 61
Plaats : 1431 GD Aalsmeer
Datum  : 19-09-2011

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : De Wok & Grill Hut
Adres : Ophelialaan 108
Plaats : 1431 HM Aalsmeer
Datum  : 19-09-2011

op donderdag 22 september is het gemeentehuis 
om 16.00 uur gesloten, dit is voor zowel de recep-
tie als de rest van het gemeentehuis.

landelijk register kinderopVang

Op grond van art. 10 Besluit registratie kinderopvang maken 
wij bekend dat de verwijdering van de volgende voorziening 
van gastouderopvang is aangepast in het Landelijk Register 
Kinderopvang:
- Mw. M. Brouwer-Stenhuis, Uiterweg 417c, 1431 AM Aals-

meer, met uniek registratienummer 194719637. Adminis-
tratieve wijziging beëindigingsdatum van 1 januari 2011 
naar 1 april 2011 op eigen verzoek van de houder;

Verkeer- en VerVoerplan

Het ontwerp van en de toelichting op het  Aalsmeers Ver-
keer- en Vervoerplan liggen van 22 september tot 3 novem-
ber ter inzage bij de balie van het gemeentehuis. Ook staan 
de documenten op de website van de gemeente onder www.
aalsmeer.nl/Wonen,Wijken en Verkeer/Verkeer en Vervoer/
Uitvoering Verkeer en Vervoerplan. Belanghebbenden kun-
nen hun mening op het voorlopige ontwerp schriftelijk aan 
de gemeente kenbaar maken. Reacties kunnen worden ge-
richt aan de gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aals-
meer, t.a.v. AVVP. 

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 dienst-
verlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. 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 vra-
gen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de 
rechtbank kosten in rekening gebracht.

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Een troostboom op 18 december 2011 van 18.00-19.30 

uur;
Datum verzending vergunning 23 september 2011

Wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 376, het slopen van een schuur;
- Hoofdweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Hornweg 82, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Julianalaan 14, het plaatsen van een dakkapel;
- Kudelstaartseweg 224, het uitbreiden van een artsen-

praktijk;
- Spoorlaan, het aanleggen van parkeerplaatsen;
- Uiterweg 241, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Uiterweg 420, het bouwen van een woning.

Voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
22 september 2011

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot 
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep 
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen 
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving 
en dienstverlening.

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, 
Week 38

t/m 23 sept ‘N201-zone Uitwerking 3: Green Park Aalsmeer 
bruggen deelgebieden 9 en 10’;

t/m 23 sept  APV vergunning: braderie Dorp 2011 op zaterdag 
3 september 2011 van 10.00-17.00 uur;

t/m 27 sept  Ontheffing tijdelijk stremmen Robend op 13 en 
14 september 2011 van 10.00-16.00 uur;

t/m 28 sept  Vastgestelde Ontwerplegger Rietlanden;
t/m 29 sept  Ontheffing tijdelijk stremmen Jac. P. Thijsselaan 

op 5 september 2011 van 10.00-14.00 uur;
t/m 30 sept Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Stommeer’;
t/m 30 sept Vooraankondiging bestemmingsplan ‘FloraHol-

land Locatie Oost’;
t/m 7 okt Ontheffing sluitingstijd: zaterdag 17 op zondag 

18 september 2011 en zaterdag 24 op zondag 
25 september 2011 tot 02.00 uur aan ’t Holland 
Huys;

t/m 7 okt Verkeersbesluit 2011 /10390-M&R;
t/m 7 okt Historische Motorenrace op het bedrijventerrein 

Hornmeer op zaterdag 10 september 2011 van 
19.00-24.00 uur en zondag 11 september 2011 
van 10.00-19.00 uur;

t/m 13 okt Kennisgeving ontwerp Koninklijk besluit tot 
aanwijzing van onroerende zaken ter onteige-
ning in de gemeente Aalsmeer ter uitvoering 
van het bestemmingsplan Noordvork;

t/m 13 okt Pre-ride for the Roses op zaterdag 3 september 
2011 van 16.30-17.00 uur;

t/m 13 okt Ride for the Roses op zondag 4 september 2011;
t/m 20 okt Wet Geluidhinder is verzocht om vaststelling 

van hogere waarden vanwege het wegverkeers-
lawaai, op het perceel Uiterweg 113/115;

t/m 21 okt Objectvergunning: het plaatsen van een bouw-
inrichting bij de Irenestraat t.o. huisnr. 2 en Ca-
tharina-Amalialaan naast nummer 52;

t/m 21 okt Evenementenvergunning: bloemencorso op za-
terdag 17 september 2011 van 09.30-12.45 uur;

t/m 21 okt Evenementenvergunning: tentoonstelling van 
het bloemencorso op het buitenterrein van 
Crown Business Studio’s;

t/m 22 okt Drank- en Horecawet: vergunning is verleend 
aan 7Street BV, Van Cleeffkade 15, te Aalsmeer;

t/m 22 okt Exploitatievergunning: 7Street BV, gevestigd te 
Van Cleeffkade 15, Aalsmeer;

t/m 25 okt Objectvergunning: de verkoop van aardappelen, 
groenten en fruit, vanaf oktober 2011 op de za-
terdag, bij het Pompplein;

t/m 27 okt Ontwerp bestemmingsplan ‘Spoorlaan’, ontwerp-
besluit hogere grenswaarden en concept beeld-
kwaliteitplan;

t/m 5 nov Een troostboom op 18 december 2011 van 
18.00-19.30 uur.

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

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

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 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30-17.00 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 bestuursse-
cretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.P.J.M. 
Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wet-
houders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverde-
ling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 11 oktober en 1 november 
2011.

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

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

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

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 het bewoners aan-
spreekpunt 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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Foto’s: Kick Spaargaren en Jacqueline Kristelijn

Fleurig nieuw begin van 
Aalsmeers bloemencorso
Aalsmeer - Een nieuw begin maak-
te het Aalsmeerse bloemencorso af-
gelopen weekend en de meningen 
over deze eerste presentatie zijn 
verdeeld. Van ‘is dit alles’ tot ‘leuk 
dat het er weer is’ en ‘wordt van-
zelf weer een langere stoet’. En zo 
was ook de aankondiging van de 
initiatiefnemers: “Een nieuwe aan-
pak, een nieuw begin, maar elk be-
gin moet groeien. We beginnen 
klein met de hoop dat het in de toe-
komst groter gaat groeien.” Fees-
telijk als vanouds was het wel met 
muziek van de Aalsmeerse drum-
band en de rythm en brassband 
Tok, opening door Bonnie St. Clai-

re en prachtig met bloemen versier-
de karren, (aparte) wagens, koetsen 
en fietsen. Applaus kregen de antie-
ke wagen met manden vol bloemen 
en de reuze, fleurige winkelwagen, 
de lange praalwagen met de baby’s 
oogstte bewondering en vooral kin-
deren zullen zich moeder gans met 
rood hoofddoekje en het gele eend-
je nog herinneren. Het publiek had 
zin in weer eens corso, want langs 
de route grote groepen kijkers en 
ook zondag tijdens de presentatie 
bij Crown Plaza mochten veel be-
zoekers verwelkomt worden. Cor-
so Aalsmeer: Het waard om volgend 
jaar een (groter) vervolg te krijgen!
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Muziek/Theater/Film
Vrijdag 23 september:
* Muziek van Def Americans in 
Crown Theater Aalsmeer, Van 
Cleeffkade. Aanvang: 20u.
* Praamavond met dj in café de 
Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Filmavond in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u.
* Pop-punk van I’ll Pick You Up en 
The Curlies in N201, Zwarteweg. 
Open vanaf 21u.
Zaterdag 24 september:
* Oeloek met ‘De nacht van de na-
smaak’ in Crown Theater Aalsmeer, 
Van Cleeffkade. Aanvang: 20u.
* Dansparty in café de Praam, Zijd-
straat vanaf 22u.
* Filmavond in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u.
29 september-2 oktober:
* Toneelver. Tobo brengt Tramlijn 
Begeerte in Noorddamcentrum, Bo-
venkerk. Alle avonden v/a 20,15u.
Vrijdag 30 september:
* Muziek Leonie Jansen, The Third 
Road in Crown Theater Aalsmeer, 
Van Cleeffkade. Aanvang: 20u.
Zaterdag 1 oktober:
* Night of Comedy met News of Co-
medy in Crown Theater Aalsmeer, 
Van Cleeffkade. Aanvang: 20u.
* Cabaret Jasper van Kuijk in Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21u.

Exposities
Tot en met 6 november:
* Toonaangevende Poolse kunst in 
galerie Sous-Terre, Kudelstaartse-
weg. Open elke zaterdag en zondag 
van 13 tot 17u. 
24 en 25 september:
* Watertoren open. Zaterdag en 
zondag 12 tot 17u. Foto-expositie in 
toren.
* Luchtoorlog en verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open. Zaterdag en zon-
dag van 11 tot 16u. 
* Historische Tuin open, ingang 
Praamplein, zaterdag en zondag van 
13.30 tot 16.30u. Plus expositie in 
Historisch Centrum. 
Tot en met 16 oktober:
* Portretten en stillevens van Dick 
Stapel in Het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open donderdag tot en 
met zondag 14-17u. 
* Dierenportretten door kinderen 
uit Rusland op Kinderkunstzolder 
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
Open iedere do. t/m zo. 14-17u. Te-
keningen te koop. Opbrengst voor 
stichting Tsjernobyl.

Diversen
Donderdag 22 september:
* PCOB-middag over bijen in zorg-
centrum, Molenpad v/a 14.30u.
* Ouderensoos Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 14u.
Vrijdag 23 september:
* Bijeenkomst Zegelkids in Paro-
chiehuis, Gerberastraat, 19-20.30u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Klaverjassen bij VZOD in kantine 
Wim Kandreef, Kudelstaart, 20u.
Zaterdag 24 september:
* Veiling op de Historische Tuin. In-
gang Praamplein om 15u.
* Verenigingenmarkt met optredens 
en modeshow in en rond 40 jarige 
dorpshuis De Reede, Rijsenhout, 
12-16u. Vanaf 21u. open huis.
* Red Ball Express in Crash Muse-
um, Aalsmeerderdijk 460. Aankomst 
vanaf 9.30u. Vertrek 11.45u.
24 en 25 september:
* Rommelmarkt Flora in clubgebouw 
Wim Kandreef, Kudelstaart. Zater-
dag 10-17u. en zondag 11-16u.
Zondag 25 september:
* Vogelbeurs in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan, 10-13.30u.
Maandag 26 september:
* Speelavond BV Allen Weerbaar in 
Middelpunt, Wilhelminastraat. Aan-
wezig 19.45u.
* Aquariumschouw bij Viva Aquaria 
in buurthuis Hornmeer, Roerdomp-
laan vanaf 20u.
Dinsdag 27 september:
* Koffie-ochtend voor vrouwen in 
Irene, Kanaalstraat vanaf 10u.
* Speelavond Ons Genoegen in OTT, 
Hortensialaan vanaf 19.30u.
Woensdag 28 september:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in 
Mikado, Catherina Amalialaan. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
Donderdag 29 september:
* Thema-middag over gehoor bij 
OVAK in buurthuis Hornmeer, Roer-
domplaan vanaf 14u.
* Lezing Margriet de Moor in Boek-
huis, Zijdstraat vanaf 20u.
Zaterdag 1 oktober:
* Kinderkleding- en speelgoedbeurs 
in De Reede, Schouwstraat, Rijsen-
hout. Verkoop 12.30 tot 14u.

Vergaderingen
Donderdag 22 september:
* Vergadering Beraad en Raad in 
gemeentehuis, ingang Raadhuis-
plein. Aanvang: 20u.
Donderdag 29 september:
* Bewonersavond wijkraad Horn-
meer over nieuwe invulling terrein 
scholen. Van 19.30 tot 21u.

AGENDAVrijdag de eerste voorstelling!
Def Americans met House 
of Cash in Crown Theater
Aalsmeer - Na maanden van or-
ganiseren, plannen en opknappen 
van de theaterzaal is het aanstaan-
de vrijdag 23 september zo ver. Met 
inzet van vele betrokkenen, waar-
onder vrijwilligers en sponsors, gaat 
het theaterseizoen van start in het 
eigen Crown Theater Aalsmeer aan 
de Van Cleeffkade. Vele bekende 
muzikanten en acteurs zullen het 
komende theaterseizoen te zien en 
te beluisteren zijn in de mooie en 
ruime theaterzaal. Om de start van 
het eerste seizoen te vieren heeft 
het theater een speciale openings-
actie: Voor de eerste 4 voorstellin-
gen twee kaartjes voor de prijs van 
één. Maak voordelig kennis met 
het theater tijdens één of meerde-
re openingsvoorstellingen en be-
stel snel kaarten. Dit kan alleen te-
lefonisch via 0900-1353 onder ver-
melding van opening Crown Thea-
ter. Def Americans bijt met de mu-
ziekvoorstelling House of Cash vrij-
dag 23 septembe het spits af. Geen 
enkele andere band in Nederland 
weet de authentieke sound van Joh-
nny Cash zo natuurgetrouw neer te 
zetten als de Def Americans.

Cabaret van Oeloek
Zaterdag 24 september is het podi-
um van het Crown Theater voor Oe-
loek met de cabaretvoorstelling ‘De 
Nacht van de Nasmaak’. Met hun 
krankzinnige cabaretstijl toont Oe-
loek een wereld waarin mensen el-
kaar maar niet kunnen verstaan. 
Tragische figuren en meelijwek-
kende types blinken allen uit in on-
macht en miscommunicatie, met al-
le hilariteit van dien. Deze verras-

sende en veel geprezen voorstelling 
is dit seizoen voor het laatst te zien. 

Leoni met The Third Road
Vrijdag 30 september geeft Leo-
ni Jansen met de band The Third 
Road een concert in het Crown The-
ater. Leoni Jansen is een vakvrouw. 
Ze weet haar publiek steevast te 
verrassen. Verschillende invloeden 
brengt zij samen in haar krachtige, 
ontroerende, melancholische en be-
toverende liedjes.

News of Comedy
Zaterdag 1 oktober is gereserveerd 
voor Night of Comedy. Live vanuit 
het theater in Aalsmeer: News of 
Comedy! Deze multimediale en in-
teractieve voorstelling, op basis van 
het laatste nieuws en de waan van 
de dag, zit boordevol vlijmscherpe 
politieke analyses, sport, roddels, 
improvisaties en reportages. Het 
nieuws wordt in wisselende samen-
stelling gebracht door onder ande-
re Arie Koomen, Bob Maclaren, Wil-
ko Terwijn, Bram van der Velde, Har-
ry Glotzbach, Tom Sligting, Jacob 
Spoelstra en Jaap Bressers. De co-
medians van Night of Comedy heb-
ben zich ruimschoots bewezen in 
diverse solovoorstellingen, oude-
jaarsconferences en zijn het brein 
achter vele televisiesuccessen. 
Kijk voor het volledige programma 
op de website www.crowntheate-
raalsmeer.nl. Voor het bestellen van 
de brochure en meer informatie mail 
naar info@crowntheateraalsmeer.nl. 
Het theater is nog steeds op zoek 
naar vrijwilligers voor het verrichten 
van allerlei hand- en spandiensten.

Vogelbeurs in Hornmeer
Aalsmeer - Op zondag 25 sep-
tember organiseert vogelvereniging 
Aalsmeer een grootse vogelbeurs in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. De beurs is open van 
10.00 tot 13.30 uur. Iedere vogellief-
hebber is welkom om vogels te ko-
pen, te verkopen, te ruilen of rond 
te kijken en vragen te stellen over 
de hobby betreffende vogels, voed-
sel en huisvesting. De entree be-
draagt 1 euro voor iedereen die 

komt kijken of kopen. Tevens maken 
de bezoekers met hun entreebe-
wijs kans op een leuke attentie. Ver-
koop van eigen vogels is gratis, zo-
wel voor leden als bezoekers. Han-
delaren zijn aanwezig (alleen op uit-
nodiging) met diverse soorten vo-
gels, zoals tropische vogels, kana-
ries en kromsnavels. Er is ook een 
handelaar aanwezig met verschil-
lende soorten voer, zaden en zaad-
mengsels. 

Cabaretvoorstelling
Jasper van Kuijk 
in café Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 1 okto-
ber start KCA het cabaretseizoen 
in cultureel café Bacchus met nie-
mand minder dan Jasper van Kuijk 

met zijn programma: ‘t Kan Nie Op. 
Jasper won zowel de jury- als de pu-
blieksprijs tijdens Cameretten 2010.
De voorstelling begint om 21.00 uur. 
De zaal is open vanaf 20.15 uur. De 
entree bedraagt 10 euro. Reserve-
ren kan via www.cultureelcafebac-
chus.nl, telefonisch 0297-342657 na 
18.00 uur of aan de kassa van het 
culturele café in de Gerberastraat.

Optredens twee punk-popbands
I’ll Pick You Up en The 
Curlies vrijdag in N201
Aalsmeer - Vrijdag 23 september 
komen de twee pop-punk bands 
I’ll Pick You Up en The Curlies uit 
Utrecht de zaal op stelten zetten 
in N201. De uit Utrecht afkomstige 
pop-punk band I’ll Pick You Up be-
staat al sinds april 2009, maar werd 
pas echt actief sinds september 
2010 toen de band een gloednieuwe 
bezetting kreeg. De band bestaat uit 
zanger Jasper, basgitarist Rami, de 
gitaristen Cas en Thijmen en Sjoerd 
op drums is klaar om door te breken 
in Nederland en over de landsgren-

zen. Invloeden van de bands Yellow-
card, You Me At Six, Boys Like Girls 
en Green Day zijn terug te horen in 
hun werk. The Curlies is een band 
bestaande uit drie jonge muzikan-
ten, ook uit de regio Utrecht. The 
Curlies spelen lekkere catchy po-
wer-pop en pop-punk. 
Kortom vrijdag wordt een avond vol 
ambitieuze pop-punk talenten en 
dat voor maar 2 euro entree! Jon-
gerencentrum N201 aan de Zwarte-
weg is open vanaf 21.00 uur. Meer 
informatie op www.n201.nl.

Aalsmeer - De eerste postzegelruilbeurs van het nieuwe seizoen stond af-
gelopen zaterdag op het programma van Postzegelvereniging Aalsmeer. Veel 
verzamelaars maakten de weg naar het Parochiehuis en namen de tijd om 
heerlijk te gaan snuffelen in de boeken op zoek naar zegels voor de verzame-
ling. De ruilbeurs wordt overigens iedere maand gehouden en is gratis toe-
gankelijk. Wie meer wil weten over de beurs, over postzegels verzamelen of 
lid wil worden, kan kijken op de vernieuwde website van Postzegelvereniging 
Aalsmeer. De vereniging heeft overigens ook een eigen jeugdafdeling, de Ze-
gelkids. Deze groep komt aanstaande vrijdagavond 23 september bijeen in het 
Parochiehuis vanaf 19.00 uur. Foto: www.kicksfotos.nl

Snuffelen op postzegelbeurs

Bacchus vol voor Toby Beard
Aalsmeer - De Australische Toby 
Beard trad vrijdagavond 16 septem-
ber op in een bijna volledig gevuld 
Bacchus. Dit concert was een on-
derdeel van haar Europese toernee 
die haar ook nog naar Duitsland, 
Tsjechië en Engeland gaat brengen. 
Een krachtige presentatie en een 
stem die klinkt als een klok zorgde 
ervoor dat het poppy repertoire met 
bluesrandje stond als een huis. Het 
publiek genoot met volle teugen, zo 
ook Toby. Zij was blij met de uitste-

kende sfeer en beloofde Bacchus 
terug te zullen komen. Aanstaande 
vrijdag 23 en zaterdag 24 septem-
ber zijn er filmavonden in het cul-
turele café in de Gerberastraat. Vrij-
dag een film over een ruige meiden-
band uit de tweede helft van de ja-
ren zeventig en zaterdag een Ame-
rikaanse speelfilm van een jaar ge-
leden met tien oscarnominaties tij-
dens de laatste oscaruitreikingen. 
Beide avonden beginnen om 21.00 
uur, Bacchus open vanaf 20.30 uur.

Zaterdag één na laatste keer
Veiling Historische Tuin
Aalsmeer - Zaterdag 24 september 
wordt er weer geveild op de Histori-
sche Tuin. Het is de op één na laat-
ste keer dit seizoen. Op 15 oktober 
is de sluitingsdag van dit seizoen. 
De veilingmeester zal weer een 
heel scala van bloemen en plan-
ten aan de man/vrouw proberen te 
brengen. Wie er gaat veilen is ook 
voor de medewerkers dit keer een 
verrassing. In ieder geval zullen er 
herfstbloemen en fruit geveild wor-
den. Er is momenteel volop fruit te 
koop op de Tuin. De Tuin gaat om 
13.30 uur open en de veilingklok uit 
veiling Bloemenlust gaat om 15.00 
uur draaien. In het Historisch cen-
trum is dit jaar een tentoonstelling 
te bekijken over de vrijwillige brand-
weer van Aalsmeer. Er is onder an-
dere een serie foto’s van spectacu-
laire branden te zien. Ook deze ten-
toonstelling sluit op 15 oktober. Voor 
Individuele bezoekers is het ook bij-
na de laatste kans om een bezoek 
aan de Tuin te combineren met een 
rondvaart met de Westeinderrond-
vaart. 

De Historische Tuin is bereikbaar via 
de brug bij het Praamplein. De en-
tree is 4 euro per persoon, 3.50 euro 
voor 65-plussers en museumkaart-
houders en kinderen tot 12 jaar heb-
ben gratis toegang. Voor informatie: 
www.historischetuinaalsmeer.nl of 
bel 0297-322562.

Zaterdag en zondag
Rommelmarkt bij Flora
Kudelstaart - Muziekvereniging 
Flora houdt op zaterdag 24 en zon-
dag 25 september haar jaarlijk-
se rommelmarkt. Op zoek naar een 
aanvulling van de verzameling thee-
potten? Of een goede betaalba-
re fiets, boeken, glaswerk of ander 
huisraad? Dan zeker de rommel-
markt bezoeken in het clubgebouw 

van Flora aan de Wim Kandreef. 
Zaterdag gaan de deuren om 10.00 
uur open en zijn bezoekers welkom 
tot 17.00 uur. Zondag kan gesnuffeld 
worden van 11.00 tot 16.00 uur. 
De opbrengst van de rommelmarkt 
komt geheel ten goede aan het in-
strumentenfonds van de mziekver-
eniging.

Tamara is Miss Aalsmeer!
Aalsmeer - De uitslag van de Miss 
Aalsmeer verkiezing vinden som-
mige mensen ietwat karig vermeld 
in de krant van afgelopen week. En 
dat terwijl de Miss Verkiezing best 
een belangrijk onderdeel is van 
de feestweek. Vaste prik op don-
derdagavond. Negen inwoonsters 
maakten een spannende avond 
mee, maar uiteindelijk werd de 19 
jarige Tamara Vredenburg uit Ku-
delstaart tot mooiste gekroond. 
Een mooie sjerp, een kroontje, een 
behoorlijk geldbedrag en VIP-gast 
tijdens alle activiteiten vielen haar 
ten deel. Zo moest Tamara zaterdag 
10 september vroeg opstaan om 

te gaan praamontbijten, maakte zij 
deel uit van de jury tijdens de pra-
menrace en reikte zij samen met de 
SPIE-bestuursleden Joost en Wim 
aan het einde van de middag alle 
prijzen uit. Hoeveel zoenen zou ze 
gegeven hebben? Kers op de taart 
tot slot was de VIP-behandeling tij-
dens de HiBRA-races de volgende 
dag, zondag 11 september. Tama-
ra heeft genoten van alle activitei-
ten en aandacht. Ze mag zich ove-
rigens het hele jaar Miss Aalsmeer 
noemen. Een foto tot slot van de 19 
jarige winnares, zodat iedereen die 
Tamara tegen komt haar passend 
kan groeten!

STAGE
MUSIC SHOP

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

HEEl VEEl
(lES)BOEKEn

KlASSIEKE
GITAAr

Al VAnAf E59,-
 

BlOKflUITEn
YAMAHA

PEr STUK E10,-
 

dÉ VIOOl-
SPECIAlIST



pagina 12 Nieuwe Meerbode - 22 september 2011

Toonkunstkoor Aalsmeer 
zoekt nieuwe leden 
Aalsmeer - Vorig weekend heeft 
het Toonkunstkoor Aalsmeer haar 
9/11 concerten van het requiem van 
de Noorse componist Iver Kleive uit-
gevoerd. Deze waren een daverend 
succes en van grote kwaliteit. De 
Karmelkerk in Aalsmeer was uitver-
kocht en in de Westerkerk in Am-
sterdam was het hele middenschip 
gevuld met meer dan 400 bezoe-
kers. Dit succes was mede mogelijk 
door de ondersteuning van 18 zan-
gers uit het Oslo Bachkoor waarvan 
de componist Iver Klieve ook diri-
gent is. Op de lokale radio is aan-
dacht besteed aan de concerten, 
maar ook op radio en TV Noord Hol-
land in de nieuwsuitzendingen. Het 
concert in Amsterdam werd bijge-
woond door de commissaris van 
de koningin, de Noorse attaché van 
de ambassade en de burgemeester 
van Aalsmeer met hun partners. Bij 
het concert werd ook stil gestaan 
bij de ramp op het eiland Utoya, 
die ook wel de 9/11 van Noorwe-
gen wordt genoemd. De Noorse on-

dersteuning geeft tevens de zwak-
ke plek aan van het koor. Er is drin-
gend behoefte aan versterking van 
de diverse stemgroepen. Dat geldt 
zeker voor de mannen, de teno-
ren en bassen, maar ook bij de da-
mes zijn alten en sopranen welkom. 
Wilt u in de toekomst ook zo’n uit-
dagend project meemaken? Kom 
dan meezingen op de dinsdagavon-
den in gebouw Irene in de Kanaal-
straat in het centrum. Elke leeftijd is 
welkom. Er wordt ruim aandacht be-
steed aan zangtechniek en stemvor-
ming. Het bestuur en koor zijn zich 
aan het bezinnen op het toekomsti-
ge repertoire. Dit kan uitdagend en 
nieuw zijn, maar ook bestaan uit de 
klassieke oratorium werken. 
Alle stukken die het koor zingt zijn 
de moeite waard en geven veel 
zanggenot. Dus kom eens kijken, 
luisteren en meezingen. Voor infor-
matie kan contact opgenomen wor-
den met voorzitter Cees Stieva via 
0297-322321 of met secretaris Jan 
Puts via 0297-365684.

Eerste optreden Aalsmeerse 
band Double Dutch succesvol
Aalsmeer - De Aalsmeerse band 
‘Double Dutch’, bestaande uit de 
zangers Cor Filius en Jan van der 
Jagt, Jos Jonkers op viool, Paul de 
Koning op accordeon en op ban-
jo en tin whistle Roel Naber, heeft 
hun eerste optreden als Ierse band 
glansrijk doorstaan. De nieuwe 
band richt zich vooral op het zingen 
van Ierse Pub songs. Door shanty-
koor de Vlietzangers uit Rijnsburg 
was de band, die negen maanden 
geleden is opgericht, uitgenodigd 
om de feestavond ter gelegenheid 
van het tien jarig bestaan muzikaal 
op te luisteren. Voor ruim 200 geno-
digden heeft ‘Double Dutch’ twee 

optredens verzorgd met vooral be-
kende, maar ook enkele onbekende, 
Ierse pubsongs. Tijdens de eerste 
twee nummers was de spanning on-
der de bandleden te merken, maar 
gaandeweg het optreden verliep de 
samenwerking een stuk beter en 
was de spanning snel gebroken. Dat 
dit optreden bij een groot deel van 
het publiek in de smaak viel, bleek 
wel uit het applaus wat de mannen 
in ontvangst mocht nemen. 

De organisatie van deze avond was 
zeer tevreden over het optreden en 
bedankte de bandleden met een 
mooie bos bloemen. 

Feest rond 40 jarige De Reede
Rijsenhout – Op vrijdag 23 en za-
terdag 24 september wordt feest 
gevierd op en rond De Werf. Dorps-
huis De Reede bestaat 40 jaar en 
dit jubileum wordt gevierd met een 
scala aan activiteiten voor jong en 
oud. Het feestweekend begint vrij-
dagavond met van 19.00 tot 21.00 
uur disco voor zes tot twaalf jarigen, 
vervolgens is van 21.00 tot 24.00 uur 
de dansvloer voor alle twaalf tot zes-
tien jarigen. Op zaterdag zijn bezoe-
kers van 12.00 tot 16.00 uur wel-
kom op de verenigingenmarkt in 
het winkelcentrum met voor de kin-
deren een springkussen en allerlei 
spelletjes en er kan genoten wor-

den van suikerspinnen en popcorn. 
In De Reede is een historische ex-
positie te bezichtigen. De verenigin-
genmarkt wordt muzikaal opgeluis-
terd met optredens van shantykoor 
De Marconisten om 12.30 en om 
13.30 uur. En iedereen wordt uitge-
nodigd de modeshow van Madame 
Aparte bij te komen wonen, deze is 
van 15.00 tot 16.00 uur. 
Het veertig jarig bestaan wordt za-
terdagavond afgesloten in De Ree-
de met allereerst van 19.30 tot 21.00 
uur een receptie voor genodigden 
en van 21.00 tot 24.00 uur open huis 
voor iedereen met muziek, zang en 
dans.

