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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

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

www.bosse-elektro.nl

Zonnepanelen?
Kijk op onze website.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

www.kunstuitleen-timeless.nl

Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598  
Open wo en vr 12-17.00 uur 
donderdag alleen op afspraak
zaterdag 11-17.00 uur

Kom onze verassende collectie eens bekijken?

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:

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆	06-54216222
✆	0297-341900
✉	VERkoopAAlsmEER@
 mEERboDE.Nl

Dorpsstraat 4, Aalsmeer. Tel. 0297-329459
Open: Woensdag t/m Zaterdag. Koopavond gesloten.

opheffings
uitverkoop

tot 70% 

KOrTing

hEEl vEEl hErfsT- 
& WinTEr rEsTAnTEn

KOrTing

College besluit over te gaan tot verkoop

Aanbouw van gemeentehuis 
wordt gezondheidscentrum!
Aalsmeer - De gemeente is voor-
nemens het deel van het gemeen-
tehuis op het Drie Kolommenplein 
1 te verkopen met vijf aangrenzen-
de parkeerplaatsen aan een groep 
zorgaanbieders. Tijdens het weke-
lijkse overleg is hiertoe afgelopen 
dinsdag 18 september besloten. De 
omstreeks 1990 gerealiseerde aan-
bouw met ondergelegen grond en 
water is circa 750 vierkante me-
ter. Ook een strook grond en water 
ter breedte van 2 meter valt binnen 
de verkoopvoorwaarden. De groep 
zorgaanbieders kopen de aanbouw 
van het gemeentehuis voor een be-
drag van 1.850.000 miljoen euro. De 
verkoop van vijf nabij gelegen par-
keerplaatsen van circa 55 vierkan-
te meter levert de gemeentekas nog 
een bedrag van 50.000 euro op. De 

opbrengst van de verkoop wordt 
grotendeels gebruikt om een bouw-
kundige en technische splitsing te 
maken tussen het huidige gemeen-
tehuis en de aanbouw. De verkoop 
brengt met zich mee dat het huidi-
ge klantcontactcentrum (de loket-
ten en balie) verdwijnen voor ge-
bruik door de gemeente. 
In het monumentale ontwerp van 
architect Berghoef op het Raadhuis-
plein gaat eerst tijdelijke huisvesting 
gecreëerd worden. In tweede in-
stantie worden noodzakelijke inves-
teringen gedaan ten behoeve van 
een nieuwe receptie en loketten, 
waarbij aspecten voor duurzaam-
heid nadrukkelijk worden meege-
nomen. Omdat de meerderheid van 
de ambtenaren naar Amstelveen is 
verhuisd, staat het gemeentehuis 

voor het overgrote deel leeg. Split-
sen en verkopen van een van de de-
len lijkt de beste optie. Begrijpelijk 
dat gekozen is om de aanbouw te 
verkopen en het ‘eerste’ gemeente-
huis te gaan gebruiken voor huis-
vesting van het college van burge-
meester en wethouders en een deel 
van het ambtenarenteam. 

Het gemeentehuis heeft een prach-
tige burgerzaal, een onlangs gere-
noveerde raadszaal, verschillende 
vergaderruimten, een modern res-
taurant, een kelder met hierin onder 
meer het archief en een lift en toe-
gang voor minder-validen. De pro-
cedure voor de bestemmingswijzi-
ging, van gemeentehuis naar ge-
zondheidscentrum, gaat opgestart 
worden.

Theo van Eijk waarnemend 
burgemeester van Aalsmeer 
Aalsmeer - De commissaris van de 
Koningin in de provincie Noord-Hol-
land, de heer Johan Remkes, heeft 
na overleg met de fractievoorzit-
ters en eerste locoburgemeester 
van de gemeente Aalsmeer beslo-
ten de heer Theo van Eijk te benoe-
men tot waarnemend burgemees-
ter van de gemeente Aalsmeer. De 
huidige burgemeester, de heer drs. 
Pieter Litjens, zal per 20 septem-
ber worden benoemd tot Lid van de 
Tweede Kamer en zal op 20 septem-
ber worden beëdigd. Daardoor zal 
in Aalsmeer per 20 september aan-
staande een vacature ontstaan. Het 
is beleid om een waarnemend bur-
gemeester te benoemen in gemeen-
ten waar het op voorhand vaststaat 
dat de periode waarin er geen bur-
gemeester is, langer dan drie maan-
den gaat duren. Door het plotselin-
ge vertrek van de heer Litjens zal 
een dergelijke periode ontstaan. 
De benoemingsprocedure van een 
nieuwe burgemeester duurt immers 
minstens zes maanden. 

Aalsmeerse felicitaties voor 
zwemster Mirjam de Koning
Aalsmeer - Wethouder Gertjan van 
der Hoeven van sport is afgelopen 
donderdag 13 september op be-
zoek geweest bij de Aalsmeerse pa-
ralympische medaillewinnares, Mir-
jam de Koning-Peper. In aanwezig-
heid van vertegenwoordiger Gerda 
Stokkel van de stichting Meer Arm-
slag die zich samen met Oceanus 
inzet voor gehandicapte zwemmers, 
reikte de wethouder een prachtige 
bos bloemen uit. Mirjam de Koning 
heeft tijdens de Paralympics in Lon-
den goud gewonnen op de 50 meter 
vrije slag en brons op de 100 meter 
rugslag. Op 11 september is Mirjam 
in Den Haag gehuldigd samen met 
de hele paralympische ploeg. Een 
grootse huldiging in het gemeente-
huis zat er dit keer voor de 43 jari-
ge zwemster niet in. De Aalsmeer-
se heeft veel last en pijn ten gevolge 
van een hernia. Bovendien hebben 
de vele trainingen de ‘goudvis’, zo-
als haar koosnaampje luidt, behoor-
lijk vermagerd. Aansterken en op 
krachten komen zijn de eerste aan-
dachtspunten. Mirjam heeft overi-
gens door de hernia niet alle vier de 
afstanden, waar zij voor opgegeven 
was, kunnen zwemmen. Met name 
de gouden medaille was voor Mir-
jam een grote verrassing. “Door de 
hernia heb ik hier niet voor kunnen 
oefenen. Ik heb op het moment al-
les gegeven.” En succesvol, want de 
43 jarige Aalsmeerse heeft tijdens 
deze 50 meter vrije slag in Lon-
den zelfs een nieuw Olympisch re-
cord gevestigd. Tijdens de spelen in 
Beijing in 2008 in China wist Mir-

jam totaal vier medailles te winnen, 
tweemaal goud en tweemaal zilver. 
Van te voren wist de zwemster dat 
zij dit aantal niet zou kunnen eve-
naren. “Ach, brons had ik nog niet.” 
In totaal namen 13 zwemmers uit 
Nederland deel aan de Paralym-
pics. Wethouder Gertjan van der 
Hoeven: “Mirjam is ereburger van 
Aalsmeer en ook al Ridder in de Or-
de van de Nederlandse Leeuw. Zij is 
een voorbeeld voor andere sporters 
met een beperking en een gewel-
dige ambassadeur voor het aange-
past sporten. Ik ben erg onder de in-
druk van haar prestaties. Ze vertel-
de mij dat ze 35 uur per week traint 
en daar hoort ook krachttraining bij. 
Een echte topsporter, dus.” Overi-
gens staat voor Mirjam zelf nog niet 
vast of dit wel of niet haar laatste 
Paralympische spelen zijn geweest. 
“Qua zwemmen zeker wel, maar zeg 
nooit, nooit.” Mirjam is momenteel 
actief aan het wielrennen...

Ogen en oren van inwoners onontbeerlijk

Politie start offensief tegen 
inbraken in woningen
Aalsmeer - De politie Aalsmeer is 
in samenwerking met het korps in 
Uithoorn een offensief gestart tegen 
inbraken in woningen en bedrijven. 

Er worden momenteel extra agen-
ten ingezet in de verschillende wij-
ken en buurten. De agenten la-
ten zich zowel in uniform zien als 
dat onopvallende controles uitge-
voerd worden. Voor deze extra in-
vestering om het aantal inbraken 
te verlagen kan de politie de ogen 
en oren van inwoners goed gebrui-
ken. Sterker nog, ze zijn onontbeer-

lijk. Een goed voorbeeld is de aan-
houding onlangs van een 43 jari-
ge inbreker uit Den Helder. In janu-
ari is ingebroken in een woning in 
Aalsmeer. Van de dief ontbrak ieder 
spoor. In juli werd de politie getipt 
dat een vreemd persoon zich op-
hield in de buurt van de Kamperfoe-
liestraat. De man werd aangespro-
ken, maar niet bewezen kon wor-
den dat hij voornemens was in te 
gaan breken. Wel werd een proces-
verbaal opgemaakt wegens wild-
plassen. Als niet alarm was gesla-
gen door inwoners, had deze man 

misschien wel ongevraagd een wo-
ning bezocht. Want hij is wel dege-
lijk een inbreker. De man is namelijk 
vorige week aangehouden door de 
politie Kennemerland. In zijn bestel-
bus troffen agenten inbraakgereed-
schap aan en een grote hoeveel-
heid foto-, video- en computerap-
paratuur. De bewoners, waar inge-
broken was, hadden nummers van 
hun eigendommen genoteerd en na 
controle bleek de inbreker uit Den 
Helder enkele in Aalsmeer gestolen 
spullen in zijn wagen te hebben. De 
inbraak in Aalsmeer in januari is nu, 
bijna acht maanden later, toch op-
gelost. Het merken en registreren 
van waardevolle bezittingen blijkt 
dus heel nuttig te zijn. Nog beter 

is het natuurlijk om inbrekers bui-
ten de deur te houden. Zorg voor 
goed hang- en sluitwerk en niet al-
leen bij de voor- en de achterdeur 
en de ramen, maar zorg ook dat de 
balkondeuren boven, dakramen en 
lichtkoepels moeilijk open te krijgen 
zijn. Vergeet ook niet de schuur al-
tijd af te sluiten en zorg voor goe-
de verlichting bij de voordeur en in 
de achtertuin. En leg geen ladders 
of ander klimmateriaal voor het grij-
pen. Zorg ervoor dat uw huis altijd 
een bewoonde indruk maakt, ook 
als u afwezig bent. Wie overigens 
een verdacht persoon in de tuin ziet 
lopen, mag direct 112 bellen. Wie 
verdachte personen in de straat of 
in de buurt ziet lopen, wordt ver-
zocht de politie te alarmeren via 
0900-8844.

De heer Van Eijk was van 2007 tot 
2011 burgemeester van Medem-
blik. Van januari tot juni 2011 was 
hij waarnemend burgemeester van 
Medemblik en van januari 2012 tot 
1 september 2012 was hij waarne-
mend burgemeester van Hollands 
Kroon. Hij is 58 jaar en lid van het 
CDA. De nieuwe waarnemend bur-
gemeester zal per 21 september in 
functie treden.
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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

125e 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

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

KERKDIENSTEN

Vermist.
 - Schweitzerstraat: Kat met klein scheurtje in puntje van rechter oor en 

vier witte sokjes. Heeft blauw bandje om. Roepnaam Indy.
- Midvoordreef: Rood cyperse kater van 1 jaar oud. Hij heeft 2 bandjes 

om, 1 vlooienband en 1 bandje met belletje. Hij heet Sjakie.

Gevonden:
- Kamperfoeliestraat: Sterk vermagerde oude zwart-witte poes.

Om 10u. samenkomst met spreker 
Bert Piet. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. K. Muller en 18.30u. 
met ds. S.J. Veenstra uit Zuid-Afrika.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zater-
dag 17u. in Kloosterhof woord com-
munieviering, vg. N. Kuiper. Zon-
dag om 10u. oecumenische viering 
in Open Hofkerk met Liesbeth Geil-
voet. Om 14u. Poolse dienst in Kar-
melkerk met Christoff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. Vrij-
hof. Om 10.30u. Plug & Pray.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. viering.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
10.30u. dienst olv parochianen mmv 
dames- en herenkoor.

Bijbelstudie Evangelisatiekring
Dinsdag 26 september 20u. in Se-
ringenhorst, Parklaan 26a bijbel-
studie. Thema: ‘Christus onze hoop’ 
met H.B. Slagter, Wijk bij Duurstede.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag dienst om 10u. met Eric Weg-
man. Tevens crèche en peuter-
dienst.

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart om 
10u. Spreker: Gordon van Veelen. 
Tevens speciale dienst voor kinde-
ren.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Diensten om 10u. en 
16.30u. met ds. M. Hogenbirk. 

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag kerkgebouw 
gesloten. Oecumenisch dienst met 
ds. Liesbet Geijlvoet in Open Hof-
kerk, Ophelialaan mmv Binding-
koor. Kindernevendienst en opvang 
allerkleinsten.

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag dien-
sten om 10u. en 16.30u.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. oecumenische dienst 
met ds. Liesbet Geijlvoet mmv Bin-
dingkoor en organist Jan Raadge-
ver. Jeugddienst Heilige Boontjes.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u. met ds. L.M. 
Verseput uit Oegstgeest.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. 
L.H. Voschezang uit Bergambacht. 
Organist: Cees Verschoor.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag samenkomst met doven-
vertolking en vertaling in Engels.
Aparte bijeenkomst voor kinderen.

Zondag 
23 september

Nieuwe dominee 
bij Radio Aalsmeer 
Aalsmeer - In het levensbeschouwe-
lijk programma van dinsdag 25 sep-
tember van 20.00 tot 21.00 uur komt 
de nieuwe dominee van de Samen op 
Weg gemeente in Kudelstaart op be-
zoek. Dominee van Dalen heeft een 
paar maanden kunnen wennen in Ku-
delstaart en gaat met veel zin het nieu-
we seizoen in. De medewerkers van 
Radio Aalsmeer gaan hem vragen wat 
de activiteiten zoal zijn voor een voor-
ganger van een kerkelijke gemeente. 
Het gesprek, dat Henk Heil met hem 
heeft, wordt afgewisseld met muziek 
en is te beluisteren bij Radio Aalsmeer 
op 99.0 FM op de kabel en op 105.9 
FM in de ether.

Oude kat zoekt 
zijn baas
Aalsmeer - Waar is het baasje van 
de oude, vermagerde zwart-witte 
kat op de foto? Het dier loopt rond 
in de omgeving van de Kamperfoe-
liestraat. Wie de kat herkent, wordt 
verzocht contact op te nemen met 
de Dierenbescherming Amstel- & 
Veenlanden via 0297-343618.

Poes Droppie
is terecht!
Aalsmeer - Poes Droppie is weer 
terecht. Iedereen die heeft helpen 
zoeken, willen zijn bazen, de fami-
lie Kragtwijk, hartelijk bedanken. 
“We hebben hem na tips terug ge-
vonden, twee huizen verderop op 
zolder in een hoekje. Na bijna een 
week zonder eten en drinken. Hij 
kwam ook niet naar ons toe toen we 
hem riepen. We hebben hem echt 
uit het hoekje moeten halen waar hij 
lag. Hij loopt nu gelukkig weer bij 
ons rond, nogwel angstig maar wij 
zijn dolblij. Nog een tip als je huis-
dier kwijt bent: Geef niet op blijf ho-
pen en zoeken.”

Nostalgie bij 
de OVAK
Aalsmeer - Op donderdagmiddag 
27 september organiseert de OVAK 
een thema-middag in buurthuis 
Hornmeer in de Roerdomplaan 3. De 
band ‘Never Told’ komt optreden en 
brengt welbekende muziek en zang 
uit de zestiger jaren ten gehore! Het 
wordt genieten van nostalgische 
muziek uit vroeger tijden. Het gezel-
schap staat onder leiding van Dick 
de Kuijer. Het bestuur van de OVAK 
hoopt veel leden te mogen begroe-
ten. De middag begint om 14.00 uur.

Taizégebed in 
Karmel kapel
Aalsmeer - Het Taizégebed is verhuisd! 
Karmel Aalsmeer aan de Zwarteweg 36 
heeft een kleine kapel in huis. Zij stelt 
deze kapel open om met elkaar een 
meditatieve viering te houden op een 
vrijdagavond in de maand. Daarna is er 
gelegenheid elkaar te ontmoeten. Start: 
21 september om 20.30 uur. Inlichtin-
gen: Henny Post via 0297-381470.

Informatieavond over 
ontwikkelingssamenwerking 
Aalsmeer - Zoals ieder jaar wordt 
er een informatieavond gehouden 
over ontwikkelingssamenwerking in 
de gemeente. Dit jaar is de bijeen-
komst op woensdag 10 oktober. Het 
thema is: ‘Milieu en duurzaamheid in 
Ontwikkelingslanden‘. Drie sprekers 
houden een presentatie over hun 
project dat subsidie mocht ontvan-
gen van de gemeente via de stich-
ting Ontwikkelings Samenwerking 
Aalsmeer, OSA. Daarnaast zijn er ta-

fels ingericht van andere projecten 
die eveneens subsidie mochten ont-
vangen. De avond wordt gehouden 
in de raadskelder van het gemeen-
tehuis, ingang Raadhuisplein, en het 
officiële gedeelte begint om 20.00 
uur. Iedereen is welkom vanaf 19.30 
uur. Voor meer gegevens kan geke-
ken worden op de website van OSA: 
www.osa-aalsmeer.nl of op de web-
site van de gemeente. OSA bellen 
kan via 0297-321509.

Rode Kruis laat mensen met 
beperking volop genieten 
Aalsmeer - Bijna 120 mensen met 
een verstandelijke beperking uit 
woningen van Ons Tweede Thuis 
(OTT) en hun begeleiders had-
den een leuke dag tijdens de pra-
menrace, dankzij het Jongeren Ro-
de Kruis afdeling Aalsmeer en Uit-
hoorn. Zaterdag 9 september vond 
de jaarlijkse pramenrace weer 
plaats in Aalsmeer. Bewoners van 
het OTT uit Aalsmeer en Hoofd-
dorp waren door het Jongeren Rode 
Kruis afdeling Aalsmeer en Uithoorn 
uitgenodigd als gast bij de pramen-
race. Zittend in stoelen op het gras-
veld achter Zorgcentrum Aelsmeer 
bewonderden zij de voorbijvaren-
de boten. Dit grasveld grenst aan 
de Ringvaart, en de mooi versierde 
pramen voeren hier meerdere keren 
langs. De OTT bewoners hadden 
het erg naar hun zin met het kijken 
naar de boten en zij en de mensen 
in de pramen zwaaiden enthousiast 
naar elkaar. Het thema was dit jaar 

‘de wereld rond met 150 pramen’ en 
de diverse aankleding van de pra-
men was een lust voor het oog en 
oor van de gasten. De Rode Kruis-
vrijwilligers trakteerden de gasten 
op onder andere belegde broodjes, 
fruit en bekertjes limonade. De gas-
ten gingen tevreden naar huis na 
deze geslaagde dag. “De bewoners 
van OTT zijn elk jaar enorm enthou-
siast. We kijken er naar uit om hen 
weer te ontvangen bij de volgen-
de pramenrace”, aldus Jeroen Hei-
meriks, vrijwilliger van het Jongeren 
Rode Kruis. 
Voor komende activiteiten zoekt het 
Jongeren Rode Kruis Aalsmeer en 
Uithoorn nog scholieren en jonge-
ren die zich vrijwillig willen inzetten 
om mensen te helpen. Wil jij helpen 
bij activiteiten voor ouderen of men-
sen met een verstandelijke beper-
king of wil je meer informatie? Mail 
dan naar jongerenrodekruis@hot-
mail.nl.

Vrijwilligers gezocht!
Huldiging Janina en Ruud 
bij Zonnebloem Rijsenhout
Rijsenhout - Donderdagavond 13 
september is de Zonnebloem afde-
ling Rijsenhout en Burgerveen uit 
eten geweest. In totaal met gasten en 
vrijwilligers bestond de groep uit 46 
personen. De stemming zat er opper-
best in. Er werd druk gepraat en gela-
chen aan de tafels. Tijdens het eten-
tje zijn de twee vrijwilligers Janina van 
der Laarse en Ruud Samshuyzen in 
het zonnetje gezet. Beiden zijn al bij-
na 12 jaar vrijwilliger bij de afdeling. 
Janina heeft jarenlang het secretari-
aat beheerd en ging als ‘pleeg’ mee 
tijdens de vakantieweken. Ruud is al 
9 jaar voorzitter van de afdeling en hij 

is vele jaren als vakantiehoofd actief 
geweest. De twee zijn gehuldigd door 
het hoofd van de regio Haarlemmer-
meer, Joke Holm. Als dank kregen zij 
een speldje en een oorkonde uitge-
reikt. En daarbij ook nog bloemen en 
een flesje wijn. Al met al een feeste-
lijke avond. Na afloop ging iedereen 
voldaan huiswaarts. De Zonnebloem 
zoekt op bestuurlijk vlak nog enkele 
vrijwilligers. Spreekt dit werk u aan en 
heeft u nog wat tijd over om leuke ac-
tiviteiten te organiseren? Neem dan 
contact op met de heer R . Samshuy-
zen via 0297-327096, 06-22132188 of 
kr.samshuyzen@quicknet.nl.

Eerste spreker Oscar Lohuis
Start Begra bijbelstudies
Aalsmeer - Op maandag 24 septem-
ber gaan de bijbelstudieavonden van 
Begra weer van start. Na een lange 
zomerpauze ziet het bestuur er naar 
uit haar trouwe, maar hopelijk ook 
nieuwe, bezoekers te ontvangen in 
de gezellige aula van Heliomare aan 
de Zwarteweg 98. Aanvang is 20.00 
uur, maar vanaf 19.30 uur is een ie-
der al welkom voor een kopje koffie 
of thee. Tijdens deze twaalfde sei-
zoenstart zal de begaafde gastspre-
ker Oscar Lohuis het spits afbijten. 
Hij brengt al ruim 20 jaar met een 
verfrissende kijk de evangelische 
boodschap van Gods trouw, belofte 

en genade. Staat jouw geloof al eni-
ge tijd op een laag pitje? Worstel je 
met vroegere zekerheden over God, 
Jezus, Heilige Geest en de macht van 
Satan? Zoek je geborgenheid, hou-
vast en zekerheid? Kom naar de bij-
belstudieavonden en laat je onder-
wijzen en inspireren! Wekelijks ko-
men zo’n 40 tot 60 bezoekers bijeen, 
die meer van de bijbel willen weten. 
De toegang is gratis. Wel staat na af-
loop het mandje klaar voor een ieder, 
die wil bijdragen om de kosten van 
de avond te dekken. Iedereen is wel-
kom. Voor verdere informatie, zie de 
website: www.begraaalsmeer.nl.

Open Kringavond in Aalsmeer
Aalsmeer - De Kringen organiseert 
donderdag 27 september een open 
kringavond in de Oude Veiling in de 
Marktstraat 19 voor homo’s, lesbo’s, 
biseksuelen en transgenders van al-
le leeftijden (18+). De avond duurt 
van 20.00 tot 22.00 uur en is bedoeld 
om mensen kennis te laten maken 
met De Kringen. Bij voldoende be-
langstelling kunnen dan in oktober 
één of meerdere kringen starten. Dit 
kunnen Kringen voor jongens, man-
nen, meiden of vrouwen zijn, maar 
ook gemengd. Ook belangstellen-
den uit Amstelveen, Uithoorn, Ku-
delstaart, Hoofddorp e.o. zijn van 
harte welkom. Iedere deelnemer 
ontvangt een gratis drankje. Aan-
melden en meer informatie: mdei-
kelenboom-prive@live.nl. De Krin-
gen organiseert in heel Nederland 
meer dan 100 gespreks- en gezel-
ligheidsgroepen voor homo’s, les-
bo’s, bi’s en transgenders (zie www.
kringen.nl). In Amsterdam zijn 16 
Kringen, voor jongeren, vrouwen en 

mannen van 18 tot 80 jaar. Ook is 
er een bi-mannenkring en een ge-
mengde Kring. De (vijf tot veertien) 
leden komen meestal één keer per 
maand bij elkaar thuis voor leuke 
gesprekken, activiteiten en uitgaan. 
Kringen Amsterdam hoopt vanaf 
oktober voor Aalsmeer, Amstelveen, 
Uithoorn, Hoofddorp en omgeving 
ook één of meerdere Kringen te be-
ginnen. De avond in de Oude Vei-
ling begint met een kennismakings-
spel. Daarna volgt een discussie en 
na een korte pauze een gezamen-
lijke activiteit. Uiteraard wordt na-
der toegelicht wat De Kringen pre-
cies zijn, wat je van de nieuwe Kring 
en de kringleiders kunt verwach-
ten en wat jouw rol daar in is. Die is 
groot, want iedere Kring bepaalt zelf 
wanneer en hoe vaak men bij elkaar 
komt en wat men wel en niet doet. 
Bovendien kunnen kringleden ook 
buiten de vaste kringavond om af-
spreken om uit te gaan of activitei-
ten te ondernemen. 
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STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
DÉ VIOOLSPECIALIST

AANBIEDING: AANRADER:

NIEUW: TIP:

€196,00

€125,00

€10,80

€59,95

Electrische gitaar
‘Jim Harley’

Western gitaar
‘Peavey’

Gitaarversterker
‘Stagg 10 GA’

Drumstokken
‘Agner’ p/p

AGENDA
Muziek/Toneel
Vrijdag 21 september:
* Party Time met feestdj Joost in ca-
fé de Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
Zaterdag 22 september:
* Estafettemiddag en shooternight 
met Marco Koorn in café de Praam, 
Zijdstraat vanaf 22u.
* Caribische party in 7Street, Van 
Cleeffkade vanaf 21u.
* Lounche dj Manny Moore in Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21.30u.
Zondag 23 september:
* Kelly Joe Phelps in De Oude Vei-
ling, Marktstraat vanaf 15u.
* Karma Kanics live in The Shack, 
Schipholdijk 253, Oude Meer, 16u.
27 t/m 30 september:
* Toneelgroep Tobo tragikomedie 
‘Kortsluiting’ in Noorddamcentrum 
Bovenkerk. Alle avonden 20.15u.
5 en 6 oktober:
* Musical Maria in gebouw De Spil, 
Kudelstaart.

Exposities
22 en 23 september:
* Expositie met beelden, schilderij-
en en glaskunst in galerie Sous-Ter-
re, Kudelstaartseweg. Zaterdag en 
zondag open 13 tot 17u.
* Crash museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open. Zaterdag 
en zondag 11-16u. 
Tot en met 21 oktober:
* Schilderijen en beelden Willem 
Vaarzon Morel en Constance Wi-
baut in Oude Raadhuis, Dorpstraat. 
Donderdag t/m zondag 14-17u.
21 en 26 september:
* Foto-tentoonstelling ‘Aalsmeer-
se ambtenaren toen en nu’. Op 21/9 
om 10u. en 26/9 om 16u. te bezoe-
ken Aanmelden: tentoonstelling@
aalsmeer.nl.