TOBO brengt ‘Tramlijn Begeerte’
Bovenkerk - Toneelgroep TOBO 
start het nieuwe seizoen met de 
klassieker ‘Tramlijn Begeerte’. Twee 
werelden staan lijnrecht tegenover 
elkaar: de wereld van de verfijn-
de Blanche, een breekbare vrouw 
met een raadselachtig verleden, en 
de wereld van haar zwager Stanley, 
een Poolse immigrant die zijn driften 
volgt. Toch moeten deze twee werel-
den zien samen te leven als Blan-
che op een dag bij haar zus Stel-
la op de stoep staat. In een verlo-
pen buurt in New Orleans bewoont 
zij met Stanley een benauwde twee-
kamerflat. Het leven met zijn drieën 
onder één dak leidt tot heftige span-
ningen en onderdrukte passie. Stan-
ley komt erachter dat Blanches ver-
leden vol geheimen zit. Zij probeert 
op haar beurt om haar ineenstorten-
de leven nog een positieve wending 
te geven door Mitch, een vriend van 
Stanley, aan zich te binden. Maar als 
Stanley uiteindelijk de waarheid over 
zijn schoonzus onthult, volgt een ca-
tastrofale confrontatie. In 1947 vindt 
de première plaats van A streetcar 
named Desire van de Amerikaanse 
schrijver Tennessee Williams. In 1951 
heeft het stuk de wereld veroverd. 
Marlon Brando en Vivian Leigh spe-
len dan de hoofdrollen in de klas-
siek geworden film. Het thema is niet 
alleen mooi maar ook tijdloos: over 
een wereld die verhardt en waar-
in alles dat afwijkt, moet verdwijnen. 
Regie: Veronieke Schrickx. Cast: Pe-

tra Dobbeling als Blanche, Ron Bot-
man als Stanley Kowalsky. Manue-
la Ruhé, Tom van Doorn, Karin Koch, 
Gert Lutke Schipholt, Kees Koot, Ida 
Oosterhof en Peter Breddels. Tramlijn 
‘Begeerte’ is dagelijks te zien in het 
Noorddamcentrum in Bovenkerk van 
donderdag 29 september tot en met 
zondag 2 oktober. 
De voorstelling begint elke avond om 
20.15 uur en de toegang bedraagt 10 
euro. Informatie en reserveren kaar-
ten: info@toneelgroeptobo.com. 

Blijf fit, vitaal en vrolijk!
Gezondheidsmarkt op 8 oktober
Aalsmeer - Wat is het toch heer-
lijk om fit, vitaal en zelfstandig door 
het leven te gaan. Daar word je vro-
lijk van! Maar hoe bereik je dat, wat 
kun je daaraan zelf doen en welke 
hulp is daarbij beschikbaar? De ant-
woorden hierop worden binnenkort 
aan Aalsmeerders van 55+ gebo-
den. Op initiatief van de Aalsmeer-
se Praktijk voor Fysiotherapie Ben 
van der Sluis en Tigra is een initi-
atiefgroep gevormd in samenwer-
king met Amstelring om een ge-
zondheidsmarkt te organiseren. Met 
de gezondheidsmarkt willen de ini-
tiatiefnemers bereiken: Bewustwor-
ding van een gezonde levensstijl, le-
ren hoe de gezondheid bevorderd 
kan worden, informeren, weten wat 
er aan hulp beschikbaar is, en ac-
tiveren om ‘in beweging’ te komen. 
Om ervoor te zorgen dat we gezond 
blijven, lekker kunnen blijven wer-
ken, recreëren en een fijne oude 
dag hebben, moeten we goed voor 
ons lichaam en voor onze geest zor-
gen. 
Bij sommigen gaat dat goed en he-
lemaal vanzelf. Anderen hebben 
daarbij hulp en voorlichting no-
dig. Dat weet u zelf beter dan wie 
ook. Maar dat is niet voor ieder-

een even normaal, men weet soms 
gewoon niet op welke manier men 
nog beter voor zichzelf kan zorgen 
of men weet gewoon niet wat er al-
lemaal beschikbaar is. De initiatief-
nemers van de gezondheidsmarkt 
willen een steentje bijdragen aan 
een gezond en vitaal leven. De ge-
zondheidsmarkt vindt op zaterdag 
8 oktober plaats in het gemeente-
huis van 12.00 tot 17.00 uur. Bezoe-
kers kunnen testen doen, hun fit-
heid laten meten, lezingen volgen, 
advies vragen en hulp krijgen. Daar-
voor zijn diëtistes en fysiotherapeu-
ten aanwezig, maar ook wordt uitleg 
gegeven over het persoons gebon-
den budget en de AWBZ. Verder ge-
ven leden van de Aalsmeerse WMO 
raad acte de présence, evenals He-
liomare dagbesteding, het artsen-
laboratorium, Visio, sportgroepen 
voor ouderen, Yoga, de EHBO, de 
Ouderenvereniging, pedicures, Vita 
Welzijn en advies en nog veel meer 
organisaties. 

Voor vragen en suggesties kan con-
tact opgenomen worden met pro-
jectleider Bernhard Schellenberger 
via bernhardschellenberger@hot-
mail.com of 0683226784.

Zorgvrijwilligers van Mantelzorg 
Steunpunt in zonnetje gezet
Aalsmeer - Zaterdag 17 septem-
ber heeft het Mantelzorg Steunpunt 
haar vrijwilligers in het zonnetje ge-
zet in het kader van het Europese 
jaar van het vrijwilligerswerk. Dank-
zij een cheque van Monuta Devo-
tio (Uitvaarzorg) werd dit uitje mo-
gelijk gemaakt en konden de vrij-
willigers getrakteerd worden op een 
rondvaart op de Westeinderplassen, 
een bezoek aan de Historische Tuin 
en als afsluiting een high tea. Ook 
wethouder Ad Verburg was hierbij 
aanwezig. “Ik ben blij dat het Man-
telzorg Steunpunt vrijwilligers heeft 
die zich actief inzetten om de man-
telzorger te ontlasten. Deze vrijwil-
ligers zijn onmisbaar voor behoud 
van de zorgzame samenleving.” Het 
Mantelzorg Steunpunt zet zorgvrij-
willigers in ter ondersteuning of ver-
vanging van de mantelzorgers bij de 
mensen thuis. Hierbij wordt onder-

scheid gemaakt in drie groepen: de 
chronisch zieken en gehandicapten, 
de dementerenden en de mensen 
met psychiatrische problematiek. 
Dankzij de inzet van een zorgvrijwil-
liger kan een mantelzorger met een 
gerust hart een paar uur iets voor 
zichzelf doen. 

Ook vrijwilliger worden?
Het Mantelzorg Steunpunt is al-
tijd op zoek naar nieuwe zorgvrij-
willigers die de taak van de mantel-
zorger een paar uurtjes overnemen. 
Zorgvrijwilligers krijgen scholing 
in de vorm van een drietal trainin-
gen. Verder worden er ook regelma-
tig themabijeenkomsten georgani-
seerd. Geïnteresseerd? Neem con-
tact op met het Mantelzorg Steun-
punt via 0900-1866 of mantelzorg@
mantelzorg-steunpunt. Informatie: 
www.mantelzorg-steunpunt.nl. 

Info-avond voor (toekomstige) 
hondeneigenaren in Dorpshuis
Kudelstaart - Op maandagavond 
26 september verzorgt DogsTale 
een informatie avond voor (toekom-
stige) hondeneigenaren. De avond 
zit boordevol praktische tips over 
het (her)opvoeden van honden en 
wordt gehouden in het Dorpshuis 
van Kudelstaart van 19.30 tot 21.30 
uur. Deelname is gratis en vrijblij-
vend. Vooraf aanmelden is wel ver-
plicht.. De honden mogen thuisblij-
ven op deze avond. “Jong geleerd 
is oud gedaan, dat is zeker bij hon-
den van toepassing”, aldus Brenda 
van der Zwet. “In onze puppyklas-
jes is het mogelijk om elke week in 
te stromen met een pup vanaf 8 we-
ken oud. Als hondeneigenaar kun 
je dan ook direct terecht met al je 
vragen over bijvoorbeeld opvoeding 
en zindelijkheid.” In de puppyklas-
jes gaat het vooral om het socialise-
ren, het aanmoedigen van gewenst 
gedrag en voorkomen van gedrag 
wat we liever niet zien. Zoals op-
springen tegen mensen, blaffen als 
de pup even alleen is, trekken aan 
de lijn, enzovoort. Ook de hond die 
z’n puppytijd achter zich heeft lig-
gen kan natuurlijk nog leren zich om 
goed te gedragen. Dit gebeurt in de 
andere klasjes, waar men ook we-
kelijks kan instromen. Er wordt ge-
werkt met positieve trainingsmetho-
den en praktijkgerichte ondersteu-
ning van de trainers. De klasjes zijn 
klein en een ontspannen leerklimaat 
voor baas en hond staat voorop. De 

informatie avond ‘Leren samenwer-
ken met je hond, van pup tot senior!’ 
kan een goede eerste stap vormen 
bij de (her)opvoeding van een pup, 
puber of volwassen hond. 

Aanmelden kan bij Brenda van der 
Zwet via brenda@dogstale.nl of 06-
13570810.

Nieuw: Zorgzaam 
Rijsenhout
Rijsenhout - Recentelijk is de Stich-
ting Zorgzaam Rijsenhout opgericht 
Doelstellingen zijn: Behartigen van 
het algemeen belang, het verzorgen 
en het stimuleren van voorzieningen 
voor ouderen, waaronder een be-
jaardenhuis en bejaardenwoningen 
voor de inwoners van Rijsenhout en 
het organiseren en stimuleren van 
vrijwilligerswerk met betrekking tot 
sociaal maatschappelijke zorg bin-
nen Rijsenhout in het algemeen. De 
stichting is tijdens de verenigings-
markt aanstaande zaterdag 24 sep-
tember, naast diverse andere sociaal 
maatschappelijke gerichte organisa-
ties, van 12.00 tot 16.00 uur aanwe-
zig met een kraampje naast de Ont-
moetingskerk aan de Werf.

Konijn en cavia 
uit hok gestolen
Aalsmeer - In de nacht van woens-
dag 14 op donderdag 15 september 
zijn uit de tuin van de familie Hen-
drix in de Christinastraat 7 uit het 
buitenhok de cavia en een konijn 
gestolen. Al eerder is een onbeken-
de man gesignaleerd op het ach-
terpad, maar woensdagavond rond 
24.00 uur hoorde de buurvrouw ge-
luid in de tuin van het dichtslaan 
van een deur of hok. Donderdag-
ochtend helaas geen konijn en ca-
via meer. U begrijpt dat de kinde-
ren van de familie hier zeer verdrie-
tig over zijn, dus een oproep: Wie 
heeft ze gezien en/of komt ze terug 
brengen? Het konijn is een wit met 
zwart gevlekt mannetje, de cavia is 
ruwharig en heeft meerdere kleu-
ren, bruin, wit en zwart. Wie meer 
weet kan bellen naar Pauline Hen-
drix via 06-44954700.

Aalsmeer - Op maandag 26 sep-
tember start het nieuwe seizoen 
voor de Begra-studieavonden in He-
liomare aan de Zwarteweg. Iede-
re bijeenkomst komt een onderwerp 
uit de Bijbel aan de orde. De eerste 
avond wordt verzorgd door broeder 
Jaap Dieleman van de stichting de 
Heilbode. In het vorige seizoen heeft 
het bestuur een keur aan bekende 
gastsprekers uit het hele land mo-
gen verwelkomen, zoals Willem en 

Frank Ouweneel, Kees Goedhart en 
Bert Piet, en bijzonder actuele on-
derwerpen zijn ter sprake gekomen. 
Iedereen, die wil groeien in geloof en 
belangstelling heeft om de studies te 
volgen, is van harte welkom De zaal 
is vanaf 19.30 uur open en de toe-
gang is gratis. Wel staat aan het ein-
de van de avond ‘het mandje’ klaar 
om de kosten te dekken. 
De studieavond vangt aan om 20.00 
uur.

Start Begra - studieavonden

Collectanten gezocht Fonds 
verstandelijk gehandicapten
Aalsmeer - Het Fonds verstande-
lijk gehandicapten collecteert in de 
week van 25 september tot en met 1 
oktober weer in het hele land. Ruim 
30.000 vrijwilligers vragen daarmee 
niet alleen financiële steun, maar ook 
aandacht voor de positie van mensen 
met een verstandelijke beperking. 
Door toenemende bezuinigingen 
wordt het voor hen steeds moeilijker 
om naar school te gaan, om passend 
werk te vinden en om te sporten bij 
reguliere sportclubs. Het Fonds ver-
standelijk gehandicapten zet zich al 
ruim 50 jaar in voor de positieverbe-
tering van mensen met een verstan-
delijke beperking. Het leek er op dat 
zij steeds meer geaccepteerd wer-
den als volwaardig lid van de samen-
leving, maar helaas staat, met name 
door de economische ontwikkelin-
gen, de positie van mensen met een 
verstandelijke beperking sterk onder 
druk. Meedoen in de maatschappij 
is voor deze groep steeds moeilijker 
aan het worden. Het Fonds vindt dit 
onacceptabel en roept iedereen op 
zich, nu meer dan ooit, sterk te ma-
ken voor de tienduizenden mensen 
met een verstandelijke beperking. 
Financiële hulp is daarbij van het 
grootste belang. Daarmee kunnen 
bijvoorbeeld werk, sport en opleidin-
gen mogelijk gemaakt worden. De 
collecte staat in het teken van mee-
doen in de maatschappij. Zo worden 
werkgevers benaderd om hen er op 
te wijzen dat het voor alle betrokke-
nen enorm waardevol kan zijn om 

stage- en werkplekken voor mensen 
met een verstandelijke beperkingen 
te creëren. Om het fonds te helpen, 
is men in Aalsmeer dringend op zoek 
naar collectanten. Wie wil ongeveer 
twee uur in een buurt of de eigen 
wijk huis aan huis met de collecte-
bus? Vanzelfsprekend kan de collec-
tant rekenen op instructie, begelei-
ding en ondersteuning. Opgeven als 
collectant kan bij Mariette Streng via 
0297-293959, 06-48441280 of ma-
riettestreng@gmail.com. Kijk voor 
algemene informatie op de websi-
te: www.fondsverstandelijkgehandi-
capten.nl.

Koffieochtend 
voor vrouwen
Aalsmeer - Dinsdag 27 september 
is de eerste koffieochtend voor vrou-
wen in dit nieuwe seizoen. De bij-
eenkomst wordt gehouden in ge-
bouw Irene in de Kanaalstraat en 
begint om 10.00 uur. Vanaf half tien 
staat koffie en thee voor bezoekers 
klaar. Spreekster voor deze morgen 
is Heleen Bénard, zij en haar man 
zijn verbonden aan Christenen voor 
Israël. Het onderwerp is: Feesten 
moet je leren, naar aanleiding van 
het Joodse Loofhuttenfeest. Ook zijn 
er producten uit Israël te koop, zoals 
onder andere textiel, huidverzorging, 
wijn en sieraden. Iedereen is van 
harte welkom! De toegang is gratis. 

Aalsmeerse fotograaf bij Marco
De kracht van twitter...
Aalsmeer - De Aalsmeerse fo-
tograaf Judith Keessen had de-
ze maand een bijzondere ontmoe-
ting met Nederlands grootste zan-
ger Marco Borsato. Het begon alle-
maal 14 mei dit jaar met het online 
zetten van een dagfoto die Judith el-
ke dag trouw op haar website www.
judithkeessen.nl publiceert. Dit keer 
was het een foto, welke de fotograaf 
op de dag ervoor had gemaakt, toen 
zij een concert bijwoonde van Mar-
co Borsato in het Gelredome in Arn-
hem. Via een tweet maakte zij haar 
volgers attent op deze bijzonde-
re foto. Ze kreeg vele positieve re-
acties, ook van Marco Borsato zelf. 
Hij twitterde: “Die foto wil ik graag 
hebben,” Via zijn management zijn 
daarna de contacten gelegd. Judith 
bracht deze maand een bezoek aan 
zijn management in de hoop de fo-

to persoonlijk aan Marco te mogen 
overhandigen. Gezien zijn drukke 
werkschema had Judith weinig ver-
wachtingen. De verrassing was dus 
enorm toen Marco zelf aanwezig 
bleek te zijn en tijd vrij maakte om 
Judith persoonlijk te verwelkomen. 
Borsato kon zijn spontane reactie 
op twitter nog goed voor de geest 
halen en vond het een mooi gebaar 
dat de fotograaf aan zijn verzoek 
had voldaan. Judith had de eer om 
aan Marco persoonlijk haar ingelijs-
te foto te overhandigen. De zanger 
zei heel blij te zijn met dit bijzondere 
cadeau. De overhandiging werd nog 
bekrachtigd met drie spontane zoe-
nen. Borsato gaf aan dat de inge-
lijste foto een prominente plek krijgt 
tussen andere foto’s en gouden en 
platina platen. Een mooi compliment 
voor de Aalsmeere fotograaf.
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WEEKENDTOPPERS

WWW.DEEN.NL

DEEN beenham naturel*
2 schalen à 500 gram

Het Beste van Deen 
ambachtelijke roomboter cake
450 gram

Tommies snoeptomaatjes
emmer 500 gram

Santa Marta Argentijnse wijn
rosé
6 fl essen à 75 cl

1+1       
gratis

Santa Marta Argentijnse wijn

1+1       
gratis

5.24
10.49

*Het gewicht per schaal kan verschillen. De kassa berekent 50% korting op het totaalbedrag van 2 schalen.

50%
korting
50%
korting

14.97
29.94

liter 3.33

WWW.DEEN.NL

2.50
3.49

kilo 5.0050%
korting
50%
korting

1.62
3.25

kilo 3.60

Gevleugeld jubileum TCMct
Mijdrecht - Vorige maand kon Lau-
ra Eekels terug kijken op 12,5 jaar 
succesvol ondernemerschap. In 
1999 besloot zij zelfstandig haar vi-
sie op computeronderricht te gaan 
uitdragen door het aanbieden van 
maatwerk computertrainingen voor 
de zakelijke markt en voor particu-
lieren. Nu, met haar bronzen jubile-
um net achter de rug, kan zij con-
stateren dat het een goede keu-
ze was om in het ‘gat in de markt’ 
te springen van individuele trainin-
gen en begeleiding op de werkplek. 
Laura is met haar roze bedrijfskleu-

ren en haar roze autootje ( en zelfs 
roze motor) een bekende verschij-
ning in de Ronde Venen en ver daar 
buiten. Vooral het koffertje achter-
op levert veel ‘duimen’ en vrolijke 
blikken op. Hans Kranenburg (van 
Mijdrechts Schadenet) heeft de fi-
nish touch geleverd en er een ge-
vleugelde bolide van gemaakt, zo-
dat Training Centrum Mijdrecht ook 
de volgende 12,5 jaar weer vliegens-
vlug ter plaatse kan zijn. 

Voor meer informatie: zie adverten-
tie elders in de krant.

Restaurantweek
Dineren ‘In de Zotte Wilg’
Aalsmeer -De jaarlijkse restaurant-
week is inmiddels een begrip in Ne-
derland. Dineren in een toprestau-
rant is doorgaans een dure aangele-
genheid, maar van maandag 26 sep-
tember tot en met zondag 2 oktober 
kan genoten worden van een speci-
aal door de chef-kok samengesteld 
driegangen menu in café restaurant 
In de Zotte Wilg voor slechts 27,50 
euro per persoon! Hiervan wordt 
1,50 euro aan een goed doel ge-
schonken. Ook is het mogelijk een 
viergangen menu te bestellen en dit 
voor slechts 33,50 euro per persoon. 

Reserveren voor de restaurantweek 
kan uitsluitend via www.restaurant-
week.nl
Op vrijdag 7 oktober vindt de ope-
ning van het wildseizoen plaats. 
Er wordt dan een zesgangen wild-
menu geserveerd voor 42,50 eu-
ro per persoon. Voor de niet-wild-
liefhebbers presenteert in de Zotte 
Wilg een aangepast menu. Op de-
ze avond wordt uitsluitend een zes-
gangen menu geserveerd. Meer in-
formatie en reserveringen voor het 
wildmenu via 0297-324606 of info@
zottewilg.nl. Adres is Uiterweg 27a.

Veel, leuke betaalbare merken
Denise Fashion voor kwaliteit!
Aalsmeer - Marjolijn Kauling van 
Denise Fashion heeft onlangs haar 
zaak een face lift gegeven: “We heb-
ben de winkel een wat opener ka-
rakter gegeven, letterlijk door de 
drempel weg te nemen! De ingang 
is verbreedt, de etalage is nu ope-
ner en er is meer warmte gecreëerd 
met onder andere geweldige stoe-
len en een tapijt van Marcel Wan-
ders”, vertelt Marjolijn enthousiast. 
Bij sommige leeft nog steeds het 
idee dat Denise Fashion een dure 
zaak is, maar dat is allang niet meer 
zo. Naast het midden en hoge seg-
ment, heeft de winkel tegenwoor-
dig een private label met onder an-
dere tuniekjes van 39 euro, jurkjes 
van 49 euro en leuke hippe vestjes 
voor 49 euro. “Super mooi gemaakt. 
Ik sta natuurlijk wel voor kwaliteit“, 
vervolgt Marjolijn. Andere leuke be-
taalbare merken zijn verder Pen-

ny Black, Eva Kayan, het hippe To-
ny Cohen en Snob, dat komt met 
jurkjes van 59 en 69 euro. Merken 
als High, Annette Gortz en Save the 
Queen uit het hogere segment blij-
ven uiteraard in de collectie. Het he-
le jaar door is er een enorme keu-
ze in cocktail- en galakleding en het 
assortiment voor de bruidsmoeders 
blijft groots gehandhaafd. De col-
lectie loopt van maat 34 tot en met 
maat 44. Verder zijn er verschillende 
leuke riemen en kettingen vanaf 19 
euro, schoenen en laarzen van het 
merk Miëzko en accessoires van de 
merken Nanni en Tov, de trend van 
nu! Al met al een spannende mer-
ken mix en bezoekje waard. Zeker 
eens binnen lopen bij Denise Fa-
shion in de Ophelialaan 114. U bent 
er van harte welkom! Voor meer in-
formatie: 0297-323924 of kijk op 
www.denisefashion.nl.

Conclusie tweede Greenportcafé
‘’Duurzaamheid moet en 
marktpositie versterken”
Aalsmeer - ‘’Duurzaamheid in de 
sierteeltsector móet. En er moet be-
ter worden gecommuniceerd”. Die 
twee conclusies trok Marcel Claes-
sen bij de afronding van het Green-
portcafé op 15 september in Roelo-
farendsveen. Moderator John van 
Ruiten van Naktuinbouw, waar het 
Greenportcafé dit keer werd ge-
organiseerd, stelde dat duurzaam-
heid ook de marktpositie van de 
Nederlandse sierteeltsector kan 
versterken. Het tweede Greenport-
café Aalsmeer en omstreken trok 
weer meer dan honderd branche-
genoten, die stevig met de inlei-
ders in discussie gingen. Sprekers 
bij het Greenportcafé waren Aldo 
Breed van DekaMarkt, Joost Wes-
selman van Wesselman Flowers en 
Piet Kelderman van Ciccolella. “Ge-
zien de opkomst een uitnodigen-
de sprekerslijst, maar dat komt ook 
door het uitdagende thema ‘Geld 
verdienen met duurzaamheid’”, al-
dus Van Ruiten bij de introductie. 
Hoe de inleiders het thema ook be-
handelden, steeds was één van de 
conclusies dat duurzaamheid be-
ter voor het voetlicht moet worden 
gebracht. “In de wirwar van labels 
raakt de consument de draad kwijt’’, 
aldus Breed. “Die labels werken al-
leen, als ze vanuit de consument 

worden ontwikkeld. Het verhaal er 
achter moet natuurlijk ook kloppen.” 
Hij hield een pleidooi voor samen-
werking bij standaardisatie en voor-
al meer eenduidige communicatie 
op consumentenniveau. 

Ook om de veelzijdigheid van de 
Greenport Aalsmeer en omstre-
ken te benadrukken en het belang 
van kwaliteit en kennisontwikkeling 
te onderstrepen, werd het tweede 
Greenportcafé dit keer gehouden bij 
Naktuinbouw in Roelofarendsveen 
in de gemeente Kaag en Braassem. 
Deze gemeente en Nieuwkoop, Uit-
hoorn, Amstelveen, Haarlemmer-
meer, Aalsmeer de provincie Noord-
Holland en de stadsregio Amster-
dam en het sierteeltbedrijfsleven 
maken deel uit van de Greenport-
organisatie. De helft van de Green-
portcafébezoekers deed mee aan de 
voorafgaande rondleiding. “Een for-
mule die werkt. Bedrijfsbezoek, pre-
sentaties en discussie en afsluitend 
netwerken”, concludeerden Claes-
sen en Van Ruiten. Opvallend was 
weer, dat de bezoekers een goede 
afspiegeling vormden van de green-
port als economisch cluster. “Alle 
schakels en geledingen waren goed 
vertegenwoordigd”, aldus de orga-
nisatoren.

Medisch centrum groter!
Kudelstaart - Het medisch cen-
trum Kudelstaart gaat uitbreiden. In 
het gebouw, naast de Sint Jankerk 
aan de Kudelstaartseweg, is naast 
het fysiotherapeutisch instituut ook 
tandartspraktijk Slob gehuisvest. 
Beiden hadden behoefte aan meer 
ruimte, onder andere door de groei 
van Kudelstaart, maar ook door uit-
breiding van de activiteiten. Om met 

name de tandarts beter toegankelijk 
te maken, wordt het nieuwe gebouw 
voorzien van een lift. 

Ook B en G verzuim- en reïntegra-
tieadviezen en medisch diagnos-
tisch centrum Atal gaan zich ves-
tigingen in de uitbreiding. Het ver-
nieuwde pand zal begin 2012 in ge-
bruik worden genomen. 

De eerste paal geslagen voor het nieuwe medisch centrum is geslagen door 
Anneke Kempkes-Verweij, de grondlegster van de fysiotherapie in Kudelstaart.

Christelijke Kinderboeken-
maand in Aalsmeer: Lef!
Aalsmeer - Van 24 september tot 
en met 31 oktober is het Christe-
lijke Kinderboekenmaand. Thema 
van 2011 is Lef! over kleine en gro-
te helden in christelijke kinderboe-
ken. Tijdens de actiemaand zetten 
honderden boekhandels, bibliothe-
ken en scholen christelijke kinder-
boeken in de schijnwerpers. Ook 
De Ichtusshop in gebouw Irene in 
de Kanaalstraat doet mee aan de 
Christelijke Kinderboekenmaand 
2011. Ter gelegenheid van de ac-
tiemaand is in de winkel een breed 
scala aan actiematerialen rond het 
thema Lef! te vinden. En er is een 
groot aantal nieuwe actieboeken 
verkrijgbaar tegen een speciale ac-
tieprijs. Voor de scholen verschijnt 
een speciale werkmap met lessug-
gesties en verwerkingen rond de 
verschillende aandachtspunten van 
het thema Lef!. De map heeft een 
praktisch A4-formaat met vrij ko-
pieerbare werkbladen. Bij De Ich-

tusshop ligt ook weer een nieuwe 
kinder-actie-cd klaar. Hierop staan 
nieuwe, leuke, vlotte liedjes van on-
der anderen Elly en Rikkert Zuider-
veld, Marcel en Lydia Zimmer, Eli-
se Mannah en Lee Ann Vermeulen. 
Bij de cd hoort een muziekboek, 
waarmee de liedjes in de klas of 
zondagsschoolgroep kunnen wor-
den aangeleerd. Speciaal voor kin-
derkoren en scholen verschijnt een 
backingtrack-cd met achtergrond-
muziek van Lef!, bedoeld om uit-
voeringen of concerten te geven. 
In de Christelijke Kinderboeken-
maand 2011 doen veel scholen en 
kinderen mee aan een nieuwe ac-
tie: Spaar mee voor kinderen in Bo-
livia. Met dit project helpt Compas-
sion moeders en hun jonge kinde-
ren die in extreme armoede leven. 

De Ichtusshop is iedere dinsdag, 
vrijdag en zaterdag geopend van 
10.00 tot 16.00 uur.

Topdesigner Piet Boon in Aalsmeer
Carpentier Haute Cuisine 
opent bijzondere showroom
Aalsmeer - Er staat iets bijzon-
ders te gebeuren in Aalsmeer. Op 
zaterdag 24 september opent top-
designer Piet Boon de gloednieu-
we showroom van Carpentier Hau-
te Cuisine, hét kookpunt voor ex-
clusieve keukens. Belangstellenden 
zijn die middag van harte welkom 
om te komen kijken, proeven en er-
varen. Het flink vernieuwde Carpen-
tier Haute Cuisine beschikt over een 
bijzonder aanbod aan keukens. 
Maar dat is beslist niet alles. Ab-
solute publiekstrekker is de unieke 
ruimte op de eerste verdieping, die 
geheel is gewijd aan de keukens, 
meubels en woonaccessoires van 
topdesigner Piet Boon.
 