Diversen.
Donderdag 20 september:
* Poolcafé in N201, Zwarteweg van 
15 tot 22.30u. Iedere woensdag, 
donderdag en vrijdag.
* Speelavond DES in De Reede, 
Schouwstraat, Rijsenhout, 20u.
* Sjoelen bij Oostend in Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 20u.
* Sjoelclub Aalsmeer in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.
Vrijdag 21 september:
* Schoonmaakactie in Kudelstaart. 
Start 9.45u. bij Antoniusschool, Riet-
landen.
* Klaverjassen BV Hornmeer in 

buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Kaarten bij RKAV in kantine Beet-
hovenlaan v/a 20.15u.
Zaterdag 22 september:
* Braderie op Raadhuisplein, Cen-
trum van 10 tot 17u.
* Oogstfeest in kas Oosteinderweg 
137 van 11 tot 16u.
Zondag 23 september:
* Vogelbeurs in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan, 10-13.30u.
Maandag 24 september:
* Bridgen bij ‘t Rondje in Het Baken, 
Sportlaan vanaf 19.30u.
* Praatavond bij aquariumvereniging 
Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan vanaf 20u.
* Speelavond Allen Weerbaar in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 25 september:
* Koffie-ochtend voor vrouwen in 
Irene, Kanaalstraat vanaf 10u.
* Open huis in ‘t Baken, Sportlaan 
vanaf 10u.
Woensdag 26 september:
* Inloop Oost-Inn in De Mikado, Ca-
tharina Amalialaan, 9.30-11.30u. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 27 september:
* Nostalgische muziekmiddag bij 
OVAK in buurthuis Hornmeer, Roer-
domplaan vanaf 14u.
* Sjoelcompetitie in De Reede, Rij-
senhout vanaf 20u.
* Sjoelen bij BV Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 28 september:
* Poel’s Eye dartcompetitie in Dorps-
huis Kudelstaart. Inschrijven 19.45u.
Zaterdag 29 september:
* Open dag jeugdclub ‘t Gilde van 14 
tot 16.30u. Graaf Willemlaan 3.
* Open huizenroute in Aalsmeer en 
Kudelstaart, 11-15u.
Zondag 30 september:
* Grote verhalen, muzikaal reisver-
slag over Amerika in Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 15.30u.
Dinsdag 2 oktober:
* Rommelmarkt in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 19u.

Vergaderingen
Donderdag 20 september:
* Wijkoverleg Hornmeer over bo-
menplan en bestemmingsplan in 
buurthuis Roerdomplaan, 19.30u.
Maandag 24 september:
* Publieksavond bestemmingsplan 
woonschepen in gemeentehuis van-
af 20u.
* Wijkraad De Dorper bijeen in Bin-
ding, Zijdstraat 53 v/a 19.30u.

The Red Maddies uit Aalsmeer. Foto: St. The Clash of the Cover Bands.

The Clash of the Cover Bands
‘The Red Maddies’ door 
naar de halve finale
Aalsmeer - Vrijdag 14 september 
vond in Poppodium P60 in Amstel-
veen de eerste kwartfinale plaats 
voor Regio West Nederland in de 
grootste bandcompetitie ‘The Clash 
of the Cover Bands. Zeven bands 
gingen de muzikale strijd met elkaar 
aan om een plaats te veroveren in 
de halve finales en werden beoor-
deeld door een vakjury en het pu-
bliek. Bij de vakjury ging de eerste 
prijs naar de vijfmans blues-swing 
coverband Kiki Blues uit Baarn en 
eindigde de zesmans blues-rock 
coverband Dr. Jekyll & Mr. Hyde uit 
Heemskerk op een zeer verdienste-
lijke tweede plaats. Het publiek koos 

met een minimaal verschil voor de 
vijfmans allround coverband Van-
hetbalkon uit Roelofarendsveen als 
beste met rock coverband The Red 
Maddies uit Aalsmeer op een eer-
volle tweede plaats. Deze vier bands 
plaatsten zich hiermee voor de re-
gionale halve finales, die in novem-
ber plaatsvinden in Podium de Vor-
stin in Hilversum en LVC in Leiden. 
De uiteindelijke winnaars van The 
Clash of the Cover Bands Awards 
worden beloond met onder an-
dere een CD-contract met video-
clip en een tour van 20 optredens 
in de Benelux. Meer info: www. 
theclashofthecoverbands.com.

Toneelavonden in Noorddamcentrum

‘Kortsluiting’ met Tobo
Bovenkerk - Van donderdag 27 tot 
en met zondag 30 september speelt 
toneelgroep Tobo ‘Kortsluiting’, een 
tragikomedie over het huwelijk van 
Haye van der Heyden. Victor en 
Charlotte zijn al een eeuwigheid 
samen. Maar dan slaat het nood-
lot toe: “We zullen bij elkaar blijven. 
Weet je wel wat je zegt. Nee, na-
tuurlijk niet.” Hij wordt hels, zij wenst 
hem een bed onder de grond. Hoe 
zal dit aflopen? De spelersgroep be-
staat uit Peter Breddels, Nelly van ‘t 

Root, Lia Donicie en Yvonne Copi-
ni en de regie is in handen van Roel 
Visser. De voorstellingen worden al-
le dagen vanaf 20.15 uur gegeven 
in het Noorddamcentrum in Boven-
kerk. 
Toegangskaarten kosten 10 eu-
ro per stuk en zijn verkrijg-
baar bij het Noorddamcentrum 
via 020-6416744 en via email:  
info@toneelgroeptobo.nl. Alle infor-
matie is terug te vinden op de nieu-
we website: toneelgroeptobo.nl. 

Zondag briljante Beatles songs
Karma Kanics in The Shack
Aalsmeer - Oude Meer - Zondag 
23 september wederom een gewel-
dige band op het Shack podium. Het 
is namelijk de beurt aan The Kar-
ma Kanics uit Engeland. The Kar-
ma Kanics is niet een normale co-
verband, of een standaard tribu-
te band. Deze fantastische formatie 
pakt van beiden wat mee, hun ver-
tolking van Beatles nummers met 
een rock-randje is zó uniek, zon-
der dat ze hierbij de originele sound 
van deze Fab Four te kort doen. Dit 
Engelse trio bestaat uit een strak-
ke drummer en gitarist en een zan-
ger die gezegend is met een uniek 
stemgeluid, wat perfect past in de-

ze Fab’s Four Brillant Songs Band! 
Laat je zondagmiddag meeslepen 
en ga mee terug in de tijd met al-
le bekende Beatles nummers, die 
op een unieke wijze worden ge-
bracht door The Karma Kanics! Een 
ding is zeker, meezingen kan ieder-
een met alle wereldberoemde songs 
Shack! Een regelrechte aanrader. 
The Shack is geopend op vrijdag, 
zaterdag en zondagmiddag van-
af 15.00 uur en aanvang van The 
Karma Kanics is zondagmiddag 23 
september om ongeveer 16.00 uur! 
Voor alle info en openingstijden:  
www.the-shack.info. Adres is Schip-
holdijk 253b in Oude Meer.

Vrijdag en zaterdag
Party time met dj’s Joost 
en Marco in de Praam
Aalsmeer - Na bijgekomen te zijn 
van alle festiviteiten rond de feest-
week start café de Praam met de 
(bijna winter) programmering. Op 
de vrijdagmiddagen staan voortaan 
Debby en Esther achter de bar en 
de dames zijn voornemens er een 
spectaculair borreluur van maken 
met lekkere versnaperingen. Vrij-
dagavond 21 september weer een 
gezellige Praam party night met de 
Brabantse feestdj Joost. 
Zaterdagmiddag gaan weer gestart 
worden met de estafette DJ’s. Wil 
jij hiervoor in aanmerking komen? 
Geef je op bij de bar en neem tij-
dens je ‘optreden’ veel vrienden en 
familie mee. Zaterdagavond 22 sep-
tember staat in het teken van het 
nieuwe fenomeen shooters. Café de 
Praam organiseert samen met de 
Amsterdamse DJ Marco Koorn een 
shooternight. Elke bezoeker krijgt 
bij binnenkomst een gratis shooter. 
Zowel vrijdag als zaterdag beginnen 
de party avonden rond 22.00 uur en 
is de toegang gratis voor iedereen 
vanaf 16 jaar. 

Livemuziek op donderdag
Volgende week zaterdag 29 septem-

ber wordt weer een dance party ge-
houden met achter het meubel DJ 
Nista. Het eerste praamfeest ‘step 
by step party 2012’ vindt op zater-
dag 6 oktober plaats en biedt onder 
andere een spetterend optreden van 
zanger Jeff van Vliet . 
Ook start café de Praam in de Zijd-
straat weer met eens in de maand 
op donderdagavond livemuziek. 
Bands, groepen, zangers en zange-
ressen die interesse hebben om op 
te treden in de Praam kunnen bel-
len voor opgave en informatie met 
06-22372376.

Braderie op Raadhuisplein
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
22 september organiseert Bem Pro-
motions een braderie op het Raad-
huisplein. Het plein gaat gevuld 
worden met kraamhouders, die de 
leukste en  meest trendy artikelen 
zullen aanbieden. Het assortiment 
van de te verkopen spullen is heel 

divers. De braderie zal vanaf 10.00 
uur toegankelijk zijn voor het pu-
bliek en eindigt weer om 17.00 uur. 
Voor de jongere bezoekers staan at-
tracties klaar en natuurlijk worden 
allerlei lekkernijen geserveerd. Voor 
meer informatie kan gekeken wor-
den op www.bempromotions.nl.Concert Kelly Joe Phelps

Aalsmeer - Kelly Joe Phelps geeft 
zondagmiddag 23 september een 
concert in De Oude Veiling in de 
Marktstraat. Kelly Joe Phelps is een 
Amerikaans muzikant en songwriter. 
Zijn muziek bestaat uit een mix van 
delta blues en jazz. Phelps groei-
de op in Sumner, Washington, aan 
de Amerikaanse noord-oost kust, 
waar hij country en folk songs van 
zijn vader leerde. Ook leerde deze 
hem drummen en piano spelen. Na-
dat hij op zijn twaalfde gitaar leer-
de spelen, richtte Phelps zich op de 
free jazz en nam lessen bij muzikan-
ten als Ornette Coleman, Miles Da-
vis en John Coltrane. Volgens eigen 

zeggen maakte hij zijn draai naar de 
blues toen hij naar Fred McDowell 
en Robert Pete Williams ging luiste-
ren. Geïnspireerd door de geboor-
te van zijn dochter, begon Phelps 
in 1990 met het schrijven van lied-
jes. In Nederland trad hij de afgelo-
pen jaren onder andere met Sarah 
Harmer en Corinne West op. Naast 
een indrukwekkende lijst met eigen 
producties heeft Kelly Joe ook pla-
ten gemaakt met onder andere Tim 
O’Brien, Rory Block, Greg Brow, To-
ny Futado, Towns Van Zandt en ve-
le anderen. Het concert aanstaan-
de zondag in De Oude Veiling be-
gint om 15.00 uur.

Vrienden Kees Markman en Mike van der Laarse. In het midden dj Ferry Maat.

Oude tijden herleven zaterdag 13 oktober

Soulavond met Ferry Maat
Aalsmeer - Oude tijden herleven 
zaterdagvond 13 oktober in de VVA 
kantine aan de Dreef met DJ legen-
de Ferry Maat. Ferry Maat geeft nog 
maar zeer selectief en beperkt ac-
te de présence en werkt uitsluitend 
mee aan jaren zeventig en tach-
tig party’s. Kees Markman en Mike 
Multi van der Laarse hebben hem 
weten te strikken voor deze unie-
ke avond in Aalsmeer. Kees Mark-
man heeft in maart van dit jaar ge-
heel belangeloos meegewerkt aan 
het grootste golftoernooi ter we-
reld in Spaarnwoude waarvan de 
opbrengst ten goede kwam aan 
Spieren voor Spieren. Het ochtend-
programma is toen ingevuld door 
Edwin Evers van Radio 538 met de 
ochtendshow Evers staat op, ge-
volgd door het middagprogramma 
de DJ’s van Arrow Jazz FM en de 
feestavond was in handen van de 
Aalsmeerse DJ. Tijdens deze avond 
heeft Kees met vele bekende ra-
dio DJ’s gesproken waaronder Ferry 
Maat en dit was het kleine zetje wat 
nodig was om een lang gekoesterde 
wens in vervulling te laten gaan. Een 
belletje naar Mike Multi was de vol-
gende stap, want: “Als we iets doen 
in Aalsmeer, dan doen we het sa-
men.” De twee boezemvrienden or-
ganiseren al heel veel samen, zoals 
het vuurwerk, de triatlon en diverse 
dingen voor de handbalvereniging. 

De locatie was redelijk snel gevon-
den, centraal in Aalsmeer, ruime 
parkeergelegenheid en voldoende 
dansruimte voor de gasten. Mike en 
Kees: “Geluid, lampjes, spiegelbol-
len, posters, entreetickets en derge-
lijke, kunnen we allemaal zelf rege-
len. Maar kunnen we de gasten net 
iets meer bieden, zo vroegen we ons 
af. We hebben veel, heel veel mail-
verkeer over dit gebeuren gehad. 
We kwamen uit op DJ Ferry Maat. 
Daarna kregen we heel vragen van 
volgers. Daarom hebben we een 
website laten maken, zodat ieder-
een op z’n gemak het verhaal achter 
de legendarische DJ Ferry Maat kan 
lezen. Kijk maar eens op www.ferry-
maatinaalsmeer.nl. 
Een bijzondere bijkomstigheid is dat 
de Soul Show dit jaar precies 40 jaar 
bestaat, dus op de site ook meer-
dere oude foto’s uit Ferry zijn Radio 
Noordzee en Tros tijd.” Voor meer 
informatie omtrent de feestavond, 
aanvang, kaartverkoop en meer kan 
eveneens genoemde site bezocht 
worden. Kees en Mike zullen er al-
les aan doen om iedereen een on-
vergetelijke avond te laten beleven. 
Ze krijgen hierbij hulp van heel veel 
vrijwilligers van Voetbalvereniging 
Aalsmeer. Kees en Mike tot slot: 
“Kom maar op met die roze pruiken, 
glitteroverhemden, en blokschoe-
nen. Tot 13 oktober.”

Manny Moore in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 22 septem-
ber komt DJ Manny Moore naar 
cultureel café Bacchus in de Ger-
berastraat. Voor de zomer was DJ 
Manny Moore al twee keer te gast 
in de Oude Veiling met zijn excellen-
te mix van Lounge en clubbing. Nu 
zullen de beats klinken in het im-
mer sfeervolle Bacchus. Zaterdag-
avond kan een mix van techno, vo-
cal house en een vleugje progressie 
verwacht worden. Alleen de aller-
beste sounds worden door Manny 
Moore naar de dansvloer gebracht!
Dj Manny Moore (bekend van het 

DJ-duo Veleri en Manny Moore) 
is sinds 2005 actief bezig met 
het draaien op feesten in en om 
Aalsmeer. In de afgelopen jaren 
heeft Manny Moore zich ontwikkeld 
door te draaien bij DJ-contests, ra-
dioshows en feesten in onder ande-
re de Melkweg, Hotel Arena en de 
Panama. Kortom voor een lekkere 
avond van lounge tot club is Bac-
chus eveneens het juiste adres. Het 
culturele café gaat open om 21.00 
uur, vanaf 21.30 uur neem DJ Man-
ny Moore achter het discomeubel 
plaats. Toegang: Uw Gift

Veel animo indoor-korenfestival
Caribische party in 7Street
Aalsmeer - 7Street in de Crown 
Studio’s aan de Van Cleeffkade 
heeft afgelopen weekend een brui-
sende start aan het nieuwe seizoen 
gegeven. Vrijdagavond kon genoten 
worden van livemuziek van een co-
verband en zaterdag trok het eerste 
indoor korenfestival veel bezoekers. 
Op vier locaties genoten de vele be-
zoekers van onder andere Sonority, 
Davanti, Experiment en shantykoor 
De Marconisten. Tijdens sommige 
optredens moesten de deuren dicht 
omdat de koren anders door elkaar 
te horen waren. 
“Verrassend en heel leuk om hier 
rond te wandelen en naar muziek 
te luisteren”, aldus een bezoeker. En 
dit kan de komende weken veel va-
ker. Want aanstaande zaterdag 22 
september staat 7Street in het te-
ken van een grootse Caribische 
party. Artiesten tijdens dit muziek-
festijn rond de salsa, marenque en 
bachata zijn Rupia, Ten-Q, DJ-Mar-
lon, X-otics en Melodia. Aanvang is 
21.00 uur. Op vrijdag 28 september 
opnieuw livemuziek. De spots gaan 
aan voor The Wild and Innocent. Ge-
zien de naam van de band zal het 
niemand verbazen dat deze forma-

tie haar roots heeft gevonden in de 
muziek van the Boss, Bruce Spring-
steen. Om 21.00 uur worden de in-
strumenten ter hand genomen. Ie-
dereen vanaf 18 jaar is welkom. De 
toegang is gratis. 
De volgende dag, zaterdag 29 sep-
tember, presenteert 7Street een sal-
safeest met workshops en zeker 
ook alvast, 6 oktober noteren in de 
agenda: Weer indoor-bandjesavond 
met coverband de Hucksters, de 
partybands Summertime en 2 For 
the Show en zangeres Lieke. Vanaf 
21.30 uur kan iedereen vanaf 18 jaar 
en na betaling van 5 euro genieten 
van deze muziekvolle happening.



Op vrijdag 5 oktober 2012 zijn de balies van de afdeling 
Dienstverlening de gehele dag gesloten! 
Vanwege de overgang op een nieuw computersysteem 
zijn de balies van de afdeling Dienstverlening op vrijdag 
5 oktober 2012 de gehele dag gesloten! De afdeling is 
die dag ook niet telefonisch bereikbaar. 
Op maandag 8 oktober wordt het nieuwe systeem in 
gebruik genomen. Het kan zijn dat op die dag de wacht-
tijden aan de balies e.d. enigszins langer zijn dan u 
gewend bent. Excuus voor de eventuele overlast!

Publieksavond WoonschePen oP 24 sePtember 2012

Op 24 september 2012 wordt een publieksavond gehouden over 
het voorontwerp Bestemmingsplan Woonschepen. Hier wordt 
uitleg gegeven over de inhoud van het plan en over de manier 
waarop u kunt controleren of een woonschip goed is opgeno-
men. 

Na de presentatie wordt iedereen in de gelegenheid gesteld 
algemene vragen te stellen. Daarna is er ruimte voor individu-
ele vragen. Daarvoor worden twee ruimtes ingericht, waar alle 
stukken ter inzage zullen liggen. In de ene zaal is ruimte voor 
alle geïnteresseerden voor vragen met betrekking tot jacht-
havens. Wie meer wil weten over de regels van woonschepen 
buiten jachthavens kan terecht in de andere zaal. Tijdens deze 
avond kunt u geen mondelinge inspraakreacties indienen. Wel 
kunt u een inspraakformulier invullen. De avond is bedoeld 
voor alle belangstellenden, dus niet alleen voor eigenaren van 
een woonschip.

Programma:
19.15  Zaal open
19.30  Welkom 
19.35  Presentatie1 : Waarom een bestemmingsplan?
19.45  Presentatie 2: Welke inhoudelijke keuzes zijn er 
 gemaakt en wat is het proces?
20.00  Presentatie 3: Inhoud van het bestemmingsplan 
 en Beeldkwaliteitsplan

Pauze

20.30  Plenair gedeelte voor algemene vragen
21.00  Afsluiting plenair gedeelte 
21.05  Zaal 1: Individuele vragen over woonschepen 
 in jachthavens
21.05  Zaal 2: Individuele vragen over woonschepen 
 buiten jachthavens
21.30  Sluiting

verkeersbesluit 2010/10456

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken 
bekend dat zij, overeenkomstig het advies van de bezwaarschrif-
tencommissie, het verkeersbesluit 2010/10456 met betrekking tot 
het aanwijzen van drie parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen 
herroepen. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende tegen dit besluit, binnen zes weken 
na publicatie van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank 
Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Indien een beroepschrift is ingediend gedurende de genoemde 
periode, kan - indien er sprake is van een spoedeisend belang 
- een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlo-
pige voorziening. Dit verzoek dient te worden gericht aan de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam, Postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het indienen van een verzoek 
tot voorlopige voorziening is apart griffierecht verschuldigd.

schrijfWijze diverse straatnamen in 
aalsmeer/kudelstaart

Op 1 juli 2011 is voor de Gemeentelijke Basisadministratie per-
soonsgegevens (GBA) het verplicht gebruik van adresgegevens 
uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) ingegaan. 
Dat heeft gevolgen voor de gemeente als houder van de GBA en 
de BAG. Vanaf 1 juli 2011 moeten alle actuele adresgegevens 
uit de GBA ontleend zijn aan de BAG

Bij de afstemming tussen de BAG-adressen en de GBA-adressen 
zijn verschillen geconstateerd. Deze verschillen hebben hoofd-
zakelijk betrekking op de schrijfwijze (punten e.d.) van de 
straatnamen. Om dit probleem op te lossen hebben burgemees-
ter en wethouders op 11 september 2012 besloten dat met in-
gang van 12 september 2012 de schrijfwijze van onderstaande 
straten voor wat betreft de GBA aan te passen:

straatnaam Gba (was) straatnaam Gba (wordt)
A H Blaauwstraat A.H. Blaauwstraat
St Janstraat St. Janstraat
Ie J C Mensinglaan Ie J.C. Mensinglaan
2e J C Mensinglaan 2e J.C. Mensinglaan
P F von Sieboldlaan P.F. von Sieboldlaan
Mr Jac Takkade Mr. Jac. Takkade
Jac P Thijsselaan Jac. P. Thijsselaan
F A Wentstraat F.A. Wentstraat
Cornelis Claasz Baas hof Cornelis Claasz Baas Hof
Maarse & Kroon hof Maarse & Kroon Hof

verordeninG Winkeltijden aalsmeer 2012; 
2012/7552-m&r

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Aalsmeer maakt bekend dat de gemeenteraad op 13 septem-
ber 2012 heeft vastgesteld ‘Verordening winkeltijden Aalsmeer 
2012’. 

De vastgestelde winkeltijdenverordening is tot stand gekomen 
na de motie ‘motie avondwinkel’ van 26 januari 2012. Met de 
winkeltijdenverordening krijgt het college de bevoegdheid om 
de 12 reguliere koopzondagen voor de gemeente Aalsmeer vast 
te stellen, alsmede de bevoegdheid om per 15.000 inwoners 
één ontheffing te verlenen voor een zon- en feestdagenopstel-
ling. Voor de gemeente Aalsmeer betekent dit dat er twee zon- 
en feestdagenontheffingen verleend kunnen worden.

De wettelijke basis voor de vastgestelde winkeltijdenveror-
dening is de Winkeltijdenwet. De ‘Verordening winkeltijden 
Aalsmeer 2012’ ligt vanaf 20 september 2012 voor 6 we-
ken ter inzage in het gemeentehuis. Daarnaast is de veror-
dening digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website  
www.aalsmeer.nl of via www.overheid.nl. 

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

De winkeltijdenverordening treedt in werking na publicatie, op 
20 september 2012, waarna levensmiddelenwinkels in de ge-
meente Aalsmeer een ontheffing kunnen aanvragen. De eisen 
voor het in aanmerking komen voor deze ontheffing zijn als 
volgt:
- iedere levensmiddelenwinkel in de gemeente Aalsmeer 

komt in aanmerking voor het aanvragen van een onthef-
fing, waarbij geldt dat deze levensmiddelenwinkels uitslui-
tend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren mogen verkopen, 
met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, 
eerste lid van de Drank- en Horecawet;

- in geval van meer dan één aanvraag per deelgebied, vindt 
er een loting plaats voor het verlenen van een ontheffing;

- om in aanmerking te komen voor deelname aan de loting, 
dient de betreffende levensmiddelenwinkel niet in de voor-
afgaande periode in het bezit te zijn geweest van een ont-
heffing;

- de ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsitu-
atie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in 
de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig 
wordt beïnvloed door de openstelling;

- de te verlenen ontheffing is geldig voor de duur van maxi-
maal 3 jaar, waarna opnieuw een loting plaatsvindt;

- in geval dat de ontheffing niet wordt gebruikt, vervalt de 
verleende ontheffing en kunnen levensmiddelenwinkels op-
nieuw een ontheffing aanvragen;

- binnen zes weken nadat de eerste aanvraag is ontvangen 
voor het verlenen van een ontheffing neemt het college van 
burgemeester en wethouders een besluit, met de mogelijk-
heid om deze periode éénmaal met 6 weken te verdagen;

- nadat de ontheffing is vergeven, kan de ontheffinghouder 
op zon- en feestdagen alleen open zijn tussen 16.00 en 
24.00 uur. Dit geldt tevens voor de 12 vastgestelde regu-
liere koopzondagen. 

Om tot een eerlijke verdeling van de twee beschikbare onthef-
fingen te komen, wordt er gewerkt met een roulatiesysteem en 
de volgende eisen:
- elk deelgebied komt in aanmerking voor één ontheffing;
- de ontheffingsperiode heeft een duur van 3 jaar of minder;
- na inschrijving wordt door loting door een onafhankelijke 

notaris bepaald welke levensmiddelenwinkel per deelgebied 
een ontheffing krijgt. 

Voldoet u aan de bovenstaande voorwaarden en wilt u zich 
inschrijven dan kunt u het inschrijfformulier gebruiken, welke 
verkrijgbaar is via www.aalsmeer.nl. Let op! Aanvragen indie-
nen voor 12 oktober 2012 bij de gemeente Aalsmeer.

definitieve beschikkinGen

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende 
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de ope-
ningstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverle-
ning. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voor-
zitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrecht-
bank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, 
een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van 
een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening 
gebracht. 

Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat op 
grond van artikel 2:29 van de APV ontheffing sluitingstijd is 
verleend aan:
- ’t Podium Dorpshuis Kudelstaart voor 20 op 21 oktober 

2012 tot 02.00 uur 
- ’t Podium Dorpshuis Kudelstaart voor 3 op 4 november 2012 

tot 02.00 uur 
Datum verzending ontheffing: 19 september 2012.

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening is de vergunning verleend voor:
- AH 125 jaar op 22 september 2012 van 09.00 tot 17.00 uur 
 op het Poldermeesterplein;
Datum verzending vergunningen 19 september 2012

Wet alGemene bePalinGen omGevinGsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn 
ontvangen:
- Mozartlaan 18, het kappen van een boom;
- Robend 28, het kappen van een boom;
- Robend en Wetenschapperspad, het aanleggen 
 van kabels en leidingen;
- Zwanebloemweg 72, het plaatsen van een overkapping.

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij 
de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 9, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag 
tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belang-
hebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het 
besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende omge-
vingsvergunning te verlenen:
- Machineweg 202, het bouwen van een woning;
Robend 28, het kappen van een boom.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 20 september 2012.  

kennisGevinG besluit Wet alGemene bePalinGen 
omGevinGsrecht

A-Z-HZ_WABO-20120251
Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid van 
de Algemene wet bestuursrecht, maken burgemeester en wet-
houders bekend dat zij op 27 juli 2012 van de Koninklijke De 
Vries Scheepsbouw b.v. een aanvraag hebben ontvangen om 
een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voor het milieuneutraal veranderen van de inrich-

officiële mededelingen
20 september 2012

ting gelegen Oosteinderweg 25 te Aalsmeer. De voorgenomen 
verandering betreft de realisatie van een afdeling kunststof-
productie op de bestaande verdiepingsvloer van productiehal 3 
voor het vervaardigen van componenten zoals luiken, kleppen, 
roosters en banken voor de jachten. Ten aanzien van de aan-
vraag heeft de provincie Noord-Holland als voormalig bevoegd 
gezag Wet milieubeheer op 7 september 2012 een schriftelijk 
advies afgegeven. Op basis van dit advies heeft het college 
besloten om op de aanvraag positief te besluiten.