Internationale allure
Boon, die zaterdag aanwezig is om 
de officiële opening te verrichten, is 
één van de meest spraakmakende 
Nederlandse ontwerpers. Zijn crea-
ties worden gekenmerkt door func-
tionaliteit, comfort, duurzaamheid 
en internationale allure. Dit geldt 
zeker ook voor de keukens van 
zijn hand. Carpentier Haute Cuisi-

ne heeft veel te bieden. Naast de 
prachtige keukens van Piet Boon, 
SieMatic en de CHC Huisselectie 
kunt u er ook terecht voor handge-
maakte keukens op maat. Hierdoor 
vindt u aan de Oosteinderweg 91 al-
tijd de keuken die bij u past.
 
Deuren en vloeren
Ook biedt de locatie een volwaar-
dige showroom voor luxe binnen-
deuren en houten vloeren. Prachti-
ge producten van gerenommeerde 
ontwerpers als Piet Hein Eek, Piet 
Boon en Eric Kuster, evenals een 
ruime keuze in beslag en accessoi-
res. Bijzonder is ook de aanpalen-
de architectenshowroom. Hier een 
zeer uitgebreid assortiment bakste-
nen en dakpannen.
De opening van de nieuwe show-
room is een buitenkansje om kennis 
te maken met het bijzondere aan-
bod van Carpentier Haute Cuisine. 
Vanaf 15.00 uur zijn belangstellen-
den aanstaande zaterdag 24 sep-
tember van harte welkom voor een 
hapje en een drankje aan de Oost-
einderweg 91.
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Aalsmeer - Ondanks het niet al te 
fraaie weer, kunnen Connie Fran-
sen en Monic Persoon ook dit 
jaar terugkijken op een geslaag-
de deelname aan de veertiende 
Aalsmeerse kunstroute. Een oude 
kas aan het einde van kwekerij De 
Residentie wisten zij om te toveren 
tot een waardige expositieruimte. 
Het expressieve en kleurrijke werk 
van Connie aan de ene kant, de 
sobere, doch indrukwekkende en 
tot nadenken stemmende drielui-
ken en fraaie bloemstillevens van 
Monic aan de andere kant, lever-
den een spannend contrast op en 
maakte van de kas een waardige 
expositieruimte. 
Vanuit de naastgelegen kas, zicht-
baar door glansloze ramen, kon 
men genieten van de ingetogen 
muziek van de Kadoband. Een lo-
katie waar een ieder genoot van de 
atmosfeer, ondanks de regenbuien 

en een eindje lopen. Nu weer een 
jaar wachten op welke lokatie de 
dames dan hun werk zullen gaan 
presenteren.

Aalsmeer - Het zware weer van het 
afgelopen weekend leek wel teke-
nend voor de tijd waarin de kunst 
als een linkse hobby wordt be-
schouwd. Dat kunstenaars zich niet 
zomaar gewonnen geven en over 
een sterke persoonlijkheid beschik-
ken, werd duidelijk tijdens de veer-
tiende Kunstroute van KCA. Want 
met elkaar wist men er, ondanks 
het tegenvallende weer met name 
op zaterdag, toch een succes van te 
maken. Degenen die zich niet onbe-
tuigd lieten en beschermd door pa-
raplu’s naar de 15 locaties togen, 
werden getrakteerd op interessan-
te en vaak ook verrassende kunst, 
goede muziek, fraaie gedichten en 
zondagmiddag een stralend zonne-
tje! De bezoekers toonden tijdens 
de kunstroute een grote bewonde-
ring voor de sfeer en de kunst die 
werd getoond en de muziek die viel 
te beluisteren. Voor de opening, in 
de grote loods van jachthaven Ot-
to aan de Uiterweg, was veel be-
langstelling. Saskia Bruines, direc-
teur van de Hint, viel de eer te beurt 
om de opening van de kunstrou-
te 2011 te verrichten. Zij deed dat 
met een oproep om de samenwer-
king tussen de verschillende cultu-
rele stichtingen nog hechter te ma-
ken. “Samen valt er meer te berei-
ken.” Zij benadrukte hoe belang-
rijk kunstonderwijs voor de school-
gaande jeugd is. Het zal de aan-
wezige gemeenteraadsleden en de 
wethouder van cultuur als muziek 
in de oren hebben geklonken. Na 
de officiële opening sprankelden de 
stemmen van het Aalsmeerse koor 
Davanti door de grote botenhal, re-
gelmatig onderbroken door het ge-
bulder van de overvliegende lucht-
vaart. De presentatie van 22 ver-
schillende kunstenaars in de bo-
tenloods van Otto kan tekenend ge-
noemd worden voor het peil van de 
gehele kunstroute. Kwaliteit was in 
hoge mate aanwezig. Samen met 
de kunstenaars slaagde Kathleen 
Hastings Solggatt (in de wandel-
gangen Kate genoemd) – nieuw-
komer bij KCA en haar gewicht in 
goud waard – er in om de hal toch 
een enigszins warme aankleding te 
geven. Een vondst waren de nos-
talgische zithoek en de hangende 
plantenrekken. Kate wist een groep 
kunstenaars bijeen te brengen die 
een feest voor de geest waren! Ve-
le nieuwe namen, zoals onder ande-
re Olger, wie met hem sprak raak-
te betoverd door zijn enthousias-
me. Maar ook de vertrouwde na-
men toonden nieuw werk dat heer-
lijk was om naar te kijken. Neem Il-
se Blesing, en haar prachtige beel-
den, en Monic Persoon met haar fo-
to’s, zij weet de dood tot schoonheid 
te verheffen. 

Bloemen, objecten en muziek
Een andere gouden kracht voor KCA 
is Margriet Zwarthoed, al jaren zorgt 
zij ervoor dat tijdens de kunstroute 
in de Historische Tuin naast de bloe-
menpracht ook bijzondere objecten 
zijn te zien. Ieder jaar is zij op zoek 
naar nieuwe kunstenaars en steeds 
slaagt zij erin om enthousiasten te 
vinden die met hun kunst inspelen 
op de omgeving. Zo ontstaat er een 
spannende dwaaltocht waar men 
onverwachte zaken tegenkomt die 
tot nadenken stemmen. En verras-
singen als bijvoorbeeld de ‘bouw-

werken’ van Eric Cremers. De be-
schouwer daarvan kon elk ogenblik 
miniatuurmensjes verwachten voor 
een van de raampjes, of iemand die 
naar buiten kwam op een balkon 
om het wasgoed van de drooglijn 
te halen. In de Oude Veiling konden 
met name de nostalgische muziek-
instrumenten op veel belangstel-
ling rekenen. Ook de dvd horende 
bij het boek Muziekaalsmeer werd 
door veel bezoekers bekeken.”Ik 
heb zoveel bekenden gezien. Mijn 
man speelde bij de Aviola’s, ik ging 
weer helemaal terug naar die leu-
ke tijd.” Daarnaast waren er de por-
tretten van (oud)Aalsmeerders, ge-
schilderd door Toon de Haas. Ook 
bewondering voor de tekeningen 
van de inmiddels overleden Manou 
Tuning. Verder werd er veel gemu-
siceerd en werden gedichten voor-
gedragen.

Adviezen
De loods van keramiste Anneke 
Harting en haar echtgenoot Piet 
kon als altijd weer rekenen op veel 
belangstelling. Ook in deze sfeer-
volle ruimte weer veel nieuwe ge-
zichten en Theo Neerhof die met 
zijn sieraden goede zaken deed. 
Het Aalsmeerse smartlappenkoor 
Denk aan de Buren zong zoals al 
was aangekondigd de sterren van 
de hemel. Er was een loterij en er 
werd een drankje geschonken, al-
lemaal bedoeld voor een project in 
Mexico, waar dochter Deborah als 
vrijwilligster werkt. Het was sop-
pen in de tuin van beeldhouwster 
Miep Maarse, maar mooie kunst 
doet natte voeten gauw vergeten. 
“Ben je al bij Cathy van der Meulen 
geweest? Moet je doen daar staat 
een mevrouw met zulke mooie hoe-
den, echt iets voor jou! En die loca-
tie wat is het daar mooi.” Zo gons-
den de adviezen de hele route over. 
Karin Borgman had een interactief 
schilderij gemaakt, waarbij de toe-
schouwers konden deelnemen aan 
een tafelgesprek. De aanzittenden 
werden komische of ook wel actu-
eel-ironische commentaren in de 
mond gelegd. En dan het Huiska-
mermuseum. “Gelukkig dat u ook 
mee doet, nu durf ik eens naar bin-
nen te gaan. Tjé, ik wist niet dat het 
zo mooi zou zijn hier, nou ik kom ze-
ker terug hoor nu ik het weet.” Zo-
maar wat commentaren van bezoe-
kers over dit mini-museum. 

Extra dimensie
Veel (jeugdige) belangstelling was 
er ook voor de workshop ‘Feesthoe-
den maken’ van de Kinderkunst-
zolder in het Oude Raadhuis. Wat 
is de jeugd van Aalsmeer toch cre-
atief. Voor de vele vrijwilligers was 
het weer een feest om samen de-
ze kunstroute op te bouwen. In cul-
tureel café Bacchus werd deze edi-
tie van de Aalsmeerse kunstrou-
te met een gezellige borrel en live-
jazzmuziek afgesloten. Het succes-
volle evenement onderscheidt zich 
van de vele landelijke ‘atelierroutes’ 
door het samenbrengen van meer-
dere kunstenaars in typische ruim-
tes zoals scheepsloodsen, kassen 
en een Historische Tuin. Dat voegt 
aan de getoonde kunst een extra di-
mensie toe, wat ook bezoekers van 
ver buiten de regio trekt.

Janna van Zon en Daan Schiff 

Gedichten Boomkwekerskerkhof 
met thema ‘vrij’ gebundeld

Aalsmeer - Het afgelopen week-
end van 17 en 18 september heb-
ben bezoekers weer de gelegen-
heid gehad om de gedichten op 
het Boomkwekerskerkhof te lezen. 
Wandelend over deze stille groe-
ne locatie werd het thema ‘vrij’ 
vanuit verschillende invalshoe-
ken dichterlijk verwoord. Wie door 

de slechte weersomstandigheden 
niet in de gelegenheid is geweest 
om te komen of de gedichten nog 
eens rustig wil lezen, kan de bun-
del van de geplaatste gedichten 
voor 5 euro kopen bij de Readshop 
in de Ophelialaan, het Boekhuis in 
de Zijdstraat en in het Oude Raad-
huis in de Dorpsstraat.

Verloting objecten tijdens de 
kunstroute voor kindertehuis
Aalsmeer - Tijdens de Kunstrou-
te heeft Anneke Harting een zes-
tal keramische objecten verloot. 
Samen met de opbrengst van de 
barverkoop is, ondanks het slech-
te weer tijdens het weekend en het 
daardoor tegenvallende bezoek, 
een mooi bedrag bijeen gebracht 
voor het werk van Deborah in het 
kindertehuis Pilar de Esperanza in 
Mexico. Met dank ook aan de in-
zet van Bert, Eveline, Elisa, Anke 
en Jopie is de opbrengst inmid-
dels overgemaakt. Nog niet afge-
haalde objecten kunnen, na een 
telefoontje naar Anneke Harting, 
0297-323929, worden afgehaald 
op Uiterweg 127. De hoofdprijs is 
zaterdag gewonnen door Anne-
ke Gelein. Zij heeft inmiddels een 
fraai vaasobject in haar huis staan. 
De overige twee prijzen van zater-
dag zijn: oranje 359 en oranje 387. 

De nog niet afgehaalde prijzen van 
zondag zijn gevallen op de loten: 
groen 148 en groen 346. 

Djembikkels voor kinderhulp 
Aalsmeer - Afrikaanse klanken 
kleurden afgelopen zaterdag 17 
september de Historische Tuin. De 
ritmische en opzwepende muziek 
vormde een mooi contrast op de-
ze historische plek. De Djembik-
kels traden de gehele middag met 
veel plezier belangeloos op voor 
de aanwezigen. Bezoekers en pas-
santen konden tevens een donatie 
doen in een lege kalebas ter on-

dersteuning van een goed doel. De 
uiteindelijke opbrengst van deze 
middag bedroeg in totaal zo’n 110 
euro. Dit geld gaat overgemaakt 
worden naar de stichting Kinder-
hulp Afrika in Oeganda. Om pre-
cies te zijn naar een dorp dat is ge-
bouwd vanuit een initiatief uit de 
LEG kerk van Aalsmeer. De Djem-
bikkels danken een ieder voor hun 
bijdrage deze dag.

Geslaagde deelname Connie en Monic
Locatie Risidentie succes!

VeeL BezoekeRs tijDens kunstRoute-weekenD

Kunst leeft in Aalsmeer! 
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Voor particulieren en groepen
Workshop bollenmand 
vullen bij kwekerij Koster 
Kudelstaart - Nu al gezellig bezig 
zijn met het voorjaar, wie wil dat tij-
dens deze gure dagen nou niet? En 
sinds kort kan dat aan De Hoofd-
weg 152 in Kudelstaart. Kwekerij 
C.B. Koster is gespecialiseerd in de 
verkoop van vele soorten bloembol-
len. Uniek is dat er ook workshops 
‘bloembollenmand vullen’ worden 
georganiseerd. Tuinieren is vooruit 
denken, dus om in het voorjaar te 
kunnen genieten van bloeiende bol-
len, is het nu de tijd om ze te plan-
ten. Bij CB Koster kunnen allerlei 
soorten bloembollen gekocht wor-
den, van de bekende narcis, tulp, 
krokus, iris of hyacint tot aparte, 
maar prachtige andere soorten bol-
len. Ook worden de populaire ama-
ryllisbollen in diverse soorten en 
kleuren te koop aangeboden. Fan 
van huisbroei? Vraag dan de naar 
speciaal geprepareerde narcissen 
en hyacinten. Alle soorten bloem-
bollen zijn verpakt met foto. Ook de 
bloeitijd en de hoogte worden ver-
meld. De kwekerijwinkel is van ok-
tober tot eind december open en ie-
dereen mag vrijblijvend rondneu-
zen tussen de vele bakken met ver-
schillende soorten. Tijdens de work-
shops ‘bollenmand vullen’ worden 
de deelnemers ontvangen met kof-
fie of thee en wordt als eerste uitleg 
gegeven over bloembollen in het al-
gemeen en de kwekerij. Daarna is 
het tijd om zelf aan de slag te gaan. 
Onder de professionele en enthou-
siaste leiding van de heer C.B. Kos-
ter mag een mand met potgrond en 
met verschillende soorten bloem-

bollen gevuld worden. Deze bloem-
bollen mogen de deelnemers zelf 
uitkiezen. Dit gaat laag voor laag, 
wat ook wel etagebeplanting ge-
noemd wordt. Alle bakken met bol-
len zijn duidelijk genummerd, zo-
dat de deelnemers weten in welke 
laag ze moeten komen en hoeveel 
stuks er nodig zijn. Boven op de bol-
len komt een aantal viooltjes, zodat 
de mand ook nu al leuk is om naar 
te kijken. Tussendoor worden tips en 
aanwijzingen gegeven. De twee uur 
durende workshops worden in de 
maanden november en december 
gegeven. De workshops kunnen te-
vens door groepen gevolgd worden, 
ook leuk dus als personeelsuitjes en 
voor onder andere verenigingen en 
vrijgezellenfeestjes. Voor slechts 25 
euro per persoon gaan deelnemers 
naar huis met een mand met zo’n 
130 bollen. Vanaf februari tot en met 
mei kun dan genoten worden van 
de kleurrijke, zelfgemaakte mand. 
C.B. Koster verkoopt ook verschil-
lende bollenmandpakketten, waar-
mee mensen thuis zelf aan de slag 
kunnen gaan. Voor 27,50 euro inclu-
sief verzendkosten binnen Neder-
land, exclusief bollenmand, wordt 
een bloembollenpakket toegestuurd 
met een uitgebreide omschrijving 
hoe de bollen in de mand geplant 
moeten worden. Deze pakketten zijn 
ook leuk om te geven als cadeau of 
relatiegeschenk. Voor meer infor-
matie of aanmelden voor een work-
shop kan gebeld worden met C.B. 
Koster, nummer 06-28146531 of kijk 
op de website www.bollenmand.nl.

Crash viert zaterdag tiende 
editie van Red Ball Express
Aalsmeerderbrug - De rondrit die 
ieder jaar op de laatste zaterdag in 
september wordt gereden met origi-
nele voertuigen uit de Tweede We-
reldoorlog en die door Crash Lucht-
oorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 
wordt georganiseerd in samenwer-
king met Keep Them Rolling is niet 
meer weg te denken uit de evene-
mentenkalender. Het is een feno-
meen dat jaarlijks veel belangstel-
ling geniet, zowel van het publiek 
als van de enthousiaste deelnemers 
die naar het museum komen. Op za-
terdag 24 september wordt de Red 
Ball Express voor de tiende maal ge-
organiseerd en daarom is het thema 
‘Celebrating the 10th edition’. Het 
evenement zal worden bijgewoond 
door burgemeester Theo Weterings 
van Haarlemmermeer en enkele be-
langrijke gasten. Het aantal deelne-
mende WO-2 voertuigen staat op 
zeventig. Het CRASH Luchtoorlog- 
en Verzetsmuseum ’40-’45 is geves-
tigd in het Fort bij Aalsmeer aan de 
Aalsmeerderdijk 460.

Geschiedenis
Ter opluistering van de opening 
van het Crash Museum in Lisser-
broek in september 2001, bedach-
ten Henk Rebel en Ton van der Re-
ijden een leuke geste om de burge-
meester van de Haarlemmermeer, 
destijds de heer J. van Houwelin-
gen, met een kleine groep militai-
re voertuigen op te halen bij hem 
thuis en naar het museum te bren-
gen. In de hal stonden al een gro-
te GMC met trailer en Amerikaans 
zoeklicht opgesteld. Ogenschijnlijk 
had het kleine konvooi veel mensen 
alert gemaakt en zij kwamen naar 
het museum. Ook de genodigden 
waren aangenaam verrast en de 
basis voor een traditie was gelegd. 
In 2002 organiseerde de gemeente 
Haarlemmermeer festiviteiten rond 
‘150 jaar Haarlemmermeer Droog’. 
Ton en Henk kwamen met het idee 
een groot militair konvooi bij elkaar 
te zoeken en dit door de polder te 
laten rijden als bijdrage van Crash. 
Op 28 september zou Crash herden-
ken dat het 1 jaar in Lisserbroek was 
gevestigd dus werd die datum ge-

kozen voor de rondrit. De reacties 
aan het eind van de dag waren zeer 
positief: ‘Zoveel voertuigen geven 
het gevoel van de intocht van de be-
vrijders in 1945 helemaal terug!’ of: 
‘Doen jullie dit volgend jaar weer?’. 
Door de jaren heen heeft de orga-
nisatie veranderingen doorgemaakt 
maar altijd het grote enthousiasme 
van de vele vrijwilligers behouden. 
Inmiddels is er een Red Ball Com-
missie om alles in goede banen te 
leiden, maar uitgangspunt is steeds 
een goede rit langs veel historische 
plaatsen uit de Tweede Wereldoor-
log. Daarbij hoort de laatste jaren 
ook een bloemlegging bij een mo-
nument, een initiatief dat door de 
gemeenten in kwestie zeer wordt 
gewaardeerd. De aandacht voor de 
Red Ball Express en de informatie-
ve en historische route hebben veel 
belangstelling van de deelnemers. 
Het bijbehorende routeboek is ie-
der jaar een gewild object, vol met 
historische informatie. De rit wordt 
door Crash georganiseerd maar 
is altijd in samenwerking met KTR 
(Keep Them Rolling), dat in al de af-
gelopen jaren een prima team is ge-
bleken. De rit gaat de laatste jaren 
steeds vaker buiten de gemeente-
grenzen, want ook daar heeft Crash 
vele onderzoeken gedaan en histo-
rie te vertellen. Dit wordt tevens ge-
daan om de rit interessant en afwis-
selend te houden voor de deelne-
mers. De stoet met deelnemers ver-
trekt zaterdag rond 11.45 uur. Voor 
het vertrek en na terugkomst bij het 
fort zijn de prachtige voertuigen te 
bewonderen door het publiek. 
De aankomst van de deelnemers is 
vanaf 9.30 uur. Voor meer informatie 
over Het Crash ’40-’45 Museum en 
de RBE express route kan de web-
site geraadpleegd worden: www.
crash40-45.nl.

Rommelmarkt Kudelstaart gaat 
uniek plantenboek veilen
Kudelstaart - De Kudelstaartse 
Rommelmark heeft een uniek plan-
tenboek gekregen dat dinsdag 4 ok-
tober geveild zal worden. Het betreft 
een prachtige in 1979 uitgegeven 
weergave van het beroemdste boek 
van de plantkundige Rembertus Do-
donaeus. Dit geheel in het Latijn ge-
schreven boek van 860 pagina’s be-
vat 1309 prachtige houtsnede teke-
ningen. Het boek is in goede staat. 
Het is al lang niet meer verkrijg-
baar. Het boek is dinsdag 4 oktober 
te bezichtigen in het Kudelstaartse 
dorpshuis van 13.00 tot 17.00 uur. 
Er kan dan ook al op geboden wor-
den. Ook tijdens de rommelmarkt, 
die aan de veiling vooraf gaat, is het 
boek in te zien. Naast het boek van 
Dodonaeus worden op de rommel-
markt en de veiling nog veel meer 
boeken aangeboden. Daarnaast zijn 
er, zoals gebruikelijk, LP’s, huishou-
delijke spullen, gereedschap, appa-
raten, speelgoed, rietwerk, schoe-
nen, kleine meubelen en nog veel 
meer te koop. Kinderen verkopen 
lootjes en in het Dorpshuis kunnen 
bezoekers terecht voor een hapje en 
een drankje. Voor elk wat wils dus. 
Tot 3 oktober kunnen spullen wor-
den gebracht naar de bekende inle-
veradressen: Mijnsherenweg 46 en 
garage Piet du Pau aan de Hoofd-
weg 176 in Kudelstaart. En op 4 ok-
tober tot 16.00 uur in het Dorps-
huis. Computers, televisies, witgoed 
en grote meubels worden niet aan-
genomen. Maar bijvoorbeeld wel 
een oude wijnvoorraad. Deze wil de 
commissie graag verkopen of veilen 
voor het goede doel. 

Drinkwaterbronnen
De opbrengst van de rommelmarkt 
en de veiling is dit jaar voor de re-
novatie van bestaande bronnen en 
het maken van nieuwe drinkwater-
bronnen in West Kenia. Van ouds-
her worden natuurlijke bronnen ge-
bruikt voor drinkwater. De bron-
nen zijn vrij toegankelijk voor om-
wonenden. Door toename van de 
bevolking is er behoefte aan meer 
bronnen. Dank zij het werk van de 

plaatselijke organisatie Kasfook zijn 
al vijf bronnen gerestaureerd. Voor 
het restaureren is gekozen voor een 
oud, beproefd ontwerp dat enigs-
zins is aangepast aan de lokale om-
standigheden, zodat zoveel moge-
lijk plaatselijk verkrijgbaar materi-
aal kan worden gebruikt. Het ont-
werp staat er garant voor dat de 
bron gedurende vele jaren vanzelf 
stroomt en het water schoon blijft. 
Een bron, nu soms niet meer dan 
een natte plek in het land, wordt 
eerst open gemaakt. Dan wordt een 
keermuur gemetseld waarin de wa-
terpijp wordt geplaatst. Achter de 
keermuur wordt de ruimte opge-
vuld met stenen en grint waardoor 
het water, afgesloten van het opper-
vlaktewater en de buitenlucht, gefil-
terd wordt. Overtollig water loop op 
natuurlijke wijze weg. Het kan naar 
tuinen worden geleid of naar een 
kleine visvijver. De constructiekos-
ten bedragen gemiddeld circa 1.000 
euro per bron. Eén van de eerste 
dingen die opviel nadat de eerste 
bronnen gereed waren was dat het 
aantal mensen met maag en darm-
stoornissen sterk afnam. Dit is een 
bekend verschijnsel in alle gebieden 
waar de kwaliteit van het drinkwa-
ter wordt verbeterd. Het zelfde ge-
beurde toen meer dan 100 jaar gele-
den het eerste duinwater naar Am-
sterdam kwam. In Kakamega viel 
het extra op omdat men dacht dat 
het wel mee viel met de kwaliteit van 
het water. Deze constatering was 
een extra stimulans om de renovatie 
van nog meer bronnen aan te pak-
ken. Met de opbrengst van de Ku-
delstaartse Rommelmarkt en subsi-
die van de stichting Ontwikkelings-
samenwerking Aalsmeer en ande-
re organisaties hoopt de stichting 
Rommelmarkt Kudelstaart de res-
tauratie of bouw van tien bronnen 
te kunnen financieren. Helpen kan 
ook door een gift over te maken op 
SNS Regiobank 90.41.01.193 ten 
name van W.A. Husemeier-Rom-
melmarkt. Voor vragen kan gebeld 
worden naar telefoonnummer 0297-
340635 na 19.00 uur. 

Kledingbeurs in najaar in 
Dorpshuis afgelast
Kudelstaart - Al jaren worden door 
Truus de Geus en Leni Buisma-Tas 
met hulp van vriendinnen en vrijwil-
ligers in het voorjaar en in het na-
jaar kledingbeurzen georganiseerd. 
Een dames- en kinderkledingbeurs 
en aansluitend een beurs voor ba-
bykleding, gebruiksartikelen en 
speelgoed in het Dorpshuis in Ku-
delstaart. Succesvol, gezellig, mooie 
kleding, veel plezier en blij met de 
aankopen en de verkopen zijn de 
sleutelwoorden voor de beurzen. 
Echter, nu is er helaas een kink in 
de kabel gekomen. Het is onmoge-
lijk om dit najaar een beurs houden. 

Truus en Leni: “Met name door de 
drukte in ons werk en privéleven en 
wat gezondheidsproblemen zien wij 
ons genoodzaakt om voor het eerst 
in bijna 30 jaar de najaarsbeurs af 
te zeggen. Het is namelijk zoveel 
werk, er gaat zoveel tijd in zitten en 
dit is nu net even teveel. Met pijn in 
ons hart nemen wij deze beslissing, 
vooral omdat wij weten hoe blij al 
onze inbrengers en kopers zijn met 
onze beurzen.” Het tweetal vervolgt: 
Het houdt dan ook absoluut niet in 
dat wij stoppen, nee wij gaan door! 
Wij hopen, en gaan ervan uit, er vol-
gend voorjaar 2012 gewoon weer te 

Kinderkledingbeurs in De Reede
Rijsenhout - Op zaterdag 1 oktober 
wordt weer de jaarlijkse herfst en 
winter kinderkledingbeurs in dorps-
huis De Reede aan de Schouwstraat 
14 gehouden.
Het betreft de in- en verkoop van 
kinderkleding (vanaf maat 80 tot en 
met maat S/L), speelgoed en kin-
derbenodigdheden. De enige voor-
waarden hiervoor zijn dat de inge-
brachte kleding wel voor de herfst 
en winter bestemd moet zijn en de 
ingebrachte spullen heel en schoon 
zijn. De inbreng is van 9.00 tot 10.00 

uur. Deelnemers kunnen zelf de in-
gebrachte kleding ophangen. De 
verkoop is van 12.30 tot 14.00 uur. 
Het afhalen van de niet verkoch-
te artikelen is tussen 17.00 en 17.30 
uur. Alles wat om 17.30 uur nog niet 
is opgehaald, gaat zondermeer naar 
het goede doel. Er kunnen maximaal 
30 kledingartikelen per nummer 
worden aangeboden, speelgoed is 
onbeperkt. Voor verkoopnummers: 
Henriëtte, tel. 0297-345007, Nettie, 
tel. 0172-508930 of 06-42216168 en 
Joke, tel. 0297-323955.

Meerlandenfonds opent 
weer inschrijving! 
Aalsmeer - Voor het vierde jaar op 
rij heeft De Meerlanden opnieuw de 
inschrijving voor het Meerlanden-
fonds geopend. “Ook dit jaar wil-
len wij via goede doelen en vereni-
gingen 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!” Leden en vrijwilligers 
van goede doelen of (sport)vereni-
gingen kunnen een project of acti-
viteit aanmelden voor een bijdrage 
uit het Meerlandenfonds. Voor goe-
de doelen is de maximale bijdrage 
2.500 euro en voor (sport)verenigin-
gen 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 
2011 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. 

Het is: Echtpaar Van Leeuwen
Aalsmeer - Vorige week besteedde 
de Nieuwe Meerbode aandacht aan 
het zestig jarige huwelijk van Dirk 
van Leeuwen en Grietje Ketelaar. 
Op 26 juli in 1951 gaven de twee el-
kaar het ja-woord. Het 60 jarige sa-
menzijn is gevierd met een bezoek 
van burgemeester Pieter Litjens, die 
hen officieel toesprak en verblijd-
de met een mooi boeket bloemen. 
Het feestje afgelopen 10 september 
met familie en vrienden kende ook 
nog een muzikaal optreden. Man-
nenkoor Con Amore, waar Dirk al 
vanaf de oprichting lid van is, kwam 
zingen en natuurlijk zong de bruide-

gom ook enkele nummers mee. Ge-
lachen is er wel om de publicatie in 
de krant, want in de subkop stond 
niet echtpaar Van Leeuwen, maar 
echtpaar Ketelaar, de meisjesnaam 
van Grietje. Door familie en beken-
den van het stel is gelachen om de-
ze ‘misser’. 

 “Moeders vond het wel leuk, vaders 
minder. Hij werd overal aangespro-
ken met meneer Ketelaar”, vertelt 
dochter Anja. Tja, foutje bedankt. 
Sorry, excuses. Hopelijk is nu recht 
gezet dat Dirk en Grietje van Leeu-
wen al 60 jaar lief en leed delen!

Straatfeest in Kastanjelaan
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
vierden de bewoners van de Kas-
tanjelaan en enkele bewoners 
van vlakbij uit de Berkenlaan, hun 
buurtfeest. Het matige weer kon de 
pret niet drukken, dankzij de Seat 
race pitt-tent, beschikbaar gesteld 
door de lokale race-team eigenaar 
Thierry Köhler. Veel bewoners had-
den een taart gebakken, waardoor 
de keuze aan lekkers voor bij de 
koffie aanzienlijk was. De organise-
rende bewoners hadden voor koe-
le drankjes en hapjes gezorgd. Dit 
jaar waren bijna alle bewoners aan-
wezig, inclusief veel kinderen. Ook 

te de twee nog overgebleven ‘ori-
ginele’ bewoners van de Kastanjel-
aan, Bart Spaargaren en mevrouw 
Dillewijn, waren er weer bij. Bij el-
kaar konden zo’n zestig mensen de 
nieuwste roddels van de buurt ve-
rifiëren en bijpraten over alles wat 
de buurt bezig houdt. Sinds het vo-
rige straatfeest in 2009 is weer een 
aantal nieuwe families in de Kastan-
jelaan komen wonen. Dit was voor 
hen natuurlijk een uitgelezen moge-
lijkheid om kennis te maken met de 
andere bewoners. Het was gezellig 
en er gaat zeker weer een volgend 
straatfeest komen.

Aquariumschouw 
bij Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 26 sep-
tember houdt Viva Aquaria de jaar-
lijkse bespreking van de onlangs 
gehouden schouw, een soort voor-
keuring van aquariums van de le-
den die meedoen aan de landelijke 
huiskeuring van de landelijke bond. 
Negen leden hebben zich opgege-
ven, en deze aquariums gaan, ver-
gezeld van vele foto’s, beoordeeld 
worden. De avond wordt gehou-
den in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3 en begint om 
20.00 uur. De toegang is gratis. Ie-
dere belangstellende is van harte 
welkom. Voor meer informatie kan 
contact opgenomen worden met de 
heer C. Keim via 0297-343854.

Themamiddag gehoor en 
gehoorproblemen bij OVAK
Aalsmeer - Op donderdagmiddag 
29 september organiseert de OVAK 
voor haar leden weer een themamid-
dag. Deze middag zal gehoorspeci-
aliste Helen Tilmanns een presenta-
tie geven over de mogelijkheden die 
er zijn om een gehoorprobleem aan 
te pakken. De aanwezigen krijgen 
informatie over hoe een gehoorme-
ting in zijn werk gaat, waar dit ge-
daan kan worden en wat belangrijk 
is om te weten als een hoortoestel 
uitgeprobeerd gaat worden. Aan de 
orde komen soorten en typen hoor-
toestellen, vergoedingsmogelijkhe-

den en verzekeringsvoorwaarden. 
Ook worden apparaten besproken 
waarmee bijvoorbeeld de televisie 
beter te verstaan is en waarmee ge-
makkelijker getelefoneerd kan wor-
den en apparatuur voor het luiste-
ren naar een lezing of naar de spre-
ker in de kerk of schouwburg. Er zal 
demonstratieapparatuur aanwezig 
zijn en de middag biedt voldoende 
ruimte om vragen te stellen en te la-
ten beantwoorden. De themamid-
dag wordt gehouden in buurthuis in 
de Hornmeer aan de Roerdomplaan 
3 en begint om 14.00 uur. 

Zoektocht naar getuigen 
van Tweede Wereldoorlog
Haarlemmermeer - Ruim 66 jaar na 
de bevrijding is het bijna ondenkbaar 
dat er ook een andere tijd is geweest. 
Een tijd van bezetting met verschrik-
kelijke mensenjachten, bombarde-
menten, terreur en honger. Een tijd 
dat je eigen leven en het leven van je 
naasten niet meer zeker was. Een tijd 
dat er keuzes gemaakt moesten wor-
den met soms grote gevolgen. Vin-
cent van Rijn (1972) uit Nieuw Ven-
nep wil deze oorlogsperiode 1940 tot 
1945 Vincent van Rijn (1972) in her-
innering houden. “Op de valreep ben 
ik begonnen met een zoektocht naar 
nog levende getuigen om hun verha-
len en ervaringen te waarborgen uit 
het oogpunt van het historisch be-
lang en voor de komende genera-
ties, zodat deze periode niet verge-
ten wordt.” Van Rijn is van ver na de 
oorlog, maar al van kind af aan heeft 
de Tweede Wereldoorlog hem geïn-
teresseerd. “Eigenlijk sinds kort is 
het idee en besef gekomen om actief 
in eigen regio aan de slag te gaan 
met onderzoek en het zoeken naar 
getuigen over de Tweede Wereld-
oorlog met betrekking tot de Haar-
lemmermeer.” Van Rijn is bezig met 

het verzamelen van informatie over 
de Tweede Wereldoorlog ten behoe-
ve van een nieuwe website, die hij 
wil gaan maken over de Haarlem-
mermeer 1940-1945. “Vooral tegen 
het einde van de oorlog was er van-
uit het verzet van de Haarlemmer-
meer nauw contacten met omlig-
gende gemeentes. De krachten wer-
den gebundeld en het verzet maak-
te gebruik van elkaars expertises en 
contacten”, vertelt van Rijn. “Ik denk 
daarom ook dat in Rijsenhout en 
Aalsmeer en omgeving nog steeds 
getuigen wonen die meer weten te 
vertellen over de Tweede Wereld-
oorlog met betrekking tot de Haar-
lemmermeer en Schiphol. Want ook 
op en rondom Schiphol is veel ge-
beurd. Ik hoop dan ook dat getuigen 
het nog op kunnen en willen bren-
gen om hun verhaal te doen, zodat 
ik dit kan vastleggen voor de komen-
de generaties.” Getuige van de Twee-
de Wereldoorlog met betrekking tot 
de Haarlemmermer en Schiphol of 
heeft u bruikbare informatie? Neem 
dan contact op met Vincent van Rijn 
via vincentvanrijn@quicknet.nl of 06-
12938158.
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Aalsmeerse wethouders starten 
gezamenlijk een weblog 
Aalsmeer - Sinds donderdag 
15 september schrijven de drie 
Aalsmeerse wethouders om de 
week een aflevering in een geza-
menlijk wethoudersblog. Ze doen 
dit in navolging van burgemeester 
Pieter Litjens, die al sinds vorig jaar 
een eigen weblog bijhoudt. 
De eerste week was het de beurt 
aan Gertjan van der Hoeven, wet-
houder namens Aalsmeerse Belan-

gen. Hij gaat in op een congres over 
nachtburgemeesters en roept de 
vraag op wie zich namens Aalsmeer 
gaat melden. Wie, kortom, wordt de 
Jules Deelder van Aalsmeer? De-
ze week neemt Ulla Eurich van Pact 
Aalsmeer het stokje over en zij geeft 
dat een week later dan weer door 
aan CDA-wethouder Ad Verburg. 
De weblogs lezen kan via www.
aalsmeer.nl.

Kwekerscollectief schrijft 
voorstel voor Uiterweggebied
Aalsmeer -Uiterweg en Kleine 
Poel: Hoe geven wij in de toekomst 
meerwaarde aan het gebied?’ Dit is 
de titel van een visie van kwekers uit 
het Uiterweggebied, dat zij overhan-
digd hebben aan wethouder Gertjan 
van der Hoeven. In de visie, die tot 
stand kwam in samenwerking met 
LTO Noord en de jachthavenonder-
nemers, geven de kwekers hun blik 
op de toekomst van het gebied. De 
presentatie komt op het moment 
dat de gemeente van start is gegaan 
met de herziening van het bestem-
mingsplan Uiterweg-Plasoevers. 

Somber toekomstperspectief 
In het Uiterweggebied zijn op dit 
moment nog vijftien kwekers actief. 

Het totale agrarische areaal beslaat 
circa 40 hectare, waarvan 10 hecta-
re glas. Vier kwekers hebben volle-
dige glastuinbouwbedrijven en zijn 
niet afhankelijk van grondsoort en 
omstandigheden in het gebied. Wel 
is het zo dat de kleinschalige verka-
veling met veel sloten, bereikbaar-
heid en grondprijzen er toe leiden 
dat uitbreiding en schaalvergroting 
op de huidige locatie niet mogelijk 
is. Voor deze bedrijven zal op termijn 
verplaatsing naar andere gebieden 
een voorwaarde zijn om uit te kun-
nen breiden. Van oudsher worden 
in het gebied trekheesters (serin-
gen) geteeld. De teelt is gebonden 
aan de zeer specifieke teeltomstan-
digheden in het gebied, namelijk 

de veengronden en de ligging aan 
open water waardoor nachtvorst 
minder voortkomt. Er zijn voor de-
ze teelt nauwelijks uitwijkmogelijk-
heden. Door de verkaveling van de 
seringenakkers, die alleen per boot 
bereikbaar zijn, is de teelt arbeidsin-
tensief, fysiek zwaar, en niet te me-
chaniseren. De kostprijs per serin-
gentak is daarom hoog. In de af-
gelopen vijf tot tien jaar is de vraag 
naar seringen afgenomen en de 
prijs met 10 tot 20 procent gedaald. 
De bedrijven teren al jaren in op 
hun reserves en investeringen blij-
ven achterwege. Daarnaast maakt 
de aanscherping van de milieuei-
sen met betrekking tot onkruidbe-
strijding aan de waterkanten teelt 

De overhandiging van het voorstel over het Uiterweggebied aan wethouder Gertjan van der Hoeven door (links)
Bert Buis en rechts Wim Tas en Gerard Bunnik..

In gesprek met college over portefeuilles en bezuinigingen

Wethouder Ulla Eurich: “Het is 
op veel borden tegelijk schaken”

op kleinere eilanden vrijwel onmo-
gelijk. Al deze omstandigheden lei-
den ertoe dat de teelt op de korte 
tot middellange termijn onvoldoen-
de perspectiefvol is om het bedrijf 
voort te zetten. De teelt zal, zo we-
ten ook de kwekers, op termijn in 
zijn geheel uit het gebied verdwij-
nen. Namens de kwekers presen-
teerde Richard Pannekoek op boei-
ende wijze de verschillende ideeën. 

Oplossingen 
De kwekers vrezen dat het gebied 
zonder teelt zal verpauperen en ver-
rommelen. De problematiek is ur-
gent en visie is nodig om het unie-
ke karakter van het landschap van 
deze bovenlanden en de eilanden 
voor de toekomst te behouden. De 
brochure is bedoeld als handreiking 
aan de gemeente bij de opstelling 
van een nieuwe visie voor het ge-
bied in het kader van de herziening 
van het bestemmingsplan Uiter-
weg-Plasoevers. De basisgedachte 
is beperkte uitbreiding van de wa-
tersport en voorts ontwikkeling van 
hoogwaardige woon- en recrea-
tiegebieden langs de Uiterweg en 
op de seringenakkers in de West-
einderplassen. De brochure biedt 
waardevolle aanknopingspunten 
voor de discussie over de toekom-
stige ontwikkeling van het gebied. 
De gemeente ziet de brochure dan 
ook als belangrijke input voor de in-
tegrale beleidsvisie die nu wordt op-
gesteld. Wethouder Gertjan van der 
Hoeven prees de bereidheid van 
ondernemers in het gebied om ge-
zamenlijk tot oplossingen te ko-
men. “Jullie voorstel biedt perspec-
tief voor een vrijwillige herstructu-
rering, waarbij kosten en opbrengs-
ten onderling vereffend zullen kun-
nen worden. Juist omdat er uitein-
delijk veel verschillende belangen in 
het gebied zijn, is het goed dat de 
gemeente nu het stokje overneemt 
door in de komende maanden een 
integrale beleidsvisie te ontwerpen. 
Betrokkenheid van kwekers, jacht-
havenondernemers en andere be-
langhebbenden in het gebied daar-
bij is uitermate belangrijk. Daarom 
is een breed samengestelde klank-
bordgroep ingesteld die de komen-
de maanden nauw betrokken zal 
worden bij het proces van beleids-
vorming.’”

Bewonersavond Hornmeer: 
Groene oase of steenmassa?
Aalsmeer - Onder het motto ‘Groe-
ne oase of steenmassa’ organi-
seert de Wijkraad Hornmeer op 
donderdag 29 september een be-
wonersavond in het Buurthuis aan 
de Roerdomplaan 3. Via een afge-
lopen weekend huis aan huis ver-
spreide nieuwsbrief zijn de bewo-
ners op de hoogte gesteld van wat 
er allemaal in de nabije toekomst 
kan gaan gebeuren met het scho-
lengebied tegenover het winkel-

centrum. De wijkraad wil de gevoe-
lens, meningen, gedachten en wen-
sen van de Hornmeerbewoners voor 
een eventuele nieuwe invulling van 
dit gebied inventariseren en daarna 
naar buiten brengen, zodat de ge-
meente hier rekening mee kan hou-
den als zij een nieuw bestemmings-
plan gaat maken voor de Hornmeer. 
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom. De bijeenkomst start om 19.00 
uur en zal duren tot circa 21.00 uur.

ingezonden
Steun de kunst, bezuinig op partij!
De grote belangstelling die, on-
danks het zeikweer, de Kunstroute 
heeft getrokken, geeft reden tot na-
denken. De activiteiten die de Stich-
ting Kunst en Cultuur dankzij de in-
zet van talloze vrijwilligers ontplooit, 
maakt slechts een minimaal onder-
deel uit van de Aalsmeerse begro-
ting. Toch schijnt zich in de gemeen-
teraad een meerderheid af te teke-
nen voor een zodanige bezuiniging 
op kunst en cultuur, dat voor KCA 
het einde nadert.
 
Wat te doen?
Nu de tijd voorbij schijnt voor argu-
menten en goede woorden, is het 

tijd om iets te doen. Ik ben sinds de 
oprichting lid van PACT, en heb als 
raadslid gedurende acht jaar gepleit 
voor steun aan kunst en cultuur in 
deze gemeente. Daarom kondig ik 
hierbij aan dat ik mijn lidmaatschap 
opzeg, mocht PACT, in tegenstelling 
tot wat tijdens de verkiezingscam-
pagne – ook door mij! – is beloofd, 
instemmen met de bezuinigingen 
op KCA. Het geld, dat ik daarmee 
uitspaar, zal ik dan overmaken aan 
KCA. Misschien ook een idee voor 
cultuurliefhebbers bij andere partij-
en?
Pierre Tuning, Ophelialaan 59,
Mail: ptl@euronet.nl

Aalsmeer - De komende vier 
weken presenteert de Nieu-
we Meerbode gesprekken met 
het college van burgemeester 
en wethouders. Elke bestuur-
der vertelt over zijn of haar job, 
licht onderwerpen uit zijn of haar 
portefeuille toe en, heel belang-
rijk in het kader van de bezuini-
gingen, waarom juist gekozen is 
voor de verschillende minderin-
gen in subsidies. Het spits wordt 
afgebeten door de enige vrouw 
binnen het vier koppige college: 
Wethouder Ulla Eurich.

Hartstikke leuk vindt ze haar baan 
als wethouder. “Het is op veel bor-
den tegelijk schaken, maar toch ge-
weldig en uitdagend.” Anderhalf 
jaar nu is Ulla Eurich wethouder in 
Aalsmeer. Samen met Gertjan van 
der Hoeven, Ad Verburg en burge-
meester Pieter Litjens vormt zij het 
college van B&W. Op het moment 
dat Ulla Eurich wethouder werd, 
was duidelijk dat Aalsmeer flink 
moest gaan bezuinigen. “Met de-
ze gedachte zijn we ook aan de on-
derhandelingen begonnen. Het was 
een goed moment om alles eens 
flink tegen het licht te houden. Na-
tuurlijk is het fijn als je niet voort-
durend hoeft te letten op geld, maar 
we praten wel over gemeenschaps-
geld en daar moeten we altijd zuinig 
en verantwoord mee om gaan.” Be-
zuinigen betekent voor Ulla Eurich 
met onder andere de portefeuilles 
onderwijs, jeugdzorg en jeugd- en 
jongerenbeleid goed kijken wat de 
taken van de gemeente zijn, zoals 
bijvoorbeeld het schoolzwemmen. 
“Zeg nou zelf, het schoolzwemmen 
is voor de groepen 3 en 4. De mees-
te kinderen hebben dan al een A-di-
ploma. Bovendien wegen de kosten 
niet op tegen wat geboden wordt. 
Met de bus naar het zwembad, om-
kleden en al met al liggen de kin-
deren maar zo’n twintig minuten in 
het water.” 
Het afschaffen van het schoolzwem-
men gaat gecompenseerd wor-
den met extra gymlessen. Natuur-
lijk hebben niet alle ouders geld om 
hun kinderen zwemlessen te laten 
volgen. Verder zien niet alle gezin-
nen het nut van het kunnen zwem-
men in. Deze groepen inwoners 
gaat de gemeente financieel steu-
nen of stimuleren hun kinderen bui-
ten schooltijden zwemles te laten 
volgen. Zorgen dat, het nieuwe uit-

gangspunt van de gemeente. Niet 
zorgen voor, maar zorgen dat. In-
vesteren in zelfredzaamheid en sa-
menwerken bevorderen. Het be-
langrijkste gegeven om de groot-
schalige bezuinigingsoperatie voor 
eenieder dragelijk te houden, ook al 
beseft Ulla Eurich dat het soms pijn 
zal doen. 

Bedrijfsleven
Ulla Eurich kwam 30 jaar geleden 
uit Duitsland en woont nu tien jaar 
in Aalsmeer. Ze heeft altijd in het 
bedrijfsleven gewerkt, onder andere 
bij de NS, een streekvervoersbedrijf 
in Eindhoven, is directeur geweest 
van machinefabriek Olimex en werk-
te de laatste periode voor het wet-
houderschap als zelfstandig consul-
tant voor bedrijven. Het wethouder-
schap is andere koek. “Het werkt bij 
een gemeente trager, meerdere or-
ganen moeten goedkeuring geven. 
Dat het langer duurt, daar heb ik 
wel aan moeten wennen. Maar dat 
wist ik eigenlijk al doordat ik in de 
gemeenteraad had gezeten. Via D66 
kwam ik in Aalsmeer bij PACT te-
recht, waarvoor ik van 2006 tot 2010 
fractievoorzitter was.” Wethouder 
Ulla Eurich weet als geen ander dat 
het bedrijfsleven gebaat is bij een 
snelle dienstverlening. “Daar zijn we 
hard mee bezig. Bedrijven, maar ook 
particulieren kunnen tegenwoordig 
veel via de website regelen.” 

Samenwerken
De portefeuilles jeugd- en jonge-
renbeleid en jeugdzorg brengt met 
zich mee dat Ulla Eurich regelmatig 
vragen krijgt over hangjongeren die 
bijvoorbeeld overlast veroorzaken. 
“Als de politie in moet grijpen, zijn 
we eigenlijk al te laat. Dus moeten 
we zorgen dat het niet zover komt. 
Daarvoor gaan we samenwerken 
met de vele verenigingen en instel-
lingen die nu al voor een groot vrije-
tijdsaanbod voor jongeren zorgen. 
Met elkaar vormen zij een waarde-
vol sociaal netwerk. Daarnaast zet-
ten we straatcoaches in die samen-
werken met de buurtregisseur en de 
buurtbewoners. Het Centrum voor 
Jeugd en Gezin is ook zo’n voor-
beeld van samenwerking. Ieder-
een die professioneel met kinderen 
en jongeren te maken heeft, werkt 
straks in dit netwerk. Hier kunnen 
ouders niet alleen terecht met vra-
gen rond opvoeden en opgroeien, 
maar ook als er meer dan dat nodig 

is. Het CJG moet nog veel meer be-
kendheid krijgen. Met slim samen-
werken kan veel bereikt worden.” 

Burgerinitiatief
Ook speelplaatsen valt onder het 
beheer van Ulla Eurich. In deze heeft 
ze al iets moois weten te bereiken. 
“De nieuwe speelplaats op het We-
teringplantsoen. Het is echt een 
ontmoetingsplek aan het worden. 
Ook de mensen, die eerst tegen wa-
ren, zijn nu positief. We gaan zelfs 
nog bankjes plaatsen.” Het verzoek 
om hier een speelplaatsje te creëren 
voor de jongste dorpsbewoners was 
een burgerinitiatief. “Burgerinitiatie-
ven nemen we heel serieus. Het is 
fijn dat inwoners meedenken, maar 
we kunnen het natuurlijk nooit ie-
dereen naar het zin maken.” 

Duurzaamheid en milieu
Over duurzaamheid en milieu wordt 
nogal eens met minachting gespro-
ken, geitenwollensokkengedoe, 
maar daar is Ulla Eurich het abso-
luut niet eens. “De gemeente heeft 
ervoor gekozen om in 2040 ener-
gieneutraal te zijn. Echt, er valt nog 
zo veel energie te besparen. Tijdens 
de energiemarkt boden we de mo-
gelijkheid om met subsidie wonin-
gen te isoleren. Het potje was heel 
snel leeg. 
We hebben opnieuw geld voor 
duurzaamheid gereserveerd. We 
gaan bijvoorbeeld een infrarood 
scan van woningen in de gemeente 
maken, zodat zichtbaar wordt waar 
zogenaamde warmtelekken zitten. 
Daarmee willen we stimuleren dat 
de eigenaren de woningen isoleren. 
Dat levert ze overigens een aanzien-
lijke besparing in de energiekosten 
op.” Grote bewondering heeft de 
wethouder voor afvalverwerkings-
bedrijf De Meerlanden, waar al het 
Aalsmeerse gft-afval wordt vergist 
om biogas en compost te maken. 
Op het biogas rijden de vuilniswa-
gens. De gemeente Aalsmeer is zelf 
ook energiezuinig bezig. Het is een 
experiment, maar de nieuwe lan-
taarnpalen langs de Van Cleeffkade 
hebben LED-verlichting. De herin-
richting van de Van Cleeffkade was 
overigens een lastig project. “We 
hebben naar aanleiding van reac-
ties van bewoners en ondernemers 
besloten de weg breder te maken; 
veel beter zo. Het was bij nader in-
zien toch iets te krap. Maar het moet 
ook geen racebaan worden en ook 

fietsers en voetgangers moeten vei-
lig gebruik kunnen maken van de 
weg.” Het breder maken heeft meer 
geld gekost, maar, zo zegt Ulla: “Ik 
ben binnen het budget gebleven.”

Wonen
Het vragenuur nadert het einde. De 
portefeuilles wonen, volkshuisves-
ting en projecten komen aan de or-
de. Bouwprojecten zijn nieuw voor 
wethouder Eurich. “Daar heb ik mij 

in moeten verdiepen, maar het is 
heel interessant. Neem bijvoorbeeld 
het Lijnbaangebied. Met de stag-
natie in de woningbouw is het heel 
belangrijk om steeds samen met de 
ontwikkelaar te kijken naar welk 
soort woningen er vraag is.” 
De onlangs door wethouder Ul-
la Eurich aan de raad aangeboden 
Woonvisie geeft een goede leidraad. 
Aalsmeer heeft meer seniorenwo-
ningen en starterswoningen nodig. 

Voor de appartementen in het Lijn-
baangebied zetten wij startersle-
ningen in. 
Nu geven we de leningen alleen bij 
nieuwbouw, maar we willen dit ook 
invoeren als een starter een be-
staande woningen wil kopen.” Het 
wethouderschap tot slot kort sa-
mengevat: “Hartstikke leuk. Ik heb 
geweldige portefeuilles.”

Door Jacqueline Kristelijn

Nieuw bestuur voor beheer 
van watertoren Aalsmeer
Aalsmeer - Vanaf 1 januari 2012 
zal een ander bestuur het beheer 
van de Aalsmeerse watertoren op 
zich nemen. Stichting Iniatiefgroep 
Aalsmeer 2000 maakt dit jaar nog 
vol. Na tien jaar openstellingen en 
tal van andere activiteiten te heb-

ben georganiseerd, vinden de stich-
tingleden het mooi geweest. Nieu-
we bestuursleden hebben zich aan-
gemeld en zijn welwillend om vanaf 
2012 het beheer over te nemen. Het 
zijn Rob Langelaan, Dick de Kuijer, 
Ria Bouwman, Alma de Jong, Gert-

jan Smith, Kees Markman en Her-
man Scholten. Het oude bestuur, 
met Dirk van Leeuwen als voorzitter 
en Wout Koster, Barend Wegman en 
Joke van der Zee als leden, treedt 
terug. Vanaf 2012 dus een nieuwe 
stichting. 

Te verwachten valt dat ook volgend 
jaar weer diverse openstellingen 
zullen plaatsvinden evenals andere 
evenementen zoals trouwerijen.

Watertoren open
Aalsmeer - Zaterdag 24 en zondag 
25 september is de Aalsmeerse wa-
tertoren geopend voor publiek. Voor 
2 euro toegang kunt u naar boven 
om van het uitzicht te genieten. Kin-
deren beneden de 12 jaar betalen 1 
euro. Op de begane grond is de fo-
to-expositie ‘Renovatie Watertoren’ 
te bekijken. 

‘Ja’ Programma-
begroting 2012
Aalsmeer - Het college heeft inge-
stemd met de programmabegroting 
2012 bestaande uit het program-
maplan, paragrafen en de financië-
le begroting. 
De programmabegroting ligt vanaf 
29 september voor een ieder ter in-

zage in het gemeentehuis. Dinsdag 
10 november behandelt de raad de 
programmabegroting en stelt de-
ze vast. 
Door het vaststellen van de be-
groting worden de programmati-
sche en budgettaire kaders voor 
2012 aangegeven. De programma-
begroting 2012 is vanaf 29 septem-
ber eveneens te downloaden via de 
website http://www.aalsmeer.nl/.
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Prijs Poldermeesterplein 
uit Eigen Haard Fonds
Aalsmeer - Op 8 september jongst-
leden werden op de jaarlijkse rela-
tiedag van Eigen Haard de winnaars 
van het Eigen Haard Fonds 2011 be-
kend gemaakt. Vier van de veertig 
inzendingen voor het verfraaien van 
de eigen woonomgeving kunnen 
daarmee de komende tijd worden 
uitgevoerd. De bewonerscommissie 
Poldermeesterplein in Aalsmeer-
Oost was één van de gelukkigen. 
Elk jaar reikt woningcorporatie Ei-
gen Haard geldbedragen uit aan 
bewonerscommissies met ideeën 
voor de verbetering van hun woon-
complexen. Dit jaar zat er 50.000 
euro in het Eigen Haard Fonds. De 
jury koos uit de veertig inzendingen 
vier winnaars. Eén daarvan was de 
groene muur bedacht door de be-
wonerscommissie van het Polder-
meesterplein in Nieuw-Oosteinde. 
Het Poldermeesterplein is in 2010 
opgeleverd. 

Op het dak van het winkelcentrum 
ligt een enorme tuin voor de bewo-
ners van de appartementen. 

Groene muur
De inzenders vonden vond dat een 
wat grauwe en kleurloze schei-
dingsmuur nogal afsteekt tegen de 
weldadige tuin. Mooie groene en 
kleurrijke planten moeten ervoor 
zorgen dat de tuin en muur straks 
een mooie eenheid vormen. Na-
mens de bewoners mochten John 
Luth en Bob Neumeijer, in aanwe-
zigheid van wethouder Ulla Eurich 
van de gemeente Aalsmeer de prijs 
in ontvangst nemen van Nico Nie-
man, bestuursvoorzitter van Eigen 
Haard (links op de foto). Ulla Eurich: 
“Geweldig dat zo’n mooie prijs in 
Aalsmeer terecht is gekomen. Een 
terechte voor de inzenders. Ik ben 
heel erg benieuwd hoe de groene 
muur er straks uit komt te zien.”

60 Jaar getrouwd echtpaar woont tevreden in Aalsmeer

Burgemeestersbezoek en bloemen 
voor Arnold en Ria Holsnijders
Aalsmeer - Op 19 september, zes-
tig jaar geleden, trouwden de heer 
Arnold Holsnijders (85) en mevrouw 
Ria van Niekerk (83) voor de wet in 
Den Haag. Het waren tijden van we-
deropbouw en woningnood. Als je 
gehuwd was, had je meer kans op 
een huis. Toch bleven de pasge-
trouwden nog apart bij hun families 
wonen, tot zij twee jaar later voor de 
kerk trouwden. Voor beiden vormde 
het huwen voor de kerk het hoog-
tepunt en het was toen dat zij ook 
samen gingen wonen. Het echtpaar 
Holsnijders-Van Niekerk viert hun 
huwelijk dan ook altijd in dàt jaar, 
1953. “Maar...”, zo vertelde burge-
meester Pieter Litjens, die het echt-
paar woensdag 21 september kwam 
feliciteren, “ik houd de wet aan 
en dus breng ik u vandaag bloe-
men en de hartelijke gelukwensen.” 
Daar waren de jubilarissen Holsnij-
ders natuurlijk heel blij mee, hoe-
wel ze aanvankelijk toch iets terug-
houdend reageerden. “In de krant? 
Op de foto?” Gelukkig werd het ijs 
gauw gebroken en vertelde me-
vrouw Holsnijders honderduit over 
hun nieuwe ‘stek’ aan het Polder-
meesterplein. 
“Het is erg mooi wonen hier”, vult 
haar man haar aan. “We zien de 
vliegtuigen hier zo mooi opstijgen 
en ‘s avonds met die lichtjes, een 
pracht gezicht!” Voor beiden is de 
woonlocatie in de mooie flat mid-

den in het nieuwe winkelcentrum 
van Aalsmeer Oost een schot in de 
roos. “We hebben hier alles, de kap-
per, twee supermarkten en er wor-
den ook leuke activiteiten georga-
niseerd.” Het enige minpuntje is het 
openbaar vervoer. Het echtpaar is 
daarop aangewezen maar vindt de 
dichtstbijzijnde opstapplaats aan de 
Aalsmeerderweg best een eind lo-
pen. “Eerdat wij op Schiphol zijn, zijn 
we een uur verder”, aldus de brui-
degom. Ze vinden het fijn als ze 
mee kunnen rijden met hun doch-
ter naar Breda, waar familie woont, 
maar wanneer ze die trip met de bus 
doen, kost het hen vier uur. 