Het besluit alsmede andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 
21 september t/m 2 november 2012 ter inzage in het gemeen-
tehuis bij de afd. Dienstverlening. De openingstijden van het 
gemeentehuis zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 08.30-14.00 uur en woensdag van 08.30-20.00 uur. Buiten 
deze openingstijden kunnen de stukken ook worden ingezien 
op een ander tijdstip, mits daarvoor van te voren een telefoni-
sche afspraak wordt gemaakt (tel. 0297-387645).

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift 
indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift 
bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet be-
stuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang 
van de dag na die waarop het besluit is verzonden naar de 
geadresseerde van het besluit. Het bezwaarschrift dient te wor-
den gericht aan Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, 
ter attentie van de Bezwaarschriftencommissie, Postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend. 
Het bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. 

Indien een bezwaarschrift is ingediend gedurende de genoem-
de periode, kan - indien er sprake is van een spoedeisend be-
lang - een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voor-
lopige voorziening. Dit verzoek dient te worden gericht aan de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam, Postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het indienen van een ver-
zoek tot voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 

Welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en 
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak ma-
ken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker 
van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen 
en vergunningen,  tel. 0297-387575. Op de agenda staan de 
binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit 
bouwen, van de afgelopen 2 weken.

Publicatie meldinG artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken 
bekend dat zij van de volgende inrichting een melding inge-
volge 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 voor-
schriften uit het genoemde Besluit.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : Race For Fun 
Adres : Oosteinderweg 210
Plaats : Aalsmeer
Datum  : 13-09-2012

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

ter inzaGe bij de afdelinG dienstverleninG, 
balie 5 ( Week 38) 

t/m 25-09 APV Vergunningen: Summer Dance op het Surfei-
land op 18 augustus van 13.00-01.00 uur; After-
party Summer Dance in Crown Business Studio’s 
op 18 augustus van 22.00-05.00 uur; Gewijzigde 
vergunning bloemencorso van 1 september naar 
15 september 2012; Gewijzigde vergunning bloe-
mencorsotentoonstelling van 2 september naar 
16 september 2012;

t/m 27-09 APV Vergunning: Café bar Joppe voor 3 op 4 sep-
tember en 5 op 6 september 2012 tot 02.00 uur;

t/m 28-09 Kennisgeving besluit bodemkwaliteit regiona-
le bodemkwaliteitskaarten en de Nota bodembe-
heer;

t/m 05-09 APV Ventvergunning: om var 6 t/m 25 augustus 
2012 in de gemeente langs de openbare weg te 
venten t.b.v. een promotiecampagne voor Nuon;

t/m 03-10 APV Collecte vergunning: Scouting Tiflo voor het 
verkopen van plantenbakken op 20 oktober 2012;

t/m 10-10 APV Standplaatsvergunning: de verkoop van ge-
grilde kip op dinsdag bij het winkelcentrum 
Nieuw-Oosteinde, Poldermeesterplein;

t/m 12-10 RVV vergunning: tijdelijke ontheffing parkeerver-
bod Lijnbaan op 30 augustus 2012, vanaf 12.00 
uur;

t/m 12-10 Kennisgeving ontheffing op grond van art. 8.4 lid 
2 Bouwbesluit 2012;

t/m 18-10 Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Horn-
meer’;

t/m 18-10 Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Woon-
schepen’;

t/m 18-10 Verkeersbesluit 2012/11370-M&R;
t/m 19-10 Beeldkwaliteitskader parkmeer;
t/m 26-10 Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide 

procedure aan de Hornweg 233 te Aalsmeer;
t/m 01-11 APV Ontheffing sluitingstijd: ’t Podium Dorpshuis 

Kudelstaart voor 20 op 21 oktober 2012 tot 02.00 
uur; ’t Podium Dorpshuis Kudelstaart voor 3 op 4 
november 2012 tot 02.00 uur;

t/m 01-11 AH 125 jaar op 22 september 2012 van 09.00 tot 
17.00 uur op het Poldermeesterplein;

t/m 02-11 Kennisgeving besluit Wet Algemene Bepalingen 
Omgevingsrecht : A-Z-HZ_WABO-20120251;

t/m 02-11 Verordening winkeltijden Aalsmeer 2012; 
2012/7552-M&R;

t/m 27-11 Wijziging datum Bloemencorso.

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.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.

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 bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de 
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuillever-
deling 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 25 september en 16 oktober 
2012.

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.

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

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

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.
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Rommelmarkt heeft 
nog spullen nodig
Kudelstaart - Op 2 oktober wordt 
de 39e Kudelstaartse rommelmarkt 
gehouden. De opbrengst is voor de 
bouw van een kraamkliniek in So-
malië. Voor een gezellige markt zijn 
spullen nodig. Tijd om op te rui-
men. De 39e Kudelstaartse rommel-
mark heeft goederen nodig. Hon-
derden CD’s met Ierse volksmuziek, 
country, klassieke- tot moderne mu-
ziek en dozen vol boeken zijn al in-
geleverd . Maar het animo om goe-
deren af te geven bij de twee inza-
meladressen is de laatste jaren wat 
afgenomen. Marktplaats en twee-
dehands winkels zijn stevige con-
currenten geworden van de rom-
melmarkt. Om de rommelmarkt en 
daarmee de bouw van de kraam-
kliniek te laten slagen heeft de Ku-
delstaartse rommelmarkt goederen 
nodig. Daarom is het nu tijd huis en 

schuur op te ruimen en overtollige 
spullen in te leveren bij de twee ver-
zameladressen. Tot en met 1 okto-
ber kunnen goederen worden afge-
geven bij Mijnsherenweg 46 te Ku-
delstaart en bij garage Piet du Pau 
aan de Hoofdweg 176 in Bilderdam 
. Op 2 oktober kunnen van 8.00 tot 
16.00 uur ook spullen worden af-
gegeven bij het Dorpshuis in Ku-
delstaart. Op 2 oktober gaan om 
19.00 uur de deuren van het dorps-
huis weer open voor de gezellige 
rommelmarkt. Nieuw is dat tijdens 
de markt, voorafgaand aan de gro-
te veiling, steeds enkele mooie stuk-
ken geveild zullen worden. En na-
tuurlijk is er vanaf 21.00 uur weer 
de grote veiling van pondjes paling 
en tal van mooie dingen. Voor meer 
informatie kan na 19.00 uur gebeld 
worden naar 0297-340635. 

Popkoor Soundsation op 
koers voor eerste concert
Aalsmeer - De leden van popkoor 
Soundsation zijn op dinsdag 4 sep-
tember weer begonnen aan een 
nieuw zangseizoen. Een bijzonder 
seizoen, omdat het eerste concert er 
zit aan te komen. Op 17 november 
zal het koor haar eerste avondvul-
lende concert gaan verzorgen in de 
Open Hof-kerk in de Ophelialaan. 
Iedere dinsdag is het koor, ruim 60 
mannen en vrouwen sterk, te vinden 
in de bovenzaal van restaurant De 
Oude Veiling. Een fijne oefenruim-
te met genoeg ruimte voor ieder-
een. Onder leiding van Irma Hoog-
enboom wordt met strakke hand 
en veel passie geoefend. De oefen-
avonden staan in het teken van tek-

sten uit het hoofd leren, de aparte 
stempartijen goed instuderen, au-
dities voor solopartijen en de juis-
te choreografie bij de diverse num-
mers. Inmiddels is het repertoire van 
Soundsation al behoorlijk gegroeid 
en zeer divers. 

Het koor zingt popsongs in Engels, 
Nederlands en Frans. Daarnaast 
wordt er hard gewerkt om het pro-
gramma voor het concert rond te 
krijgen. Momenteel worden diver-
se foto- en filmopnames gemaakt 
van de koorleden, omdat het thema 
van het concert is: This is Soundsa-
tion! Alle voorbereidingen volgen op 
weg naar het concert? Neem dan 

Vogelbeurs in Hornmeer
Aalsmeer - Vogelvereniging 
Aalsmeer en Omstreken organiseert 
op zondag 23 september een grote 
vogelbeurs in buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3. De beurs is 
open van 10.00 tot 13.30 uur. De vo-
gelvrienden van Aalsmeer vieren dit 
jaar hun 60 jarig bestaan een jubi-
leum. Daarbij komt nog het ontvan-
gen van het keurmerk van de Ne-
derlandse bond van vogelliefheb-
bers voor het diervriendelijk behan-
delen van de vogels met in acht ne-
ming van de milieu eisen die tot he-
den van kracht zijn. Een hele eer om 
dit keurmerk van diervriendelijkheid 
te mogen voeren. Iedere vogellief-

hebber is welkom om vogels te ko-
pen, verkopen te ruilen of rond te 
kijken en vragen te stellen over hun 
hobby betreffende vogels, voedsel 
en huisvesting. De entree bedraagt 
1 euro voor iedereen die komt kijken 
of kopen. Tevens maken bezoekers 
kans op een leuke attentie met hun 
entree bewijs. Verkoop van eigen 
vogels is gratis, zowel voor leden als 
bezoekers. Handelaren zijn aanwe-
zig (alleen op uitnodiging) met di-
verse soorten vogels, zoals tropi-
sche vogels, kanaries en kromsna-
vels. Er is ook een handelaar aan-
wezig met diverse soorten voer, zo-
als zaden en zaadmengsels. 

Bekende werken Wim Vaarzon 
Morel in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Een bijzondere ten-
toonstelling, een presentatie van al-
lure, is tot en met 21oktober in het 
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat te 
zien. De bekende schilder Wim Vaar-
zon Morel (1931), die zowel natio-
naal als internationaal bekendheid 
geniet, exposeert hier met zowel 
zijn bekende als ook nieuwe wer-
ken. Velen kennen de schilder van 
de vele afbeeldingen met paarden. 
Echter ook maritieme onderwerpen 
hebben zijn voorkeur, zoals dit voor-
jaar een overzichtstentoonstelling in 
het Oude Huis in het Zeeuwse Vee-
re liet zien. Minder bekend zijn wel-
licht zijn schilderijen met bloemen 
en planten als onderwerp. Vaar-
zon Morel: ”Ik word enorm geïnspi-
reerd door de natuur en dan schil-
der ik graag naar de waarneming, ik 
kies graag de natuur als onderwerp. 
Als kind woonde ik in Amstelveen, 
maar in de oorlogsjaren was de 
voedselnood daar hoog en toen ben 
ik op een boerderij in Friesland te-
rechtgekomen. En daar is het teke-

nen van ganzen, maar vooral paar-
den begonnen. Ook ben ik onder-
gedoken geweest in het Noord-Hol-
landse Oudesluis en ook daar waren 
naast paarden volop kippen, kalve-
ren, noem maar op.” Veemarkten, 
paardenfeesten, draverijen, zowel in 
Nederland als elders hebben sinds-
dien de belangstelling van Vaarzon 
Morel gehad.
“Elk jaar ga ik naar de hengsten-
keuringen in de Camarque, ik was 
bij rodeo’s in Amerika en Austra-
lië.” Toen een heupoperatie hem vo-
rig jaar gekluisterd hield aan de ei-
gen omgeving werden het vooral de 
bloemen in eigen tuin bij zijn huis in 
Oostzaan en in de ‘t Twiske die vol-
op zijn belangstelling trokken. Naast 
paarden en zeeschepen worden de 
muren van het Oude Raadhuis ook 
opgeluisterd met afbeeldingen van 
bloemen van de schilder. Vaarzon 
Morel: ”Dat kan toch niet anders, 
als je in Aalsmeer exposeert.”

Door: Leni Paul 

Con Amore zingt in Zeeland
Aalsmeer - Op zaterdagmorgen 
stonden negenenveertig zangers van 
mannenkoor Con Amore met vrou-
wen en verdere aanhang klaar om in 
te stappen in een grote dubbeldekker. 
Precies op tijd vertrok de bus richting 
Zeeland. Onderweg even gestopt om 
de benen te strekken bij de Philpsdam 
sluizencomplex, daarna op weg naar 
Oud Vossemeer waar het eerste op-
treden in de planning stond. Omdat 
de sleutel van het orgel niet aanwe-
zig was en ook niet snel kon worden 
bezorgd, heeft Con Amore maar zon-
der begeleiding gezongen. Het twee-
de optreden was in de RK kerk in Tho-
len. De dirigent achter het orgel was 
wel wat lastig voor de zangers, die zo 
nu en dan enkele aanwijzigingen kre-
gen door een handje boven bij het or-
gel. De muziektent op het kerkplein 
was de volgende concertplaats. De 
dirigent speelde dit keer accorde-
on. De volgende stop was de grote of 
Onze lieve Vrouwe kerk, een prachti-
ge kerk die is verdeeld in twee stuk-
ken, de koorkerk en de preekkerk. De 
koorkerk was een beleving op zich, 
een prachtige akoestiek, waar de 

koorzang geheel zonder begeleiding 
ten volle tot zijn recht kwam. Via een 
deurtje stapten de mannen de grote 
kerk in waar een geweldig orgel was. 
De organist had alleen contact gehad 
met Aalsmeer via de telefoon, maar 
hij bespeelde het orgel geweldig. Met 
zijn registrant en onder leiding van 
Theo van der Hoorn gingen alle rem-
men bij Con Amore los. Na versterkt 
en verkwikt te zijn ging het mannen-
koor weer op weg naar de volgende 
kerk, in Stavenisse. Hier werd al ge-
wacht op Con Amore. Na gezongen te 
hebben, gingen de mannen weer op 
weg, nu naar Sint Annaland waar een 
redelijk gevulde kerk wachtte. De Ne-
derlands hervormde kerk in Sint An-
naland was de laatste in de rij van 
optredens. Bij dit optreden was Rob 
Goudkuil, pianist bij Con Amore, ook 
van de partij. Na al dat zingen was het 
tijd voor een hapje en een drankje om 
vervolgens de terugrit naar Aalsmeer 
te beginnen. Om half tien waren de 
heren en dames weer thuis in eigen 
dorp. Allen vermoeid, maar zeer vol-
daan over de zangdag tijdens de open 
monumentendag in Zeeland.

KCA Klassiek: Verrassend, 
vernieuwend en gevarieerd
Aalsmeer - Zondag 14 okto-
ber start het eerste klassieke KCA 
concert. De gedegen voorbereidin-
gen van de werkgroep hebben hun 
vruchten afgeworpen, want het ko-
mende programma is verrassend, 
vernieuwend en gevarieerd. Co-
ordinator Tini Man vertelt hoe het 
programma tot stand gekomen is. 
“Bij de eerste vergadering komt ie-
dereen met zijn of haar ideeën. 

Een aantal van onze werkgroep le-
den heeft dan in de voorafgaan-
de maanden diverse concerten 
beluisterd, zoals optredens in de 
Spiegelzaal (Spiegelzaal wordt ie-
dere zondag via radio vier uitge-
zonden) of de kleine zaal van het 
Concertgebouw en de woensdag-
middag lunchconcerten. Omdat 
steeds meer musici gebruik maken 
van internet en you tube, heeft de 
werkgroep met een aantal van hen 
contact gezocht hetgeen heeft ge-
leid tot een optreden in de Oud Ka-
tholieke Kerk. Alle gegevens wor-
den bekeken waarna wij gaan se-
lecteren. Ons streven is er op ge-
richt een zo gevarieerd mogelijk 
programma aan te bieden en dan 
kijken wij ook naar de opbouw van 
het seizoen. Vast staat het piano-
recital in januari en een koor bij 
de afsluiting van het seizoen april 
2013. De overige concerten pas-
sen goed in het totaal. Dit jaar is 
er gekozen voor voornamelijk jon-
ge musici. Wij verwachten dan ook 
de komende maanden een jong 
publiek naast de vaste concert-
gangers. 

De meeste musici die wij hebben 
benaderd zijn onder de dertig. Zij 
hebben allemaal een conservatori-
um opleiding en podiumervaring.” 
KCA start 14 oktober met Marlene 
Hemmer (viool) en Derrick Hem-
mer (piano). “Dit is zo een leuk 
stel, zij zijn echte smaakmakers”, 
vervolgt Tini Man. Op 11 november 
komt het strijkkwartet EnAccord 
optreden. Het kwartet, bestaande 
uit Ilka van der Plas (viool), Hele-
na Druwé (viool), Rosalinde Kluck 
(altviool) en Mette Seidel (cello) 
heeft inmiddels een grote lande-
lijke belangstelling. Op 9 decem-
ber presenteert KCA een bijzon-
der concert. Een wereldpremière, 
zelfs. Speciaal voor Het Arte Duo 
met Aubrey Snell (saxofoon) en Li-
neke Lever aan de piano schreven 
Nederlandse componisten origi-
nele composities. Heel modern en 
heel harmonieus. “Het is leuk om 
aan te laten horen dat de saxofoon 
ook goed past in een klassiek pro-
gramma.” Het eerste concert in het 
nieuwe jaar is op 13 januari, het 
traditionele ‘gluhwein’ pianorecital. 
De Russische Alexander Drozdov 
speelt piano. De pianist trad eerder 
op bij het Prinsengrachtfestival! 

Op 10 februari is het podium voor 
Egbert Jan Louwerse (fluit) en Vera 
Kool (harp). Zij vormen het Fluit-
harpduo. ‘Twee jonge mensen die 
ons met hun spel wisten te overtui-
gen.” Op 10 maart komt, afkomstig 
van het Haags Conservatorium, het 
trio Artonis bestaande uit Anouk 
Brokaar (viool), Ephraïm van IJzer-
loo (cello) en Frank Oppendijk (pi-
ano) optreden. En tot slot komt 14 
april Haarlem Voices met dirigent 
Sarah Barrett naar Aalsmeer. Zes-
tien ambitieuze zangers en zange-
ressen voor een deel afkomstig van 
de Haarlemse Koorschool St. Bavo. 
“Dit is zo prachtig, echt ongeloof-
lijk.” De toegang bedraagt 15 eu-
ro (inclusief consumptie), voor een 
abonnement wordt 85 euro ge-
vraagd. “Als je nu nagaat dat je 
een prachtig concert kunt beluis-

teren bij wijze om de hoek in een 
mooie sfeervolle ambiance met 
een goede akoestiek, en je dan be-
denkt dat je overal in de landelijke 
concertzalen minstens het dubbe-
le betaalt dan is er toch nauwelijks 
een betere besteding van de zon-
dagmiddag te bedenken?” lacht 
Tini Man overtuigd. Alle klassie-
ke concerten vinden plaats in de 
Oud katholieke Kerk aan de Oos-
teinderweg 394 en beginnen om 
15.30 uur.

Familieconcert 
KCA organiseert ook nog een fa-
milieconcert en wel op zondag 20 
januari. 
Hierbij staat het kind centraal. Het 
wordt een interactief concert, maar 
is ook enig voor ouders en groot-
ouders. Dit concert valt te beluis-
teren in De Oude Veiling in de 
Marktstraat 19. Kaarten zijn te 
koop bij het Boekhuis in de Zijd-
straat en de Readshop in de Ophe-
lialaan. Voor meer informatie 0297-
329592. Het familieconcert begint 
om 15.30 uur. Entreeprijs voor kin-
deren 7.50 euro, volwassenen 12,50 
euro.

Jazz in Bacchus
Pierre Tuning zorgt samen met 
Reinoud Staps (Bacchus) voor de 
programmering van de jazzcon-
certen van KCA. Zijn het bij de 
klassieken concerten vrijwel altijd 
nieuwe namen, Pierre laat regel-
matig de musici terug komen naar 
Bacchus. Dat doen zij overigens 
met groot plezier, want Bacchus 
staat wat de locatie betreft hoog 
genoteerd op de lijst van jazzmu-
zikanten. “Ik wil de beste muzikan-
ten blijven volgen en anderen la-
ten horen hoe hun repertoire con-
stant in ontwikkeling is. Dat is de 
basis van de jazz, in 1900 ontstaan 
in New Orleans. 
Als je weet dat ooit alle groten der 
aarde heel eenvoudig zijn begon-
nen. In bordelen en nachtkroegen, 
zij eindigden op de grote podia en 
concertzalen. Neem nu de pianiste 
Amina Figarova. 
Zij komt 17 november naar Bac-
chus, na een tournee langs de gro-
te concertzalen van Amerika. Van-
af Schiphol komt zij rechtstreeks 
naar Aalsmeer. Deborah Carter (19 
februari 2013) een traditie in Bac-
chus treedt eveneens op voor gro-
te zalen in het buitenland, ook zij 
komt altijd graag deze locatie spe-
len. Het mooie is dat de muzikan-
ten steeds verder durven te gaan 
in hun aanpak. Vaak gaat het om 
expressie, timing en het plezier dat 
zij met elkaar uitdragen tijdens het 
spelen. Dat is prachtig om te zien”, 
aldus Tuning. Trompetist Michael 
Varekamp (16 maart 2013) kwam 
voor vorig seizoen voor het eerst 
naar Bacchus. “Ik ontdekte hem 
omdat hij samen met pianist Rem-
brandt Frerichs een moderne duo-
plaat had gemaakt. Michael speel-
de eerder bij de Dutch Swing Col-
lege Band. In Bacchus kwam hij 
met een fantastisch Duke Ellington 
programma. Deze keer is het the-
ma Louis Armstrong.” Hoewel de 
data vastliggen (zaterdag 13 ok-
tober, 17 november, 15 december, 
19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 
april en 25 mei) is het totale pro-
gramma nog niet bekend. “Wij la-
ten ons ook graag verrassen met 
nieuwe namen, die bieden wij dan 
een podium. Ik kan gerust stellen 
dat de top van de Nederlandse jazz 
in Bacchus heeft opgetreden, zij 
komen hier graag spelen vanwege 
de bijzondere sfeer en het enthou-
siaste publiek.”

Janna van Zon

Drumfanfare Melomanie bij 
grote lampionnenoptocht
Rijsenhout - Donderdag 13 septem-
ber hebben de leden van Drumfan-
fare Melomanie zich traditiegetrouw 
weer voorbereid voor de muzikale 
medewerking bij de grootse lampion-
nenoptocht in Voorhout. Helaas zon-
der majorettes. Voor de grote vakan-
tie waren er nog maar enkele majo-
rettes lid van de vereniging waardoor 
het bestuur heeft moeten besluiten 
de majorettegroep op te heffen. De 
leden verzamelden rond de klok van 
19.30 uur bij het bestuurscentrum 
aan het Raadhuisplein. Marsboekjes 
en verlichting werden op de instru-
menten gezet. Om 19.45 uur kreeg 
tambour-maître Roland Temmingh 
het sein te starten. Musicerend en 
marcherend werd er naar het verza-
melpunt gelopen aan het Oosthout-
plein. Vele kinderen stonden daar al 

klaar met hun lampionnetje. Met to-
taal negen muziekverenigingen werd 
de optocht voortgezet. Het hoogte-
punt is altijd op de Herenstraat bij 
de tribunes met genodigden waar 
de muzikanten nog eens extra aan-
zetten. Ook de Roland liet daar een 
mooi ‘gooiwerk’ van zijn maître-
stok zien waarvoor hij een groot ap-
plaus in ontvangst nam. Verder stond 
er heel veel publiek. Rond 21.00 uur 
passeerden de leden van Drumfan-
fare Melomanie de kermis wat bete-
kende dat dit einde van het optreden 
was en keerden ze weer naar de au-
to’s terug. De leden kunnen, ondanks 
de kleine bezetting, terugkijken op 
een goed muzikaal optreden. In ei-
gen dorp zijn ze weer te zien en te 
horen met Sint Maarten en de Sinter-
klaasintocht in november.

Reis door geschiedenis van 
de jazz met Pierre Tuning
Aalsmeer - Samen met Pierre Tuning, 
de grote kenner op het gebied van 
jazz, kunnen Aalsmeerders een reis 
door de geschiedenis van de jazz ma-
ken. Op woensdag 10 oktober gaat in 
cultureel café Bacchus om 20.00 uur 
de cursus/reis van start. Het is 1900 in 
de achterbuurten New Orleans, valt al-
tijd wel muziek te beluisteren. Is er een 
buurtbewoner overleden, dan wordt er 
de deuren langs gegaan. 
“Hé, jongens kom, wij moeten spe-
len op een begrafenis.” Dit is de oor-
sprong van de jazz. Jazzmuziek werd 
in de begintijd voornamelijk gespeeld 
in duistere kroegen en bordelen. Dat 
jazzmuziek indertijd ook wel neuk-
muziek wordt genoemd, lijkt daarom 
voor de hand te liggen. Een paar de-
cennia later, in de ‘roaring twenties’, 
kreeg de jazz de chiquere benaming 
van Swing. Benny Goodman werd er 
wereldberoemd mee. Zijn band was 
de eerste band waarin eind jaren der-
tig zowel blanke als zwarte muzikan-
ten speelden. Al eerder waren het Du-
ke Ellington en Louis Armstrong die 
van de jazz een kunstvorm hadden ge-
maakt, wat vooral in Europa erkenning 
kreeg. Ellington speelde in de Cotton-
club waarvan de eigenaar een mafi-
oso was. De Cottonclub bestond uit 
zwarte artiesten die speelden voor een 
blank publiek. Het lijkt nu onbestaan-
baar dat de grote zangeres Billy Holi-
day omdat zij zwart was met de dienst-

lift moest, terwijl haar blanke collega’s 
de publieke lift konden gebruiken. 
Voor de zwarten waren er geen ho-
tels, zij moesten maar zien hoe zij een 
slaapplek vonden. De tijden zijn geluk-
kig veranderd en Pierre kan daar mee-
slepend over vertellen.
De jazzgrootmeester laat de verban-
den zien en de maatschappelijke ont-
wikkeling. Uit zijn privé discotheek be-
staande uit 22.000 nummers selec-
teerde hij een zestal cd’s die tijdens de 
jazzavonden ten gehore gebracht wor-
den. Daarbij is heel boeiend het vol-
gen van de verschillende bewerkingen 
van een compositie. Overgangen, en 
de verschillende stijlen, hoe het een uit 
het ander voortkomt, worden middels 
film, cd en dvd’s bewezen. Jazzliefheb-
bers en andere nieuwsgierigen gaan 
met deze jazzcursus een heerlijk na-
jaar tegemoet. “Wij gaan samen op 
reis”, aldus de bevlogen jazzreisleider.

Jazzbacchanaal 
Naast de cursus en de inmiddels tra-
ditionele KCA jazzconcerten is er vrij-
dag 26 oktober Pierre’s jazzbaccha-
naal. Getoond worden dvd’s waar de 
bigbands van Quincy Jones en van de 
fantastische drummer Buddy Rich zijn 
te bekijken en te horen. Aanvang in 
Bacchus in de Gerberastraat is 21.00 
uur.

Janna van Zon

Weer benefietconcert 
voor kinderen in Nepal
Aalsmeer - Op 27 oktober gaan 
pop- en bluesmuzikanten uit 
Aalsmeer en omgeving alweer voor 
de negende keer een benefietop-
treden verzorgen voor Nepal in De 
Oude Veiling. Dit jaar gaat een deel 
van de opbrengst, net als vorig jaar, 
naar een schooltje in Siddhi in de 
arme streek Chepang Hills in Nepal. 
De bedoeling is om dit schooltje vijf 
computers te schenken. Het Neder-
landse medische team van Karlien 
Bongers (Bunch) zal weer veel kin-
deren een medische check-up ge-
ven in december. Van een deel van 
de opbrengst kunnen zij bij deze 
check-up, evenals voorgaande ja-
ren zeep, tandenborstels en tand-
pasta kopen en uitdelen. De overige 
opbrengst zal dit jaar gaan naar de 
bouw van een grote, nieuwe moder-
ne school. Sapana betekent ‘droom’. 
Op deze droomschool zal plaats ge-
boden worden aan de allerarm-
ste kinderen. Zij zullen hier onder-
wijs krijgen vanaf hun vierde tot en 
met hun 18 levensjaar. Er zal dage-
lijks 1 goede maaltijd en fruit ver-
schaft worden en veel aandacht be-
steed worden aan hygiënevoorlich-
ting, opvoeding en medische zorg 

voor de kinderen en hun ouders of 
verzorgers. Het wordt een school 
die zijn verworvenheden zal gaan 
delen met de mensen en scholen 
uit de regio. Reeds nu al zijn de on-
derwijskundige ideeën van de nieu-
we school voor ieder in Nepal en 
daar buiten te vinden op de web-
site van Stichting Sapana School. 
Vóór de zomervakantie dit jaar heb-
ben de drie groepen 6 van de An-
toniusschool in Kudelstaart met be-
hulp van OSA (Ontwikkelings Sa-
menwerking Aalsmeer) al een be-
drag van 1500 euro voor de bouw 
van Sapana school opgebracht. Dit 
grote project kost natuurlijk erg veel 
geld. Er is een aanvraag gedaan bij 
OSA voor verdubbeling van de op-
brengst. Dus kom allen naar de be-
nefietavond in De Oude Veiling op 
27 oktober. U heeft een leuke avond 
en u draagt daarmee uw steentje bij 
aan een betere toekomst voor de 
kinderen in Nepal. Entree richtprijs 
is 7,50 euro. Voor meer informatie 
over de benefietavonden zie www.
nepalbenefiet.webs.com. Voor meer 
informatie over het Sapana school 
project zie: www.sapana-school.
com.
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Zaterdag Oogstfeest met 
gevarieerd programma
Aalsmeer - Zaterdag 22 september 
wordt in de kas ‘Eerlijke Oogst’ van res-
taurant Vork en Mes aan de Oostein-
derweg 137 een oogstfeest gehouden. 
Van 11.00 tot 16.00 uur vinden aller-
lei activiteiten plaats en het program-
ma wordt afgesloten met een borrel. 
Een gevarieerd en spannend program-
ma heeft de organisatie samengesteld 
dat volledig in het teken staat van de 
oogst. Franke van der Laan geeft rond-
leidingen door de kas, voor zowel vol-
wassenen als kinderen. Jonathan Kar-
pathios, chef kok en eigenaar van Vork 
en Mes, neemt bezoekers mee de kas 
in en geeft workshops van vers ge-
oogste producten die samen met hem 
bereid gaan worden. Baaf Vonk geeft 
een workshop wecken met producten 

uit de kas. Liselore Halink geeft een 
workshop verse worst maken waar-
bij bezoekers eigen worst mogen ma-
ken met kruiden uit de kas. Later die 
dag wordt een prijs uitgereikt voor de 
lekkerste worst. Er wordt ter plekke 
soep bereid van pluk uit de kas. Pom-
me d’Or geeft een masterclass Cider. 
Er is een wijnproeverij van natuurlijk 
geproduceerde wijnen en kennis kan 
gemaakt worden met nieuwe biologi-
sche bieren van Gulpener. Ook voor 
de kinderen is een gezellig program-
ma samengesteld. Er is een spannen-
de speurtocht door de kas, er zijn kin-
derworkshops en de rappers Darryl en 
Brace komen optreden. Iedere belang-
stellende is van harte welkom. De toe-
gang is gratis.

Dierenbescherming zoekt 
collectanten
Aalsmeer - Ook dit jaar gaat de Die-
renbescherming weer collecteren. De 
nationale collecteweek loopt ditmaal 
van zondag 30 september tot en met 
zaterdag 6 oktober. In Aalsmeer, Uit-
hoorn en de Ronde Venen is de die-
renwelzijnsorganisatie nog op zoek 
naar collectanten. Bent u bereidt om 
een paar uurtjes bij u in de buurt te 
collecteren voor de Dierenbescher-
ming? Neem dan contact op via 
db.aalsmeer@gmail.com. U kunt ook 
bellen naar 0297-343618 op werk-
dagen tussen 9.30 en 11.30 uur. Bui-
ten deze uren kunt u de voicemail in-
spreken. U wordt dan teruggebeld. 
De lokale afdeling van de Dierenbe-
scherming hoopt ook dit jaar weer 

op de steun te kunnen rekenen van 
de mensen die vorig jaar hebben ge-
collecteerd. Zij worden de komen-
de tijd, voor zover dat nog niet is ge-
beurd, persoonlijk benadert. De Die-
renbescherming is 100 procent giftaf-
hankelijk. Met het geld dat wordt op-
gehaald, kan de lokale afdeling haar 
taken vervullen. Zo beschikt zij over 
een eigen inspectiedienst, een telefo-
nische hulplijn en een hondenschool. 
Ook werkt zij samen met de dierenam-
bulance en de regionale dierenasiels. 
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. 

Het ware verhaal over 
de trein uit Aalsmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 9 septem-
ber 1944, nu 68 jaar geleden, is er 
een treinbeschieting geweest op de 
kruising Handweg met de spoor-
weg in Amstelveen, waarschijn-
lijk door Engelse Spitfires. De trein 
uit Aalsmeer, op weg naar Amster-
dam, werd door de machinist van-
wege de dreiging van naderende ja-
gers stilgezet, met het middendeel 
op de kruising. Hij kon zelf net op tijd 
van de locomotief afspringen en be-
schutting vinden achter het spoor-
wachterhuis, Handweg 2. De passa-
giers zaten echter als ratten in de val. 
Zij hadden alleen een vrije vlucht-
route over het lege spoor aan de 
oostkant. Tot uitstappen kwam het 
niet, want de jagers zouden, enke-
le ogenblikken na het stilzetten, juist 
aan die zijde aanvallen. De stoomlo-
comotief werd daarbij effectief ge-
raakt met ook bijkomende scha-
de aan wagons en passagiers, het-
geen tegenwoordig bekend staat als 
‘collateral damage’. Er vielen 13 ge-
wonden, van wie één levensgevaar-
lijk gewond: Jacob A. Spaargaren 
Albzn, Uiterweg 200, Aalsmeer. Hij is 
korte tijd daarna overleden. Een an-
dere Aalsmeerder, Maarten Berg-
hoef, liep een scheurwond in zijn bil 
op. Bij Jacob, die naast Maarten aan 
het raam zat en was opgestaan, werd 
een long doorboord. Kees Terra werd 
in zijn schuur bij het kruispunt op de 
Handweg 4 op slag gedood door een 
kogel in het hoofd. Deze gebeurte-
nis is weinig bekend en incompleet 
beschreven. In haar boek ‘Jaren van 
Verduistering. De Bezettingstijd in 
Amstelveen’ (1989) geeft Tini Visser 
hiervan een foutief verslag. Dit was 
aanleiding voor Jaap Spaargaren, 
zoon van Jacob, om het drama uit te 

zoeken. In een boekje van 67 pagi-
na’s is een poging gedaan tot recon-
structie. Dit is behoorlijk lastig ge-
weest, omdat de meeste direct be-
trokkenen intussen overleden zijn, 
terwijl de schaarse bronnen vaak te-
genstrijdige en onvolledige informa-
tie geven. Toch is na intensief archie-
fonderzoek, in binnen- en buitenland 
voor wat betreft de RAF beschietin-
gen in die dagen, en gesprekken met 
in leven zijnde getuigen, een redelijk 
compleet beeld ontstaan. Op een uit-
vouwblad met een plattegrond van 
oud Amstelveen is dit duidelijk weer-
gegeven. De onzinnige beschieting 
van een lokale trein door geallieer-
de vrienden had voorkomen kunnen 
worden en daarmee zou veel leed 
bespaard zijn. Het moge een les zijn 
voor de huidige generatie. Het boek 
‘Het ware verhaal’ is verkrijgbaar bij 
het Boekhuis in de Zijdstraat en kost 
15 euro.

    BESCHIETING TREIN
in 

AMSTELVEEN
op  

 9-9-1944
“Het ware verhaal over de trein uit AALSMEER”

Ir. J.J. Spaargaren J.Azn

Nieuwe groep Tsjernobyl 
kinderen naar Aalsmeer
Aalsmeer - De Stichting Tsjernobyl 
Kinderen Aalsmeer (STKA) heeft de 
afgelopen maanden de komst van een 
nieuwe groep kinderen voorbereid. 
Deze kinderen, in de leeftijd van 8 en 
9 jaar, wonen in een gebied in Wit-
Rusland dat nog steeds de gevolgen 
ondervindt van de nucleaire ramp die 
daar 26 jaar geleden plaatsvond. Be-
gin 2012 hebben leden van de stich-
ting een voorbereidingsbezoek ge-
bracht aan de dorpjes Dastojewa en 
Ljachavichie. Na een hartelijke ont-
vangst door de directies van de bei-
de scholen en door een afgevaardigde 
van het Ministerie van Educatie heeft 
men de ouders geïnformeerd. Het re-
sultaat is dat op vrijdagmiddag 28 
september rond 16.30 uur 23 kinderen 
(11 jongens en 12 meisjes plus bege-
leiders) hopen te arriveren bij basis-
school De Wegwijzer in de Hornmeer. 
Daar zullen ze hartelijk welkom wor-
den geheten door de Ambassadeur 
van Wit-Rusland, mevrouw Elena Grit-
senko, wethouder Rik Holleman van 

de gemeente, de bestuursleden van 
de stichting Tsjernobyl en niet in de 
laatste plaats door de gastgezinnen 
van de kinderen. De kinderen zullen 
twee maanden te gast zijn bij families 
in Aalsmeer en Kudelstaart. De STKA 
is bijzonder blij dat opnieuw voldoen-
de gastouders zich hebben aange-
meld om twee jongens of twee meis-
jes in hun gezin te willen opnemen. 
Het bestuur houdt contact met deze 
gastouders en wenst hen met de kin-
deren een heel fijne tijd toe. De kin-
deren worden begeleid door een Wit-
Russische onderwijzeres en een tolk. 
Ook zij worden in een gastgezin op-
genomen. De kinderen krijgen hun ei-
gen lessen in een beschikbaar lokaal 
van basisschool De Wegwijzer. De 
kinderen vertrekken weer op zaterdag 
24 november. De twee maanden die 
de kinderen aanwezig zijn, betekenen 
een wezenlijke bijdrage aan de bevor-
dering van hun gezondheid. Dit is ook 
het hoofdmotief om de kinderen naar 
Nederland te laten komen.

Meerlanden opent inschrijving 
voor het Meerlandenfonds
Rijsenhout - De Meerlanden hecht 
waarde aan maatschappelijke be-
trokkenheid bij de inwoners en ge-
meenten uit haar verzorgingsge-
bied. Dit doet zij niet alleen door 
met bewoners en gemeenten sa-
men te werken aan een schoon 
en duurzaam leef- en werkgebied, 
maar ook door een impuls te geven 
aan sociaal-maatschappelijke bloei 
in haar verzorgingsgebied. Na het 
daverende succes van voorgaande 
jaren opent De Meerlanden daar-
om opnieuw de inschrijving voor het 
Meerlandenfonds. Leden en vrijwil-
ligers van goede doelen of (sport)
verenigingen kunnen een project of 
activiteit aanmelden voor een bijdra-
ge uit het Meerlandenfonds. Voor 
goede doelen is de maximale bijdra-

ge 2.500 euro en voor (sport)vereni-
gingen maximaal 1.000 euro. Aan-
melden kan via het aanvraagformu-
lier Meerlandenfonds 2012 dat te 
downloaden is via www.meerlan-
den.nl. Op de website staan ook het 
reglement met voorwaarden en de 
statuten van het Meerlandenfonds. 
Aanvragen voor een bijdrage uit het 
Meerlandenfonds dienen voor 26 
oktober te worden verzonden naar 
Stichting het Meerlandenfonds. Le-
den en vrijwilligers van goede doe-
len en (sport)verenigingen ontvan-
gen, na aanmelding van een project, 
spoedig bericht over toekenning 
dan wel afwijzing. De uitreiking van 
het Meerlandenfonds staat aan het 
einde van het jaar gepland. 
algemeen 

Praatavond bij 
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 24 sep-
tember houdt Viva Aquaria een ge-
zellige praat- en discussieavond. Wie 
vragen of problemen heeft met zijn of 
haar aquarium, kan deze in de groep 
‘gooien’. De avond wordt gehouden 
in buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3 en begint om 20.00 uur. 
De toegang is gratis. Iedere aquari-
umliefhebber is welkom. Voor meer 
informatie: C. Keim, tel. 0297-343854.

Diner en theaterbezoek voor winnaars
Vuur en Licht Awards uitgereikt 
voor de mooist verlichte boten
Aalsmeer - Op www.vuurenlicht-
ophetwater.nl is een prachtig film-
pje van Peter van Klaveren te zien 
over het verloop van Vuur en Licht 
op het Water van 1 september. Het 
vuurwerk sluit de film af, maar daar-
voor wordt al een mooi beeld ge-
geven van de sfeer bij de verlich-
te botenshow. Daarbij zijn ook de 
twee boten goed te zien die een 
Vuur en Licht Award gewonnen 
hebben. De awards zijn toegekend 
door een driekoppige jury, bestaan-
de uit Janus Sparnaaij, Annelie Tas-
Klein Sprokkelhorst en Mathijs van 
Gaalen. Er werd gelet op de algeme-
ne indruk van de boten en hoe ori-
gineel en creatief de aangebrach-
te verlichting was. Soms worden met 
simpele middelen hele mooie effec-
ten bereikt, het hoeft niet altijd groot 
en duur te zijn. De twee winnaars 
ontvingen vorige week donderdag 
tijdens een feestelijke bijeenkomst 
ieder de Vuur en Licht Award. Ma-
thijs van Galen lichtte toe hoe de ju-
ry tot een oordeel gekomen was. De 
award is een kleinood dat een blij-
vende herinnering vormt aan Vuur 
en Licht op het Water 2012. Boven-
dien gingen de prijswinnaars naar 
huis met een bon voor een diner 
bij Welkom Thuis voor twee perso-
nen en vrijkaarten voor een voorstel-

ling in het Crown Theater Aalsmeer. 
Remco Maarsen is de winnaar bij de 
grote boten. Hij verklaarde al eerder: 
“Wij waren best verrast. Samen met 
een aantal vrienden hebben we de 
boot opgetuigd. We hadden het niet 
verwacht, maar vinden het heel leuk 
om nu eens een prijs te winnen.” De 
ouders van Remco namen de award 
voor hem in ontvangst, omdat hij zelf 
in het buitenland was. Erik Landwehr 
won met de USS Roset de prijs bij 
de kleinere boten: “We hadden on-
ze boot als een onderzeeboot aan-
gekleed. Bovenin de pijp hadden 
we een platform gemaakt waar mijn 
vrouw en kinderen konden staan. 
Dat was wel een mooi gezicht. Bo-
vendien hadden ze daar zelf een pri-
ma uitzicht!” Erik was verguld met de 
onderscheiding en kondigde aan dat 
hij nu al bezig is met een idee voor 
zijn boot voor Vuur en Licht op het 
Water 2013. Gastheer Mike (Multi) 
van der Laarse sloot de bijeenkomst 
af met de toezegging dat er volgend 
jaar in ieder geval een nieuwe editie 
van Vuur en Licht op het Water komt. 
Over een paar maanden beginnen 
de voorbereidingen al weer. Hij no-
digde de twee winnaars van dit jaar 
uit om volgend jaar voorin de stoet te 
varen, direct achter de leidende boot 
Quo Vadis. 

Links de drie juryleden, in het midden de ouders van Remco Maarsen en 
rechts van hen Aster, Yvonne, Erik en Aldert van de USS Roset met kinderen.

Cursus voor jongeren: 
Social media training 
Amstelveen - MEE Amstel en Zaan 
start met een social media training 
in het kantoor van HP in Amstel-
veen. Deze cursus is voor jongeren 
van 12 tot 23 jaar die moeilijk leren 
en al actief zijn op internet of er aan 
willen beginnen. Zij leren wat zij met 
social media kunnen doen en waar 
zij op moeten letten. Welke foto’s 
zet je online of wie accepteer je als 
vrienden? Wat zeg je wel en wat zeg 
je niet via de msn? Iets kan verkeerd 
overkomen via de computer. De na-
druk ligt op de bewustwording over 
wat je online wel en niet zou moeten 
doen. De training bestaat uit drie 
modules in drie bijeenkomsten voor 
de jongeren en twee voor de ouders, 
familie en begeleiders. De cursisten 

gaan vooral zelf aan de slag met on-
der andere Facebook en Hyves. De 
ouders en begeleiders krijgen infor-
matie hoe ze hun kinderen het bes-
te ondersteunen op dit gebied. De 
bijeenkomsten vinden plaats bij HP 
Nederland aan de Startbaan 16 in 
Amstelveen. De eerste bijeenkomst 
is de ouderavond op maandag 1 ok-
tober, van 20.00 tot 21.30 uur. Op 2, 
9 en 16 oktober zijn de bijeenkom-
sten voor de jongeren van 16.00 tot 
17.30 uur. De afsluiting is een ouder-
avond op maandag 29 oktober van 
20.00 tot 21.30 uur. Voor meer infor-
matie en aanmelding kan contact 
opgenomen worden met het team 
van MEE Amstel en Zaan via 023-
5563300 ov www.meeaz.nl. 

Spectaculaire tocht in AED-boot 
dankzij Jongeren Rode Kruis
Aalsmeer - Het Jongeren Rode 
Kruis afdeling Aalsmeer en Uithoorn 
zamelde geld in voor de AED-inter-
ventieboot van het Rode Kruis af-
deling Aalsmeer en Stichting AED 
Westeinder. Bij een ongeval op 
straat is snel een EHBO’er of am-
bulance ter plaatse, maar bij een 
hartstilstand op het water duurt het 
vaak langer voordat hulp aanwe-
zig is. De AED interventie boot kan 
worden ingezet bij hartfalen op de 
Westeinderplassen, en vaart pre-
ventief mee bij evenementen en in 
de zomer. Door een donatie tijdens 
de Geraniummarkt konden men-
sen deelnemen aan een prijsvraag 
en kinderen konden winnen met 
een kleurplatenwedstrijd. De win-
naars van beide acties mochten een 
tocht maken in de AED-interventie-

boot! Het ingezamelde geld wordt 
gebruikt voor het kopen van kleding 
en brandstof en voor het onderhoud 
van de boot. Begin september vaar-
den de winnaars mee tijdens de ha-
vendagen in Aalsmeer. “Het weer 
was goed en dit maakte het boot-
tochtje alleen maar leuker”, aldus 
een enthousiaste prijswinnaar. De 
winnaars genoten van het varen op 
het water en van de hoge snelheid 
die de boot kon halen. Vlak voordat 
de rondvaart kon starten ontving de 
boot een melding dat een persoon 
onwel was geworden. De prijswin-
naars moesten dus even wachten, 
terwijl de AED-interventieboot zich 
naar het slachtoffer haastte. De ac-
tie liet duidelijk zien hoe belangrijk 
de AED-boot is op de Westeinder-
plassen.

Wethouder Rolleman geeft aftrap 
voor maatschappelijke stages
Aalsmeer - Maandag 17 septem-
ber vond in het Crown Business The-
ater de aftrap van de ‘maatschappelij-
ke stages 2012-2013’ van het Wellant 
College plaats. Meer dan 200 VMBO 
leerlingen in de leeftijd van 13 en 14 
jaar van de Groenstrook en de West-
plas Mavo, waren hierbij aanwezig. 
Om 13.00 uur gaf de wethouder offi-
cieel het startsein voor de maatschap-
pelijke stages 2012-2013. Wethou-
der Rik Rolleman: “Maatschappelijke 
stage is leuk! De scholieren leren dat 
ze andere mensen kunnen helpen en 
iets voor hun kunnen betekenen, zon-
der dat daar iets tegenover staat. Zo 
kunnen ze helpen in de zorg, sport of 
bij een kinderboerderij. Dit is goed en 
leuk voor de leerlingen en de maat-
schappelijke instellingen. Vaak blijven 
de leerlingen ook na de kennismaking 
als vrijwilliger betrokken bij deze or-
ganisatie.” Na de aftrap konden leer-
lingen kennismaken met de aanwe-
zige stagebieders. Van de brandweer 
Amsterdam Amstelland tot de Vogel-
vrienden Aalsmeer, van voetbalclub 
Aalsmeer United tot de Schouwburg 
Amstelveen, stuk voor stuk werden 
de stagebieders druk bezocht. “Ik vind 
het leuk om mensen te interviewen en 
ik houd van oudere mensen. Daarom 
ga ik me aanmelden voor de stage bij 
verzorgingstehuis Rozenholm, waar je 
samen met de bewoners levensboe-
ken gaat maken”, vertelt een meis-
je. Weer een ander meisje tegen haar 
vriendinnen over een stageplek tijdens 
het Cinekid Festival in Amstelveen: 
“Yes, hier kan je iets doen met teke-
nen en kleine kinderen, dat lijkt me 
echt leuk!” Na een optreden van ar-
tiest en oud-leerling Danny Terp, kon-
den de leerlingen nog één keer langs 
bij de stagebieders en rond 14.30 uur 
vertrokken zij optogen naar huis. Ook 

de stagebieders waren tevreden. Ge-
rard Goeijenbier van de Vogelvrienden 
Aalsmeer: “Ik heb al weer een aantal 
aanmeldingen binnen voor onze ten-
toonstelling tijdens de herfstvakantie. 
Ook is er een leerling die vorig jaar zo 
enthousiast was over zijn stage, dat hij 
dit jaar weer mee komt helpen. Daar 
zijn we natuurlijk erg blij mee.”

Maatschappelijke stage
Sinds het schooljaar 2011-2012 is de 
maatschappelijke Stage (MaS) ver-
plicht voor alle middelbare scholieren 
die dan instromen. MaS houdt in dat 
jongeren 30 uur vrijwilligerswerk doen 
tijdens hun middelbare schoolperi-
ode. Het doel daarvan is dat zij ken-
nismaken met vrijwilligerswerk en een 
onbetaalde bijdrage leveren aan de 
samenleving. Op deze manier verbre-
den ze hun horizon en werken ze aan 
burgerschapsvaardigheden. Ze zetten 
zich in voor anderen en leveren een 
zinvolle bijdrage aan de samenleving. 
Meer informatie over maatschappelij-
ke stage is te vinden op de website 
www.mas-amstelland.nl.

Borden in Seringenpark
Aalsmeer - De werkgroep Behoud 
het Seringenpark e.o. heeft dit jaar 
1000 euro van het ANWB fonds ont-
vangen. Dit bedrag is besteed om 
informatieborden te plaatsen in het 
park. In goede samenwerking met 
de gemeente en de ANWB zijn de 
borden neergezet vóór de 26e open 
Monumentendagen. Dit jaar was 
het thema ‘Groen van Toen’. Alle be-
zoekers en gebruikers van het Se-
ringenpark worden nu door mid-

del van deze borden geïnformeerd 
over het ontstaan en de geschie-
denis van het park. In opdracht van 
het college wordt het Seringenpark 
door een architectuurhistoricus be-
schreven. 
Dit met de bedoeling het Seringen-
park in aanmerking te laten komen 
voor gemeentelijk monument of be-
schermd dorpsgezicht. Een heel po-
sitieve ontwikkeling, vindt de werk-
groep.



pagina 12 Nieuwe Meerbode  - 20 september 2012

Binnenkort op zondag 
2 supermarkten open!
Aalsmeer - In januari van dit jaar 
is de motie avondwinkel aangeno-
men. Dit hield in dat gevraagd werd 
een onderzoek te doen naar open-
stellingen in de gemeente in de 
avonduren en op zon- en feestda-
gen. Dit blijkt mogelijk te zijn op ba-
sis van een ontheffing via een win-
keltijdenverordening. Aalsmeer be-
schikt momenteel niet over een der-
gelijke verordening. Per 15.000 in-
woners is het mogelijk een onthef-
fing te vergeven aan levensmidde-
lenwinkels. Een eindtijd wordt niet 
gegeven, maar in principe betekent 
dit 24.00 uur. Dan begint de nieu-
we week weer. Gezien het aantal in-
woners in de gemeente Aalsmeer is 
het mogelijk om twee ontheffingen 
te vergeven. 
De behoefte van verschillende le-
vensmiddelenwinkels voor het ver-
krijgen van een dergelijke onthef-
fing is aanwezig. In de omliggende 
gemeenten geldt reeds een derge-
lijke regeling. Aalsmeerse inwoners 
gaan nu op zon- en feestdagen el-
ders boodschappen doen. Het col-
lege stelde afgelopen donderdag 
tijdens het beraad voor een win-
keltijdenverordening vast te stellen 
waardoor het mogelijk is om twee 
ontheffingen te vergeven voor een 

openstelling op zon- en feestdagen 
vanaf 16.00 uur. Het voorstel is om 
een maximale sluitingstijd te han-
teren tot 22.00 uur. Vanwege het 
maximum van twee ontheffingen is 
het streven om de ontheffingen via 
een eerlijke verdeelsystematiek te 
vergeven. Dit houdt in dat de ont-
heffingen worden vergeven op basis 
van een loting. Daarnaast wordt een 
ontheffingsduur van drie jaar ge-
hanteerd, waarna de houder van de 
ontheffing voor de opvolgende peri-
ode wordt uitgesloten voor deelna-
me voor een nieuwe ontheffing en 
hiermee wordt bereikt dat de ont-
heffing blijvend rouleert. 
De fracties van VVD, AB en PACT 
gaven aan zich goed te kunnen vin-
den in het voorstel. Bij de CDA-frac-
tie bestond verdeeldheid. Vijf van 
de zes raadsleden waren tegen het 
voorstel. Niet om de wil op te leg-
gen, maar vanwege oneerlijke con-
currentie. Kleine winkeliers worden 
hiervan de dupe. Het zorgt ook voor 
omzetverschuiving. Met uitzonde-
ring van raadslid Eppo Buskermolen 
is de CDA-fractie dan ook tegen het 
voorstel. Maar dankzij een meerder-
heid van stemmen, kan binnenkort 
ook in Aalsmeer op zondag een su-
permarkt bezocht worden!