Via een briefje
Breda? “Ja, daar hebben we een 
tijd lang gewoond”, vertelt mevrouw 
Holsnijders. “Maar van huis uit ko-
men we uit Den Haag.” Daar heeft 
het tweetal elkaar ook leren kennen, 
via de Parochie. “Hoe ging dat toen”, 
wil burgemeester Litjens graag we-
ten. Met schik vertelt Arnold dat 
hij Ria via een briefje aan haar zus 
mee uitvroeg naar een toneelvoor-
stelling. De twee vonden elkaar erg 
aardig en zo begon hun verkerings-
tijd. Die duurde maar liefst 7 jaar. 
Kom daar nu maar eens om! Arnold 
werkte als typograaf bij de Incasso-
bank, de voorloper van de AMRO-
bank. Ria was stenotypiste op een 
verzekeringskantoor. Na het huwe-

lijk ging het stel eerst inwonen bij 
haar ouders. In Den Haag werden 
hun twee zonen en een dochter ge-
boren. 
In Breda kon je sneller aan een huis 
komen en omdat de zussen van Ria 
daar ook al woonden, toog het ge-
zin daarheen. Breda en Aalsmeer 
(waar dochter Corina woont) liggen, 
nu de echtelieden in de tachtig zijn, 
toch best een afstand is, werd ge-
zocht naar woonruimte in het dorp 
aan de Westeinder. Het duurde nog 
ruim tien jaar voordat het echtpaar 
terecht kon in de gemeente en hun 
intrek namen in de mooie flat aan 
het Poldermeesterplein. Maar dat 
wachten was het hen zeker wel 
waard, zo laten ze weten. Ze wan-
delen veel in de omgeving (“We zijn 
hier bijna al uitgewandeld, haha”, 
aldus Ria), puzzelen en lezen graag 
en dan zijn er nog de kleinkinderen, 
zes jongens en één dochter. 
Overigens zijn vier kleinkinderen 
al bijna bekende Aalsmeerders... 
De vier Buskermolens (zoons van 
dochter Corina) maken samen mu-
ziek met hun vader onder de naam 
‘Broken Mules’. Afgelopen weekend 
trad de band op tijdens de Kunst-
route in de Oude Veiling, met suc-
ces. Opa en oma volgen hun mu-
zikale nazaten vol trots. Misschien 
treden ze wel op tijdens het huwe-
lijksfeest? 
Door: Joke van der Zee.

Parkeerplaatsen 
in Ophelialaan
Aalsmeer - Burgemeester en wet-
houders hebben tijdens het weke-
lijkse overleg afgelopen dinsdag 20 
september de inspraakprocedure te 
gaan starten voor de uitbreiding van 
de parkeerplaatsen bij het winkel-
centrum van de Ophelialaan en het 
verkeersveiliger maken van de krui-
sing van het fietspad Spoorlijnpad 
met de Ophelialaan.

Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders Aalsmeer 
stelt een bedrag beschikbaar voor 
de eerste inrichting onderwijsleer-
pakket en meubilair voor de 24e 
groep van de roomskatholieke ba-
sisschool Antonius in Kudelstaart. 

Herontwikkeling slaat aan
Geslaagde start verkoop van 
Drie van Mijnsheerlyckheid
Kudelstaart - De start verkoop 
van ‘De Drie van Mijnsheerlyck-
heid’ die plaatsvond op 17 septem-
ber mag een succes genoemd wor-
den. Geïnteresseerden konden met 
een hoogwerker de lucht in om van 
hun toekomstige uitzicht te genie-
ten. Het betreft dan ook drie (klein-
schalige) woontorens in hartje Ku-
delstaart met een prachtig uitzicht 
over ’t water. 

Proeven van het uitzicht
Het betrof een kleine happening met 
een tent vol belangstellenden, soms 
nog behoorlijk jong, een presenta-
tie van de architect George Polman, 
barista’s (espresso-experts), een 
nagebouwd balkon en een hoog-
werker die de belangstellenden til-
den naar de hoogte van hun nu nog 
fictieve verdieping om alvast van het 
uitzicht te laten proeven. Intermat 
stond er met keukenvoorbeelden, 
de Decorette toonde de juiste vloer-
bedekkingen in verband met de ge-
plande vloerverwarming. 
Circa 200 personen bezochten de 
verkoopmanifestatie. Meer dan 80 
huishoudens lieten zich direct regi-
streren als serieus geïnteresseerde. 
Bovendien zijn meteen al inschrijf-
formulieren ingediend en kwamen 
blij verraste oud-optanten langs 
die nu ze de nieuwe herontwikke-
ling hadden bestudeerd alsnog tot 
inkeer waren gekomen. Een goed 
begin!
 
Aantrekkelijk aanbod 
De drie kleinschalige woontorens 
aan het water omvatten totaal circa 
36 koopappartementen die flexibel 
in te delen zijn. 
Kopers krijgen de vrijheid er twee 
samen te voegen tot één en kunnen 
veelal zelf de oppervlakte en inde-
ling bepalen. Prijzen vanaf 149.500 
euro inclusief complete keuken en 
eigen parkeerplaats en ook de ba-

sisprijzen voor driekamerappar-
tementen liggen nog steeds on-
der de twee ton. Starters kunnen 
er terecht, maar ook wat zeker de 
meer welgestelde mensen verder-
op in hun leven. Op het totale pro-
ject Mijnsheerlyckheid is voor alle 
groepen ruimte gereserveerd, ook 
voor sociale huurders en zorgbe-
hoevende ouderen. Dat de gemeen-
te en de ontwikkelaar hun vertrou-
wen in deze opzet bevestigd zagen, 
mag een opsteker heten voor heel 
Kudelstaart. 
Het betreft de dorpskern die Ku-
delstaart een nieuw aanzicht zal 
helpen geven. Verder geldt hier net 
als overal dat dynamiek en door-
stroming op de woningbouwmarkt 
van levensbelang is voor de vitaliteit 
van een dorp. 

Informatie
Geïnteresseerden voor een koopap-
partement kunnen zich nog tot 27 
september inschrijven. 
Ze kunnen terecht bij de verkopen-
de makelaars: Brockhoff Nieuw-
bouwmakelaars, tel. 020–5437373 
en Drieman Garantiemakelaars, tel. 
0172–460808. 
Voor meer informatie:
www.mijnsheerlyckheid.nl

Aalsmeer - bestuur heeft de fractie 
van het CDA een werkbezoek ge-
bracht aan het Tuinbouwmuseum 
Historische Tuin Aalsmeer. Verleden, 
heden en vooral de toekomst van de 
tuin waren onderwerp van gesprek. 
De afspraak voor het werkbezoek 
was al ruim voor de vakantieperiode 
gemaakt. Aanleiding was de voor-
genomen bezuiniging op de subsi-
die voor de Historische Tuin. Toen 
het College van B&W de bezuiniging 
op de Tuin introk was de druk even 
van de ketel en werd het werkbe-
zoek uitgesteld tot september. Leo 
Bertoen, voorzitter van het bestuur, 
nam de fractie van het CDA mee in 
de ontstaansgeschiedenis van de 
Historische Tuin in 1982. Doelstel-
ling is en was een aantal belangrij-
ke facetten uit de rijke Aalsmeerse 
tuinbouwhistorie te behouden voor 
het nageslacht. De bijzondere mo-
gelijkheid tot het inrichten van de 
Tuin werd gecreëerd door het unie-
ke legaat van de gezusters ‘Dahlia 
Maarse’ waarbij de tuin werd ge-
schonken onder de voorwaarde dat 
daar een historische bestemming 
aan werd gegeven. 

Tachtig vrijwilligers
In de loop der jaren is het bezoe-
kersaantal gestegen van 5.000 naar 
meer dan 10.000 bezoekers per 
jaar. De opening van het veilingge-
bouw en later van de corridor heeft 
een grote impuls gegeven aan de 
bezoekersaantallen. Met 2 perso-
neelsleden en 80 vrijwilligers wordt 
de tuin onderhouden en geëxploi-
teerd. In opdracht van het college 
van B&W wordt gezocht naar mo-
gelijkheden om de aantrekkelijk-
heid van de tuin te vergroten zodat 
de tuin de relatie met het dorpscen-
trum en het water versterkt, eventu-
eel in relatie met horeca op de tuin. 
Gewerkt wordt aan het verbeteren 
van de zichtbaarheid en de toegan-
kelijkheid van de tuin. Een rapport 
van Kunst en Cultuur Noord-Hol-
land doet een aantal aanbevelin-
gen die door het bestuur is omgezet 
in een stappenplan dat aan de wet-
houder is aangeboden. Met belang-
stelling heeft de fractie van het CDA 
kennis genomen van de ontwikke-
lingen op de tuin in relatie met de 
vestiging van horeca op en rond het 
Praamplein. 

CDA in gesprek over 
toekomst historische tuin 

ingezonden
Bewoners Cyclamenstraat niet 
blij met project Zuiderkerk
Bewoners uit de Cyclamenstraat zijn 
helemaal niet blij met het project 
Zuiderkerk. De bedoeling is dat de 
kerk en bijgebouw De Schakel, op 
de hoek Cyclamenstraat, Mensin-
glaan en Hortensialaan, plaats gaan 
maken voor ongeveer 50 apparte-
menten en eengezinswoningen. In 
het gebouw komen units voor met 
name starters. De ingezonden brief 
van de buurtbewoners Cyclamen-
straat: 
Als uitgangspunt van de architect is 
doorzetten van de lijn van Het Twee-
de Huis genomen, in plaats van 
aansluiting te zoeken bij de Horten-
sialaan en de Cyclamenstraat. De 
nieuwbouw botst op de bestaan-
de straatsituatie van beide straten 
zowel qua omvang als hoogte (ja-
ren 50 bouw). Er wordt een blok-
kendoos van 50 meter breed en cir-
ca 10 meter hoog en ruim 20 meter 
diep midden in een woonstraat ge-
plant? Hoe verzin je het. Daarnaast 
op de hoek een groot vierkant ge-
bouw van (5) etages hoog met als 
kers op de taart daar bovenop nog 
een replica van de oude kerktoren 
van circa 8 meter hoog? Tezamen 
dus twee keer zo hoog als de derde 
etage van Het Tweede Huis! En een 
kerktoren? Omdat daar vroeger een 
kerk stond? De mensen in de kerk 
zijn weg, al jaren geleden samenge-
gaan met een andere kerk. Over en 
sluiten dit kerkgebouw. Het terrein 
heeft geen religieuze functie meer 
straks in het nieuwe bestemmings-
plan. Het merendeel van de aanwe-
zige bewoners heeft op de informa-
tieavond 5 september gevraagd om 
parkeervoorzieningen. Omdat het 
nu al te druk in de straat is en het 
straks nog drukker gaat worden met 
geparkeerde auto’s als deze nieuw-
bouwplannen worden gerealiseerd. 
Op het parkeerterrein van de voor-
malige Zuiderkerk staan nu al da-
gelijks gemiddeld 15 auto’s en het 
neemt alleen maar toe. Er is echt 
gebrek aan parkeerruimte. Ook be-
zoekers en personeelsleden van Het 
Tweede Huis parkeren hun auto’s 
vaak in de Cyclamenstraat. De nieu-
we jonge gezinnen, die in de plaats 
van oudere mensen in de Stom-
meerwijk zijn komen wonen, zijn 
vaak tweeverdieners. Zij bezitten 
vaak meerdere auto’s, dus het wordt 
in de toekomst alleen maar druk-
ker. Beide zijden van de straat staan 

al vol met geparkeerde auto’s. Het 
is een tweerichtingsweg, maar om-
dat er aan beide zijden wordt gepar-
keerd, kan er maar 1 auto een be-
paalde richting uitrijden! Voorstel: 
Maak de Cyclamenstraat vanaf de 
Zuiderkerk 1 richtingverkeer en ver-
zorg alternatieve parkeerplaatsen.
Het merendeel van de huidige jon-
gere bewoners wil veilige speelvoor-
zieningen voor het toenemend aan-
tal kinderen in de buurt. Er komen 
ook steeds meer jonge gezinnen in 
de buurt wonen met een groeiend 
aantal kinderen. Zij moeten nu op 
straat spelen tussen de auto’s of zij 
spelen op het parkeerterrein van de 
voormalige Zuiderkerk. Het meren-
deel van de bewoners wil een vei-
lig en toegankelijk park voor de kin-
deren, dan wel een ander speel-
voorziening/mogelijkheid. Maar het 
park is niet verlicht en wordt veel-
al gebruikt door drugsgebruikers of 
dronken gastarbeiders. Daarnaast is 
er geen sociale controle op het park 
mogelijk vanwege de afgesloten-
heid ervan. Niemand zit te wachten 
op deze geplande hoogbouw in een 
woonstraat, zoek lekker een andere 
plek uit! Waar dit project Zuiderkerk 
in de kern om gaat, is dat de vast-
goed projectontwikkelaar Tupla geld 
verdient met dit project, dat is voor 
Tupla het uitgangspunt, het is echt 
geen filantropische instelling. De 
huizenmarkt stagneert in de duur-
dere segmenten, dus luxe appar-
tementen zullen niet of nauwelijks 
verkocht worden. Tupla zoekt daar-
om aansluiting bij wat de gemeente 
Aalsmeer nog wil ontwikkelen of al 
ontwikkeld zou moeten hebben.
Alle varianten zijn nog mogelijk 
wordt gezegd, maar dit voorstel 
van de architect in dienst van Tupla 
staat al wel op de website van de 
gemeente Aalsmeer, ‘als een voor-
stel van de gemeente’. Hoezo al be-
kokstooft? Wij zijn ben hier hele-
maal niet blij mee!

De buurtbewoners: Familie J.L. 
Leeuw, Cyclamenstraat 69; fami-
lie P.H. Eikelenboom, Cyclamen-
straat 67, familie van Vliet, Cycla-
menstraat, familie G Verschue-
ren. Cyclamenstraat 65; familie 
J. Stompedissel, Cyclamenstraat 
63 en familie D. Vink, Cyclamen-
straat 61.
j.leeuw@wanadoo.nl

Schiphol - De Marechaussee heeft 
afgelopen dinsdag op Schiphol een 
38-jarige Nederlander aangehou-
den die nog 41 boetes had open-
staan. Tijdens een verkeerscontrole 
op de vertrekpassage van de lucht-
haven werd de man gecontroleerd 
en bleek dat hij nog gezocht werd 
wegens 41 niet betaalde boetes, 
voornamelijk voor verkeersovertre-
dingen. In totaal stond er nog voor 
meer dan 8.000 euro aan boetes 
open. Omdat hij niet kon betalen, is 
de man vastgezet in een cellencom-
plex op Schiphol.

8.000 Euro aan 
boetes open

Bolletjes hasj 
verwijderd
Schiphol - Marechaussee en Dou-
ane op luchthaven Schiphol heb-
ben een 52-jarige Spanjaard aan-
gehouden op verdenking van 
drugssmokkel. Uit onderzoek bleek 
dat de man via Stavanger, Noorwe-
gen en Kopenhagen, Denemarken 
naar Amsterdam was gevlogen. 
Nadat de man was aangehouden 
en aan rechercheurs van het Schip-
holteam te kennen gaf dat hij zich 
niet lekker voelde, werd hij over-
gebracht naar de medische dienst 
op de luchthaven. Vervolgens werd 
de man vervoerd naar een zieken-
huis in de buurt, waar maar liefst 
87 bolletjes gevuld met hasj ope-
ratief werden verwijderd. De man 
zit vast voor verder onderzoek door 

Tijdens het wekelijkse B&W-overleg 
afgelopen dinsdag 20 september 
hebben burgemeester en wethou-
der besloten hiervoor een bedrag 
van totaal 10.115 euro te reserveren 
en dit ten laste te brengen van het 
investeringsplan 2011.

Meubilair voor Antoniusschool
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Brandon Vijzelaar vierde 
op NK handboogschieten 
Kudelstaart - Brandon Vijzelaar, 
jeugdlid van Handboogvereniging 
Target, is zaterdag 10 september 
vierde geworden op het Nederland 
kampioenschap outdoor schieten in 
de categorie cadet, 14 tot en met 17 
jaar. De wedstrijd werd in Baarschot 
(bij Eindhoven) georganiseerd door 
de Nederlandse handboogbond. 
Brandon was aanwezig met het re-
gioteam Noord-Holland, maar de 
schutters schoten individueel. Ge-
schoten werd op een afstand van 
60 meter, waarbij elke schutter twee 
series van 36 pijlen mocht schieten. 
Brandon wist met zijn 72 pijlen 616 
van de maximale 720 punten te sco-
ren en plaatste zichzelf daarmee in 
de volgende ronde. Helaas moest hij 
daarna in de laatste rondes afhaken, 
omdat zijn medeschutters net ietsje 
sterker waren. Brandon heeft hier-
mee een heel goed resultaat neer-
gezet op nationaal niveau en tevens 

een visitekaartje afgegeven voor zijn 
vereniging in Kudelstaart.

Feestelijke opening nieuwe 
schooljaar De Wegwijzer
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag is 
bij pcbs De Wegwijzer het nieu-
we schooljaar feestelijk van start 
gegaan. Vanaf 17.00 uur liep het 
schoolplein vol met ouders, kinde-
ren en leerkrachten, allen bepakt 
en bezakt met kleden en manden 
gevuld met lekkernijen. Inderdaad, 
een heuse picknick op het school-
plein. Er werd heerlijk gegeten en 
van elkaars meegebrachte brood-
jes, pannenkoeken en andere heer-
lijkheden geproefd. Er werd bijge-
praat over de afgelopen vakantie 
en kennisgemaakt met ‘nieuwe’ ou-

ders en leerkrachten.De kinderen 
vermaakten zich tijdens de pick-
nick met voetballen en andere spel-
letjes. Om 18.15 uur werd het feest-
gevoel vergroot met een open po-
dium onder het motto ‘de Wegwij-
zer got talent’, en dat heeft het! Er 
werd gedanst, gezongen, keyboard 
gespeeld. De feestelijke opening 
werd beëindigd met koffie, thee en 
limonade. Mede dankzij het mooie 
weer, het kleine buitje om een uur 
of 6 even buiten beschouwing ge-
laten, bleef het nog lang onrustig in 
de Hornmeer.

Jeugdhandbalnieuws
Klinkende overwinning B1
Aalsmeer - De tweede wedstrijd 
van het veldseizoen voor de jon-
gens B1 van FIQAS Aalsmeer was 
zondag 18 september een uitwed-
strijd bij Aristos in Amsterdam: al-
tijd een geduchte tegenstander. Het 
werd een klinkende overwinning 
van 35-16. De meiden B van FIQAS 
Aalsmeer moesten zondag ook naar 
Amsterdam. Westsite was de tegen-
stander. De meiden wisten hun on-
geslagen status te behouden door 
met 15-11 te winnen. De jongens 
D2 van FIQAS Aalsmeer moesten 
op zaterdag 17 september al vroeg 

naar Volendam voor een uitwed-
strijd. Het was niet zulk heel lekker 
weer en dus kwam het goed uit dat 
er geen buitenvelden beschikbaar 
waren: er werd in sporthal Opper-
dam gespeeld. Het werd 13-1 voor 
FIQAS Aalsmeer. Ook de D-meiden 
moesten zaterdag afreizen naar het 
dorp van de Tolletjes, Veermanne-
tjes, Smitjes en Steurtjes! Aalsmeer 
en Volendam begonnen bijzonder 
fel aan de wedstrijd. Het werd geen 
overwinning voor de D-meiden. He-
laas was Volendam een maatje ster-
ker en won met 6-1. 

Zwemvereniging Oceanus
Dennis, Lianne en Jane 
op nationale Speedo dag 
Aalsmeer - Dennis Weening, Li-
anne Bouwmeester en Jane Som-
meling waren de drie afgevaardig-
den van zwemvereniging Oceanus 
bij de nationale Speedo dag, die 
op zaterdag 17 september in Arn-
hem werd gehouden. Dennis, Lian-
ne en Jane classificeerden zich tij-
dens het zwemseizoen 2010/2011 
bij de dertig beste zwemmers en 
zwemsters van Nederland op al-
le zwemnummers tijdens de Spee-
do wedstrijden. Voor de zwemmers 
en zwemsters stond de dag in het 
teken van kennismakingsspelle-
tjes, landtraining, een ontmoeting 
met topsporter Stefan de Die (EK 
zwemmer) en natuurlijk het hoog-
tepunt van de dag een zwemcli-
nic met de topzwemmers Robert 
en Bastiaan Lijesen. Robert Lijesen 
heeft deelgenomen aan de Olym-
pische Spelen van 2008 in Peking 
en zijn broer Bastiaan heeft prach-

tige zwemprestaties laten zien tij-
dens de WK zwemmen in Shang-
hai. De kinderen werden ingedeeld 
in leeftijdsgroepen variërend van 8 
en 9 jaar tot en met 11 jaar en ge-
durende de dag werden verschil-
lende onderdelen doorlopen. Ook 
voor de trainers en ouders was een 
programma gemaakt waarbij voor 
de trainers een clinic ‘essentie van 
het trainersvak’ en de ‘didactiek bij 
zwemmers’ gevolgd kon worden. 
Voor de ouders waren er clinics 
over ‘de rol van ouders’ en ‘voe-
ding bij kinderen’. Uiteraard kon-
den de trainers en ouders tijdens 
de zwemclinic bij de kinderen kij-
ken. Na een lange maar zeer ener-
verende dag gingen Dennis, Lianne 
en Jane weer naar huis met zwem-
technische aanwijzingen, een aan-
denken van de KNZB en natuurlijk 
de gebruikelijke handtekeningen 
van de trainers.

Opening met diverse activiteiten
Open Hof Kerk houdt een 
kleurwedstrijd voor jeugd
Aalsmeer - Op zondag 2 oktober 
wordt de Open Hof Kerk na een 
verbouwing van zeven maanden 
door haar gemeente weer in ge-
bruik genomen. Er zijn allerlei ac-
tiviteiten gepland. Eén daarvan is 
voor de jeugd. Voor kinderen, die 
de basisschool bezoeken, wordt 
een kleurwedstrijd georganiseerd. 
Ieder kind, die de plaat inkleurt en 
inlevert in de brievenbus bij Sport-

laan 86 ontvangt later een leuke 
verrassing. Er zijn leuke prijzen te 
winnen in drie categorieën. 
De prijzen worden uitgereikt tij-
dens de spelletjesmiddag van za-
terdag 8 oktober om 15.30 uur. De 
kleurplaat is te downloaden via de 
site www.pgaalsmeer.nl en ligt mis-
schien ook nog wel in de biblio-
theek. De kleurplaten inleveren kan 
tot en met 1 oktober.

Aalsmeer - De KCA workshop feesthoeden maken in de tuin van het oude 
Raadhuis, eindigde zoals verwacht in een uitbundig feestelijke catwalk. Van 
karton, stof, veren, plasticbloemen en klimop uit de tuin maakten 35 kinderen 
een originele hoed. De professionele begeleiders waren laaiend enthousiast 
over zoveel verfijning en creativiteit. De foto’s van de kinderen met hun hoe-
den zijn vanaf aanstaande zaterdag 24 september te zien en te koop op de 
kinderkunstzolder in de Dorpsstraat. Annefie van Itterzon

Foto’s vanaf zaterdag te koop
Feesthoeden van klimop 
en (kunst)bloemen

Nog enkele plaatsen vrij voor 
Jeugdschaatsen Aalsmeer
Aalsmeer - Het Jeugdschaat-
sen Aalsmeer heeft nog een aan-
tal plaatsen vrij voor de bussen van 
zaterdagochtend. De kinderen van 
7 tot 11 jaar krijgen twintig zater-
dagochtenden les op de Jaap Eden-
baan in Amsterdam. De eerste les 
is op 15 oktober en het schaatsen 
duurt tot en met begin maart. Het is 
de bedoeling dat de kinderen spe-
lenderwijs het langebaanschaatsen 
onder de knie krijgen. Aan het ein-
de van het seizoen hebben zij een 
KNSB-diploma verdiend. Er wordt 

iedere zaterdag een uur les gegeven 
door vaste begeleiders in groepjes 
die op niveau worden ingedeeld. In 
Aalsmeer zijn vier opstapplaatsen 
voor de twee bussen, die om onge-
veer 8.30 uur vertrekken en om on-
geveer 11.30 uur weer terug zijn in 
Aalsmeer. Overige informatie staat 
op de website www.jeugdschaatse-
naalsmeer.nl. E
r zijn nog enkele plaatsen vrij. Inlich-
tingen bij Marijke Maarse, tel.0297-
325635 of marijke-maarse@hotmail.
com.

Nieuwe leden welkom
Zegelkids in Parochiehuis
Aalsmeer - Op vrijdag 23 sep-
tember wordt de eerste postzege-
lavond van dit seizoen voor de Ze-
gelkids gehouden. De bijeenkomst 
is zoals gewoonlijk in Het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat 6 en 
is van 19.00 tot 20.30 uur. Ingang 
achterom. Deze avond wordt door 
een jeugdleidster het een en ander 
verteld over de verschillende soor-
ten zegels. Neem je ruilboek, pin-
cet, loep en catalogus mee. Voor 
de jeugd is er ook elke maand een 
jeugdpuzzel met maximaal 10 vra-
gen waar punten mee verdiend 
kunnen worden. Als er verder nog 
tijd over is kan nog lekker even 
gesnuffeld worden in die giganti-
sche grote bak vol zegels. Pret ma-
ken met postzegels. Nieuwsgierig? 
Kom dan ook. 
Willen je ouders meer informatie, 
dan kunnen zij contact opnemen 
met Ellie via 361819 of Saskia via 
569660. Voor meer informatie kan 

ook de site www.postzegelvereni-
gingaalsmeer.nl bekeken worden.

Activiteiten bij 
Binding Oost
Aalsmeer - Gelukkig weten de tie-
ners Binding Oost ook na de zomer-
vakantie weer te vinden. De kalender 
van september is online en de aan-
meldingen stromen weer binnen. Zo 
is er deze maand voor het eerst een 
12+-night met een spannende film op 
vrijdag 30 september. Maar ook het 
kinderkook café en de knutselmidda-
gen beginnen weer vol te raken. Dus 
snel aanmelden, is een aanrader en 
dit kan bij eveline@debinding.nl. Kijk 
op de site www.debinding.nl voor het 
gehele aanbod. Binding Oost is be-
doeld voor tieners uit Aalsmeer Oost 
in de leeftijd van 10 tot en met 15 jaar.

Startfeest op de Graankorrel
Aalsmeer - Inmiddels zitten 
de kinderen van basisschool de 
Graankorrel al weer bijna drie we-
ken op school. Afgelopen vrijdag 
16 september hebben de kinderen, 
ouders en leerkrachten het school-
jaar officieel ingeluid met een start-
feest. Van 17.00 uur tot 20.30 uur 
was er van alles te doen in en 
buiten de school. Zo was er een 
springkussen, konden de kinderen 
lekker kleuren of een filmpje kijken 

in een lokaal. En natuurlijk kon er 
ook lekker gedanst worden in de 
disco, waar een echte dj de muziek 
draaide. Feestelijk waren vooral de 
laserbrillen en knipperende figuur-
tjes die mooi licht gaven tijdens de 
disco. Tussendoor kon iedereen 
genieten van een lekker broodje 
worst, hamburger, saté en taart of 
ijs toe. Het was een zeer geslaag-
de avond en zeker voor herhaling 
vatbaar! 