Maandag publieksavond 
bestemmingsplan arken 
Aalsmeer - Op maandag 24 sep-
tember wordt een publieksavond 
gehouden over het voorontwerp Be-
stemmingsplan Woonschepen. Ie-
dereen is van harte welkom voor 
meer uitleg over het bestemmings-
plan. Wethouder Gertjan van der 
Hoeven zal toelichten waarom het 
college een bestemmingsplan wil 
maken voor de woonschepen. Ook 
wordt uitleg gegeven over hoe het 
bestemmingsplan is opgebouwd. 
Waar kunt u een bepaald woon-
schip vinden en hoe ziet u dan wel-
ke regels daarvoor gelden? Na de 
presentatie is er eerst ruimte voor 
het stellen van algemene vragen. 
Sommige vragen zijn voor iedereen 
relevant, zodat gekozen is voor een 
panel dat vragen beantwoordt uit de 
zaal. Daarna zal er aan diverse ta-
fels ruimte zijn voor het stellen van 
individuele vragen en toelichtingen. 
Een deel van de woonschepen ligt 
in jachthavens. Daarvoor gelden an-
dere regels dan voor woonschepen 
buiten jachthavens. Daarom is ge-

kozen voor twee zalen waarin vra-
gen gesteld kunnen worden. Eige-
naren van jachthavens en mensen 
die belang hebben bij deze woon-
schepen zullen hun vragen kunnen 
stellen in de eerste zaal. Voor woon-
schepen buiten jachthavens zal een 
tweede zaal beschikbaar zijn. Wet-
houder 
Van der Hoeven: “Het is een heel 
belangrijke stap in het proces rond 
de woonschepen. Na een lange 
periode van voorbereidingen kan 
nu iedereen zien hoe het bestem-
mingsplan er uit gaat zien. Om te 
zorgen dat er straks een goed be-
stemmingsplan wordt vastgesteld, is 
het belangrijk dat iedereen het ei-
gen woonschip controleert. Daar-
naast vinden wij het als college heel 
belangrijk om mensen hun mening 
te vragen over de gemaakte keuzes. 
Daarom willen wij iedereen van har-
te uitnodigen om deze avond te ko-
men.” Aanvang is 20.00 uur en de 
avond wordt gehouden in heet ge-
meentehuis.

Noord-Hollandse bestuurders 
kiezen voor duurzaamheid
Aalsmeer - Met de bekrachtiging 
van de, in juni getekende, nieuwe 
Noord-Hollandse Energieafspraken 
2012-2016 laten alle Noord-Hol-
landse gemeenten en de provincie 
Noord-Holland zien dat zij zich ook 
in de komende vier jaar weer sa-
men met volle kracht gaan inzetten 
voor een duurzame gebouwde om-
geving. Wethouder Rik Rolleman: 
“Het sprak vanzelf dat de gemeen-
te Aalsmeer de nieuwe energie af-
spraken ondertekende samen met 
alle andere gemeenten van Amstel-
land en de Meerlanden aangezien 
we in 2040 als regio energie neu-
traal willen zijn. We hebben hier-
bij ook financiële steun van de Pro-
vincie Noord Holland nodig die we 
inzetten voor diverse energie pro-
jecten zoals warmtenetten, zonne-
energie en biomassa.” Noord-Hol-
landse gemeenten, marktpartijen 
en de Provincie Noord-Holland wer-
ken al enige jaren met ondersteu-
ning van het Servicepunt Duurzame 

Energie aan een duurzame gebouw-
de omgeving. Om deze inzet en sa-
menwerking ook na 2012 voort te 
zetten, waren nieuwe bestuurlijke 
afspraken nodig. Op 12 september 
2012, werden deze nieuwe afspra-
ken bekrachtigd. Met een druk op 
de knop door gedeputeerde duurza-
me energie Jaap Bond werd de on-
dertekening van de nieuwe Noord-
Hollandse Energieafspraken 2012-
2016 door alle 55 Noord-Hollandse 
gemeenten en de provincie Noord-
Holland officieel. Noord-Holland 
is daarmee de eerste provincie die 
de landelijke Lokale Klimaatagenda 
(LKA) concreet handen en voeten 
geeft. Belangrijke thema’s zijn duur-
zame nieuwbouw, duurzaamheid in 
bestaande bouw, lokale energie-
productie en energie neutrale regio. 
Het Servicepunt Duurzame Energie 
Noord-Holland (www.servicepunt-
duurzameenergie.nl) ondersteunt 
de gemeenten bij de uitvoering van 
de Energieafspraken.

Hoofdstuk burgemeester van Aalsmeer afgesloten

Pieter Litjens: “Ik heb mijn best 
gedaan, het was een grote eer”
Aalsmeer - Het hoofdstuk Pie-
ter Litjens als burgemeester is voor 
Aalsmeer afgesloten. Donderdag 13 
september was zijn laatste raads-
vergadering en op woensdag 19 
september nam hij met een infor-
mele receptie officieel afscheid van 
de gemeente Aalsmeer. Litjens is na 
ruim vijf jaar afgetreden als burge-
meester en heeft zijn uitdaging ge-
vonden als lid van de Tweede Ka-
mer voor de VVD. Op 15 augustus 
2007 werd hij op 39-jarige leeftijd 
officieel benoemd tot burgemees-
ter van Aalsmeer. Hij kwam met zijn 
gezin uit Amsterdam Zuidoost, waar 
hij vijf jaar werkte als stadsdeelwet-
houder. “Een flinke overgang om 
vanuit een grote stad naar het dorp 
Aalsmeer te komen”, vertelt Litjens. 
“De stad is veel meer individualis-
tisch ingesteld en de sociale betrok-
kenheid viel mij hier meteen op. Er 
wordt naar mensen omgezien, wat 
ik zeer waardeer.” Hij vindt dit de 
kracht van onze samenleving. Toch 
is hij ook van mening dat de over-
heid zich hier en daar minder met 
alles en iedereen moet bemoeien. 
“Mensen kunnen een heleboel zelf 
en zijn prima in staat om hun ei-
gen keuzes te maken. Waar nodig 
kan de gemeente bijspringen, maar 
Aalsmeerders zijn harde werkers en 
kunnen daar trots op zijn.” 

Al Gore
Op zijn kamer staat een foto waar hij 
Al Gore de hand schudt. In oktober 
2008 bezocht de Amerikaanse vi-
cepresident (1993-2001) en Nobel-
prijswinnaar (2007) Aalsmeer voor 
een lezing en de Aalsmeerse bur-
gervader mocht hem begeleiden. 
“Het is een leuke foto, maar zeker 
geen hoogtepunt in mijn carrière als 
burgemeester. In het Parool stond 
de volgende dag zelfs dat Al Gore 
begeleid werd door een 18-jarige 

met een ketting om. Hier zag ik de 
humor wel van in.” Duidelijk is dat 
Litjens zich nooit verheven heeft ge-
voeld boven ‘zijn’ burgers. Hij leek 
echt één van hen te zijn en stond 
open voor een praatje en was ge-
interesseerd in ieders mening. “Mijn 
grote voorbeeld is mijn achterbuur-
man, bij wijze van spreken. Hij ver-
dient modaal, woont in een rijtjes-
huis, is lief voor vrouw en kinderen, 
zet zich in voor de maatschappij en 
is goed gezelschap. Voor zo iemand 
heb ik bewondering.” Litjens ver-
telt enthousiast dat hij altijd graag 
bij de mensen over de vloer kwam. 
“Het prettige contact met al die ver-
schillende mensen waar ik in de af-
gelopen jaren naar toe mocht, dat 
deed mij veel. Maar ook de saam-
horigheid van de Aalsmeerders bij 
evenementen, zoals the Ride of the 
Roses, maakte indruk op mij. Er is 
door velen hard gewerkt naar dit 
groots spektakel en als je dan met 
zo’n 10.000 man in de veiling staat 
en al die mensen ziet die zich inzet-
ten voor dit mooie doel, dan word ik 
daar wel even stil van.”  

Uithoorn en Amstelveen
Een bestuurlijke tegenvaller voor 
Pieter Litjens was het niet doorgaan 
van de samenwerking met Uithoorn. 
“Eerlijk gezegd heb ik daar toch 
wel een nachtje wakker van gele-
gen. Maar we hebben ervan ge-
leerd en zijn weer verder gegaan. 
Dat Aalsmeer nu samen gaat wer-
ken met Amstelveen vind ik weer 
erg positief. Jammer is wel dat ik het 
uiteindelijke proces van overgaan 
niet meer mee kan maken. Daarvoor 
had ik eigenlijk nog een jaar moeten 
blijven. Maar ik heb er alle vertrou-
wen in dat het goed gaat komen. We 
hebben er hard aan gewerkt, een 
goed sociaal plan opgesteld en we 
zijn er zo goed als klaar voor.” 

Pieter Litjens heeft erg veel zin in 
zijn nieuwe functie. “Het Kamerlid-
maatschap zal heel anders zijn dan 
het burgemeesterschap, maar ik 
vind het geweldig dat ik mijn blik 
kan verruimen. Langer burgemees-
ter blijven in Aalsmeer zat er voor 
mij niet in. Daar ben ik te onrustig 
voor. 

Biologische wijnboer
Ik denk dat Aalsmeer gebaat is bij 
een ander type burgemeester; één 
die rust en stabiliteit brengt.” Litjens 
heeft er nooit geheimzinnig over ge-
daan dat Aalsmeer niet zijn eindsta-
tion zou worden. In de toekomst kij-
ken vindt hij moeilijk. “Je weet nooit 
waar ik over een paar jaar sta. Wie 
weet word ik ooit nog eens biologi-
sche wijnboer in Frankrijk.” Minis-
ter-president worden ambieert hij 
totaal niet. “Je wordt dan geleefd 
en moet van ’s ochtends vroeg tot 
’s avonds laat klaar kunnen staan. 
Ik ben vooral ook een familieman, 
die veel quality time met mijn ge-
zin wil hebben. Dat lijkt me moei-
lijk te combineren met zo’n belang-
rijke baan.” 

Grote eer
Pieter Litjens vond het een grote eer 
om burgemeester van Aalsmeer te 
mogen zijn. “Deze gemeente met 
haar actieve ondernemers en bur-
gers had vertrouwen in mij, wat een 
grote verantwoordelijkheid met zich 
meenam. Ik heb mijn best gedaan 
om dat vertrouwen niet te bescha-
men. Ik heb het echter nooit alleen 
gedaan, want ik heb veel steun er-
varen van collega’s en van de ge-
meenschap. We deden het met z’n 
allen en ik ben trots dat ik daar ruim 
vijf jaar deel van uit mocht maken. 
Het was een superleuke baan!”

Door Ilse Zethof

Tijdens het Beraad is afgelopen donderdag 13 september door de politiek officieel afscheid genomen van burgemees-
ter Pieter Litjens. Licht geëmotioneerd droeg hij de ambtsketting over aan locoburgemeester Ad Verburg.

Wijkraad De Dorper bijeen
Aalsmeer - Wijkraad De Dorper 
komt maandag 24 september weer 
bijeen in gebouw De Binding in de 
Zijdstraat 53. De bijeenkomst be-
gint om 19.30 uur en buurtgenoten 
zijn uiteraard van harte welkom. Be-
sproken gaat worden de ingekomen 
post, actiepunten en punten uit het 
overleg met de gemeente, politie en 
andere organisaties. Verder komt 

het burgerinitiatief over de Zijd-
straat fietsvrij aan de orde, de over-
last in de Marktstraat en de ont-
wikkelingen in Crown Busines Stu-
dio’s. Het wijkbestuur zoekt overi-
gens nieuwe bestuursleden, even-
als vrijwilligers voor de werkgroe-
pen wateroverlast en milieuvriende-
lijk openbaar groen. Meer informa-
tie: www.wijkraden-aalsmeer.nl.

Schoonactie in 
Kudelstaart
Kudelstaart – Inwoners van Ku-
delstaart gaan vrijdag 21 septem-
ber schoon maken in het dorp. De 
groep vrijwilligers komt om 09.45 
uur bijeen bij de Antoniusschool in 
de Rietpluim. Ruim een uur wordt 
uitgetrokken om Kudelstaart scho-
ner te maken. Locaties zijn onder 
andere de flatgebouwen Einstein, 
Galvani en Edison, het winkelcen-
trum en het gebied rond de vijver. 
Groep 7 van de Antoniusschool, de 
bewonerscommissie Eigenhaard, 
de Meerlanden en de Dorpsraad 
werken samen om Kudelstaart een 
stukje schoner te maken. Maar ie-
dereen, die ook een steentje (een 
propje) wil bijdragen, is van harte 
welkom. Zie ook: www.keepitclean-
day.nl.

Bloemen voor 
100 jarige
Aalsmeer - Gisteren, woensdag 19 
september, heeft mevrouw Truus 
Joore de mooie leeftijd van 100 jaar 
bereikt. Mevrouw Joore is woon-
achtig in een tijdelijk verblijf in de 
Jacobs Kliniek in Haarlem. Burge-
meester Pieter Litjens is op bezoek 
geweest en heeft mevrouw Joore 
gefeliciteerd en haar een mooi boe-
ket bloemen overhandigd. Het be-
zoek en de traktatie werd door de 
jarige en haar familie gewaardeerd. 
Het was het laatste bezoek aan een 
100 jarige voor Litjens als burge-
meester van Aalsmeer.

Fietser valt 
agenten aan
Rozenburg - Een 37-jarige Haar-
lemmer is aangehouden nadat hij 
zich agressief gedroeg tegen een 
politieman. De Haarlemmer fiets-
te woensdagochtend 12 septem-
ber door het rode licht aan de Kruis-
weg wat werd gezien door de politie 
die hem hierover wilde aanspreken. 
De man negeerde het stopteken en 
reed door. Even verderop stopte de 
man wel en ging in discussie met de 
politieman. Hij kon zich niet legiti-
meren en werd aangehouden. Ver-
volgens wilde hij vechten en slaan, 
maar de politieman kon hem afwe-
ren. Ondanks het gebruik van pep-
perspray ging de Haarlemmer door, 
hij pakte zijn fiets en gooide deze 
tegen de politieauto aan. Ondertus-
sen waren ook andere politiemen-
sen en de Koninklijke Marechaus-
see gearriveerd en kon de man 
overmeesterd worden.

Auto kwijt in 
het centrum
Aalsmeer - In de nacht van vrij-
dag 14 op zaterdag 15 september 
is mogelijk een auto gestolen uit de 
omgeving van de Weteringstraat. 
De eigenaar had zijn wagen in het 
centrum gestald tussen half tien ‘s 
avonds en half twee in de nacht. 
Bij terugkomst kon hij zijn zwarte 
Volkswagen golf niet meer vinden. 
Kenteken van de auto is 23-XB-JB.

Sieraden aangetroffen!
Aalsmeer - Tijdens het opruimen 
van de schade na een woningin-
braak zijn in een huis in Oosteinde 
goederen aangetroffen die niet van 
de bewoners waren. 
De inbraak heeft begin septem-
ber plaatsgevonden. De gevonden 

spullen zijn sieraden, waarschijn-
lijk van kinderen. Wie de armband-
jes en oorbelletjes herkend of eige-
naar is van, wordt verzocht contact 
op te nemen met de buurtregisseur 
of dit te melden bij het politiebureau 
aan de Dreef.

1.000 Voorkeursstemmen voor Litjens

Bijna helft inwoners stemt VVD
Aalsmeer - Om drie uur donder-
dagochtend 13 september omarm-
de VVD-leider Mark Rutte de zege 
van zijn partij. Met 41 zetels voor de 
VVD tegen 39 voor de PvdA zijn de 
twee partijen in de kabinetsforma-
tie door de kiezer tot elkaar veroor-
deeld. Mark Rutte en Diederik Sam-
son hebben na eerste gesprekken 
aangegeven samen te willen gaan 
regeren. De opkomst woensdag 12 
september voor de nieuwe regering 
was landelijk laag met 74%. Pie-
ter Litjens, VVD-burgemeester van 
Aalsmeer én 25ste op de VVD-kan-
didatenlijst, is gekozen tot lid van de 
Tweede Kamer. Er zijn in Aalsmeer 
1.000 voorkeursstemmen op hem 
uitgebracht. De Kudelstaartse Ma-
rieke van Duijn van de PvdA kreeg 
69 voorkeursstemmen van inwo-
ners. Van Duijn stond zeventigste op 
de lijst van de PvdA. De partij groei-
de fors, maar niet genoeg om Marie-
ke in de Tweede Kamer toe te laten. 
De opkomst in Aalsmeer was ove-
rigens hoger dan in de rest van het 
land: 79,74 %. Er zijn totaal 17.696 
stemmen uitgebracht, waarvan 35 
ongeldig en 25 blanco. Het aantal 
geldige stemmen is dus 17.636. Qua 
stemgedrag hebben inwoners de 
landelijke trend gevolgd. Maar liefst 
8.058 inwoners (45,69 %) hebben 
voor de VVD gekozen, een stijging 
ten opzichte van twee jaar geleden 
van ongeveer 11%. De PvdA ken-
de een lichte stijging in Aalsmeer, 

een kleine 3%: Totaal 2446 (15%) 
stemmen. De PVV moest ook in de-
ze gemeente inboeten, totaal 1610 
(9,13%) stemmen, een kleine 5% 
minder. Het CDA is na de verkiezin-
gen gehalveerd, totaal 1495 (8,48%) 
stemmen. De SP moest eveneens 
inleveren, totaal 727 (4,12%) stem-
men, terwijl D66 steeg in populari-
teit, ongeveer anderhalf procent ho-
ger: 1326 (7,52%) stemmen. De 50 
Plus partij, die met 2 zetels in de 
Tweede Kamer mag gaan plaatsne-
men, kende ook in Aalsmeer aan-
hangers: 354 stemmen. De verkie-
zing leverde voor Aalsmeer de vol-
gende zetelverdeling voor de partij-
en op: VVD 11, PvdA 4, PVV en CDA 
elk 2 en SP en D66 elk 1. 

Inkijk in stemhokjes
Er is overigens een klacht binnen 
gekomen bij de redactie over de 
stand van de stemhokjes in de di-
verse locaties. “De medewerkers 
van het stembureau konden regel-
recht het stemhokje inkijken. Dat 
was twee jaar geleden zo en nu dus 
weer. Ik voelde mij er bijzonder on-
behaaglijk bij. Liever met iemand 
samen in 1 hokje, dan meekijkers 
achter de tafels. Ik hoop dat bij de 
volgende verkiezingen de stemhok-
jes anders opgesteld worden of dat 
er gordijntjes worden opgehangen. 
Van een gevoel van vrijheid was to-
taal geen sprake”, laat Karin van der 
Molen via de mail weten. 

Bromfietsster 
over motorkap
Aalsmeer - Op vrijdag 14 septem-
ber om negen uur in de avond heeft 
een aanrijding plaatsgevonden. Een 
19 jarige bromfietsster uit Nieuw-
veen reed in de Ophelialaan richting 
Hortensialaan. Uit de Cyclamen-
straat wilde een 78 jarige automo-
bilist zijn Ford de weg oprijden. De 
bromfietsster zag hij net te laat. On-

danks remmen kon een botsing niet 
meer voorkomen worden. De au-
to kwam tot stilstand tegen de zij-
kant van de bromfiets. Door de klap 
werd de passagier van de bromfiets, 
een 18 jarige vrouw uit Kudelstaart, 
over de motorkap de weg opge-
slingerd. De vrouw is per ambulan-
ce naar het ziekenhuis vervoerd. De 
auto is behoorlijk beschadigd weg-
gesleept. De bromfiets is voor on-
derzoek meegenomen door de ver-
keersdienst.
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Wachtlijsten bij Solidoe? 
Zeker niet overal meer!
Aalsmeer - Nog niet zo lang gele-
den ging het verhaal dat je voor de 
conceptie al je kindje moest opge-
ven voor kinderopvang. Gelukkig is 
dat ondertussen wat anders aan het 
worden en kan, zeker op een aan-
tal locaties en op woensdagen en 
vrijdagen, soms al (heel) snel ge-
start worden met kinderopvang. Zo 
is het ook bij Kinderopvang Solidoe. 
Judith Gouwerok van de afdeling 
planning en plaatsing vertelt: “Vori-
ge week belde er nog een ouder die 
per volgende week 4 dagen opvang 
nodig heeft voor haar dochter van 2 
en haar zoon van 6, want ze had op-
eens een baan. Met wat passen en 
meten is het zowel op het kinder-
dagverblijf, als op de buitenschool-
se opvang gelukt, dat is toch super!” 
Nu is het niet zo dat dit altijd zal luk-
ken, maar in een aantal gevallen 
kunnen ouders vaak snel terecht bij 
Kinderopvang Solidoe voor opvang 
met warme aandacht, goede bege-
leiding en veel plezier. Op woens-
dag en vrijdag kunnen ouders op 
vrijwel alle vestigingen snel terecht 
en de maandag lukt ook vaak wel. 
Verder heeft Solidoe in een aantal 
wijken op vrijwel alle(!) dagen snel 
plaats, voor zowel Kinderdagopvang  
(0-4), Peuteropvang (2-4) en Bui-
tenschoolse opvang (4-12). 

Dat geldt voor de wijken Dorp, Oost, 
Hornmeer en Thamerdal, Legmeer 
en Zijdelwaard in Uithoorn. Informe-

ren kan bij planning & plaatsing van 
Solidoe via 0297-729710. Op de Bui-
tenschoolse opvang Qui Vive in De 
Kwakel heeft Solidoe nog plaats op 
maandag, dinsdag, donderdag. “Dit 
is een hele leuke vestiging waar de 
nadruk op sport ligt, voor kinderen 
van 4 tot 12 jaar, uit heel Aalsmeer, 
Kudelstaart en Uithoorn”, vervolgt 
Judith. En voor wie op zoek is naar 
flexibele kleinschalige opvang: Ook 
de gastouders van Solidoe heb-
ben weer plaats, in de ruime regio 
Aalsmeer, Uithoorn, Nieuwkoop, De 
Ronde Venen. De medewerkers van 
de gastouderopvang helpen graag: 
0297-729740. Hoe kan het nou dat 
er nu wel plaats is in de kinderop-
vang? Judith legt uit: “Eigenlijk is 
het heel logisch, vele jaren is ge-
investeerd in uitbreiding van kin-
deropvang, dus er zijn meer plaat-
sen gekomen, dit werd ook door de 
overheid gestimuleerd. De laatste 
jaren zijn er twee bewegingen die 
zorgen dat de vraag naar opvang 
afneemt: De overheid heeft de bij-
drage (die ook vrij hoog was) ver-
laagd, dus een ouder betaalt weer 
meer zelf, en er zijn ouders die geen 
werk meer hebben, waardoor de 
vraag naar kinderopvang gedaald 
is. Het klinkt misschien raar, maar 
we vinden het beter zo, het ‘nee’ dat 
we de afgelopen jaren aan ouders 
moesten verkopen, was niet leuk. 
Nu komt er wat meer balans, wel zo 
prettig voor iedereen!”

Bloemetje voor 35 jarige 
Vishandel Veerman 
Aalsmeer - Wie doet dat ze nog 
na tegenwoordig? Andre en Mark 
Veerman staan al jaren in de win-
kel van Vishandel Veerman en deze 
maand wordt gevierd dat de winkel 
al 35 jaar in Aalsmeer bestaat. Na-
mens de winkeliers van de Ophelia-
laan kregen de mannen een mooie 
bos bloemen. Om het heugelijke feit 
te vieren is het een en al gezellig-
heid in de winkel. De slingers han-
gen in het pand en er zijn diverse 
hapjes zoals kibbeling, stokbrood 
met paling, zalm en andere vissoor-
ten die iedereen kan uitproberen. En 
dat duurt de hele maand septem-
ber. Naast eigenaar Andre is Mark 
al heel wat jaartjes zijn compagnon. 

‘Ondertussen al weer 8 jaar. “Daar-
voor heb ik al lang meegewerkt in 
de winkel dus ik kwam niet zo maar 
binnen vallen. 
Eigenlijk werk ik al vanaf mijn 
twaalfde. De tijd vliegt voorbij, maar 
dat komt ook omdat we het al-
tijd reuze naar ons zin hebben in 
de winkel.” En dat stralen Mark en 
Andre zeker uit. In de winkel is al-
tijd een gezellige sfeer en de klan-
ten krijgen een goed advies over de 
vis. “En natuurlijk hebben we altijd 
verse producten in de winkel”, vult 
Mark aan. “Misschien is dat wel het 
geheim dat we het zo lang al vol-
houden. Goede kwaliteit, goede ser-
vice en tijd voor de klant.” 

Nieuw concept bij warme bakker
Vooges brood van gisteren
Aalsmeer - Warme bakker Voo-
ges, welbekend van de overheer-
lijke lekkernijen en vers gebakken 
brood specialiteiten, heeft een be-
langrijke aanvulling in zijn winkels 
in Aalsmeer en Amstelveen. Deze 
week is de verkoop gestart met een 
nieuw concept: Vooges brood van 
gisteren. Brood dat gisteren is ge-
bakken en vandaag wordt verkocht. 
Waarom deze toevoeging aan het 
toch al overvolle winkel program-
ma? 
Eigenaar Wim Engel: “Uitkomen met 
de aantallen brood is iedere dag 
weer een ding op zich, we houden 
regelmatig over. Alles kan naar de 
voedselbank kan, maar daar gaat al 
heel veel heen. Deze actie lijkt ons 
een prachtige kans om de drem-

pel weg te nemen voor een ieder die 
van ambachtelijk gebakken bakkers 
brood houdt, maar daar liever wat 
minder aan uitgeeft of kan geven.” 
Vooges brood van gisteren is name-
lijk te koop vanaf 1 euro en de duur-
dere Westeinder soorten 1,75 eu-
ro. Wim Engel vervolgt: “Maar ook 
melkbollen of krentenbollen van de 
vorige dag bieden wij aan, maar let 
op! Het kan ook op zijn. Als we niets 
over hebben van de vorige dag heb-
ben we ook geen brood van giste-
ren, dat mag duidelijk zijn.” 
Kortom: Wel genieten van Vooges 
kwaliteit, maar een stukje minder 
betalen! Op naar de winkel en wel-
licht is er een prachtig stukje brood 
voor u bij, van vandaag of van gis-
teren. 

Vitaliteit 50+ markt in gemeentehuis
Wethouder Ad Verburg opent 
workshops Vrijwilligerscentrale
Aalsmeer - Wethouder Ad Verburg 
zal zaterdag 6 oktober twee work-
shops openen die door de vrijwilli-
gerscentrale Aalsmeer op de Vitali-
teit 50+ markt in het gemeentehuis 
worden georganiseerd. Op Vitaliteit 
50+markt is de nadruk verschoven 
van alleen zorgaanbieders naar or-
ganisaties die van de 50+ periode 
een actieve feestelijke periode ma-
ken. Wethouder Verburg van Ge-
zondheidszorg: 
“Vrijwilligerswerk is heel belangrijk. 
De gemeente gaat werken met Wel-
zijn Nieuwe Stijl, waarbij de kracht 
van de inwoners en hun netwerken 
centraal staan. Binnen de gemeen-
te Aalsmeer wordt al heel veel vrij-
willigerswerk gedaan, maar er zijn 
nog steeds veel vrijwilligers nodig 
in allerlei sectoren. Doordat men-
sen steeds ouder worden en dan 
zorg nodig hebben zijn ook voor 
mantelzorg vrijwilligers nodig. Het is 
namelijk goed als ouderen zo lang 
mogelijke actief blijven en thuis blij-
ven wonen, daarom is deze Vita-
liteit 50+ markt ook zo belangrijk.” 
Meer weten over de mogelijkhe-
den van het doen van vrijwilligers-
werk in Aalsmeer? Kom dan naar 
één van de twee ‘pittige koffiemee-
tings’ die door vrijwilligerscentra-
le Aalsmeer worden georganiseerd. 
Deze workshops vinden plaats om 
13.00 en om 15.00 uur. Vrijwilligers-

organisaties uit verschillende sec-
toren, zoals onder andere het Ro-
de Kruis Aalsmeer, Zorgcentrum 
Aelsmeer, Steunpunt Mantelzorg en 
de Historische Tuin Aalsmeer, zullen 
zich hier presenteren en een aan-
tal vrijwilligers vertelt over hun erva-
ringen. Hierbij is er veel ruimte voor 
het stellen van vragen. Binnen de 
gemeente heeft de vrijwilligerscen-
trale de opdracht om de vrijwillige 
inzet in Aalsmeer te bevorderen. Dit 
doet zij door het bemiddelen van in-
woners van Aalsmeer naar vrijwilli-
gerswerk, het adviseren en informe-
ren van organisaties die werken met 
vrijwilligers en het aanbieden van 
trainingen gericht op de deskundig-
heidsbevordering van vrijwilligers. 
Concreet betekent dit het houden 
van spreekuren, het beheren en up 
to date houden van een vacature-
bank, het maandelijks plaatsen van 
advertenties, regelmatige advise-
ring van maatschappelijke organi-
saties en het geven van trainingen. 
Voor meer informatie over de Vrij-
willigerscentrale Aalsmeer kan con-
tact opgenomen worden met Mar-
go Rijerkerk via telefoonnummer 
06-12218119 of mrijerkerk@carda-
nus.nl. Op de website www.vrijwil-
ligerscentrale.cardanus.nl kunnen 
inwoners zich eveneens opgeven 
voor vrijwilligerswerk en kijken wel-
ke leuke vacatures er zijn.