Jongensavond op Binding Zolder
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag 
heeft een groepje tieners gekeken 
naar de film ‘Knetter’ op de Binding 
Zolder. Beneden in het lokaal ke-
ken ze op groot scherm naar deze 
grappige film. Op heerlijke banken 
met popcorn en limonade. De film 
ging over een meisje met een tikkel-
tje gekke moeder die haar uiteinde-
lijk een olifant cadeau gaf. Na afloop 
was er nog even tijd om een kussen-
gevecht te houden of op Internet te 
gaan en een aantal meiden maak-

te een prachtige cartoontekening. 
Wie ook wel een keer naar de Zol-
der wil komen: Een gevarieerd pro-
gramma wordt komend seizoen ge-
presenteerd, zoals zangworkshop, 
kookcafé, skeeleravond, kalender-
blok maken, zoldercafé. Aanstaande 
vrijdag 23 september is er een jon-
gensavond. De groep gaat met sol-
deerbouten hout bewerken. Voor 
meer informatie over de activiteiten 
bij stichting de Binding kan de web-
site bezocht worden.
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Target op schot op Terschelling
Kudelstaart - In het afgelopen 
weekend van 10 en 11 septem-
ber zijn vier leden van handboog-
vereniging Target vertrokken naar 
Terschelling voor een zogenaam-
de 3D wedstrijd. Dit is een wed-
strijd in de open lucht met 30 doe-
len die lukraak in de bossen en op 
de heide opgesteld zijn. De doelen 
bestaan uit rubberen dieren, zoals 
wilde zwijnen, herten en zelfs be-
ren. De bedoeling is dat de schutter 
zonder richtmiddelen, dus met een 
traditionele boog, de doelen pro-

beert te raken in de buurt van het 
hart, de zogenaamde kill-zone. Lukt 
dit niet met de eerste pijl dan heeft 
de schutter nog twee kansen, ech-
ter deze leveren dan minder punten 
op. Frank de Haan, een topschut-
ter in deze discipline, wist de eer-
ste plaats te behalen en Jos van het 
Schip (normaliter een compound-
schutter) wist zich als tweede te 
klasseren. Na Texel is men nu ook 
op Terschelling op de hoogte van de 
kwaliteiten van de handboogschut-
ters uit Kudelstaart. 

Jos van het Schip in actie.

Voetbal zaterdag
Aalsmeer tegen AFC onbeslist 
Aalsmeer - Dat een 0–0 niet al-
tijd aan de trainers ligt was duidelijk 
zichtbaar zaterdag in de wedstrijd 
VVAalsmeer tegen AFC. Aalsmeer 
was de eerste 35 minuten meer aan 
de bal met enkele kansjes en in de 
tweede helft was het AFC dat de bo-
ventoon voerde. Het verzorgde spel 
strandde meestal voor het 16-meter 
gebied. Na afloop was Aalsmeer te-
vreden met het ene punt, want meer 
was er deze middag niet te halen 
aan de Dreef. Met de licht gebles-
seerde Calvin Koster op de bank 
zocht Aalsmeer de aanval. Een vrije 
trap van Burak Sitil in de 2e mi-
nuut werd ternauwernood door Ste-
fan van Slooten tot corner verwerkt. 
Een aanval van AFC in de 4e minuut 
werd niet slim door Sergio Pregers 

onderbroken, wat hem geel oplever-
de. De vrije trap bracht geen gevaar 
op voor Sander Bakker. Het was een 
echt middenveldspel en het talrijke 
publiek wachtte dan ook steeds op 
de voortzetting van het spel. De bei-
de verdedigingen staken daar con-
stant een stokje voor. Een combi-
natie in de 9e minuut tussen Salih 
Yildiz en Thomas Harte werd door 
laatstgenoemde in de handen van 
de keeper geschoten. AFC moest 
het meer van de counters hebben 
en vooral Soufian Abdeslam maakte 
Harmen Colijn het leven zuur. Later 
pakte Jeffrey Blikslager deze spe-
ler over en damde zo het gevaar in. 
De beste kans kreeg Salih Yildiz in 
de 24e minuut. Hij rushte langs drie 
man. Voor keeper Peter van der Lin- Klaverjassen bij 

Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 26 sep-
tember staat klaverjassen en jo-
keren weer op het programma bij 
buurtvereniging Allen Weerbaar. Er 
wordt gekaart in ‘t Middelpunt in de 
Wilhelminastraat vanaf 20.00 uur. 
Kaartliefhebbers worden verzocht 
om 19.45 uur aanwezig te zijn. Het 
klaverjassen tijdens de vorige speel-
avond is gewonnen door mevrouw 
Bekkers met 5422 punten. Mevrouw 
J. de Vries was de beste jokeraar 
met 136 punten.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Tim van de Poel wint eerste 
speelavond Poel’s Eye
Kudelstaart- Afgelopen vrijdag 
was alweer de eerste speelavond 
van het nieuwe seizoen, een mijl-
paal in de dart geschiedenis van Ku-
delstaart. Het is alweer 10 jaar gele-
den toen er voor het allereerst een 
darttoernooi werd georganiseerd in 
het dorpshuis. De sfeer is nog al-
tijd net zo gezellig als toen, maar op 
dartgebied is er vrij veel veranderd. 
Toen der tijd had je alleen nog maar 
een winaars en een verliezers ronde, 
als je na de poule verloor dan was 
het meteen over. Door twee seizoe-
nen geleden het speelschema aan 
te passen werd het mogelijk om ie-
dereen meer te laten gooien waar-
door je na de poule nog altijd mini-
maal twee wedstrijden speelt. Door-
dat het speelschema zelfs zodanig 
aan te passen is het voor iedereen 
ook mogelijk om op je eigen niveau 
terecht te komen wat de kans op 
een overwinning groter maakt. Dit 
jaar is wederom een kleine aanpas-
sing gedaan om het voor iedereen 
nog makkelijk te maken, met nog 
meer dartplezier en nog meer kans 
verder door te stromen richting de 
finales. Gestart wordt in een poule-
fase van vier personen. De nummers 
1 en 2 komen terecht in de A-ron-
de en de nummers 3 en 4 komen te-
recht in de B-ronde. Win je de eer-
ste partij na de poule dan behoor je 
officieel tot A-winnaars ronde. Heb 
je de eerste wedstrijd na de poule 
verloren dan behoor je officieel toe 
A-verliezers ronde, een niveautje 
lager dan de ander. Ditzelfde geld 
voor de B-ronde. Zo zijn er vier ver-
schillende rondes, vier verschillen-
de niveaus, vier verschillende fina-
les en vier verschillende winaars. In 
de A-winaars ronde was het Davey 
Monsees die iedereen het mees-
te opviel. Door na de poulefase on-
der andere van René Verhoeven, 
Tim maas en Eric Jan Geelkerken 
te winnen, werd hij voor het eerst in 
zijn Poel’s Eye carrière de grote fi-
nalist van de avond. Niemand min-
der dan Tim van de Poel stond te-
genover hem. Ook hij had een reeks 
sterke overwinningen behaald te-
gen onder andere Jan Bruinsma, 
Floortje van Zanten en René Kruit. 
Na een zinderende strijd tussen de 
twee jongste, maar sterkste, spelers 
van de avond was het Tim van de 
Poel die een overwinning binnen-

sleepte waarmee hij direct de num-
mer één positie te pakken heeft op 
de ranglijst. In de B-winnaars ron-
de werd het een Kwakels onderons-
je tussen Joost Roos en Ilona Bak. 
Ilona stond eerder op de avond al 
in de spotlights. Dat deed ze door 
als aller eerste Poel’s Eye-ganger te 
worden uitgeloot voor het beoefe-
nen van de Triple pot, een spel hele-
maal overgevlogen vanuit Chicago. 
Elke speelavond is er namelijk één 
persoon die word geselecteerd voor 
deze waanzinnige dart ervaring. Het 
werd uiteindelijk een spannende fi-
nale tussen Ilona en Joost en uitein-
delijk was het Joost Roos die er met 
de prijs vandoor ging. In de A-ver-
liezers ronde stonden Huib Gootjes 
en Peter van de Laarse tegenover 
elkaar. Peter, die in zijn weg naar 
de finale Mike Miltenburg, Arnold 
Sluijs en Gerard Bak versloeg, kwam 
net te kort tegen Huib die weer op 
zijn weg Piet van Overbrugge, Tjit-
te Miedema en Michel van Galen 
afstopte. David Fliers werd de vier-
de winnaar van de avond, dit deed 
hij door de finale te winnen van 
Rick Fransen in de B-verliezers ron-
de. Ook was er nog een hoogste fi-
nish, wel twee maal gegooid deze 
avond. De één door Rob Braam en 
nog geen twee minuten later de an-
der door Gerard Bak, een 147 finish. 
Al met al was het weer prima te ver-
toeven in het Dorpshuis. 

Open Kudelstaart
Op zaterdag op 1 oktober is het 
weer tijd voor het negende Open 
Kudelstaart. Tot nu toe is er nog nie-
mand die dit prestigieuze toernooi 
twee maal op zijn naam heeft kun-
nen schrijven en het valt dan ook 
niet uit te sluiten dat dit jaar weder-
om een nieuwe kampioen de jaar-
lijkse wisselbeker in ontvangst mag 
nemen. De open Kudelstaart telt 
niet mee voor het ranking systeem 
en telt ook niet meer voor de suc-
cesvolle Mysterie Out en The Triple 
Pot. Poel’s Eye is geen besloten club 
en is toegankelijk voor iedereen die 
wil komen darten. 
Kan je helaas niet aanwezig zijn bij 
de Open Kudelstaart dan is op vrij-
dag 14 oktober de tweede regulie-
re speelavond. Voor meer informatie 
kan altijd gekeken worden op www.
poelseye.nl.

Klaverjasseizoen 
start bij VZOD
Kudelstaart - Vanaf vrijdag 23 sep-
tember begint bij VZOD het klaver-
jasseizoen weer. Om 19.30 uur is ie-
dereen weer welkom in de kantine 
aan de Wim Kan Dreef 2. Om 20.00 
uur gaat klaverjassen echt begin-
nen. Belangstellenden zijn van har-
te welkom om deel te nemen aan 
de klaverjascompetitie. Zowel be-
staande leden als nieuwe klaverjas-
liefhebbers worden uitgenodigd een 
kaartje te komen leggen. 

Voetbalwedstrijd tegen Diemen
RKAV zwaar teleurgesteld!
Aalsmeer - Er is een gezegde, als 
je eenmaal in de hoek zit waar de 
klappen vallen is het zeer moeilijk 
om daar uit te komen. Met dit pro-
bleem worstelt RKAV op het ogen-
blik. In een wedstrijd waar Diemen 
veel en veel beter was, werd RKAV 
opnieuw de verliezer. 

Het was een wedstrijd waarin heel 
veel mis ging. Veel mislukte combi-
naties, ballen werden in het wilde 
weg geschoten, de spelers wisten er 
geen raad mee. RKAV kwam wel in 
zevende minuut op voorsprong, een 
toegekende strafschop werd door 
Eric Jansen benut: 0-1. Voorlopig 
niets aan de hand. Maar met een 
mooie uitgevoerde aanval kwam 
Diemen langszij in de dertiende mi-
nuut: 1-1. RKAV probeerde het tij 
nog te keren, maar moest toch toe-
zien dat Diemen meer en meer het 
heft in handen nam. Voor de rust 
was het toch de thuisploeg die op 
voorsprong kwam, de razendsnel-
le buitenspelers van Diemen wa-
ren het die constant voor alarmfase 
hoog zorgden. RKAV had er totaal 
geen fat op. Met 2-1 werd de rust 

ingegaan. Het was geen onover-
komende achterstand voor RKAV, 
met een beetje geluk en 100 pro-
cent inzet zat het gelijk spel er wel 
in. De gelijkmaker kwam en wel in 
de zestigste minuut, door Mischon 
Bukuklar: 2-2. Deze stand zou lang 
op het scorebord blijven staan. Tot 
RKAV weer in de fase van grote fou-
ten kwam en Diemen daar dankbaar 
gebruik van maakte. In de tachtig-
ste minuut werd het 3-2, een paar 
minuten later zelfs 4-2. RKAV moest 
zwaar teleurgesteld en met lege 
handen richting huiswaarts. De on-
derste plaats, dat is lang geleden! 
Komende zondag speelt RKAV thuis 
in de Beethovenlaan tegen Portugal 
Amsterdam, aanvang 14.00 uur.

Theo Nagtegaal

Speelavond bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - De puntenreeks van 
5000 is ook deze week niet door-
broken bij de kaarters van buurt-
vereniging Hornmeer. In een zeer 
goed gevulde zaal kwamen wel en-
kele zeer hoge uitslagen naar bo-
ven. De winnaars, Siem Burgers en 
Floor van Engelen, behaalden liefst 
met 5524 punten. Op twee zijn Ies 
Huijkman en Wil Piet geëindigd met 
5453 punten en op drie Piet van 
Zuiverden en Bep van Netten met 
5257 punten. De poedelprijs is uit-
gereikt aan Marco van de Jagt en 
Theo Nagtegaal met 3156 punten. 
In tegenstelling tot de groep klaver-
jassers, is het aantal liefhebbers van 
jokeren klein bij de buurtvereniging. 
Er is plaats, u/jij bent welkom. Aan-
staande vrijdag 23 september staat 
weer een ‘gewone’ kaartavond op 
het programma. Aanvang 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur. Plaats 
van samenkomst is het buurthuis in 
de Roerdomplaan 3.

Zaterdag 24 september

AALSMEER
Opperdoes 1 - Aalsmeer 1 14.30 u
AFC 2 - Aalsmeer 2 14.45 u
Woudenberg 2 - Aalsmeer 3 12.00 u

R.K.A.V.
Meisjes
Hertha MA.1 - RKAV MA.1 14.30 u

Jong aalsmeer united
Junioren.
J.A.United A1 - Olympia Haarlem A1 11.30 u
Hoofddorp B2 - J.A.United B1 14.30 u
J.A.United B2 – UNO B2 12.30 u
Argon C2 - J.A.United C1 10.15 u
J.A.United C2 – Amstelveen C2 12.30 u
ADO’20 C3 - J.A.United C3 13.00 u
DSS C5 - J.A.United C4 12.30 u

Pupillen
Zaanlandia D1 - J.A.United D1 8.45 u
Legm.vogels D2 - J.A.United D2 9.00 u
Pancratius D3 - J.A.United D3 11.15 u
J.A.United D4 – Roda’23 D5 11.15 u
J.A.United D5 – Ouderkerk D6 11.15 u
J.A.United E1 – KDO E1 11.00 u
Roda’23 E7 - J.A.United E2 10.15 u
Ouderkerk E4 - J.A.United E3  10.00 u
J.A.United E4 – Ouderkerk E5  9.30 u
J.A.United E5 – RKDES E4  9.30 u
Amstelveen E3 - J.A.United E6 10.15 u
J.A.United E7 – RKDES E5 11.00 u
Ouderkerk E8 - J.A.United E8 11.15 u
AFC E 18 - J.A.United E9 10.30 u
CSW E9 - J.A.United E10  9.40 u
VVC F1 - J.A.United F1 10.00 u
J.A.United F2 – Ouderkerk F2  9.00 u
J.A.United F3 – Pancratius F2  9.00 u
KDO F2 - J.A.United F4 12.00 u
Roda’23 F5 - J.A.United F5 11.30 u
RKDES F3 - J.A.United F6 11.00 u
J.A.United F7 – Hillegom F6  9.00 u
DSS F15 - J.A.United F8 11.30 u
J.A.United F9 – UNO F8   9.00 u
J.A.United F10 – Concordia F6  9.00 u

Meisjes
J.A.United MB.1 – Buitenboys MB.2 12.30 u
Hoofddorp MC.1 - J.A.United MC.1 11.30 u
KDO MC.1 - J.A.United MC.2 12.30 u
Roda’23MD.1 - J.A.United MD.1 11.30 u

R.K.D.E.S.
Junioren
RKDES A2 – SCW A2 17.00 u

Pupillen
RKDES D2 – VVC D2 9.30 u
Overbos D7 – RKDES D3 11.00 u
Buitenveldert E3 – RKDES E1 10.15 u
AFC E4 – RKDES E2 9.00 u
J.A.United E5 – RKDES E4 9.30 u
J.A.United E7 – RKDES E5 11.00 u
RKDES E6 – Ouderkerk E9 9.30 u
RKDES E7 – AFC E16 11.00 u
RKDES E8 – AFC E 17 9.30 u
Abcoude F2 – RKDES F1 9.30 u

Pancratius F1 – RKDES F2 10.00 u
RKDES F3 – J.A.United F6 11.00 u
RKDES F4 – Abcoude F4 9.30 u
RKDES F6 – Abcoude F8 9.30 u
TABA F3 – RKDES F7 9.00 u
Abcoude F7 – RKDES F8 11.00 u
TABA F6 – RKDES F9  .00 u

Dames + meisjes
RKDES DA.1 – KDO DA.1 13.00 u
Ouderkerk DA.1 – RKDES DA.2 14.30 u
RKDES MB.1 – Roda’23 MB.1 11.00 u
SCW NC.1 – RKDES MC.1 11.30 u
RKDES MD.1 – Legm.vogels MD.1 9.30 u

S.C.W.
SCW 1 – VVC 1 14.30 u
Arsenal 2 - SCW 2 12.00 u
SCW 4 – RKAVIC 4 12.00 u
SCW Vet.1 – Amstelveen Vet.1 14.30 u
AFC Vet.2 - SCW Vet.2 14.45 u

Junioren
NVC A1 - SCW A1 14.45 u
RKDES A2 - SCW A2 17.00 u
Zandvoort B1 - SCW B1 12.00 u
RKAVIC C1 - SCW C1 11.30 u
SCW C2 – CSW C2 10.15 u

Pupillen
SCW D2 – DIOS D2 10.15 u
Sp.Martinus E3 - SCW E1 11.45 u
SCW E2 – Sp.Martinus E4 9.00 u
Ouderkerk E 10 - SCW E3 10.00 u
SCW F2 – Zandvoort F5 9.00 u
SCW F3 – Concordia F5 9.00 u

Dames + meisjes
Muiden DA.1 - SCW DA.1 14.00 u
SCW MC.1 – RKDES MC.1 11.30 u
SCW MD.1 – Zwanenb MD.1  9.00 u
Buitenvel ME.1 - SCW ME.1 9.15 u

Zondag 25 september

R.K.A.V.
RKAV 1 – Potugal A’dam 1 14.00 u
Swift 3 - RKAV 2 12.00 u

Dames 
RKAV DA.1 – FIT DA.2 11.30 u

R.K.D.E.S.
DCG 1 - RKDES 1 14.00 u
HBC 2 - RKDES 2 11.00 u
Sloterdijk 2 - RKDES 3 12.00 u
RKDES 4 – Swift 4 12.00 u

Junioren
RKDES A1 – Diemen A2 12.00 u
RKDES A2 – SCW A2 (Zat) 17.00 u
Pancratius B1 - RKDES B1 11.30 u
RKDES C1 – Diemen C2 10.00 u
RKDES C2 – Roda’23 C2 12.00 u
Roda’23 C3 – RKDES C3 10.00 u

Jong aalsmeer united
Junioren
Legm.vog A2(zon)-J.A.Un A2 12.00 u

Wedstrijden veldvoetbal

Competitie van start, elftal nog incompleet

RKAV is op zoek naar 
spelers voor seniorenelftal
Aalsmeer - 18 cursief: C24: 
Aalsmeer - De nieuwe competitie 
is van start gegaan, de eerste wed-
strijden zijn reeds gespeeld, maar 
het elftal van RKAV 6 is nog steeds 
niet compleet. De negen spelers van 
RKAV 6 willen graag doorgaan met 
het spelen van hun wedstrijd op 
zondag, maar om elke week met te 
weinig spelers in het veld te staan, 
is niet een heel seizoen vol te hou-
den. Wie o wie helpt dit enthousi-
aste elftal uit de brand? Welke en-
thousiaste heren tussen de 25 en 45 
jaar vinden het leuk om op zondag-
ochtend een wedstrijdje te spelen 

samen met de spelers van RKAV 6? 
Om de conditie op peil te brengen 
en te houden, maar ook voor de 
saamhorigheid wordt er elke don-
derdagavond om 20.00 uur getraind 
op het complex aan de Beethoven-
laan 120. Interesse of meer informa-
tie over RKAV? Kijk dan op de web-
site www.rkav.nl of neem contact 
op met de heer P. Melman, tel. 06-
53336118.

Uiteraard mag ook een keer een 
kijkje genomen worden bij de trai-
ning op donderdagavond, gelijk 
meedoen is ook mogelijk.

den was hij de weg kwijt en de kans 
was verkeken. Een kans voor AFC in 
de 30e minuut werd teniet gedaan 
door Thomas Heemskerk en Gijs 
Roodbeen van AFC. Beiden spron-
gen naar de bal, maar raakten el-
kaar in plaats van de bal, die achter 
ging. Met 0–0 gingen beide ploegen 
rusten en lag alles nog open. De 
eerste kans in de tweede helft was 
voor Aalsmeer in de 46e minuut. Pe-
ter Neuvel kwam het iets te kort na 
een voorzet van Vincent Krabben-
dam om de 1–0 te scoren. Het bleek 
voor Aalsmeer ook de laatste kans 
deze middag, want AFC werd ster-
ker en nam het middenveld in be-
zit. Vooral Stefan van Slooten en de 
opkomende Sandro Piqué en Louis 
Stam waren sterk aan de bal. Het 
strandde steeds op het goede ver-
dedigingsblok van Aalsmeer. Veel 
ballen kreeg Sander Bakker dan 
ook niet te verwerken. 62e minuut: 
Wissel Calvin Koster voor Salih Yil-
diz. Toen sloeg de regen toe en werd 

het opeens anders. Veel vallen en 
glijden. In het veld bleef het sportief 
en de goed leidende scheidsrech-
ter Stein had niet de minste moei-
te met beide elftallen. Sander Bak-
ker voorkwam een doelpunt in de 
64e minuut op een inzet van Tho-
mas Heemskerk. AFC werd sterker 
en Aalsmeer moest terug. Calvin 
Koster stond soms moederziel al-
leen tegen drie man op de midden-
stip en was kansloos. 65e minuut: 
Wissel Tim Millenaar voor Mitch van 
Geldorp. Het spekgladde veld eiste 
van beide elftallen het uiterste, wat 
ook te zien was aan de kwaliteit van 
het voetbal. 75e minuut: Wissel Lu-
cien Fraenk voor Dirk Jan v.d. Meer. 

De laatste minuten waren voor AFC, 
maar zij waren ook onmachtig om te 
scoren. Aalsmeer speelt zaterdag 24 
september uit tegen Opperdoes. Lo-
catie: Sportpark Opperdoes, Sport-
laan 2 in Opperdoes. Jack van Muij-
den

Handbal Eerste Divisie
Dames FIQAS te sterk 
voor nieuwkomer PSV
Aalsmeer - De dames van FIQAS 
Aalsmeer hebben ook hun twee-
de competitiewedstrijd in de Eer-
ste Divisie winnend afgesloten; te-
gen nieuwkomer PSV werden nét 
de 40 doelpunten niet gehaald, 
maar de 39-25 overwinning mocht 
er evengoed zijn. Vanaf het begin 
was al duidelijk dat FIQAS Aalsmeer 
de betere ploeg was. Er werd – on-
der aanvoering van de sterke op-
bouw met Teuntje Schaefers, Yessi-
ca v.d. Kroon en Alyssa Alling – ge-
concentreerd en in een hoog tem-
po gespeeld. Dat leverde na tien mi-
nuten al een 8-3 voorsprong op. De 
dekking was bijzonder alert en dus 
kon de bal regelmatig slim worden 
onderschept, met een snelle break 
out als gevolg (Robin Kenter). Na 
zeventien minuten was de marge 
al opgelopen tot acht: 12-4. Teun-
tje Schaefers dirigeerde de ploeg en 
zette de lijnen uit, waardoor Yessi-
ca v.d. Kroon vaak in scoringspositie 
kwam en Alyssa Allings was sterk 
én snel in de individuele actie. Bo-
vendien stopte Michelle Attema me-

nige bal. Het leverde de Aalsmeerse 
dames een comfortabele 21-8 voor-
sprong op bij rust. Na rust kregen 
ook anderen speeltijd en werd het 
spel wat rommeliger. Al konden de 
aanvalsters nog steeds vrij makke-
lijk door de PSV-dekking heen ko-
men en was het ene doelpunt nog 
fraaier dan het andere. De mooi-
ste kwam op naam van Teuntje 
Schaefers die zag dat de keepster 
van PSV iets te ver voor haar doel 
stond en vanaf eigen helft scoor-
de ‘over de hele’! Het was toen al 
28-13. Het maximale verschil werd 
na een minuut of tien in de twee-
de helft zelfs zeventien: 30-13, nu 
na een mooie actie aan de cirkel 
van Priscilla Bergman op aange-
ven van Eva Overbeek (terug in de 
selectie) en een break out van Ro-
sa Schaefers. De kracht van dit ver-
nieuwde team is de afwisseling, de 
snelheid en gretigheid waarmee ge-
speeld wordt. Maar dat de concen-
tratie bij een zo grote voorsprong 
even iets minder werd, was niet zo 
vreemd: de Aalsmeerse verdediging 

gaf nu even iets meer ruimte weg en 
was niet aldoor helemaal bij de les. 
En hoewel de winst nooit in gevaar 
kwam, kon de ploeg uit Eindhoven 
het verschil wel iets verkleinen: 35-
24. Maar met nog vijf minuten op de 
klok herpakte FIQAS Aalsmeer zich 
en gaf nog een keer gas, zodat er 
uiteindelijk een 39-25 eindstand op 

het bord kwam. Nét de 40 niet ge-
haald, maar door deze ruime zege 
staan de Aalsmeerse dames inmid-
dels wel, samen met Bevo en Fore-
holte, aan kop in de Eerste Divisie. 
Aanstaande zaterdag 24 september 
spelen de dames uit bij Internos, dat 
gelijkspeelde tegen Olympia. 
Foto: Don Ran.
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Herstructurering van de Burgemeester Kasteleinweg en omgeving.

“Woningen worden

“We gaan nu

per stuk gebouwd” 

echt vaart maken” 
“Zoals u ongetwijfeld weet, werkt de Provincie Noord-Holland 
sinds 2006 hard aan de omlegging van de N201. Het door-
gaande verkeer zal straks niet meer ons dorp doorkruisen, 
maar wordt omgeleid via deze nieuwe weg. Voor Aalsmeer 
betekent de omlegging van de N201 dat we de Burgemeester 
Kasteleinweg kunnen ‘afwaarderen’. Geen vierbaansweg meer, 
maar een tweebaansweg met een busbaan voor Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer. 

“De samenwerking tussen Gemeente Aalsmeer en Bohemen B.V. maakt 
het mogelijk om de woningen binnen De Tuinen van Aalsmeer op 
de huidige woningmarkt af te stemmen. Bohemen heeft een unieke 
werkwijze waarmee de woningen aan de Spoorlaan voor elke koper 
per stuk wordt gebouwd. De kopers hoeven dus niet wachten tot een 
groot deel van de andere woningen verkocht zijn. 

Maar de omlegging van de N201 biedt Aalsmeer meer kansen. Zo kunnen we van Aalsmeer 
straks weer één dorp maken. We willen de twee helften van Aalsmeer aan elkaar verbinden en 
oude dorpsstructuren en dwarsverbanden, zoals bij de Ophelialaan en de Zwarteweg, herstel-
len. De leefbaarheid in de gemeente zal hierdoor enorm worden verbeterd. 
Achter de schermen werkt Gemeente Aalsmeer al jaren aan plannen voor de herstructurering 
van dit gebied. Onder de naam ‘De Tuinen van Aalsmeer’ werken we aan plannen voor woning-
bouw en ruimte voor water en groen. In het vrijgekomen gebied zal Ontwikkelingsbedrijf &2=1 
tussen de 300 en 350 gevarieerde woningen ontwikkelen. Deze woningen worden gerealiseerd 
binnen verschillende deelgebieden, zoals ‘Polderzoom’, ‘Spoorlaan’ en ‘Zwarteweg’. Deze deel-
gebieden kennen elk een apart planproces inclusief informatieavonden, mogelijkheden voor 
inspraak et cetera. 
Verder zal een nieuwe weg worden aangelegd, de Noordvork, die in de toekomst zal worden 
omgedoopt tot Nieuwe Aalsmeerderlaan. Deze weg zal een belangrijke schakel vormen in de 
toekomstige verkeersstructuur van Aalsmeer en garandeert straks goede bereikbaarheid van 
alle delen van Aalsmeer. 
Kortom, er staat enorm veel op stapel. En dat zal binnenkort ook zichtbaar worden, want be-
gin 2012 zal de eerste paal worden geslagen van het deelproject Spoorlaan. We zullen u vanaf 
nu in de Nieuwe Meerbode regelmatig berichten over de voortgang van het prachtige project 
De Tuinen van Aalsmeer. Een project, waar ik nu al trots op ben.”

Hiermee geven we de koper direct duidelijkheid over het moment van de start van de bouw. 
Door een korte bouwtijd van 100 werkbare werkdagen kan de oplevering binnen 6 maanden 
plaatsvinden. Dit beperkt de rentelasten van de koper aanzienlijk. Het is zelfs mogelijk de start 
van de bouw op een later moment te laten plaatsvinden, wanneer een klant eerst zijn huidige 
woning wil verkopen. Door een ingenieus engineeringsysteem kunnen de woningen aan de indi-
viduele wensen van de koper worden aangepast en toch binnen de afgesproken tijd opgeleverd 
worden.
Tenslotte kiezen we voor een hoge kwaliteit van materialen en afwerkingen. Zo worden de 
woningen in het project Spoorlaan uitgevoerd met geglazuurde dakpannen, een klimaatvloer 
en driedubbel glas. Ook qua energiegebruik zullen deze woningen de kopers in positieve zin 
verrassen. Onze klantgerichte manier van werken willen we in alle deelprojecten toepassen. 
In het kleinschalige appartementencomplex aan de Spoorlaan willen wij daarom in een vroeg 
stadium met kopers aan tafel, zodat ze mee kunnen denken over de grootte en de indeling van 
de te ontwikkelen appartementen.”