CSA bleef uitdelen tijdens 
maandactie Ophelialaan
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
was er van alles aan de hand in de 
Ophelialaan. Het was weer tijd voor 
de maandactie en deze keer werd 
deze verzorgd door CSA. Niets-
vermoedende mensen die lekker 
aan het winkelen waren in de Op-
helialaan konden opeens een en-
velop in hun handen krijgen. Hier-
in zat een waardebon voor het op-
halen van een gratis USB stick. En 
daar werd goed gebruik van ge-
maakt. Soms was het enorm druk 
in de winkel van CSA. Linda Brandt, 
Eveline Zuiderma en Rene van Bru-
ten kregen ook een cadeaubon. “Ik 
vind het altijd heerlijk om te winke-
len in de Ophelialaan”, vertelt Linda 

enthousiast. “En met dit soort leu-
ke acties wordt het natuurlijk nog 
leuker”, voegt Rene toe. “We wonen 
hier in de buurt en winkelen altijd in 
de Ophelialaan. Het is hier altijd ge-
zellig, je komt je buren of mensen 
uit de straat tegen en maakt gezel-
lig een praatje met elkaar”, zegt Eve-
line. “Ik kom in bijna elke winkel van 
de Ophelialaan. 
De mensen in de winkels kennen 
je bij naam, geven goed advies en 
er zijn leuke acties. Ik zou niet we-
ten waarom ik ergens anders mijn 
boodschappen zou gaan doen. Nee 
hoor, wij blijven in de Ophelialaan 
komen. Alleen voor de gezelligheid 
doen we dat al!”

Internationale handelsbeurs
Trade Fair in teken van 
business en inspiratie
Aalsmeer - Van woensdag 31 ok-
tober tot en met vrijdag 2 november 
organiseert de bloemenveiling de 
FloraHolland Trade Fair Aalsmeer. 
Drie dagen lang is deze internatio-
nale handelsbeurs dé plaats waar 
handelaren en producenten van 
sierteeltproducten elkaar ontmoe-
ten en zaken kunnen doen. Meer 
dan 650 kwekers uit binnen- en bui-
tenland presenteren hun aanbod en 
tonen nieuwe producten of concep-
ten aan exporteurs, groothandela-
ren en hun klanten. 
’The Village; Consumer Intelligence 
& Inspiration Centre’ vormt het hart 
van de beurs. FloraHolland laat sa-
men met Bloemenbureau Holland 
zien hoe de producten van de kwe-
kers kunnen worden doorvertaald 
naar verschillende consumenten-
groepen. Maar ook hoe producten 
via verschillende marktsegmenten 
kunnen worden aangeboden. Ken-
nis van de consument en de markt 
is uitgewerkt in concrete verkoop-
concepten. Midden in ’The Village’ 
is een meeting point opgezet. En-
kele exporteurs demonstreren op 
de Trade Fair hoe zij producten van 
kwekers die op de beurs staan in 
de markt zetten. Dit sluit goed aan 
bij de verschillende consumenten-

groepen die terug te vinden zijn in 
‘The Village’. Verspreid over de beurs 
staat een aantal ‘hotspots’ waar een 
selectie van noviteiten nadrukkelijk 
onder de aandacht wordt gebracht. 
In de stands van toeleveranciers 
voor de sierteelt is een breed sca-
la aan producten te zien die toege-
voegde waarde bieden. 
De FloraHolland Trade Fair van 
woensdag 31 oktober tot en met 
vrijdag 2 november in Aalsmeer 
is geopend op woensdag van 9.00 
tot 19.00 uur, donderdag van 9.00 
tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 
14.00 uur. Voor vakpubliek is de toe-
gang gratis. De FloraHolland Trade 
Fair vindt plaats tijdens de Interna-
tional Horti Week. FloraHolland, de 
Horti Fair en de IFTF organiseren 
samen de International Horti Week 
om de nationale en internationale 
positie van de tuinbouw te verster-
ken. De (internationale) beursbe-
zoeker kan in één week drie beur-
zen bezoeken en daarmee een to-
taaloverzicht krijgen van de inter-
nationale tuinbouw en de ontwik-
kelingen in productie, afzet, tech-
niek en toelevering en dienstverle-
ning. Meer informatie over de Flo-
raHolland Trade Fair in Aalsmeer is 
te vinden op www.floraholland.com. 

Nissan Nieuwendijk reikt prijzen uit

Hip horloge voor winnaars 
Aalsmeer - Tijdens de braderie op 
1 september was Nissan Nieuwen-
dijk vertegenwoordigd met een Nis-
san Qashqai en een Nisssan Micra. 

De Nieuwendijkstand trok veel be-
langstelling. Ruim zeventig men-
sen deden mee aan de prijsvraag. 
Na driftig rekenen vulden zij in hoe-

veel kilometer een Nissan Micra 
dig-S kan rijden op een volle tank 
van 45 liter. Marleen Koopman uit 
Aalsmeer en de heer Laarse uit Ku-
delstaart kwamen het dichtst bij het 
goede antwoord van 999,4 kilome-
ter. De prijs, een hip Tutti Milano 
horloge, is bij Nissan Nieuwendijk 
in Uithoorn aan hen overhandigd.

Veiling werft studenten 
voor Business Course
Aalsmeer - FloraHolland, de grootste 
bloemenveiling van de wereld, orga-
niseert van 14 tot en met 16 novem-
ber een Business Course. HBO en 
WO-studenten gaan de uitdaging aan 
om een plant of bloem in de markt 
te zetten bij Generatie Y; de gene-
ratie waar zij zelf onderdeel van uit-
maken. FloraHolland wil deze groep 
studenten laten zien dat zij een aan-
trekkelijke werkgever is die hen veel 
te bieden heeft. Omdat 63% van de 
studenten echter geen beeld heeft 
bij de naam FloraHolland, neemt de 
bloemenveiling dit initiatief. Zowel op 
de radio als online start deze week 
de werving voor deelnemers aan de 
Business Course. De sierteeltsec-
tor verandert snel als gevolg van een 
toenemende mate van internationali-
sering, virtualisering en digitalisering. 
Er liggen veel uitdagingen die het 
grootste handelsplatform in bloemen 
en planten ter wereld tot een aantrek-
kelijke werkgever maakt voor studen-
ten. Het bijzondere aan de Business 

Course is dat naast het bedenken en 
schrijven van een strategisch marke-
tingplan, het idee ook daadwerke-
lijk wordt uitgevoerd. Vier teams van 
WO en HBO-studenten. De Business 
Course is opgezet voor studenten be-
drijfskunde en economie op WO-ni-
veau en excellente HBO-studenten in 
online marketing en creative design. 
Op 11 oktober wordt een selectie ge-
maakt, waarna vier teams worden ge-
formeerd die met elkaar de competi-
tie aangaan. De teams gaan werken 
aan de case ‘Generation Y: new mar-
ket opportunities’. Generatie Y is ge-
boren na 1985 en het kopen van een 
bloemetje is voor hen niet zo vanzelf-
sprekend. De case is geschreven on-
der begeleiding van strategie-expert 
professor Fred van Eenennaam. De 
studenten worden professioneel be-
geleid door senior managers en pro-
fessionals van FloraHolland. Er is ook 
budget beschikbaar zodat de teams 
hun idee daadwerkelijk kunnen uit-
voeren.

Workshops Ludiek inLijsten
Aalsmeer - In het atelier van Lu-
diek inLijsten worden het komende 
seizoen diverse workshops gege-
ven. Op 29 september vindt de eer-
ste workshop plaats: ‘mixed media’. 
Docente is Sunny Neeter, professi-
oneel kunstenares. 

Zij begeleidt al jaren groepen en 
bedrijven in deze kunstvorm. Er 
wordt gewerkt naar aanleiding van 
een thema of vrije keuze waarmee 
ieder op zijn eigen manier uitdruk-
king kan geven aan zijn of haar ge-
voel. De workshop op 29 septem-
ber is van 10.00 tot 13.00 uur en 

wordt gegeven aan de Zwarteweg 
133f. De kosten bedragen 47,50 ex-
clusief en 67,50 euro inclusief ma-
teriaal. Koffie en thee zijn inbegre-
pen. Aanmelden kan via e-mail in-
fo Ludiekinlijsten.nl, telefonisch 06-
42362341 of via het contactformu-
lier op de site van www.ludiekin-
lijsten.nl. Tot het einde van het jaar 
staan nog een vijftal workshops in 
de planning. Op 6 oktober basis 
mozaïek, op 20 oktober glassiera-
den maken met de ‘hot-pot’, op 3 
november 3D inlijsting, op 17 no-
vember collage maken en op 24 no-
vember passe-partout snijden.

De Meerlanden steunt de 
Elektriciteitsmeter on Tour
Rijsenhout - De Meerlanden steunt 
de Elektriciteitsmeter on Tour: Een 
actie waarbij alle inwoners en be-
drijven van Rijsenhout zijn opge-
roepen om het energieverbruik met 
10% te verlagen. De Meerlanden is 
een duurzame organisatie die al be-
wust omgaat met haar energiever-
bruik. “Bij al onze bedrijfsactivitei-
ten, zoals de opwekking van groe-
ne energie, stellen wij het ons ten 
doel hiervoor zo min mogelijk ener-
gie te gebruiken”, aldus Dick Jan-
sen, Manager Finance & Control 
van De Meerlanden.”Maar wij gaan 
de uitdaging graag aan om te kij-
ken hoe we het energieverbuik nog 
meer kunnen verlagen!” De Meer-
landen geeft graag gehoor aan de 

oproep van het NMCH en klimaati-
nitiatief 10:10. Zij daagt haar mede-
werkers uit om nog kritischer naar 
het eigen energieverbruik te kijken 
en daar waar mogelijk energiever-
bruik te verlagen. 

Op maandag 17 september is voor 
deze actie officieel het startsein ge-
geven door wethouder Nederstigt 
van Duurzaamheid en Onderwijs op 
de Werf in Rijsenhout. Dick Jansen, 
Manager Finance & Control, was 
namens de Meerlanden aanwezig 
voor een steunbetuiging aan de ac-
tie. Op maandag 24 september is de 
grote onthulling en wordt bekend of 
het Rijsenhout gelukt is 10% minder 
elektriciteit te gebruiken. 

Dick Jansen (De Meerlanden): “Wij gaan de uitdaging aan!”
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Aalsmeer - Voor de tweede maal 
vond afgelopen weekend het 
Aalsmeerse Bloemencorso plaats. 
En alhoewel het nog zeker niet het 
corso van weleer is, mocht de or-
ganisatie dit keer wel dubbel zoveel 
deelnemers welkom heten. ‘Landen’ 
was het thema en de bezoekers 
werden welkom geheten in onder 
andere China, Nederland, Hawaï en 
Engeland. Vooral luxe wagens vul-
den de ’sliert’, maar wel aparte luxe 
voertuigen waaronder twee oldti-
mers, een paardenkoets en een su-
per winkelwagen gevuld met een 
reuze hamster. De opening van het 
corso werd verricht door wethou-

der en locoburgemeester Ad Ver-
burg. Met een enorme confettiregen 
gaf hij bij zorgcentrum ‘t Kloosterhof 
het startsein. Via het Baanvak ging 
de stoet naar de Ophelialaan om de 
N201 overstekend op weg te gaan 
naar het centrum. De ‘reis’ duurde 
langer dan gepland, op het Praam-
plein keken behoorlijk veel bezoe-
kers uit naar de bloemenhulde. Het 
lange wachten werd uiteindelijk be-
loond. De deelnemers aan het corso 
werden binnen gehaald met applaus 
en veel gezwaai. Ook in de Dorps-
straat waren de stoeltjes buiten ge-
zet om onder een stralend zonnetje 
van de bloemenstoet te kunnen ge-

nieten. Eindpunt was het parkeer-
terrein voor de Crown Studio’s en 
hier konden de volgende dag, zon-
dag 16 september, de wagens nog 
eens rustig bekeken worden, wa-
ren versnaperingen, bloemen en 
planten te koop en stonden voor de 
jeugdige inwoners twee springkus-
sens plaats. Het tweede Aalsmeerse 
Bloemencorso: Weer een stapje ver-
der in de richting van de eens lan-
delijk bekende bloemenpracht! Vol-
gend jaar belooft de stoet in ieder 
geval weer groter te worden. De or-
ganisatie heeft al een aantal nieuwe 
deelnemers mogen noteren.

Foto’s: www.kicksfotos.nl en Jacqueline Kristelijn
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2e katern
Geslaagde straatbarbecue op 
nazomeravond in Meervalstraat
Aalsmeer - Het was een gezellig 
samenzijn afgelopen zondagavond 
in de Meervalstraat. Bijna alle bewo-
ners van de nummers een tot en met 
twintig waren van de partij. In totaal 
vierendertig volwassen en tien kin-
deren. Eigenlijk was de straatbarbe-
cue gepland voor de zomervakan-
tie, maar helaas kwam toen de re-
gen met bakken uit de lucht. Geluk-
kig was het zondag nog een prach-
tige droge nazomeravond. Ondanks 
dat kwamen de terrasverwarmers, 
onder de met ballonnen versierde 
partytenten, prima van pas. Er was 
zelfs een springkussen voor de kids 
en uiteraard ontbrak een passend 
muziek niet. Heidi, één van de orga-
nisatrices en tevens penningmees-
ter vertelt: “Het is al voor het vierde 
jaar dat we dit feestje organiseren. 
We betalen allen een x-bedrag en 
regelen de inkoop. Het verse vlees 

en de barbecues komt slager John 
Kruyswijk hoogstpersoonlijk bezor-
gen. Zelfs op zondag, dus een com-
pliment voor hem is hier wel op z’n 
plaats!” Buurvrouw Nicole zegt ver-
der: “Alle overige etenswaren ma-
ken we verder zelf. Iedereen neemt 
wat lekkers mee. 

Van salades tot stokbrood met zelf-
gemaakte kruidenboter en natuur-
lijk sausjes. De kinderen eten ge-
woon lekker mee en voor iedereen 
is er nog een ijsje toe.” De straat is 
afgezet tijdens het evenement, daar 
is keurig een vergunning voor aan-
gevraagd. Als er verschillende da-
mes gezellig de vogeltjesdans inzet-
ten, wordt het tijd voor de verslag-
geefster om te gaan. Het bleef nog 
lang onrustig in de Meervalstraat…

Door Miranda Gommans

Op 6 oktober in gemeentehuis
Vitaliteit 50+ markt: Kleurig 
pallet aan zorgaanbieders
Aalsmeer - Op zaterdag 6 oktober 
neemt de vitaliteit 50+ markt bezoe-
kers mee in het bonte aanbod aan 
hulp, hobby’s en ontzorging. Meer 
dan vorig jaar is het aanbod ver-
groot. Bekende en nieuwe vormen 
van diensten zijn te vinden op de 
markt. Al weer enkele weken gele-
den heeft Vita welzijn en advies uit-
nodigingen uitgestuurd met de pret-
tige tekst dat bij inlevering daarvan 
er koffi e met wat lekkers klaar staat. 
Dat is nog eens een gezellig begin 
van het snuffelen, vragen en uit-
proberen op de markt. Vita zal haar 
winterprogramma uit de doeken 
doen, zoals een cursus schilderen, 
een workshop Nordic Walking meer 
Bewegen voor Ouderen, presentatie 
over valpreventie en actief leven ge-
illustreerd met een dvd. Verder kun-
nen bezoekers meedoen aan Ronde 
Tafel gesprekken onder leiding van 
Ansje Weima, aan discussies rond 
het thema vitaliteit en aan het kern-
kwaliteitenspel. Als u verder rond-
loopt kunt u een weldadige massa-
ge bij een fysiotherapeut, podothe-
rapeut of een pedicure behandeling 
verwachten. Voor het verhogen van 
uw energie niveau staan professio-
nals klaar met voedingsadviezen en 
supplementen. Weldadig is het ook 
als er hulpmiddelen beschikbaar 

zijn. Het nieuwste van het nieuwste 
wordt getoond. 

Een gezonde geest in een gezond 
lichaam is belangrijk. Hier kun-
nen bezoekers bij geholpen wor-
den door zorgverleners, die helpen 
bij slaapproblemen, alcohol pro-
blemen, rouwverwerking, overlij-
den, geestelijke handicap (Helioma-
re), autisme of als u chronisch ziek 
bent. En wie zetten zich daar dan al-
lemaal voorin? Dat zijn de Mantel-
zorg Centrale, de vrijwilligerscentra-
le, het buurtwerk, het zorgcentrum 
(Zorgcentrum Aelsmeer) de WMO, 
de ouderenbond (ANBO) en Am-
stelring. En mocht u niet tevreden 
zijn over de zorg die u krijgt, dan 
kunt u uw zorgen kwijt bij Zorgbe-
lang Noord-Holland. Op de markt 
is van alles te zien en te horen voor 
ouderen. Want, iedereen wil gezond 
blijven, lekker kunnen blijven wer-
ken, recreëren en een fi jne oude 
dag hebben. Bij sommigen gaat dat 
goed en helemaal vanzelf. Anderen 
hebben daarbij hulp en voorlichting 
nodig. Die kennis en hulp is op 6 ok-
tober op de Vitaliteit 50+ Markt in 
het gemeentehuis te vinden! Voor 
informatie kan contact opgenomen 
met: bernhardschellenberger@hot-
mail.com of bel 06-83226784.

Spotrepair: Voordelig en vakkundig
Snel autoherstel bij kleine 
schades bij Pijnacker
Aalsmeer - ABS Autoherstel Pijn-
aker Aalsmeer komt de automobilist 
met spotrepair tegemoet in econo-
misch mindere tijden. Met spotre-
pair worden kleine autoschades 
snel, voordelig en vakkundig her-
steld. Automobilisten, die een kleine 
beschadiging aan hun auto hebben 
opgelopen, kunnen deze door mid-
del van spotrepair weer als nieuw 
laten maken. Spotrepair is een 
plaatselijke cosmetische bewer-
king, waarbij slechts een klein deel 
van de auto opnieuw wordt gespo-
ten. Hierdoor wordt veel tijd en verf 
bespaard bij het schadeherstelbe-
drijf, wat de consument veel scheelt 
in de portemonnee. Daarnaast hoeft 
er minder energie te worden ge-
bruikt om de aangebrachte lak te 
laten drogen. 

Dit maakt spotrepair een milieu-
vriendelijke en duurzame oplossing 
voor autoschadeherstel. ABS Pijn-
aker grijpt de door het kabinet aan-

gekondigde bezuinigingen aan om 
autobezitters een voordelig alterna-
tief te bieden voor het herstellen van 
kleine autoschades. Om deze rela-
tief onbekende techniek onder de 
aandacht te brengen, staat spotre-
pair centraal in de nieuwe campag-
ne van ABS Autoherstel. De cam-
pagne is vanaf 18 september te ho-
ren op de radio en te zien op social 
media. ABS Autoherstel is met meer 
dan 90 vestigingen de grootste 
schadeherstelketen in Nederland, 
waardoor vakkundig schadeherstel 
altijd binnen bereik is. De aangeslo-
ten ondernemers zijn zelf eigenaar 
van de unieke ABS-formule en heb-
ben gemiddeld meer dan 50 jaar er-
varing in autoschadeherstel. ABS 
Autoherstel regelt het schadepro-
ces van A tot Z: van intake, repara-
tie en passend vervangend vervoer 
tot en met de afwikkeling met ver-
zekeraars en leasemaatschappijen. 
Voor meer informatie: www.abspijn-
aker.nl of bel 020-6478001.

Mevrouw Kilian wint 
een MCS minicruise
Aalsmeer - Het is al weer een paar 
weken geleden, braderie op zater-
dag 1 september. Gelukkig was het 
weer goed. Een zonnetje maakte de 
gezelligheid van zo’n braderie com-
pleet. De hele dag was het een gro-
te stroom van mensen die zich ver-
gaapten aan een bonte rij van kra-
men. Reisbureau Holland Interna-
tional had ook een kraam voor het 
reisbureau en deze stond in het te-
ken van MCS Cruises. Een cruise-
boot op schaal stond op de kraam 
en door het raden van het juis-
te aantal hutten kon een leuke 3 
daagse minicruise gewonnen wor-
den. Er werd fl ink gegokt en gera-
den. Zo’n 150 formulieren werden 

ingevuld met hut aantallen varië-
rend van 500 tot 4500 hutten. Het 
juiste aantal was 1275 hutten en er 
waren diverse mensen die het juiste 
aantal hadden. Er is uiteindelijk een 
winnaar getrokken. Mevrouw Ki-
lian is de gelukkige. Zij ontving uit 
handen van Ingrid een reischeque 
ter waarde van een 3 daagse mini-
cruise. Mocht u nog vakantie plan-
nen hebben? De nieuwe wintergid-
sen liggen alweer op de schappen 
en er wordt voor de winter al weer 
veel geboekt. Voor de zomer zijn nu 
al Curacao, Aruba, Turkije en Grie-
kenland te boeken. Informeer gerust 
bij de medewerkers van Holland In-
ternational De Arend in de Zijd-

Project De Tuinen van Aalsmeer
Wethouder Rolleman slaat 
eerste paal in Spoorlaan
Aalsmeer - Wethouder Rik Rolle-
man zal op donderdag 27 septem-
ber om 14.00 uur de eerste paal 
slaan van het project Spoorlaan. 
Na jaren van voorbereiding wordt 
daarmee een start gemaakt met 
het ambitieuze project ‘De Tuinen 
van Aalsmeer’, waarvan het project 
Spoorlaan onderdeel uitmaakt. Rol-
leman: “Dit is de eerste stap om van 
Aalsmeer weer één dorp te maken, 
een proces dat nu niet meer te stop-
pen is.” Achter de schermen werkt 
de gemeente Aalsmeer al jaren aan 
plannen voor de herstructurering 
van de Burgemeester Kasteleinweg 
en omgeving. Rolleman: “Hoewel de 
markt de afgelopen jaren is veran-
derd en we daarop fl exibel moeten 
inspelen, is de start van het project 
De Tuinen van Aalsmeer een bij-
zonder moment voor Aalsmeer. De 
drukke N201 die nu nog dwars door 
ons dorp loopt, maakt straks ruim-
te voor woningbouw en een groene 
inrichting van het openbaar gebied. 
De Burgemeester Kasteleinweg 
krijgt onder meer busbaan. Deze 
ontwikkelingen komen de leefbaar-
heid van onze gemeente zeer ten 
goede.” Het eerste deelproject van 
de Tuinen van Aalsmeer is het pro-
ject Spoorlaan. Dit project ligt tus-
sen de Burgemeester Kasteleinweg, 
Baanvak en de Spoorlaan. Ontwik-
kelaar Bohemen realiseert hier in 
samenwerking met HOME Wonen 
zeven vrijstaande en twaalf half-
vrijstaande woningen. De woningen 
hebben door de gebogen kap een 
stijlvolle uitstraling die goed past 
binnen de historie van Aalsmeer. 

Unieke bouwmethode
De woningen aan de Spoorlaan 
worden per stuk worden gebouwd. 
Dat betekent dat de bouw van de 
woning kan starten als de koper 

zijn huidige woning verkocht heeft. 
Daarna wordt de woning in 100 
werkbare werkdagen gebouwd: dit 
komt overeen met iets meer dan 
een half jaar. Directeur van Bohe-
men, Stan Roestenberg: “Door het 
bouwen per stuk en de korte bouw-
tijd hebben enkele kopers al voor 
het project gekozen. Hun woning 
wordt nu gebouwd, wat de kwali-
teit van de woningen voor ieder-
een tastbaar maakt. Nieuwe kopers 
kunnen de startdatum van hun wo-
ning op hun specifi eke situatie af-
stemmen om ongewenste fi nan-
cieringslasten te voorkomen. Dat 
is heel belangrijk in deze tijd.” De 
koper kan de woning volledig aan 
zijn persoonlijke wensen aanpas-
sen. Nadat hij zijn keuzes heeft ge-
maakt, wordt de omgevingsvergun-
ning aangevraagd. Omdat het be-
stemmingsplan al is goedgekeurd, 
kan de bouwvergunning dan bin-
nen enkele weken worden afgege-
ven. Roestenberg: “Wij hebben deze 
klantvriendelijke bouwmethode ont-
wikkeld omdat we, in samenwerking 
met de gemeente Aalsmeer, fl exibi-
liteit en keuzevrijheid voor kopers 
willen creëren.”

Bouwrijp 
Het terrein is inmiddels bouwrijp 
gemaakt, waarbij het water is ge-
graven en de kavels zijn ingezaaid 
met gras. Zo behoudt het terrein tij-
dens de bouw een verzorgde aan-
blik en ontstaat een goed beeld van 
de ruime kavels (vanaf 322 vierkan-
te meter) waarop de woningen wor-
den gerealiseerd. De eerste wo-
ningen worden in maart 2013 op-
geleverd. Geïnteresseerden kun-
nen zich aanmelden via een e-mail 
aan weijers@homewonen.nl of via 
tel: 0297-366029 en vragen naar de 
heer Herman Weijers.