Ulla Eurich
Wethouder Gemeente Aalsmeer

Het deelplan Polderzoom wordt begrensd door de Burgemeester Kasteleinweg, de Stommeerkade en de 
sloot langs de sportvelden. In september 2010 is voor deze locatie een Defi nitief Stedenbouwkundig Plan 
(DSO) vastgesteld door de gemeenteraad, dat is vertaald naar een globaal bestemmingsplan. Het is de be-
doeling dat op deze locatie, dat nu een wat verouderd tuinbouwgebied is, circa 210 eengezinswoningen 
en appartementen zullen komen. De verwerving van gronden voor dit deelplan is bijna afgerond. Inmid-
dels is het Ontwikkelingsbedrijf gestart met de uitwerkingsplannen, die waarschijnlijk begin 2012 gereed 
zijn. De verwachting is dat in de tweede helft van 2012 kan worden begonnen met de bouwplannen. 

Er komen verschillende typen woningen op deze locatie, uiteenlopend van betaalbare koop- en/of huur-
appartementen tot vrijstaande woningen op ruime kavels in het duurdere segment. Aan de kant van de 
‘oude’ N201 zullen vooral appartementen worden gebouwd, in het overige deel van het plan zullen met 
name de ‘grondgebonden’ woningen worden gerealiseerd. Om de woningbouwplannen mogelijk te maken, 
zal het pand van Terlouw Techniek worden verplaatst. De verwachting is dat de eerste paal eind 2012 
wordt geslagen en dat het gehele plan - afhankelijk van de markt - eind 2017 gereed is. Dit najaar zal het 
Ontwikkelingsbedrijf een bijeenkomst organiseren om belangstellenden en omwonenden te informeren 
over dit plan. 

5. Opheliahof: 

Van drukke kruising naar rustig plein

3. Gevarieerde woningbouw in deelplan Polderzoom

6. Een knusse woonwijk aan de Zwarteweg 
Het deelplan Zwarteweg wordt begrensd door de Burgemeester Kasteleinweg, de Zwarteweg, de 
woningen aan de Hortensialaan en de groenzone langs de Gloxiniastraat. Ter hoogte van de Zwarte-
weg wordt de Burgemeester Kasteleinweg omgevormd van een vierbaansweg naar een vrijliggende 
busbaan, waarvan ook lokaal verkeer gebruik kan maken. Door deze versmalling ontstaat ruimte voor 
een mooie, brede groenzone. 

Het is de bedoeling dat op het huidige terrein van de gemeentewerf zo’n 50 tot 70 woningen komen. Het 
gebouw waarin de gemeentewerf en de brandweer zijn gevestigd, blijft gehandhaafd. Het plan biedt wat 
invulling betreft de nodige fl exibiliteit, waarbij grondgebonden laagbouw het uitgangspunt is. Op dit mo-
ment werkt het Ontwikkelingsbedrijf aan een zogenaamd ‘Defi nitief Stedenbouwkundig Ontwerp’ (DSO). 
Het DSO komt ter visie en zal vervolgens (waarschijnlijk eind 2011) voor vaststelling aan de gemeenteraad 
worden aangeboden als basis voor het bestemmingsplan. Na vaststelling zal de bestemmingsplanproce-
dure worden opgestart en krijgen burgers de gelegenheid zienswijzen in te dienen. Het Ontwikkelings-
bedrijf hoopt in 2013 de eerste paal te kunnen slaan van deze mooie woonwijk. 
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4. Begin 2012 eerste paal Spoorlaan
Het eerste project van De Tuinen van Aalsmeer dat wordt uitge-
voerd is deelplan Spoorlaan, dat ingeklemd ligt tussen de Burge-
meester Kasteleinweg, Baanvak en de Spoorlaan. Op het voorma-
lige terrein van het Rode Kruisgebouw worden zeven vrijstaande 
en twaalf half vrijstaande woningen gerealiseerd. De woningen 
komen aan twee groene hofjes te liggen. 

De grote, statige esdoorns langs de Spoorlaan bepalen, samen met 
het water, de sfeer van de locatie. De uitstraling van de woningen 
valt op door de tulpkap en de bouwkundige détails die zich ook in 
de bestaande woningen van de Spoorlaan bevinden. De kavels zijn 

Op dit moment wordt de Ophelialaan in tweeën gesneden door 
de drukke vierbaansweg van de N201. Bij de herinrichting van 
de Burgemeester Kasteleinweg zal de Ophelialaan weer aaneen 
worden gesmeed. Op de plaats van het huidige kruispunt komt 
een groene inrichting met een openbaar karakter. Het plein zal 
gedeeltelijk worden omzoomd door bebouwing. Ook komt op het 
plein een halte voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer. 
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Als de omlegging van de N201 klaar is, zal ook de Burgemeester Kasteleinweg een ware metamor-
fose ondergaan. Wég zwaar vrachtverkeer dwars door het dorp, wég permanent verkeerslawaai, wél 
een mooie, verkeersluwe weg met een prima busdienst.

De Burgemeester Kasteleinweg wordt over een paar jaar een lokale weg, door bomen omzoomd en met 
woningen erlangs. Het wordt geen drukke weg, maar een tracé met een Hoogwaardig Openbaar Ver-
voers (HOV)-karakter. Dat betekent dat daar een comfortabele en snelle busverbinding komt. Op som-
mige gedeelten mogen auto’s meerijden naar lokale bestemmingen. Doorgaand verkeer moet dan via de 
nieuwe N201. In de planning zijn voorlopig drie haltes opgenomen: bij het Event Centre Aalsmeer, ter 
hoogte van de Ophelialaan en bij de Zwarteweg. ‘Voorlopig’ omdat het ontwerpteam van de gemeente 
in het laatste kwartaal dit jaar met het wegontwerp aan de slag gaat. De echte werkzaamheden zullen 
naar verwachting begin 2013 starten. Daarbij zijn we uiteraard afhankelijk van de vorderingen van de 
N201. De nieuwe Burgemeester Kasteleinweg kan pas open als die belangrijke verkeersader in gebruik is. 
En dat wordt midden 2013 verwacht.

1. Metamorfose Burgemeester Kasteleinweg 
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5.

4.
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zeer ruim (tussen de 300 en 650 m²) en het woonoppervlak varieert tussen 180 en 200 m². Alle wonin-
gen beschikken over een eigen garage, in totaal drie parkeerplekken en een tuin aan het water en kun-
nen worden aangepast aan de persoonlijke wensen van de koper. Een groot voordeel is dat de woningen 
per stuk worden gebouwd. Er wordt dus niet, zoals gebruikelijk, gewacht met de bouw tot een groot 
deel is verkocht. Bovendien bedraagt de bouwtijd slechts 100 werkdagen. 
De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels opgestart. Het ontwerp bestemmingsplan ligt op dit 
moment ter visie. Hierna gaat het ter vaststelling naar de gemeenteraad. De eerste paal van deelplan 
Spoorlaan zal naar verwachting begin 2012 worden geslagen. Als de bouw van de vrijstaande en half 
vrijstaande woningen gereed is, zullen er twee gebouwen met iedere circa 20 tot 25 appartementen 
worden gerealiseerd. Deze appartementengebouwen komen langs de Burgemeester Kasteleinweg.

Voor meer informatie over de verkoop van de vrijstaande en half vrijstaande woningen: 
weijers@homewonen.nl of tel: 0297 - 366029. 

Ook het Opheliapark krijgt een facelift. Het park is nu nog een klein groengebiedje, maar doordat straks 
een groot deel van het huidige wegtracé komt te vervallen, ontstaat er meer ruimte voor groenvoor-
zieningen. 
Het Ontwikkelingsbedrijf is op dit moment bezig met het ontwerp van de herinrichting van de Burge-
meester Kasteleinweg inclusief busbaan, dat naar verwachting in oktober 2012 gereed is. In de eerste 
helft van 2012 zal een informatieavond worden georganiseerd over de herinrichting van de Burgemees-
ter Kasteleinweg inclusief de HOV-Baan. De ideeën en reacties van burgers worden zoveel mogelijk 
in het uiteindelijke plan meegenomen. Vervolgens zal het Voorontwerp (VO+) in juni 2012 worden 
vastgesteld door de gemeenteraad. Dit moment is het startpunt voor de verdere uitwerking van deel-
plan Opheliahof tot een Defi nitief Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO). In de loop van 2013 volgt dan de 
bestemmingsplanprocedure. Eind 2013, als de omlegging gereed is, zal de Burgemeester Kasteleinweg in 
zijn huidige vorm worden opgeheven en kan worden gestart met de uitvoering van dit deelplan.

2. Zo zit de Noordvork in de steel
Een van deze infrastructurele aanpassingen in de directe omgeving 
van de Burgemeester Kasteleinweg is de aanleg van de Noordvork. 
Een nieuwe, ongeveer 1 kilometer lange weg die in een slingerbewe-
ging vanaf de kruising Burgemeester Kasteleinweg/Stommeerkade 
naar de kruising Stommeerkade/Bielzenpad loopt. De Noordvork zal 
bij de openstelling worden omgedoopt tot ‘Nieuwe Aalsmeerderlaan’.
Inmiddels zijn de meeste glastuinbedrijven aan de Stommeerkade 
verdwenen. In de nabije toekomst zullen hier woningen worden 
gebouwd en die moeten een goede verbinding krijgen met aan-
sluitende wegen. De Noordvork krijgt dus vooral een ontsluitings-
functie. De weg vormt een soort ringweg om het lokale verkeer om 
Hornmeer en Stommeer heen te leiden. Geen tweede N201, maar 
een weg die verschillende wijkdelen op vriendelijke, groene wijze 
met elkaar verbindt.

De aanleg zal letterlijk nogal wat voeten in de aarde hebben. 
Zo ligt dwars door de Stommeerpolder het Spoorlijnpad, de dijk 
waarover vroeger de spoorbaan liep. De nieuwe weg doorkruist de 
dijk, daar valt niet aan te ontkomen. Maar de doorsnijding zal met 
respect voor het oude spoortracé gebeuren. Een bijzonderheid: bij 
de tweede bocht in het wegtracé komt een paddenpoel. Daar zijn 
namelijk enkele beschermde diersoorten gevonden. Door daar een 
waterverbinding onder de weg door te maken kunnen de padden 
van de ene naar de andere kant komen.
De Noordvork gaat open als de omgelegde N201 is opengesteld. Dit 
zal waarschijnlijk begin 2013 gefaseerd plaatsvinden. Momenteel 
wordt er hard gewerkt aan tekeningen en bestek. Begin volgend 
jaar starten de werkzaamheden op locatie.

Stan Roestenberg
directeur Bohemen B.V.
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Bridgeclub Strijd en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond van 
bridgeclub Strijd en Vriendschap op 
13 september.

Groep A: 
Ben en Hans Pothuizen 56,48
Jan en Jaap Geleijn 56,03
Gré Aartse en Jasper Blom 55,04
Anny van Buyten met invaller 53,21
Jan en Krijnie Joore 51,39
Piet van Hoek en Coby Blom 49,78
Juul en Matje Wentzel 48,53
Martha en Theo Teunen 47,54
Jan en Tilly Eveleens 44,42
Tiny van Zijverden en Rietje Bakker 37,86

Groep B: 
Trees de Jong en jan van Ginkel 61,79
André Lanser en Joris v.d Zwaard 59,29
Gonny en Pim van der waard 52,50

Rob Raggers en Oege de Jong 51,43
Coby en Gerrit van leeuwen 51,43
Theo Blom en Ko van Es 50,71
Jan Doeve en Rietje van der Zwaard 48,21 
Wil Groot en Trudy Stokkel 48,21
Angela Korenromp en Ger Lubbers 46,07 
Ria Kragtwijk en Elly Zandvliet 44,29
Nelly Mul en Marry Tulp 41,07

Groep C: 
Jan en Mien Korenwinder 62,95
Ben Wahlen en Huub Zandvliet 57,59
Rina en Laurens Veldt 56,70
Miep en Wim Bakker 53,13
Pieter en Erna Jongkind 52,23
Anny en Sima Visser 50,89
Klaas Maarse en Adri Otto 49,11 
An Joore en Mien van der Laarse 41,96
Ton Celie en Loes Oosterwijk 40,18
Rita Blaauboer en Gerard Pouw 35,27 

Badmintonnen bij Flower Shuttle
Aalsmeer - Begin deze maand is bij 
badmintonvereniging Flower Shut-
tle het nieuwe seizoen van start ge-
gaan. Na een zomerstop staat ieder-
een weer te trappelen om een shut-
tletje te slaan in sporthal de Bloem-
hof aan de Hornweg. Flower Shut-
tle is een vereniging voor jong en 
oud, ervaren en onervaren en heeft 
vooral plezier en sportiviteit hoog in 
het vaandel staan. Iedereen kan op 

de maandag drie keer gratis komen 
kijken of het wat voor hem of haar 
is. Zin om een keer mee te spelen? 
Neem sportkleding en sportschoe-
nen mee, Flower Shuttle zorgt voor 
een racket. De trainingen zijn op 
maandag en beginnen om 19.00 uur 
voor de jeugd, de volwassenen star-
ten daarna, om 20.00 uur. Kijk voor 
meer informatie op www.flowers-
huttle.nl.

Veldkorfbalcompetitie
VZOD nog niet in evenwicht
Kudelstaart – Onder slechte weers-
omstandigheden speelde VZOD af-
gelopen zaterdag de derde compe-
titiewedstrijd thuis tegen DKV uit 
IJmuiden. Het team dat ten opzichte 
van het vorig seizoen grotendeels is 
gewijzigd, moet duidelijk nog wen-
nen aan de nieuwe samenstelling. 
Het verloor net als in de twee voor-
gaande wedstrijden met dubbele 
cijfers. Niet alleen in het veld waren 
ten opzichte van het vorige seizoen 
veel nieuwe gezichten te bespeuren, 
ook langs het veld was dat het ge-
val in de persoon van Frits Visser, de 
kersverse nieuwe trainer/coach van 
de selectie. Hij zag zijn pupillen in 
de 4e minuut op voorsprong komen 
door een benutte kans van Wou-
ter Vermeulen kort bij de korf. Deze 
voorsprong hield slechts 5 minuten 
stand alvorens DKV toesloeg door 
binnen 2 minuten 3 keer te scoren. 
Daarmee was al gauw duidelijk dat 
DKV de betere ploeg zou zijn deze 
middag. Op zich niet verwonderlijk 
aangezien de VZOD1/vdBoon bri-
gade op veel plaatsen is gewijzigd 
ten opzichte van het vorige seizoen. 
Door de nieuwe en overwegend 
zeer jonge samenstelling moet men 
dit seizoen dan ook eerder zien als 
een periode van (weder)opbouw. De 
blauwzwarten moeten op zoek naar 
een nieuw evenwicht in het team. 
Een uitdaging die aan coach Frits 
Visser met zijn staat van dienst zeker 
is toevertrouwd. De ruststand liet 
een 4-7 stand op het scorebord zien. 
Na rust een zelfde spelbeeld. Een fy-

siek zeer sterk DKV met één heer die 
moeilijk aan banden te leggen was. 
Na elk doelpunt van de Kudelstaar-
ters zetten de gasten uit IJmuiden er 
twee doelpunten tegenover. Net als 
in de eerste helft kwam daarbij het 
eerste verdedigingsvak maar niet tot 
scoren. Het eerste aanvalsvak kwam 
nog tweemaal tot scoren. DKV zette 
hier vijf doelpunten tegenover, waar-
mee de eindstand werd bepaald op 
6-12. Volgende week wacht de wed-
strijd tegen Oranje Nassau uit. Een 
geduchte tegenstander die de no-
dige veerkracht weer zal oproepen 
in het jonge team van VZOD1. Wel-
licht dat er dan al enige progressie 
in het vinden van een nieuw even-
wicht te bespeuren valt. Alle uitsla-
gen: VZOD 1-DKV 1 6-12, VZOD 
2-Velocitas 3 11-8, VZOD 3-KVS 6 
5-13, EKVA A2-VZOD A1 6-11, At-
lantis B2-VZOD B1 7-7, Rapid C1-
VZOD C1 7-2, Helios D1-VZOD D1 
0-19, Badhoevedorp D2-VZOD D2 
2-1, VZOD E1-Crescendo E2 8-0, 
VZOD F1-TOP F5 1-0.

Bepalende rol voor Wouter Vermeulen (3e van links) in de score.

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 1 start met 
overwinning in tweede klasse!
Aalsmeer - In hun eerste wedstrijd 
in de tweede klasse zijn de tafelten-
nissers van Bloemenlust 1 erin ge-
slaagd om direct een 6-4 overwin-
ning te boeken tegen Amsterdam 
78. In een zeer gelijkopgaande ont-
moeting bleek Brian van de Heu-
vel het hogere niveau goed aan te 
kunnen met drie overtuigende ze-
ges. Jeroen Hensel voegde daar 
twee punten aan toe en incasseer-
de een nipte nederlaag. Hervé Pan-
tegnies moest na spannende partij-
en twee tegenstanders feliciteren, 
maar haalde in zijn laatste wedstrijd 
het zesde en winnende punt binnen 
voor Bloemenlust. Dat de tweede 
klasse duidelijk een treetje hoger is, 
bleek mede uit de nederlaag, wel-
iswaar met het kleine verschil van 
9-11 in de beslissende vijfde game, 
in het dubbelspel van het in de der-
de klasse ongeslagen duo Brian en 
Hervé. Bloemenlust 2 mag zich we-
derom zien te handhaven in de der-
de klasse en begon met een krappe 
6-4 nederlaag tegen Oranje Zwart 
1 in Haarlem. Irene Gerritsma, Wim 
v.d. Aarweg en Ton de Hollander van 
Bloemenlust 3 troffen in The Victory 
8 uit Weesp een zeer sterke eerste 
tegenstander. Meer dan het afdwin-
gen van een beslissende vijfde game 

zat er helaas niet in. Ook in het dub-
belspel trokken Wim en Ton aan het 
kortste eind. Dat er uiteindelijk toch 
nog 2 punten voor Bloemenlust op 
het bord kwamen (2-8), kwam door 
de gedwongen opgave van één van 
de tegenstanders. Het nieuwe team 
van Bloemenlust 4 ging vol goe-
de moed naar Bos en Lommer voor 
het treffen tegen Jovo 6. Peter Vel-
leman dacht om met mooi aanval-
lend spel het wel te kunnen klaren, 
maar dat werkte niet. Einduitslag : 
8-2 voor Jovo 6. De eerste wedstrijd 
van Bloemenlust 5 is geëindigd in 
een geflatteerde 3-7 nederlaag te-
gen het Uithoornse VDO/SE 7. 
Nieuwkomer Roger Wuurman start-
te uitstekend met een ruime over-
winning in drie games, maar moest 
daarna helaas met een blessure op-
geven. Mede daardoor liep VDO/SE 
uit naar een 5-1 voorsprong, voor-
dat Laurent Mossan met twee zeges 
nog iets terug kon doen. Ook in zijn 
eerste partij was Laurent dicht bij de 
winst, maar hij moest zich met 6-11 
in de vijfde game alsnog gewonnen 
geven. 
Erika Auperlé slaagde er jammer 
genoeg niet in om een tegenstander 
te verslaan en ook het dubbelspel 
werd door Erika en Laurent verloren. 

Handbalcompetitie jeugd
Toch overwinning RKDES C1
Kudelstaart - Op een natte beton-
nen vloer ging afgelopen zondag de 
handbalwedstrijd tussen DSOV C1 
en RKDES C1 van start. In het be-
gin werd door RKDES vrij statisch 
gespeeld waardoor DSOV kans-
rijk door de verdediging van RK-
DES brak en bij aanvang met een 
1-0 voorsprong het spel bepaalde. 
De keepster van DSOV was hier-
door waarschijnlijk al in een over-
winningsroes beland, want niet veel 
later, met een vrij simpel balletje, 
rolde Roos het tegendoelpunt haast 
in slowmotion het doel van haar te-
genstandster in: 1–1. Verdedigend 
speelde RKDES afwisselend. Het 
ene moment een volledige barrica-
de, het andere moment gatenkaas. 
Gelukkig had ook DSOV veel kan-
sen nodig om de bal langs keepster 
Verouska te krijgen. Uit het spel viel 
op te maken, dat DSOV van een ge-
lijk kaliber was als RKDES. Verde-
digd zelfs net iets beter. Toch wisten 
Jennifer en Femke met wilskracht 
en een eendrachtig samenspel deze 

verdediging te overmeesteren, want 
met een 1-3 voorsprong ging RK-
DES de rust in. De tweede helft be-
gon niet al te prettig, want een pe-
nalty tegen bracht meer spanning 
met zich mee en 2–3. Lichtelijk ont-
regeld werd het spel hervat met een 
gelijkspel tot gevolg: 3-3. De peptalk 
uit de rust werd door Pieter en Aart 
vanaf de zijlijn krachtig voortgezet. 
Niet veel later liet RKDES zien, dat 
wat DSOV kon, zij ook konden. Met 
als resultaat: Een penalty mee. Een 
prachtig schot, op naam van Jen-
nifer, bracht de stand weer naar de 
winnende kant: 3-4. De wedstrijd 
werd zenuwslopend voortgezet, het 
werd weer gelijk: 4-4. In de laatste 
fase kwam RKDES doeltreffend te-
rug. Femke gooide met een prach-
tig laag schot de bal krachtig in het 
doel: 4-5. In de laatste minuut was 
Jennifer met een prachtige sprong-
schot de verdediging van DSOV te 
slim af en wist te scoren: 4-6. Met 
deze mooie overwinning kon RK-
DES weer richting Kudelstaart. 

Zwemcompetitie
Eerste wedstrijd Oceanus: 
Eerste prijzen al weer binnen
Aalsmeer - Het was wel weer even 
wennen voor iedereen, de eerste 
wedstrijd zwemmen na een lan-
ge zomerstop. Maar de eerste per-
soonlijke records zijn al weer ge-
boekt, de eerste prijzen al weer in 
de wacht gesleept en de eerste NK 
startbewijzen al weer binnen. Plaats 
van handeling: Zoetermeer. Terwijl 
de jongste toppers van Oceanus, Ja-
ne Sommeling, Lianne Bouwmees-
ter en Dennis Weening, in Arnhem 
waren bij de Nationale Speedo Dag, 
deed een select gezelschap mee aan 
de Zoetermeerse Mijl. In 2010 wa-
ren daar de dames-, heren- en to-
taalprijs gewonnen, dus die moes-
ten verdedigd worden. Dat lukte bij 
de heren en bij de totaalprijs, de 
dames werden tweede. Ook waren 
er op de individuele nummers me-

dailles te verdienen en er gingen er 
heel wat mee naar Aalsmeer: Goud 
voor Vincent Moolhuijsen (3x), Lu-
lu-May Verbeek (2x), Finn Vos, Bart 
Sommeling, Jeffrey Reijnders, Chan-
tal en Tamara Grove, zilver voor Mi-
chelle Meulenbroek (2x), Wessel 
de Jong, Chantal Grove, Robin Pa-
gano Mirani, Jeffrey Reijnders en 
Bart Sommeling en brons voor Wes-
sel de Jong, Chantal Grove, Michel-
le Meulenbroek en Tamara Grove. 
De herenestafette won met grote 
voorsprong, de dames werden der-
de. Het grootste persoonlijke record 
kwam op naam van Finn Vos op de 
50 meter vrij. Ook zijn persoonlijke 
records behaald door Yves-Maurice 
Vork, Thomas Verouden, Lulu-May 
Verbeek, Bart Sommeling, Michelle 
Meulenbroek, Wessel de Jong, Gi-
ulia Corsi, Sebastian van der Born, 
Eva van der Born en Jens van Ba-
kel. Tamara Grove en Vincent Mool-
huijsen waren de gelukkigen die nu 
al NK limieten scoorden op de vrije 
slag. Komend weekeind zal een gro-
te groep Oceanus zwemmers deel-
nemen aan het NK estafette in Eind-
hoven, een week later volgt al de 
eerste competitiewedstrijd in Leiden. 

Finn Vos, grootste pr.

Kudelstaart - Donderdag 15 sep-
tember heeft sjoelclub Aalsmeer 
weer haar competitie gehouden. 
De uitslag : Hoofdklasse: 1. Patrick 
Haring 2747 punten, 2. Albert Ge-
lijn 2693 punten en 3. Tiny Amsing 
2673 punten. A-klasse: 1. Kees Kuy-
pers 2666 punten, 2. Petra Houweling 
2571 punten en 3. Cor Franck 2561 
punten. B-klasse :1. Wim v. Leeuwen 
2551 punten, 2. Jacob van ’t Hof 2470 
punten en 3. Jan Geleijn 2419 pun-
ten. C-klasse: 1. Bart Feij 2456 pun-
ten, 2. Joke Schagen 2413 punten 
en 3. Bert Houweling 2388 punten. 
D-klasse: 1. Wil van Leeuwen 2289 
punten, 2. Dirk Mol 2271 punten en 
3. Nico Verhaar 2203 punten. E-klas-
se: 1. Mirjam v/d berg 2212 punten, 2. 
Willem Joren 2203 punten en 3. Her-
man Berkhout 2099 punten. F-klas-
se: 1. Nel Zwartendijk 2122 punten, 2. 
Co Eveleens 2101 punten en 3. Marry 
Bax 1678 punten. De volgende sjoe-
lavond is donderdag 29 september in 
het dorpshuis van Kudelstaart. 

OVAK-soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 28 
september vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis aan de Gerberastraat. De 
ouderensoos op 14 september is ge-
wonnen door Rinus Buskermolen 
met 5509 punten. Op twee is T. Berg-
kamp geëindigd met 5471 pnt, op 
drie Wil ter Horst met 5324 pnt en op 
vier Kees van de Meer met 5100 pnt.

Kees wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmid-
dag wordt er gekaart in het Dorps-
huis. Klaverjassen, jokeren en ook bil-
jarten staan op het programma. Men-
sen die graag willen rummikubben of 
hartenjagen zijn ook van harte wel-
kom. Op donderdag 15 september 
is het klaverjassen gewonnen door 
Kees van der Meer met 5694 punten. 
Op twee is Wim Pet geëindigd met 
5644 punten, op drie Cobie van der 
Meer met 4933 punten en op vier An 
Uiterwaal met 4922 punten. Bij het jo-
keren heeft Jaap Weij de hoogste eer 
behaald met 285 punten, gevolgd 
door Janny Lubbert met 306 punten. 

Aalsmeer - Woensdagavond 14 
september was een mooie avond. 
Voor de verandering geen regen en 
geen wind. De avond zon kleurde 
de wolken in mooie roze, oranje en 
paarse tinten. Ideale omstandighe-
den om de 12,5 rondjes op de Atle-
tiekbaan van AVA te lopen. In totaal 
kwamen 8 dames en 34 heren op-
dagen om mee te doen met de sep-
tember editie van de Florimex 5 kilo-
meter Baanloop. Om 20.00 uur pre-
cies klonk het startschot en ging ie-
dereen van start. Opvallend was de-
ze keer de deelname van Didy van 
Oene. Als 10 jarige loopster viel zij 
niet alleen op door haar jonge leef-
tijd. Wat ook opviel was de ‘gro-
te’ haas die alle rondjes netjes voor 
haar bleef om ervoor te zorgen dat 
ze door niemand in de weg werd 
gelopen. Vader Reinier kwam niet 
in zijn snelste tijd over de finish, 
maar was terecht trots op de pres-
tatie van zijn dochter, die de 5 kilo-
meter gecontroleerd uitliep in 26:50 
minuten. Eerste dame was Els Raap 
in 21:26 minuten, gevolgd door Ma-
nuella Al Sharkaway in 22:35 minu-
ten, die voor de eerste keer rustig 
haar rondjes liep. Derde was Son-
ja van Zeel in 23:58 minuten. Verder 
finishten Miranda van der Voort in 
24:28 minuten, Mariette Beijvoort in 
26:49 minuten, Ester Brouwer-Jon-
kind in 28:39 minuten en Laura van 

Wingerden in 30:04 minuten. Bij de 
heren waren de gebroeders Woer-
den weer eens de sterkste van het 
veld. Met name Michael had er zin 
in, met een eindsprint zorgde hij 
ervoor 1:48 minuut sneller te zijn 
als broer Frans. Michael Woerden 
kwam over de finish in 16:41 minu-
ten, Frans Woerden in 18:29 minu-
ten. Derde werd de 50 plusser Rob 
Wienke die een mooie tijd van 19:29 
minuten wist te klokken. Opvallend 
was dat bij andere broers die mee-
deden aan de loop, Robert en Arn-
oud van Susteren, de oudste broer 
meer dan 2 minuten eerder binnen-
kwam: Robert (41) liep 22:54 minu-
ten en Arnoud (38) liep 25:04 minu-
ten. Arnoud mag de rest van het jaar 
gratis bij AVA komen trainen om aan 
zijn snelheid en conditie te werken! 
Als laatste kwam de 75 jarige Gerrit 
van de Steeg over de finish in 33:28 
minuten, daarvoor Sepp Nick in 
28:03 minuten en daarvoor nog een 
trouwe deelnemer aan de Florimex 
baanloop, die bijna gevloerd werd 
door de mat van het tijdregistratie-
systeem, Cock van der Pol in 27:02 
minuten. Meer details en tijden zijn 
te vinden op www.avaalsmeer.nl. 
De volgende 5 kilometer Florimex 
Baanloop is op woensdag 12 okto-
ber om 20.00 uur op de Atletiekbaan 
van AVA achter de Sportlaan. Ieder-
een is welkom.

Broers Woerden snelst op 
de Florimex baanloop

Uitslagen Sjoelclub

Voetbal

Winst voor RKDES op 
meerdere fronten
Kudelstaart- De competitie is nog 
maar in de beginfase, maar de goe-
de start van RKDES, winst in de 
eerste twee competitierondes, ga-
ven de Kudelstaarters veel zelfver-
trouwen. De goede reeks moest dit 
weekend een vervolg krijgen in de 
tweede thuiswedstrijd tegen Zwa-
nenburg. In een wedstrijd met een 
aantal onderbrekingen vanwege 
het onweer, besliste RKDES in de 
tweede helft de wedstrijd. Verdiend 
werd gewonnen met 2-0 gewonnen. 
De eerste helft werd beheerst door 
het onweer boven het sportcom-
plex. De hevige regenval had dui-
delijk invloed op het spel, waardoor 
de wedstrijd maar moeilijk op gang 
kwam. Het duurde tot de 15e minuut 
voordat RKDES via Edwin van Maris 
en Maarten van Putten een aantal 
kansen kreeg. Hun inzet werd door 
Zwanenburg-keeper Remco van 
Schagen verdienstelijk onschadelijk 
gemaakt. In de 26e minuut werd het 
spel door de goedleidende scheids-
rechter Dijkgraaf stil gelegd van-
wege onweer. Na 10 minuten werd 
de wedstrijd hervat, maar na enkele 
minuten kon de scheidsrechter niet 
anders doen dan de wedstrijd voor 
de tweede keer stil leggen vanwege 
hevig onweer en regenval. De wed-
strijd kon na totaal 30 minuten weer 
hervat worden. Door de onderbre-
king konden beide teams niet goed 
meer in hun spel komen en werd na 
nog een aantal kleine kansen van 
RKDES vooral bij corners, de rust-
stand van 0-0 bereikt. In de tweede 
helft hadden beide teams last van 
glijpartijen en was het moeilijk om 
op het natte veld de bal onder con-
trole te houden. De bezoekers kre-
gen in de 49e minuut een makkelijk 
gegeven strafschop. Maar de goed 
keepende Wilbert Klijmij stopte de 
bal bekwaam. Nog in dezelfde mi-

nuut kreeg een speler van Zwanen-
burg een rode kaart, nadat hij met 
gestrekt been was ingekomen.
Mede door dit overtal werd RK-
DES sterker. Een prachtige aanval 
op rechts, de bal kwam bij Maar-
ten van Putten, die vervolgens strak 
voor schoot. Edwin van Maris stond 
goed opgesteld en schoot de bal in 
de linker onderhoek, een 1-0 voor-
sprong voor de Kudelstaarters. Het 
team van Zwanenburg raakte meer 
en meer geïrriteerd, met een aan-
tal gele kaarten als gevolg. Na een 
aantal kansen van onder andere 
Edwin van Maris en Maarten van 
Putten was het in de 75e minuut wel 
raak. Roald Pothuizen werd net bui-
ten het 16 meter gebied onderuit 
gehaald en het mag een wonder he-
ten dat de scheidsrechter ‘slechts’ 
geel trok. Met de vrije trap belaste 
Edwin van Maris zich, hij schoot de 
bal fraai in de bovenhoek, onbereik-
baar voor de Zwanenburgse keeper 
van Schagen. RKDES op een be-
slissende 2-0 voorsprong. RKDES 
kreeg in de slotfase nog een aan-
tal kansen, een steekpass van Paul 
Verburg op Steef Hoogwerff Kroon 
werd maar net gemist. Ook kwamen 
Maarten van Putten en Paul Verburg 
nog alleen voor de keeper, maar hun 
inzet werd bekwaam gestopt. Meer 
zat er niet meer in, op het zeer dras-
sige veld. Een verdiende overwin-
ning, zorgt ervoor dat RKDES na 
drie wedstrijden nog zonder punt 
verlies de ranglijst aanvoert. RKDES 
trainer Hajo Hendriks was dan ook 
zeer tevreden: “Ik ben enorm trots 
op mijn nog jonge team. Natuurlijk 
zegt het nog niet alles, maar de start 
is goed. We zijn nog niet volwassen 
genoeg, met veel jeugdige spelers, 
maar dat is juist de uitdaging om te 
groeien en ons te verbeteren”.
Ad Verburg

Edwin van Maris scoort de 1-0 voor RKDES.

Speelavond bij 
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 27 septem-
ber houdt buurtvereniging Ons Ge-
noegen een speelavond. Klaverjas-
sen en rummicuppen staan op het 
programma. Er wordt gekaart bij de 
OTT in de Hortensialaan en kaart-
liefhebbers zijn welkom. De zaal 
gaat open om 19.00 uur, vanaf 19.30 
uur worden de kaarten verdeeld. 
Het klaverjassen tijdens de vorige 
speelavond is gewonnen door de 
heer F. Goede met 5306 punten. Op 
twee is mevrouw J. Tijssen geëin-
digd met 5055 punten en op drie de 
heer N. Bekkers met 4971 punten. 
De beste rummicupper bleek me-
vrouw N. Brandt met 15 punten, ge-
volgd door de heer P. Voorn met 32 
en mevrouw R. Wiebes met 87 pun-
ten.



pagina 32 Nieuwe Meerbode - 22 september 2011

Schakers AAS 1 beginnen 
seizoen met stunt
Aalsmeer - Het eerste team van 
schaakclub AAS heeft een erg goe-
de seizoensstart gemaakt. Het eer-
ste evenement op de kalender was 
al gelijk de kraker tegen het twee-
de team van het Leids Schaakge-
nootschap (LSG). Dit team was vo-
rig seizoen gedegradeerd uit de 
eerste klasse. Er waren maar wei-
nig Azen op papier sterker dan hun 
tegenstander. Dat weerhield ze er 
echter niet van om er toch vol te-
genaan te gaan. De wedstrijd be-
gon rustig met korte remises van 
AJ Keessen en Ad van den Berg. 
De laatste is na een aantal seizoe-
nen weer terug bij AAS en liet ge-
lijk een goede partij noteren tegen 
IM van Blitterswijk. Ad had een 
klein voordeeltje uit de opening 
opgebouwd en met zijn ervaring 
was dat genoeg om nooit in gevaar 
te komen. 
Daarna was het wachten tot de 
tijdnoodfase. Jeffrey van Vliet had 
een pion gepakt in de opening, 
maar het kostte teveel moeite om 
daarna zijn stukken te ontwikke-
len en de stelling bijeen te hou-
den. Zwart had een grote ontwik-
kelingsvoorsprong en begon met 
het openen van de stelling. Toen 
alle lijnen richting de koning van 
Jeffrey open kwamen was de par-
tij beslist. Henk Noordhoek speel-
de de opening nauwkeurig en door 
een handige paardmanoeuvre wist 
hij een pion buit te maken. In het 
eindspel met uitsluitend zware 
stukken stond de zwarte koning 
ook nog eens onveiliger, wat, ge-
combineerd met een sterke vrijpi-
on, de balans richting Henk deed 
doorslaan. De stand was daarmee 
2-2. Paul Schrama kreeg een dub-
bel stukoffer om zijn oren in de 
opening, maar meer dan een toren 
terugwinnen zat er voor wit niet 
in. Dit ondanks dat de zwarte ko-

ning gevaarlijk in het centrum bleef 
hangen. Paul won daarna nog een 
kwaliteit en met een stuk meer 
en de tijdnood van de witspeler 
was het een kwestie van een paar 
nauwkeurige zetten, iets wat aan 
Paul wel besteed was. De voor-
sprong was weer voor AAS. Jasper 
van Eijk stond echter niet lekker 
en toen hij tijdens de tijdnood drie 
pionnen verloor was dit een punt 
wat al afgeschreven was. Hiermee 
kwam de druk te liggen bij Simon 
Groot en Dennis van Vliet. Simon 
bleek een stuk slagvaardiger onder 
de tijdsdruk dan zijn tegenstander 
en pakte nog het een en ander aan 
materiaal mee voor de veertigste 
zet. Toen de kruitdampen waren 
weggetrokken bleek Simon een to-
ren meer te hebben, meer dan ge-
noeg voor het volle punt. Bij Dennis 
was de tijdnood aan beide kanten 
nog iets groter, maar beide spelers 
waren dit wel gewend. Beide haal-
den de veertigste zet zonder gro-
te blunders. Dennis had een pi-
on meer, maar ook een slechtere 
stand van de koning. Dennis was 
dan ook tevreden met remise en 
daarmee 4,5 punt voor de Azen en 
de eerste matchwinst van het sei-
zoen. In een sterke poule met on-
der andere ook nog Amersfoort en 
Caissa 2 als grote titelkandidaten 
een grote stap in de goede rich-
ting. 

Schaakclub AAS schaakt van be-
gin september tot eind mei op de 
vrijdagavond in de Doopsgezinde 
kerk in de Zijdstraat 53. Training 
en les wordt gegeven van 19.00 
tot 20.00 uur, daarna volgt de com-
petitie tot 01.00 uur. Voor informa-
tie: AJ Keessen, tel. 0297-324459 of 
Henk Noordhoek, tel. 0297-268954. 
Homepage: http://www.aas.leisb.
org.

Schaakseizoen weer begonnen 
bij Schaakclub Aalsmeer
Aalsmeer - Schaken is soms net 
voetbal. Al creëer je nog zoveel 
kansen, als je ze er niet inschiet, valt 
hij geheid een keer aan de ande-
re kant. Zo ging dan ook de eerste 
wedstrijd van een nieuw schaak-
seizoen. Het eerste team van SC 
Aalsmeer mocht aantreden tegen 
De Wijker Toren 2 in Wijk aan Zee. 
Dezelfde tegenstander als de laat-
ste wedstrijd vorig jaar, die in 4-4 
eindigde. De Wijker Torens hadden 
zich echter op diverse punten ver-
sterkt, waardoor de Aalsmeerders 
flink aan de bak zouden moeten. 
Piet Geertsema liet het goede voor-
beeld zien. Energiek ging hij er eens 
goed voor zitten en wist zijn tegen-
stander al snel een kwaliteit afhan-
dig te maken. Deze tegenstander 
had vervolgens geen zin in een lan-
ge en moeizame verdediging en gaf 
zich gewonnen. Helaas kon niet ie-
dereen dit goede voorbeeld volgen, 
want eerder nog had Vincent Jong-
kind de vlag al gestreken nadat 
hij in een lastige stelling een stuk 
had ingeleverd. Patrick van Lommel 
hield zich ondertussen knap staan-
de tegen twee gevaarlijke witte lo-
pers en scoorde een half punt. Ge-
zien de fraaie stellingen op bord 1 
en 4 en solide partijen op de ande-
re borden leek het goed te gaan ko-
men, maar het zou flink tegenvallen. 
Joran Donkers op 1 en Rik Könst op 
4 speelden namelijk beide een ster-
ke pot en kregen goede kansen om 
hun voordeel uit te bouwen en wel-
licht te winnen. Of het nu de lat was 

of de paal, de bal ging er niet in en 
beide kregen uiteindelijk zelfs nog 
het deksel op de neus. Dat Peter 
Buis ingenieus verdedigde en zo 
een half punt wist te scoren maak-
te hierdoor niet meer uit. Ook niet 
dat Elham Wasei op 8 tegen een 
ander jeugdtalent een knappe pot 
zat te spelen. De dreigingen wa-
ren niet van de lucht en de stuk-
ken vlogen over het bord. Toen de 
rook was opgetrokken leek Elham 
een moeizaam eindspel te moeten 
gaan verdedigen, maar hij speel-
de het net even handiger. Hij bleek 
het te zijn die de touwtjes in handen 
nam en zijn tegenstander tot opga-
ve dwong. Huup Joosten zag name-
lijk in het eindspel dat zijn zwarte 
paard zijn pionnen niet kon verde-
digen tegen de witte loper, waar-
door de punten in Wijk aan Zee ble-
ven, 5-3. Vrijdag wordt er weer ge-
woon geschaakt in het Stommeer-
kwartier in de Baccarastraat vanaf 
20.00 uur voor senioren. 

Voor meer informatie: www.schaak-
clubaalsmeer.nl

Uitslagen 1e ronde clubcompetitie:
Jan Bosman – Gerrit Harting  1-0
Marco Hutters – Rob van Haaften  0-1
Vincent Jongkind – Ferry Weverling  1-0
Tom van der Zee – Goos Kaayk  1-0
Hans Pot – Ron Klinkhamer  0-1
Elham Wasei – Erik Korenwinder  0-1
Abdul Wasei – Cees Verburg  1-0
Clemens Koster – Martin Steinhart 1-0
Arie Spaargaren – Jan v.d Laarse ½-½ 

Vernieuwingen bij ZABO 
zaalvoetbalcompetitie
Aalsmeer - De plaatselijke zaal-
voetbal competitie van de ZA-
BO Aalsmeer is afgelopen zater-
dag 17 september van start gegaan 
met het nieuwe seizoen. De ZA-
BO werd opgericht in 1976 en dus 
is de vereniging aangevangen met 
de 36e jaargang. Ten opzichte van 
vorig seizoen zijn er diverse wijzi-
gingen doorgevoerd. Ten eerste is 
er natuurlijk de veel besproken fu-
sie tussen Piller Sport en LEMO. 
Piller Sport doet al vanaf het eer-
ste uur mee met de competitie en 
LEMO (voorheen snackbar De Boe-
merang) is eveneens jarenlang ac-
tief bij de ZABO. 
Beide sponsoren hebben beslo-
ten om de krachten te bundelen en 
zitten zodoende lekker ruim in de 
spelers. Naast prachtige gloednieu-
we tenue’s is de naam van het team 
herkenbaar gebleven, namelijk LE-
MO-Piller. Eén van de nieuwe deel-
nemers bij de ZABO is Choekie’s 
Hairsalon. Deze ploeg is de opvol-
ger van het gestopte Sporting Uit-

hoorn. Een andere nieuwe deelne-
mers is HV-BV met spelers van on-
dermeer Roda’23 in de gelederen. 
Dit team heeft als coach Herman 
Koehler. Verder is er sprake van een 
naamswijziging: Bruin Café Bonaire 
is de nieuwe naam voor Café Joh-
nny’s. 

Uitslagen:
De eerste speelronde van het sei-
zoen 2011/2012 vond plaats in hal 2 
van sporthal de Bloemhof. De wed-
strijden stonden onder prima lei-
ding van de scheidsrechters Peter 
Meyer en Klaas Boekel. Het publiek 
zag de volgende uitslagen: LE-
MO-Piller tegen Bosman 5-0. Schijf 
Grondboringen tegen LEMO Gaat 
Los 7-3. Amsec Beveiliging tegen 
Bruin Café Bonaire 3-7. Choekie’s 
Hairsalon tegen Sportcafé de Mi-
di’s 2-3 en Accon-AVM tegen HV-
BV 3-3. De tweede speelronde volgt 
op zaterdagavond 1 oktober, we-
derom in sporthal de Bloemhof aan 
de Hornweg.

Schaatstrainingsgroep 
fietst weekend in Limburg
Aalsmeer - Zon, wolken, stevige 
wind, een graad of 18, maar vooral 
de hele dag droog. Terwijl het wa-
ter in Aalsmeer met bakken uit de 
hemel kwam, was het in Zuid-Lim-
burg bij de start afgelopen zaterdag 
van de Mergelheuvelland toertocht 
in St Geertruid, prima weer. De fiets-
groep van VZOD sloot hier traditie-
getrouw het fietsseizoen af met het 
rijden van een 90, 120 of 160 kilo-
meter tocht door het Limburgse en 
Belgische heuvellandschap. Dit keer 
drie debutanten bij de groep van 26, 
Jaap Boomhouwer, Peter Straathof 
en Jan Versteegh. Ook fiets-maes-
tro Jan de Vos was dit jaar weer van 
de partij. Elk jaar is de route anders, 
maar op zaterdag wel grotendeels 
door België. Dit keer werd de rou-
te andersom gereden en ging het 
langs de Maas eerst naar de mijnen 
van Blegny. Forse tegenwind, zo nu 
en dan een kasseienstrook en zeker 
in het begin lange beklimmingen, 
stelden de bovenbenen al aardig 
op de proef. Steile klimmetjes afge-
wisseld met scherpe afdalingen, de 
ene keer over landelijke weggetjes 
dan weer door dorp of stad, zorg-
den voor prachtige vergezichten en 
een afwisselende toer. Het verste 
punt lag dit jaar bij Chaud Fontai-
ne met de Cote de Beaufais en de 
Cote de Casmatrie als fikse kuiten-
bijters. Onderweg goed blijven eten 
en drinken is een must, want op zo’n 

dag worden heel wat calorieën ver-
bruikt. Vertrokken om 8.15 uur uit de 
Kasteelhoeve in Valkenburg, kwa-
men de laatste VZOD-ers om 18.15 
uur terug. Ruim op tijd voor de war-
me maaltijd, die er na zo’n dag met 
grote inspanning, natuurlijk gretig 
in ging. ’s Avonds met zijn allen een 
terrasje pakken in Valkenburg, nog 
even snacken en daarna goed sla-
pen om op zondag weer stevig te 
mountainbiken. Ook nu weer een 
prachtige, droge maar wel wat koe-
lere dag. In verschillende groepen 
werden diverse uitgepeilde routes 
verreden. Bij de ene groep was het 
terrasgehalte wel beduidend hoger 
dan bij de andere maar om 15.30 
uur was iedereen terug. Tijd voor 
een douche, een laatste kasteel-
tje drinken, inpakken en bikes inle-
veren om daarna onderweg bij een 
warme maaltijd nog even na te ge-
nieten van weer een bijzonder ge-
slaagd fietsweekend. De racefietsen 
kunnen nu bijna weer op zolder en 
de schaatsen mogen al uit het vet. 
Zaterdag 1 oktober zullen namelijk 
de eerste streken op het gladde ijs 
gezet worden. Dan start de eerste 
training van het nieuwe schaatssei-
zoen op de ijsbaan in Haarlem voor 
de schaatstrainingsgroep VZOD 
Kudelstaart.

Voor meer foto’s en verhalen: www.
stgvzod.nl  

Handbal Eredivisie
Opnieuw winst voor FIQAS 
Aalsmeer - De mannen van FI-
QAS Aalsmeer moesten het zater-
dag 17 september opnemen tegen 
het Haagse Hellas, een ploeg die 
na één seizoen in de Eerste Divi-
sie terug is op het hoogste niveau. 
De Aalsmeerders startten gedreven 
en kwamen meteen op voorsprong: 
0-1. Die werd in het eerste kwartier 
via sterk spel alleen nog maar ver-
der uitgebouwd tot 6-12. Vlak voor 
de rust was er zelfs al een marge 
bereikt van elf doelpunten: 9-20. 
Daarna nam de concentratie iets 
af en kon Hellas terugkomen tot de 
12-20 ruststand. Dustin Ligthart en 
Frank Lübbert waren goed op schot 
en Gaby Birjovanu stond prima te 
keepen. 
In de tweede helft was het meteen 
Hellas dat scoorde: 13-20 en dat gaf 
de Haagse ploeg vleugels. Zij ge-
loofden er weer in, terwijl er bij FI-
QAS Aalsmeer in deze fase het no-
dige balverlies werd geleden en 
er bovendien een aantal kansen 
werd gemist. Hellas kon terugko-
men in de wedstrijd, maar dichter-
bij dan een verschil van vijf lieten 
de Aalsmeerders hen ook niet ko-
men. De wedstrijd eindigde uitein-
delijk in een verdiende 32-26 over-

winning voor FIQAS Aalsmeer, dat 
met een uitstekende eerste helft 
hiervoor de basis had gelegd. Door 
deze derde zege op rij gaat FIQAS 
Aalsmeer nu aan kop in de eredivi-
sie, waar Volendam verrassend thuis 
van Quintus verloor. Komend week-
end ligt de competitie stil in verband 
met de wedstrijd om de Super Cup. 
Op zaterdag 1 oktober is de eerst-
volgende (thuis)wedstrijd van FI-
QAS Aalsmeer tegen Kremer/Hur-
ry Up, dat knap vierde staat. Deze 
wedstrijd begint om 20.30 uur en 
is in sporthal De Bloemhof aan de 
Hornweg. Publiek is uiteraard van 
harte welkom.

Handbal Award
Wie zijn de beste handballers van 
vorig seizoen? Op zaterdagavond 
24 september wordt dit bekend ge-
maakt voorafgaand aan de wed-
strijd om de Super Cup in Almere. 
Het systeem is anders dan ande-
re jaren. Er kon niet persoonlijk ge-
stemd worden, maar de eredivisie-
clubs geven de doorslag. Twee spe-
lers van FIQAS Aalsmeer zijn geno-
mineerd voor zo’n Handbal Award: 
keeper Jeffrey Groeneveld en rech-
terhoekspeler Robin Boomhouwer. 

Fietsen voor het goede doel
Aalsmeer - Tijdens de fietstocht De 
Ride for the Roses werd door een 
groep enthousiaste wielrenners uit 
Kudelstaart meegedaan met de 100 
kilometer. Zonder problemen vol-
brachten zij deze fietstocht voor het 
goede doel. De groep was te her-
kennen aan hun gesponsorde we-

reldkampioenschap tenues. Elke 
fietser was trots dat op deze manier 
een steentje bijgedragen kon wor-
den aan deze onvergetelijke dag. 
“Want elke euro die kan leiden tot 
genezing van deze verschrikkelij-
ke ziekte is meegenomen”, aldus de 
Kudelstaarters.

Achterste staan: Ernest, Frank, Shonli, Werner en Youri. Op de middelste rij 
staan: Sebert, Jeroen, Esther, Dre en Martijn. Op de voorste rij knielen: Frans, 
Eddy, Maarten en Rinus.

Aalsmeers soft tennis team 
vierde tegen wereldtop
Aalsmeer - Op 18 september keer-
de het Nederlandse soft tennis team 
terug uit Rome. Vermoeid maar te-
vreden na twee zinderende da-
gen strijd op hoog sportief niveau 
bij temperaturen van boven de 30 
graden. Soft tennis teams uit Ja-
pan, Korea en Thailand waren naar 
Rome afgereisd om tegen Europe-
se teams, waaronder gastland Ita-
lië, Polen, Tsjechië, Hongarije, En-
geland en Nederland te spelen om 
het prijzengeld van 14.000 euro. 
Na een voor het Nederlandse team 
zeer succesvol verlopen EK in fe-
bruari, met vier gouden, drie zilve-
ren en één bronzen plek, mochten 
broer en zus Louis en Anouk van 
Rijn, Mara Yong en Nicky de Geest 
zich nu meten met de beste spe-
lers van de wereld. De Nederland-
se dames hadden een zware loting 
tegen de zeer bedreven Aziatische 
vrouwen en kwamen niet verder dan 
de kwartfinales, maar Louis van Rijn 
uit Aalsmeer werd in de single knap 
vierde, waarbij de eerste drie plaat-
sen voor Japanners waren. In de 
herendubbel wist hij met Nicky de 
Geest uit Amstelveen ook een vier-
de plek te behalen. “Dit toernooi 
was de perfecte voorbereiding voor 
het WK dat eind oktober in Korea 
plaatsvindt”, vertelt team manager 
Louis van Rijn, tevens voorzitter van 
de Nederlandse Soft Tennis Federa-

tie. “We hebben veel wedstrijderva-
ring opgedaan en weten waar we 
de komende weken extra op moe-
ten trainen. Het is echt ongelooflijk 
hoe behendig de Aziatische spelers 
in dit spel zijn. Maar we leren steeds 
meer bij, dus we zien uit naar de vol-
gende ontmoeting met hen in Korea. 
We hebben ook met alle landen ge-
sproken over de toekomst van soft 
tennis. Japan en Korea hebben als 
doel dat soft tennis een Olympische 
sport wordt. Hopelijk weten we met 
onze inzet en resultaten NOC NSF, 
de Nederlandse tennisbond of een 
sponsor te interesseren voor deze 
dynamische teamsport.” 

Zachtere bal
Soft tennis lijkt veel op het gewone 
tennis. Beide sporten kunnen ge-
makkelijk gecombineerd worden, 
want het wordt op hetzelfde speel-
veld gespeeld. Er zijn geen aanpas-
singen aan de banen nodig. Het 
verschil zit in de lichtere rackets 
en zachtere bal. De sport is in Azië, 
met name in Japan, bijzonder popu-
lair. In Japan zijn er alleen al 5 mil-
joen spelers. Wereldwijd wordt er 
in 50 landen soft tennis gespeeld. 
Voor meer informatie over het WK 
in Korea: www.softtennis2011.org. 
Het Nederlandse team traint in de 
tennishal van Health & Sports Club 
Aalsmeer. Succes voor twirlsters van 

sportvereniging Omnia 2000
Aalsmeer - Het naseizoen voor 
de twirlsters van SV Omnia 2000 is 
van start gegaan. In Klundert heb-
ben Solenne Köhler en Selina Kok 
mooie punten gehaald bij het on-
derdeel 1-baton. Hierdoor hebben 
ze zich geplaatst voor de voorron-
des van het NK in de tussenklasse.
Ook lieten zij hun nieuwe rhythmic 
twirl zien. Solenne danst op mu-
ziek uit de musical ‘Chicago’ en Se-
lina op muziek uit de musical ‘Mo-
dern Milly’. Solenne kwam bij al-
le onderdelen uit in de preteen tus-
senklasse. Ze behaalde met 1-ba-
ton de derde plaats met 77,1 pun-
ten, met 2-baton de tweede plaats 
met 73,7 punten en met rhythmic 
twirl de derde plaats met 75 pun-

ten. Selina kwam uit in de juveni-
le klasse en behaalde met 1-baton 
de tweede plaats met 75,5 punten, 
met 2-baton de eerste plaats met 
74,7 punten, met rhythmic twirl ook 
de eerste plaats met 75,8 punten en 
eveneens goud met basicstrut met 
8,7 punten. Op 25 september neemt 
een aantal solisten deel aan de ma-
jorette en twirlwedstrijd in Alphen 
aan de Rijn. Lijkt het je ook leuk om 
te komen twirlen? Voor meer infor-
matie over twirlen kan contact op-
genomen worden met de product-
groep coördinatoren Linda Neder-
stigt of Sandra Kok, per e-mail: twir-
len@svomnia.nl. Kijk voor de diver-
se sportmogelijkheden op de web-
site: www.svomnia.nl.

Start voetbalseizoen RKDES
Kudelstaart - Afgelopen weekeinde 
is het nieuwe voetbalseizoen bij het 
Kudelstaartse RKDES geopend voor 
de pupillen, junioren en de dames en 
meisjes. Dit gebeurde met een heus 
pannenkoekenfestijn voor de jong-
ste voetballers en een zgn. seizoen-
startontbijt voor de oudere jeugd. Het 
belooft weer een mooi voetbaljaar te 
worden met 7 juniorenteams, 21 pu-
pillenteams en 4 meidenteams. Zoals 
ieder jaar organiseerde het jeugdbe-
stuur van RKDES aan het begin van 
het seizoen een officiële aftrap. Vrij-
dagavond waren maar liefst 55 F-pu-
pillen en 5-jarigen aanwezig. Zij start-
ten om 18.00 uur met het pannenkoe-
kenfestijn: een onderling voetbaltoer-
nooi dat werd afgesloten met het eten 
van overheerlijke pannenkoeken. Om 
18.30 uur waren er 53 E-pupillen ac-
tief en een half uur later liepen er on-
geveer 35 D-pupillen op de velden 
rond. Na het onderlinge toernooitje 
verzamelden de voetballers zich in de 
kantine, alwaar jeugdvoorzitter An-
ton van Son iedereen even toesprak. 
Maar voetballen maakt hongerig, dus 
al snel werd overgegaan tot een re-
gelrechte schranspartij. Ook dit jaar 
zorgden weer vele ouders voor sta-
pels pannenkoeken (en met een op-
komst van totaal meer dan 150 spe-
lers, kunt u zich voorstellen hoe hoog 
die stapels waren), die in een wolk 

van poedersuiker en stroop werden 
verorberd onder het genot van vele li-
ters limonade. 

RTL-4 Nieuws en ontbijt
De volgende dag begon voor vrijwel 
alle pupillenteams de competitie en 
werden er door RTL-4 Nieuws opna-
mes gemaakt. Het item ging over de 
verlopen spelerspassen, waardoor ve-
le spelers aan het begin van het sei-
zoen niet speelgerechtigd zijn. Eerst 
werd een voorlichter van de KNVB 
geïnterviewd en hierna kwam jeugd-
voorzitter Anton van Son aan het 
woord. De uitzending was afgelopen 
zaterdag in het half acht nieuws op 
RTL-4. Het seizoen 2011/2012 werd 
zondag voor de junioren (A, B en C), 
MB1 en MC1 geopend met het altijd 
gezellige seizoenstartontbijt. ’s Mor-
gens vroeg werden weer vele gebak-
ken eieren, broodjes en krentenbollen 
gegeten en speelden alle teams hun 
eerste competitiewedstrijd. De bal rolt 
weer en het jeugdbestuur wil graag 
de ouders bedanken die de heerlijke 
pannenkoeken hebben gebakken en 
ook de ouders die afgelopen zater-
dag en zondag belangstelling toon-
den. Trainers, hulptrainers, jeugdco-
ordinatoren, kantinedienst en leiders 
bedankt voor jullie extra inzet! Kijk 
ook eens op de vernieuwde website: 
www.rkdes.nl.

Solenne Köller en Selina Kok (rechts).