Aalsmeerse dorpsglossy: Pieter
Aalsmeer - Tijdens zijn afscheids-
receptie als burgemeester gisteren 
is Pieter Litjens een origineel ca-
deau aangeboden: De Aalsmeer-
se dorpsglossy Pieter, een magazine 
voor en door Aalsmeer. Het initiatief-
team bestaande uit Han Carpay, Pe-
ter Cocu, Ilse Zethof en Cor Zomer 
vertelde dat er een mooie glossy in 
de maak is dat de naam draagt van 
de oud-burgemeester. Het geeft een 
beeld van vijf jaar Aalsmeer met Pie-
ter Litjens in de hoofdrol. Een glos-
sy, die volgens de initiatiefnemers bij 
hem als persoon past, die door on-
dernemend Aalsmeer wordt gedra-
gen en waar vele bekende en minder 
bekende Aalsmeerders aan meewer-
ken. Litjens kreeg echter alleen een 
glimp van een voorbeeld voorkant 
te zien, want er wordt nog hard ge-
werkt om het magazine te vullen met 
artikelen, columns, foto’s, adverten-
ties en nog veel meer. Het uiteinde-
lijke resultaat krijgt Litjens op 9 no-
vember pas in handen tijdens de ver-
kiezingsavond van de Onderneming 

en Starter van het Jaar, waar hij als 
voorzitter van de jury optreedt. Het 
magazine wordt donderdag 15 no-
vember huis aan huis in Aalsmeer en 
Kudelstaart verspreid. Interesse om 
aan ‘de Pieter’ mee te helpen? Mail 
dan naar dorpsglossy@hotmail.com. 
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Bibliotheek maand dicht!
Aalsmeer - De bibliotheek in de 
Marktstraat gaat een maand dicht 
om na een maand heringericht weer 
open te gaan. Met de vernieuwing 
van de bieb in het centrum wordt 
de dienstverlening hier uitgebreid. 
Met de verbouwing wordt tevens 
de aanstaande sluiting van de bi-
bliotheek in Kudelstaart opgevan-
gen en die van het inmiddels al ge-
sloten fi liaal in De Mikado. Een deel 
van de collectie en het meubilair 
van de bibliotheken wordt verhuisd 
naar de Marktstraat. De bibliotheek 

in de Marktstraat sluit tijdelijk van 1 
tot en met 30 november. Op zater-
dag 1 december staat de vernieuw-
de opening in de planning. Leden 
kunnen tijdens de sluiting terecht 
in de andere bibliotheken van Am-
stelland. Zo blijft Kudelstaart tot 31 
december open en staan de deuren 
open van de biebfi lialen voor inwo-
ners in Amstelveen en Uithoorn. Op 
de website www.debibliotheekam-
stelland.nl kunnen de ontwikkelin-
gen rondom de vernieuwing van de 
Marktstraat gevolgd worden. 

Nieuw alcoholverbod diverse 
openbare gebieden Aalsmeer
Aalsmeer - Op 2 augustus 2004 
heeft het college van burgemees-
ter en wethouders op grond van het 
toen geldende artikel 2.4.8. van de 
Algemene plaatselijke verordening 
een aantal openbare gebieden aan-
gewezen als plaatsen waar een al-
coholverbod geldt. Het verbod was 
ingesteld om overlast door (over-
matig) alcoholgebruik in de open-
bare ruimte tegen te gaan. Vandaag 
de dag vraagt de actualiteit erom 
het verbod uit 2004 te herzien. Ener-
zijds zijn er namelijk plaatsen bijge-
komen waar overlast door alcohol-
gebruik wordt ervaren, anderzijds 
zijn er ook plaatsen waar geen noe-
menswaardige sprake meer is van 
overlast veroorzaakt door (overma-
tig) alcoholgebruik. Was in de voor-
gaande Algemene plaatselijke ver-

ordening het college het bevoeg-
de bestuursorgaan om te besluiten 
tot een alcoholverbod, in de in 2010 
aangepaste Algemene plaatselijke 
verordening is dat de burgemees-
ter. Het is dan ook aan het college 
om eerst het eerder genomen col-
legebesluit in te trekken, zodat de 
burgemeester daarna kan beslui-
ten tot het instellen van een geac-
tualiseerd alcoholverbod. Het colle-
ge heeft daarom afgelopen dinsdag 
18 september besloten om het al-
coholverbod uit 2004 in te trekken. 
Vervolgens zal de burgemeester 
met ingang van 19 september 2012 
op grond van artikel 2:48 Algemene 
plaatselijke verordening Aalsmeer 
2010 besluiten tot het instellen van 
een nieuw alcoholverbod voor de in 
dat besluit aangewezen gebieden.

Water wordt voor winter op diepte gebracht

Uitbaggeren sierwater 
in Kudelstaart in 2013
Aalsmeer - De AB–fractie maak-
te donderdag 13 september tijdens 
de bijeenkomst van het Beraad ge-
bruik van de rondvraag. Uit gege-
vens is gebleken dat de waterpar-
tijen in Kudelstaart en met name de 
waterpartij ter plaatse van het oor-
logsmonument ‘de Propeller’ zeer 
ondiep zijn. De daar aanwezige vis-
sen, waaronder grote karpers, heb-
ben nauwelijks de ruimte om te 
zwemmen. Mocht het de komende 
winterperiode weer matig tot streng 
gaan vriezen, wordt gevreesd dat 
de vissen het niet zullen overleven. 
Eenzelfde situatie heeft zich vorig 
jaar in de Hornmeer voorgedaan. 
Daar zijn vele vissen overleden tij-
dens de vorstperiode. De fractie van 
AB wilde van portefeuillehouder Rik 

Rolleman weten of het uitbaggeren 
van het sierwater in Kudelstaart nog 
voor de komende winterperiode 
wordt uitgevoerd en of het bij hem 
bekend is of er nog meer sierwa-
ter uitgebaggerd moet worden? De 
wethouder kon goed nieuws bren-
gen. Het uitbaggeren van het sier-
water in Kudelstaart staat name-
lijk gepland voor 2013 en voor de 
winterperiode wordt het water op 
diepte gebracht, zodat de genoem-
de vissen kunnen overleven. Ook in 
de Hornmeer en Stommeer moet 
er volgend jaar gebaggerd worden, 
maar wanneer dat gaat plaatsvin-
den was bij de wethouder nog niet 
bekend. “Deze planning moet nog 
gemaakt worden”, aldus Rik Rolle-
man.

Opknapbeurt sluis bij Fort 
Aalsmeer - De AB-fractie vroeg tij-
dens de rondvraag in het Beraad 
van donderdag 13 september aan-
dacht voor nog een onderwerp. Na 
het sierwater in Kudelstaart werd de 
situatie rond het sluisje en de ont-
vangkam bij Fort Kudelstaart wat 
nader omschreven. “Het is al weer 
enige tijd geleden, de restaura-
tie van het sluisje bij het Fort Ku-
delstaart. Zoals bekend is er voor de 
restauratie en het opruimen van de 
munitie zo’n slordige 2 miljoen eu-
ro van de belastingbetaler voor uit-
gegeven. Zowel de gemeente als de 
Provincie heeft hiervoor gelden vrij-
gemaakt. Het is treurig om te moe-
ten constateren dat na de restaura-
tie de omgeving en de sluizen, als 
ook de ontvangkom, op geen enkele 
wijze wordt onderhouden. Wanneer 
we nog een half jaar geduld hebben 
dan kun je op de twee geplaatste 
bankjes bij het kunstwerk, niet meer 
zitten en het kunstwerk niet meer 
zien. Ook de ontvangkom wordt bij-
na aan het zicht onttrokken door 
de in de kanten groeiende bomen 
en riet. Het tweede gedeelte van de 
ontvangkom is op dit moment bijna 
dichtgegroeid met riet. Het lukt nog 
maar amper om de watergang open 
te houden. Ook hier zijn, door de 
geringe waterdiepte, de vissen geen 
lang leven beschoren, de snoek, de 
meerval, de kreeften en de karpers 

die er nu nog in zwemmen zullen de 
winter in het water met een diepte 
van 40 centimeter niet overleven”, 
aldus AB.

Stappen ondernemen 
De fractie vroeg portefeuillehouder 
Ad Verburg om de benodigde stap-
pen te ondernemen om de sluis en 
de ontvangkom te ontdoen van de 
onnodige begroeiingen, het water 
van de ontvangkommen vrij te ma-
ken van riet en de ontvangkommen 
uit te diepen. Verder het kunstwerk 
en de twee bankjes te verplaatsen 
naar het stuk gras bij de ontvang-
kom, zodat fi etsers niet te hoeven 
oversteken, en er gelijk een prullen-
bak te plaatsen en de betonnen pa-
len dichter bij elkaar te plaatsen, zo-
dat er niet meer tussen geparkeerd 
kan worden door bezoekers van het 
Fort. 

De wethouder zegde toe in overleg 
met De Meerlanden te treden voor 
wat betreft het onderhoud. De bank-
jes zullen worden opgeknapt en zul-
len verplaatst worden nar de over-
kant, mits er geen grote argumen-
ten zijn om ze te laten staan waar ze 
nu staan. De betonnen paaltjes zul-
len anders geplaatst gaan worden, 
zodat er geen ruimte over blijft om 
te kunnen parkeren, aldus de wet-
houder in zijn beantwoording.



Afgelopen week stond er in de 
Volkskrant van 11 september een 
artikel over de ‘herverdeling van het 
luchtruim’ boven Nederland. 
Nooit geweten dat opstijgende of 
landende vliegtuigen een stukje om 
moesten vliegen, omdat ze anders 
in het luchtruim van Defensie kwa-
men en gelijk daarmee extra brand-
stof verbruikten en het milieu ver-
pestten. Maar nu heeft Staatsse-
cretaris Atsma van Infrastructuur en 
Milieu bedacht dat de vliegtuigen 
andere routes moeten gaan vliegen, 
zodat er een einde kan komen aan 
de honderden overbodige kilome-
ters die ze dan moeten afleggen bo-
ven Nederlands grondgebied. 

Mooi zouden we zeggen, maar dat 
is weer schijn, want door de herver-
deling zouden er ongeveer 45.000 
vliegbewegingen van en naar Lely-
stad komen en Schiphol kan door-
groeien naar 510.000 vliegbewegin-
gen. En dat staat er in één klein re-
geltje bijgeschreven. Weet u hoeveel 
dat er gemiddeld per dag zijn? Dat 
zijn er bijna 1.400 per dag. En of ze 
nu over Aalsmeer komen of via een 
andere route naar en van Schiphol 
vliegen, één ding is zeker: Het geeft 

weer meer geluidsoverlast en meer 
luchtvervuiling in Aalsmeer en om-
geving. Ik hoop van harte dat het 
gemeentebestuur dit berichtje ook 
heeft gelezen en dat zij zeer krach-
tig protesteert tegen weer grotere 
toename van overlast!

Jan Kwak
P.F. von Sieboldlaan 52,
Aalsmeer
Tel. 0297-326893
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Klusdag bij scouting Tiflo
Aalsmeer - Op vrijdag 14 septem-
ber hebben 30 medewerkers van de 
KLM flink geklust voor de Tiflo. Bei-
de locaties van Scouting Tiflo wer-
den onder handen genomen tijdens 
een personeelsuitje. 

De organisatie van de afdeling 
HRM van KLM wilde eens iets an-
ders voor het personeelsuitje en be-
sloten zich in te zetten voor een vrij-
willigersorganisatie. Via stichting 
Cardanus kwamen ze bij scouting 
Tiflo terecht die het idee met bei-
de handen vastpakte. Diverse klus-
acties werden bedacht en in over-
leg goedgekeurd. Tijdens de klus-
dag werd ieders kwaliteit benut ten 
behoeve van de opknapbeurt. Het 
enthousiasme was er volop en al-

le geplande klussen werden uitge-
voerd. Onder de klussen waren het 
slopen van de oude keuken, het 
verven van een vloer, het schilderen 
van muren, het ophogen van vloe-
ren, het verwijderen van fietsenrek-
ken, het maken van kasten en nog 
veel meer. Kortom een win-win si-
tuatie voor beiden; Bij de KLM werd 
het teamverband versterkt en voor 
Scouting Tiflo is onderhoud uitge-
voerd en dit was hard nodig. De in-
tensieve dag werd na een wedstrijd-
je roeien afgesloten met een heerlij-
ke barbecue. Alle leden van de Tiflo 
waren de volgende dag verrast door 
het eindresultaat. Ben je ook zo be-
nieuwd en lijkt scouting je leuk? Be-
zoek dan de website www.tiflo.nl en 
kom gerust een keer langs!

Gospelconcert Chuck Girard
Aalsmeerderbrug - Hij is één van 
de ware pioniers van gospelmu-
ziek; Chuck Girard. Met zijn band 
Lovesong werd hij wereldberoemd 
en legde hij de basis voor veel gos-
pelartiesten van nu. De afgelopen 
decennia is Chuck vooral als solo 
artiest bekend, met als bekendste 
album ‘Voice Of The Wind’. Op veler 
verzoek komt hij in september naar 
Nederland. Op donderdag 27 sep-
tember geeft hij een concert in de 
Levend Evangelie Gemeente aan de 
Kruisweg 55. Naast zijn bekendste 
liederen uit zijn tijd met LoveSong is 
Chuck een artiest met een sterk ge-
tuigenis. Als zoekende muzikant be-
keerde hij zich tijdens de start van 
de zogeheten ‘Jesus Movement’ 

in Amerika; een opwekking waar-
in muziek een grote rol zou spe-
len. Chuck Girard en LoveSong wer-
den het gezicht van die beweging 
en hun schitterende, meerstemmige 
muziek heeft vandaag de dag nog 
steeds duizenden fans. Chuck Gi-
rard komt dan ook naar Nederland 
om niet alleen een aanbiddingscon-
cert te geven, maar ook klassieke 
liedjes uit de beginperiode van gos-
pelmuziek te delen. Bovendien geeft 
Girard regelmatig workshops over 
aanbidding. Hij schreef ook een 
boek over gospelmuziek. Weinig 
artiesten zijn zo veelzijdig en heb-
ben zo’n ervaring als Chuck Girard! 
Voor informatie en kaarten: www. 
events4christ.nl of bel 0297-237171.

Nieuw seizoen 
open huis
Aalsmeer - Dinsdagmorgen 25 
september staan de deuren van het 
open huis in ‘t Baken aan de Sport-
laan 86 weer wagenwijd open. Elke 
dinsdagmorgen kunnen inwoners 
hier weer terecht voor een praatje 
en een kop koffie of thee. 

Omdat het de start is van de winter-
periode houdt dominee Teus Prins 
voor deze speciale gelegenheid een 
korte inleiding. Het open huis is 
vanaf 10.00 uur.

Kennismaken met toneel
Aalsmeer - In cultureel café Bac-
chus organiseert docente en regis-
seur Judit Leijtens een serie van 
zes workshops voor mensen die 
nieuwsgierig zijn naar theater en zin 
hebben om te spelen. 

Er is aandacht voor basistechnie-
ken en spelvaardigheden: improvi-
satie, actie en reactie, rolopbouw, 
emoties, scènes maken en meer. De 
kennismaking is ook geschikt voor 
volwassenen met spelervaring die 
van improvisatie en onderzoek hou-
den. Spelplezier staat voorop! “In 

het theater ga ik graag op zoek naar 
ruwe diamanten en mooie verhalen. 
Een verhaal hoeft niet altijd letterlijk 
te zijn. Ook zonder woorden of met 
grove schetsen kan veel worden ge-
zegd. 
Vanaf 2012 verzorg ik onder de naam 
Firma Drama lessen en workshops 
theater”, vertelt Judit. De workshop 
begint op dinsdag 25 september in 
Bacchus in de Gerberastraat en is 
van 20.30 tot 22.00 uur. Overige da-
ta zijn: 2, 9, 16 en 30 oktober en 6 
november. Voor vragen en/of aan-
melden: firmadrama@dds.nl. 

Nieuw bordenplan is in de maak
Verkeersborden zorgen 
voor verwarring
Aalsmeer - Volgens de AB-fractie 
komen fietsers vanuit Kudelstaart 
die richting het centrum van 
Aalsmeer willen, bij het kruispunt 
Kudelstaartseweg met de Bachlaan 
een rare situatie tegen. De knoop-
puntborden zeggen dat ze links af 
moeten, maar het ‘verboden in te rij-
den’ bord, dat overigens door van-
dalen telkens weer wordt verdraaid, 
staat zo dat het volkomen ondui-
delijk is. Ook het bordje dat waar-
schuwt voor fietsers die links en 
rechts voorrang hebben is niet goed 
geplaatst. Er kan immers alleen 
maar van links fietsverkeer komen. 
Voor velen is dit een onoverzichtelij-
ke situatie, niet duidelijk en gevaar-
lijk voor de fietsers die wel aan de 
goede kant rijden en niet verwach-

ten dat er op dat fietspad tegenlig-
gers zijn. Ook vanaf het surfeiland 
komt het bijna dagelijks voor dat 
er fietsers aan de Poelkant richting 
dorp fietsen, omdat er bij het surfei-
land geen bord is geplaatst dat fiet-
sers richting dorp moeten overste-
ken. 
De fractie van AB wil portefeuille-
houder Ad Verburg vragen om de 
benodigde acties te ondernemen 
om de verkeersveiligheid hier te 
vergroten en hiervoor de benodig-
de verkeersborden te plaatsen en 
er voor te zorgen dat het knooppunt 
bord wordt verwijderd. De fractie 
wordt gerust gesteld, want er is een 
bordenplan in de maak voor de hele 
gemeente teneinde veiligheid in het 
verkeer te verhogen. 

Nieuwe burgemeester was snel ingeburgerd!

Emotievol afscheid Litjens
Aalsmeer - Namens de gemeente-
raad voerde Jaap Overbeek (CDA) 
als fractievoorzitter van de grootste 
partij donderdag 13 september het 
woord bij het afscheid van Pieter Lit-
jens als burgemeester van de ge-
meente Aalsmeer. De burgemees-
ter was een dag eerder gekozen als 
Tweede Kamerlid voor de VVD. Vol-
gens Jaap Overbeek stond de bur-
gemeester al heel snel met beide 
benen in de gemeenschap en leefde 
hij absoluut niet in een ivoren toren. 
Dossierkennis, snel inburgeren in 
de Aalsmeerse cultuur en mentali-
teit waren woorden die bij hem pas-
ten. Bovendien was de burgemees-
ter goed van de tongriem gesneden, 
flexibel en voor een ieder gemakke-
lijk bereikbaar. Volgens Jaap Over-
beek is de burgemeester er in ge-
slaagd om door zijn optreden bij vele 
gelegenheden Aalsmeer echt weer 
op de kaart te zetten Een groot am-
bassadeur voor de gemeente en zijn 
aanpak van de samenwerking met 
Uithoorn en later Amstelveen ver-
dient een compliment. Pieter Litjens 
heeft Aalsmeer rijp gemaakt voor de 
centrumgemeenteconstructie met 
Amstelveen en deze constructie in 
ieder geval bestuurlijk tot een goed 
einde gebracht. Dit werd gesteund 
door een raadsbrede motie toen de 
overtuiging er was dat het echt an-
ders moest. Aalsmeer zal er voor 
blijven gaan, maar dat geldt ook 
voor haar eigen zelfstandigheid, zo 
besloot Jaap Overbeek zijn bijdra-
ge. Uit handen van Dick Kuin (AB) 
mocht Pieter Litjens een cadeau ont-
vangen dat symbool staat voor een 
stukje cultuur uit en over Aalsmeer. 
Een kunstenares uit Bovenkerk (ge-
meente Amstelveen) heeft haar ate-
lier in Aalsmeer en zij heeft een 

schilderij gemaakt voor aan de muur 
in Kudelstaart (gemeente Aalsmeer). 
Symbolischer kan het bijna niet. Wil-
lem Kikkert (PACT) was de volgen-
de in de rij en reikte de ‘raadsle-
denspeld’ uit. Teun Treur (VVD) ten-
slotte zette Pieter’s echtgenote Sas-
kia namens de gemeenteraad in de 
bloemen. Burgemeester Pieter Lit-
jens zei in zijn dankwoord dat vijf 
jaar Aalsmeer een ‘aaneenschake-
ling van hoogtepunten’ is geweest. 
Dat klinkt misschien als een obli-
gaat verhaal, maar dat is het be-
slist niet. Na enige tijd had hij zich 
het Aalsmeerse gevoel eigen we-
ten te maken en dat heb je nodig 
om je werk goed te kunnen doen en 
het heeft hem in positieve zin ver-
baasd dat er in Aalsmeer doorgaans 
op de bal wordt gespeeld en niet op 
de man. Geen vanzelfsprekendheid 
in de politiek. Dat had hij in Amster-
dam Zuid-Oost wel anders meege-
maakt. De politiek bestuurlijke cul-
tuur is hier mede debet aan en mis-
schien ook wel het geringe aantal 
fracties van vier. 

‘Enorme dramjurk’
Toch geeft de burgemeester aan 
dat hij met de genoemde cultuur in 
het begin best wel moeite had om 
dat het soms te langzaam ging. Hij 
rangschikt zichzelf onder de term 
‘enorme dramjurk’, soms functio-
neel boos, maar vaker oprecht boos 
maar dat laatste blijft nooit lang en 
het zet persoonlijke relaties nooit 
onder druk. Omdat je als gemeente-
bestuur vooruit moet en je moet we-
ten waar je naar toe moet. Boven-
dien is het ook van belang te we-
ten waar je vandaan komt. Pas als 
je de geschiedenis kent, kun je een 
goed besluit voor de toekomst ne-

men. De scheidende burgemees-
ter heeft tot zijn grote plezier erva-
ren dat de samenleving in de ge-
meente Aalsmeer hiervan doordron-
gen is. Trots op haar historie. In de 
stad moeten mensen zelf veel doen, 
maar hier wordt omgezien naar el-
kaar. Er is sociale cohesie en dat 
is goed om te ervaren, zeker als je 
stappen zet naar een onzekere nieu-
we omgeving als Den Haag waar het 
iedere dag de kunst zal zijn de men-
selijke maat vast te houden. “Het is 
geen kunst geweest om in Aalsmeer 
te integreren, want als je dat wilt dan 
kan dat en we zijn echt met open ar-

men ontvangen vanaf de eerste dag. 
Ik vind jullie ontzettend leuk. Niet al-
leen jullie, maar ook Aalsmeer en 
te leuk om hier weg te gaan”, al-
dus Pieter Litjens. En dat is het voor-
deel van de nieuwe Haagse functie. 
Hij kan in Kudelstaart blijven wonen, 
want hij en zijn gezin zijn zich gaan 
hechten aan Aalsmeer. De ambities 
zijn hoog, maar er is ook een grens 
aan. Op de vraag of hij een bur-
gemeesterspost in een plaats met 
tweemaal zoveel inwoners geam-
bieerd zou hebben is het antwoord 
duidelijk. 
“Het klinkt onaardig, maar er zijn 
gemeentes genoeg waar ik nog niet 
dood gevonden zou willen worden. 
Dat gevoel heb ik bij Aalsmeer nooit 
gehad, tot de dag van vandaag.” In 
zijn bijdrage moest Pieter Litjens zo 
nu en dan een korte pauze inlassen 
om een slokje water te drinken en 
die momenten zullen nog wel een 
poosje op het netvlies achter blij-
ven. Met de slotwoorden: ”Ik dank 
jullie hartelijk voor het hart voor 
Aalsmeer dat jullie hebben. Daar 
gaat het om”, nam hij afscheid. Ver-
volgens droeg Litjens zijn ambts-
keten over aan wethouder en eer-
ste locoburgemeester Ad Verburg 
en aan Joop van der Jagt de voor-
zittershamer. Ad Verburg fungeert 
als plaatsvervangend burgemees-
ter en inmiddels is bekend dat de 
heer Theo van Eijk per 21 september 
is benoemd tot waarnemend burge-
meester. Theo van Eijk is 58 jaar en 
lid van het CDA Hij was van 2007 tot 
2011 burgemeester van Medemblik 
en van januari 2012 tot 1 september 
2012 was hij waarnemend burge-
meester van Hollands Kroon.

Door Jan Peterse

Nog meer doorgroei Schiphol?

ingezonden

ingezonden
Wel fietsers in winkelgebied!
Aalsmeer - Met enige verbazing 
heeft het bestuur van de winkeliers-
vereniging Aalsmeer-Centrum ken-
nisgenomen van het initiatief onder 
de noemer ‘Zijdstraat fietsvrij’. Onze 
verbazing betreft met name het uit-
gangspunt van deze actie, namelijk 
het weren van fietsers in het winkel-
gebied. Dit terwijl wij in voorgaande 
jaren, mede op verzoek van de ge-
meente, nog veel moeite hebben ge-
daan om het fietsgebruik juist te sti-
muleren en zo het autogebruik te 
verminderen. Een geslaagde actie 
in dit verband was de activiteit ‘Met 
belgerinkel naar de winkel’ in 2011. 
Een fietsvrije Zijdstraat is wat ons 
betreft onhaalbaar en onwenselijk. 
Hiervoor kunnen wij diverse argu-
menten aanvoeren, die in de publi-
citeit rond het bewonersinitiatief tot 

op heden vrijwel geheel onderbelicht 
zijn gebleven:
- Economisch: het kost de onderne-

mers al moeite genoeg om klan-
ten naar hun winkels te trekken. 
Het weren van fietsers bemoei-
lijkt dit nog eens en zal klanten-
verlies tot gevolg hebben. En-
thousiaste fietsers (en daar zijn er 
heel veel van) zullen gaan winke-
len in centra waar zij wel welkom 
zijn. Dit economische belang valt 
absoluut niet te onderschatten.

- Autogebruik/parkeren: volgens 
ons moet een winkelcentrum het 
fietsgebruik juist stimuleren. Hoe 
meer mensen op de fiets komen, 
hoe minder parkeerproblemen. 
Dit initiatief maakt acties om 
fietsgebruik te stimuleren zinloos.

- Praktisch: wie gaat zorg dragen 

voor handhaving? Volgens ons is 
deze maatregel simpelweg onuit-
voerbaar, tenzij de gemeente er 
geld voor over heeft om een full-
time controleur aan te stellen.

In de actie ‘Zijdstraat Fietsvrij’ ligt de 
nadruk op mensen die overlast erva-
ren van fietsers. Dit heeft geleid tot 
een bepaald aantal handtekenin-
gen. Uit dagelijkse ervaring weten 
wij hoeveel mensen het juist aange-
naam vinden dat zij op de fiets bood-
schappen kunnen doen. Misschien 
moet er ook eens een handtekenin-
genactie worden gestart om te pei-
len hoeveel mensen het juist pret-
tig vinden dat zij de winkels per fiets 
kunnen bereiken. Dat er enkele in-
cidenten zijn geweest waarbij het 
tot een botsing is gekomen tussen 
fietsers en voetgangers vinden wij 
bijzonder spijtig. Feit is echter wel 
dat het om incidenten gaat. De in-
druk dat de Zijdstraat een ‘onveili-
ge’ straat is, is volgens ons onjuist. 
Wij vinden het jammer dat deze in-
druk door de initiatiefnemers wordt 
gewekt. In de actie ‘Zijdstraat Fiets-

vrij’ kunnen wij ons niet vinden. Dit 
neemt niet weg dat de winkeliers-
vereniging van harte bereid is om elk 
initiatief dat op een positieve manier 
wil bijdragen aan de voorzieningen 
en veiligheid in het winkelgebied se-
rieus te bespreken. 

Als het bijvoorbeeld gaat om het ma-
ken van betere stallingen op de kop-
pen van de straat (om zo te stimule-
ren dat mensen daar hun fiets par-
keren), of een betere inrichting van 
de straat, of meer aandacht voor een 
gezamenlijk gebruik, of het eindelijk 
vervangen van de gladde stoepte-
gels (waarover veel mensen klagen 
en wat door de WVAC al vele ma-
len is aangekaart bij de gemeente), 
dan gaan wij daar met plezier over 
in gesprek. Dit is echter iets anders 
dan een actie om fietsers botweg uit 
de straat te weren, zonder de verde-
re consequenties in ogenschouw te 
nemen.

Bestuur WVAC
info@aalsmeercentrum.nl

Provincie zet in op bestuurskrachtige 
Noord-Hollandse gemeenten en regio’s
Streek - De provincie Noord-Hol-
land wil gemeenten helpen bij het 
versterken van de lokale en regio-
nale bestuurskracht. Steeds meer 
overheidstaken worden bij gemeen-
ten neergelegd, omdat deze bestuur-
slaag het dichtst bij de burger staat 
en het beste kan inspelen op lokale 
behoeften. De provincie vindt het be-
langrijk dat gemeenten over voldoen-
de bestuurskracht beschikken om 
deze taken voor hun inwoners goed 
te kunnen uitvoeren. Door rijksbe-
leid is versterking van bestuurskracht 
door middel van fusie van gemeen-
ten niet de meest voor de hand lig-
gende oplossing. In de eerste plaats 
is het een verantwoordelijkheid van 
de gemeenten zelf om te zorgen dat 
zij voldoende bestuurskracht heb-
ben, eventueel in een regionaal sa-
menwerkingsverband. In aanvulling 
hierop stelt de provincie voor om de 
gemeenten te helpen bij versterking 
van de bestuurskracht door een aan-

tal acties. Een eerste actie is reflec-
tie op de eigen bestuurskracht. De 
provincie wil gemeenten, eventueel 
financieel, stimuleren om met eni-
ge regelmaat een bestuurskrachtme-
ting te doen. Daarnaast kunnen ge-
meenten in een regio hun bestuurs-
kracht versterken met een regiona-
le samenwerkingsagenda. Door ge-
meenteraden hierbij te betrekken 
neemt de democratische legitima-
tie hiervan toe. De provincie wil re-
gio’s ondersteunen bij het opstel-
len van een samenwerkingsagenda. 
Gemeenten kunnen intensiever sa-
menwerken door taken over te dra-
gen aan een andere gemeente of een 
gemeenschappelijk orgaan. De ge-
meenteraad blijft aanspreekbaar en 
verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de overgedragen taken. De pro-
vincie dringt er op aan dat gemeen-
ten in een regio dezelfde partners 
kiezen bij samenwerking, zodat de 
samenwerkingsrelatie duurzaam is. 

Samenvoegen van gemeenten is een 
onomkeerbare vorm van versterking 
van de bestuurskracht en een ingrij-
pend proces. Het rijk verwacht van 
gemeenten dat als herindeling nood-
zakelijk blijkt, zij de regio betrekken 
en werken aan regionaal draagvlak. 
De provincie bewaakt dat gemeen-
ten een zorgvuldig proces doorlopen 
en het regionaal belang belichten in 
herindelingsprocedures. De komen-
de periode zal Elvira Sweet, gedepu-
teerde voor gemeentelijke samen-
werking, gesprekken voeren met al-
le regio’s in Noord-Holland: Kop van 
Noord-Holland; regio Alkmaar; West-
Friesland; IJmond; Zaanstreek-Wa-
terland; Zuid-Kennemerland; Am-
stelland-Meerlanden; Gooi en Vecht-
streek. In de notitie ‘Bestuurskrach-
tige regio’s in Noord-Holland’ wordt 
per regio aangegeven wat de provin-
cie Noord-Holland gaat doen. De no-
titie wordt naar alle Noord-Hollandse 
gemeenten gestuurd voor een reac-
tie en zal worden besproken in pro-
vinciale staten in commissieverband. 
De notitie is te downloaden via ht-
tp://www.noord-holland.nl/web/Be-
stuur/Bestuurskracht.htm.

Bijeenkomst over 
voeding RPVA

Amstelveen - Op dinsdag 25 sep-
tember organiseert de Reumapa-
tiëntenvereniging Amstelland een 
bijeenkomst over voeding onder 
andere bij reumatoïde artritus en 
jicht. De lezing wordt gehouden in 
wijkcentrum Westend op het West-
wijkplein 3 en wordt gegeven door 
een diëtiste en voedingsdeskun-
dige. Zij zal vertellen over de in-
vloed van voeding en hoe een be-
paald voedingspatroon mogelijke 
pijnklachten kan verminderen. Zaal 
open 19.45 uur, aanvang 20.00 uur. 
De bijeenkomst duur tot circa 22.00 
uur. De toegang en de koffie of thee 
zijn gratis. Zowel leden als niet-le-
den zijn welkom. Wel worden be-
langstellenden verzocht zich van te 
voren aan te melden in verband met 
het aantal stoelen en de hoeveel-
heid koffie en thee. Dit kan bij Ma-
rianne Kamstra via 023-5612675 of 
kamnes@quicknet.nl.
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“Kerkgeschiedenis heeft pieken en dalen”

Karmeliet Loek Seeboldt viert 
gouden kloosterjubileum 
Aalsmeer - Zondag 16 september 
mocht pastor Loek Seeboldt vieren 
dat hij vijftig jaar verbonden is aan 
de Orde van de Karmelieten. Een 
halve eeuw geleden legde hij de re-
ligieuze geloften af en sloot zich als 
kloosterling aan bij deze orde. Bij dit 
gouden professiefeest werd stilge-
staan tijdens een mooie en drukbe-
zochte Eucharistieviering in de Kar-
melkerk aan de Stommeerweg. De 
viering werd voorgegaan door de 
drie Karmelieten Henny Post, Wim 
Ernst en Loek Seeboldt zelf. Tijdens 
zijn preek ging hij in op de Karme-
litaanse Regel, die gevormd wordt 
door de geloften van armoede, ge-
hoorzaamheid en kuisheid. Dit laat-
ste wordt door Seeboldt uitgelegd 
als zuiverheid in relaties. Hij toont 
een afbeelding van De Regel, die 
een witte ruimte in het midden be-
vat. “Dit kan gezien worden als het 
mysterie of misschien zelfs wel als 
God. Ieder kan zijn eigen invulling 
daaraan geven.”  Een aantal keer ko-
men de woorden ‘Als het voegt’ in 
de Regel voor. “Dit betekent ‘als het 
past’, waarmee aangegeven wordt 
dat Karmelieten zich dienen te voe-
gen naar wat God wil, naar zichzelf 
en anderen, de kerk en de maat-
schappij.” Seeboldt vertelt trots dat 
hij een paar maanden geleden zelfs 
applaus kreeg voor een soortgelijke 
preek. Als muziekliefhebber vond hij 
het geweldig dat het Karmelkoor en 
het St. Cecilia koor uit Nieuw Ven-
nep, waar hij dirigent van is, mooie 
liederen samen met de gemeen-
schap zongen. “Ze hadden zelfs een 
speciaal lied voor mij geschreven op 

de melodie van het bekende Ramses 
Shaffy nummer ‘zing, vecht, huil, bid, 
lach, werk en bewonder.” Hij vond 
het een hele eer dat er zoveel men-
sen naar de kerk waren gekomen 
en de receptie in het Parochiehuis, 
waaronder oud-collega’s, een afge-
vaardigde van het Bisdom en ver-
schillende dominees waar hij mee 
samenwerkt. “De viering eindigde 
extra feestelijk, want het Show- en 
Jachthoornkorps uit Kudelstaart be-
geleidde mij naar buiten en maakte 
een mooie erehaag op het kerkplein 
voor mij.” Na de receptie mocht hij 
met familie en Karmelbroeders di-
neren in de Serre in Rijsenhout. “Ik 
hou enorm van klassieke en kerkelij-
ke muziek en ze hebben me verrast 
door een harpiste te laten spelen en 
zingen. Ik ben flink verwend die dag. 
Het was een dag met een gouden 
randje.” Loek Seeboldt woont sinds 
zes jaar in Kudelstaart. “Ik woon 
dus niet meer in het Karmelkloos-
ter, maar ben uitwonende zoals dat 
officieel heet.” Toch betreurt hij het 
feit dat het klooster uit 1920 een an-
dere bestemming zal gaan krijgen. 
“Mijn medebroeders zijn de spullen 
al aan het pakken en gaan verhui-
zen binnen de gemeente. We zullen 
de mooie ruimtes om met velen sa-
men te kunnen zijn zeker gaan mis-
sen.” De Orde van de Karmelieten 
houdt door de sluiting van het Kar-
melklooster niet op met bestaan in 
Aalsmeer. “Wij zijn van plan om als 
pastoraal team hier nog veel pasto-
raal werk te verrichten en proberen 
om het leven in de kerk te houden. 
Maar het zou zomaar kunnen zijn 

dat de Karmelieten hier weggaan en 
misschien zelfs ooit uit Nederland 
vertrekken en beter vertegenwoor-
digd zijn elders in de wereld. Dat is 
door de geschiedenis heen al meer 
gebeurd.”  Pastor Seeboldt is in 1941 
te Amsterdam tijdens de oorlog ge-
boren. Hij verhuisde als baby, na-
dat zijn eigen moeder op zeer jonge 
leeftijd was overleden, naar een ge-
lovige pleegmoeder in Boxmeer. Ze 
woonden tegenover het Karmelie-
tenklooster en de kerk, wat hem op 
jonge leeftijd al fascineerde. Na de 
lagere school koos hij voor het klein 
seminarie in Zenderen, een gymna-
sium voor jongens, die tot de Kar-
melorde wilden toetreden. 

Daarna bracht hij een jaar door in 
het Noviciaat, een proeftijd om ken-
nis te maken met alle aspecten van 
het kloosterleven. In 1962 is hij uit-
eindelijk toegetreden tot de orde. Hij 
wilde priester worden en ging naar 
het groot Seminarie in Dordrecht. 
Verder studeerde hij onder ande-
re theologie in Merkelbeek en Am-
sterdam. Drie jaar geleden mocht 
hij zijn 40-jarig priesterjubileum vie-
ren. Loek Seeboldt blijft vertrouwen 
houden in de toekomst, al vindt hij 
het wel moeilijk. “De katholieke kerk 
heeft het niet makkelijk. Toch ben ik 
blij dat de geloofsbeleving opener 
wordt. Ik hou niet zo van die ‘geslo-
ten wereld’, zoals het vroeger was. 
We willen tussen en achter de men-
sen staan. Niet ervoor met allerlei 
geboden en verboden.”

Door Ilse Zethof

Koffieochtend 
voor vrouwen
Aalsmeer - Dinsdag 25 septem-
ber is de eerste koffieochtend voor 
vrouwen in het nieuwe seizoen. De 
bijeenkomst wordt gehouden in ge-
bouw Irene in de Kanaalstraat en 
begint om 10.00 uur. Vanaf half tien 
staat de koffie klaar. Spreekster is 
Fieke Goedhart uit Zwolle en haar 
onderwerp komt uit het hoofdstuk 
‘Spreuken 31’. De toegang is gratis. 
Iedere belangstellende is welkom!

Quilten Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 26 septem-
ber is er ’s morgens van 9.30 tot 
11.30 uur inloop en ontmoeting en 
voor wie dat wil is er gelegenheid 
om te quilten in de Oost-Inn in de 
Mikado in de Catharina Amalialaan 
66. Gezellig samen onder het genot 
van koffie en thee iets heel moois 
maken. Iedereen wordt hartelijk uit-
genodigd voor deze activiteiten! In-
fo: 0297-325636, 0297-345413 of 
kijk op www.oosterkerk.info.

Kluisje uit 
woning weg
Kudelstaart - Op vrijdag 14 septem-
ber is tussen zeven uur in de och-
tend en zeven uur ‘s avonds ingebro-
ken in een woning in de Schweitzer-
straat. De inbrekers hebben om bin-
nen te komen het cilinderslot uit de 
achterdeur geschroefd. Het gehele 
huis is doorzocht. De dieven zijn er 
vandoor gegaan met een x-box, een 
kluisje en kentekenpapieren van een 
Mercedes. 

Aalsmeer - Heel Rijsenhout wordt 
in de bloemen gezet.  De Bloemprijs 
van de Postcode Loterij is namelijk 
op wijkcode 1435 gevallen. In totaal 
winnen de inwoners van Rijsenhout 
1323 bosjes gekleurde rozen. 
Deze week en volgende week ont-
vangen de winnaars de bloemen. Ie-
dereen die met wijkcode 1435 mee-

speelde in de julitrekking van de 
Postcode Loterij wint per lot een 
bosje rozen. 
Deze bloemen zijn duurzaam ge-
kweekt. De winnaars krijgen een 
coupon thuisgestuurd waarmee zij 
hun prijs binnenkort kunnen opha-
len bij Bloembinderij Raymond in de 
Zijdstraat 50 in Aalsmeer.

Brandje in 
brievenbus
Kudelstaart - Op donderdag 13 sep-
tember rond negen uur in de avond 
zijn bij twee woningen in de Galva-
nistraat brandende voorwerpen door 
de brievenbussen gegooid. Er zijn ge-
lukkig geen branden ontstaan. Wel 
hebben de ‘vreemde poststukken’ 
schroeiplekken op de matten opgele-
verd. De daders zijn onbekend.

Bloemetje van Postcode loterij Oecumenische 
Vredesdienst 
Aalsmeer - Op zondag 23 septem-
ber wordt  een oecumenische dienst 
gehouden in het kader van de Vre-
desweek  in de Open Hofkerk aan 
de Ophelialaan. Thema is Energie 
voor vrede. De oecumenische litur-
giegroep van de Raad van Kerken 
Aalsmeer heeft samen met dominee 
Liesbeth Geijlvoet van de Doopsge-
zinde Gemeente, de dienst voorbe-
reid. 
Muzikale medewerking zal worden 
verleend door het Bindingkoor on-
der leiding van Henk Trommel. De 
organist is Jan Raadgever. Er is kin-
deropvang en kindernevendienst. 
De dienst begint om 10.00 uur. De 
liturgiegroep nodigt belangstellen-
den van harte uit bij deze dienst 
aanwezig te zijn.

Veel bewoners gaan in op het 
aanbod vastzetten dakpannen
Aalsmeer - De meeste bewoners 
van de huizen in Aalsmeer, die eind 
juni een eenmalig aanbod hebben 
gekregen van de Stichting Leefom-
geving Schiphol om de dakpannen 
van hun woning vast te laten zetten, 
zijn op dit aanbod ingegaan. In eer-
ste instantie gold het aanbod voor 
260 woningen in onder meer de A.H. 
Blaauwstraat, Hugo de Vriesstraat, 
Clusiusstraat en delen van de Oos-
teinderweg en Aalsmeerderweg.  
Daar zijn later nog 22 woningen 
aan de Zwarteweg aan toegevoegd. 
Van de eigenaars van deze in to-
taal 282 woningen zijn er 170 inge-
gaan op het aanbod. Wethouder Rik 
Rolleman: “Het is goed dat Stich-
ting Leefomgeving Schiphol de dak-
pannen gaat vastzetten. 170 Men-
sen hebben dit aanbod al geaccep-
teerd. Ik roep ook alle mensen op 
die nog niet gereageerd hebben om 
in overleg te treden met de Stich-
ting om ook die dakpannen vast te 
laten zetten. Ze hebben de reactie-
termijn op ons verzoek namelijk ver-
lengd om iedereen in de gelegen-
heid te stellen om te reageren.” Ook 
worden van 147 huurwoningen in 
Aalsmeer de dakpannen op kosten 
van de Stichting Leefomgeving vast-
gezet. De werkzaamheden aan de-
ze huurwoningen worden als eer-
ste uitgevoerd en starten binnen-
kort. Via de woningcorporatie zullen 
de huurders hiervan op de hoogte 
worden gesteld. De Stichting Leef-
omgeving Schiphol was al enige tijd 
van plan om de dakpannen van een 
aantal woningen in de aanvliegroute 
van de Aalsmeerbaan vast te zetten.  
De uitvoering van dit plan werd ver-
sneld door de druk van de gemeen-

te en een aantal incidenten in het 
voorjaar, waarbij door luchtwerve-
lingen (vortex) van landende vlieg-
tuigen dakpannen van huizen in de 
gemeente naar beneden waren ge-
vallen. In overleg met de gemeen-
te Aalsmeer en Amsterdam Airport 
Schiphol heeft de Stichting toen ook 
besloten het aantal woningen in de 
gemeente, dat het aanbod heeft ge-
kregen om de dakpannen in haken 
te laten vastzetten, meer dan te ver-
dubbelen. Vortex kan optreden bij 
bepaalde weersomstandigheden. 
Onder deze omstandigheden kun-
nen dakpannen worden opgetild, 
verschuiven en soms zelfs 
naar beneden vallen. Als dit gebeurt 
en het wordt gemeld (op storings-
nummer van Schiphol telefoonnum-
mer 020-6012555), stuurt Amster-
dam Airport Schiphol een aanne-
mer langs om de dakpannen terug 
te leggen. 

Inschrijven voor samen 
zonne-energie tot maandag
Aalsmeer - Zonnepanelen worden 
ook in Noord-Holland steeds popu-
lairder. Naast het financiële voor-
deel, speelt ook het milieu een be-
langrijke rol.  Op dit moment organi-
seren 23 gemeenten in Noord-Hol-
land een groepsaankoop voor zon-
nepanelen met als belangrijk doel 
de vermindering van Co2 uitstoot 
in Noord-Holland.  Zonne-ener-
gie raakt niet op. Het is een duur-
zame energiebron, in tegenstel-
ling tot de fossiele brandstoffen 
waar nu veel gebruik van gemaakt 
wordt. Maar daarnaast zorgt het ook 
voor een verminderde Co2 uitstoot. 
Co2 wordt ook wel kooldioxide ge-

noemd en draagt bij aan de opwar-
ming van de aarde, wat een bedrei-
ging is voor het klimaat en de bij-
horende ecosystemen. De vermin-
dering van Co2 uitstoot kan onder 
andere bereikt worden door meer 
gebruik te maken van zonne-ener-
gie.Voor inwoners die ook zonne-
panelen willen komt nu ook duur-
zame energie binnen bereik via 
de gezamenlijke inkoop van duur-
zame elektrische energie.  Gratis 
en vrijblijvend inschrijven kan nog 
tot en met 23 september via www. 
SamenZonneEnergie.nl. Vanaf 8 ok-
tober ontvangen alle deelnemers 
een vrijblijvend aanbod.

Troupe A’dour brengt Fort bij 
Uithoorn in Amstelhoek tot leven
Regio - Komende zondagmiddag 23 
september wordt er theater gespeeld 
op Fort bij Uithoorn in Amstelhoek, 
ook wel bekend als Fort Amstel-
hoek. Een unieke gelegenheid om 
deze bijzondere historische locatie 
eens te bezoeken.  ‘Voor Volk en Va-
derland’ is een monoloog, gespeeld 
door de Vinkeveense amateurtoneel-
schrijver, speler en regisseur Martin 
Verrips. Tekst en regie zijn van Pieter 
Scholten. Dit theaterstuk is een pro-

ductie van Troupe A’dour, een gezel-
schap voor muziek, theater en cultu-
rele projecten uit Wilnis. Martin Ver-
rips kruipt in de huid van een soldaat 
die gelegerd is in Fort bij Uithoorn tij-
dens WOI. Het soldatenleven op het 
fort is geen pretje. Zo’n 300 soldaten 
zitten opgepakt in een vochtig fort, 
wachtend op de vijand. Maar wan-
neer die komt? Nederland is neu-
traal. Het soldatenleven bestaat uit 
werkzaamheden als wachtlopen, 

marcheren, het poetsen van kanon-
nen, geweren en schoenen. Maar 
er is ook verveling en eenzaam-
heid. Een verhaal over macht en on-
derdrukking, nut en noodzaak van 
oorlog en het verlangen naar rust 
en vrede. De voorstelling duurt ca. 
20 minuten en wordt 4 maal uitge-
voerd. Aanvang: 12.30, 13,30, 14,30 
en 15.30 uur. De toegang is gratis. 
Fort bij Uithoorn maakt deel uit van 
de Stelling van Amsterdam, een cir-

kelvormige, voormalige verdedi-
gingslinie rondom Amsterdam. De 
Stelling is 135 kilometer lang en 
bestaat uit 42 forten en 4 batterij-
en. De verdedigingslinie werd aan-
gelegd tussen 1880 en 1914 op een 
afstand van 15 tot 20 kilometer van 
Amsterdam. Fort bij Uithoorn is één 
van de zes forten in de gemeente 
De Ronde Venen. De Stelling van 
Amsterdam is in 1996 opgenomen 
in de UNESCO Werelderfgoedlijst. 
Op zaterdag 22 en zondag 23 sep-
tember vinden er op het fort aan 
de Mijdrechtse Zuwe 31 in Amstel-
hoek diverse activiteiten plaats on-
der de titel DOE FORT. Dit week-
end staat tevens in het teken van 
September Fortenmaand.

Kaartverkoop Nostalgische 
Kwakelse avonden 
De Kwakel - Stichting De Kwakel 
Toen & Nu organiseert op vrijdag 
28 september en vrijdag 12 oktober 
wederom een Nostalgische Kwakel-
se Avond in dorpshuis De Quakel. 

Vanwege de grote toeloop in het 
verleden is er weer voor twee vrij-
dagavonden gekozen. Beide avon-
den hebben overigens hetzelfde 
programma. Op een groot scherm 
zullen oude films vertoond worden 
van De Kwakel vroeger en een foto-

presentatie van vele oude prenten. 
De aanvang is 19.30 uur. D
e zaal gaat open om 18.30 uur. De 
entreeprijs is  5,00 euro per per-
soon en er zijn kaarten beschikbaar. 
Kaarten kunt u bestellen en afha-
len bij:

Dirk Plasmeijer, Orchideelaan 45 in 
De Kwakel, tel. 0297-563335 (18.00-
19.00 uur), E-mail: dp@de-kwa-
kel.com of bestellen via de website:  
www.de-kwakel.com

Fort bij Uithoorn extra open 

Kies het Hazenpad en 
kom naar Amstelhoek!
Amstelhoek - Fort bij Uithoorn in 
Amstelhoek is, na een gezellig en 
druk monumentenweekend, op 22, 
23 en 29 september opnieuw gra-
tis toegankelijk voor publiek. En er 
wordt een nieuw wandelpad ge-
opend…Vrijdagmiddag 21 septem-
ber slaat op het terrein van het fort 
al een kleine groep soldaatachtige 
types hun kampement op. Zij zullen 
hier, met hun oude militaire voer-
tuigen, het hele weekend bivakke-
ren. De voertuigen zijn te bekijken 
en het kampement is te bezoeken. 
Op zaterdag 22 september gaan de 
poorten van het fort om 10.00 uur 
open. Om elf uur beginnen allerlei 
activiteiten, waaronder filmvoorstel-
lingen en varen op de fortgracht. De 

zendamateur neemt zijn intrek weer 
in de telegrafistenkamer en de ster-
ke verhalen worden opgehaald voor 
de rondleidingen. Ook kun je tij-
dens dit weekend zien en leren hoe 
je (Schans)bier maakt én drinkt. Te-
vens zijn fototentoonstellingen te 
bezoeken en kan er genoten wor-
den van (biologisch) eten en drin-
ken in de Genieloods, dat wordt ver-
zorgd in samenwerking met kok Da-
vid Hague.

Geopend
Om 13.00 uur wordt het HazenPad 
geopend door een groep schoolkin-
deren, die haasje-over zullen spe-
len. Dit pad rondom het fort volgt de 
route van het LaarzenPad, dat zater-

dag 8 september officieel werd ge-
opend door wethouder Schouten. 
Deze wandeling is met name be-
doeld voor kinderen (vanaf onge-
veer vier jaar) en gaat uit van de we-
reld van een van de bewoners van 
het Glacis, de haas. Wil je weten wat 
de haas doet en hoe hij leeft? Kom 
dan ook speuren, ontdekken en spe-
len op het HazenPad bij het fort in 
Amstelhoek! 
Om 16.00 uur is de laatste rondlei-
ding van de dag, de poorten slui-
ten om 17.00 uur. Om 20.00 uur gaan 
ze echter weer even open voor een 
avondspeurtocht, waarvoor je je 
kunt aanmelden op het fort zelf of 
via info@fortbijuithoorn.nl. Deze 
tocht is rond 21.30 uur afgelopen.

Extraatje
Zondag 23 september gaat het fort 
opnieuw om 10.00 uur open. Tussen 
11.00 en 16.00 uur zijn dezelfde ac-
tiviteiten als op zaterdag te beleven. 
Als extraatje wordt er tussen 12.00 
en 15.30 uur ronddolend theater, in 

de persoon van een verdwaalde sol-
daat, verzorgd door TroupeA’dour 
uit Wilnis. Om 17.00 uur gaan de 
poorten weer dicht. Op zaterdag 29 
september staat het fort in het te-
ken van (biologische) heerlijkheden 
uit de regio. Er wordt nog hard ge-
werkt om zoveel mogelijk professio-
nals en hobbyisten naar Fort bij Uit-
hoorn te halen om daar hun lekker-
nijen te laten proeven. Op deze dag 
is het fort wederom gratis toegan-
kelijk van 12.00 tot 17.00 uur.  Er zijn 
ook weer rondleidingen, er kan wor-
den gevaren op de fortgracht, wan-
delingen worden gemaakt met laar-
zen en hazen en de zendamateur is 
ook weer te volgen. Maar er gebeurt 
nog veel meer… 
Kijk voor het volledige program-
ma van alle dagen op www. 
fortbijuithoorn.nl.

Bingo bij KDO
De Kwakel -  Komende vrijdag  21 
september om 20.00 uur begint het 
bingoseizoen weer in de kantine 
van  sv  KDO  aan de Vuurlijn. 

Daar kunnen weer mooie prij-
zen gewonnen worden en ook zal 
het rad van avontuur weer aanwe-
zig zijn. Als u de gezelligheid mee-
brengt, dan gaat het zeker lukken. 
Het bingoteam van KDO zorgt voor 
de rest! Tot aanstaande vrijdag!
De data van de volgende bingo-
avonden voor dit jaar zijn: 19 okto-
ber, 23 november en 21 december. 
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Aalsmeer - Voor de vijftiende keer 
is afgelopen zaterdag 15 en zon-
dag 16 september de kunstrou-
te Aalsmeer gehouden en ook dit 
keer kregen de bezoekers een ge-
varieerd aanbod voorgeschoteld in 
evenzo aparte en knusse locaties. 
Al lang niet meer komen de bezoe-
kers alleen uit Aalsmeer en omge-
ving, van heinde en ver komen de 
kunstkijkers. Op twintig verschil-
lende locaties kon genoten worden 
van schilderijen, beelden, tekenin-
gen, grafiek, foto’s, keramiek, siera-
den en modeaccessoires. De officië-
le opening is verricht door schrijver 
en journalist Theo van Houten, die 
middels een snoeischaar aandacht 
vroeg voor de op handen zijnde be-
zuinigingen in het kunstbeleid in 
de gemeente. Aalsmeers Harmo-
nie droeg muzikaal haar steentje 
bij. In de tot kunsthal omgetover-
de botenloods van Cees Otto werd 
het startsein gegeven. Vervolgens 
gingen alle bezoekers hun eigen 
weg. Al snel werd duidelijk dat er 
keuzes gemaakt moesten worden. 
De kunstroute in één dag bezoe-
ken is een race tegen de klok hou-
den. Gelukkig kon twee dagen uit-
getrokken worden voor dit gewel-

dige en gezellige evenement. De 
stichting KCA verdient in deze een 
groot compliment. Ieder jaar weet 
zij de bezoekers te verrassen met 
veelzijdige deelnemers en verras-
sende presentaties, zoals onder an-
dere dit jaar de pop-up art store in 
de Zijdstraat met betaalbare kunst-
werkjes. Om deze locatie heen kon-
den de bezoekers overigens nau-
welijks. Het duo Hoogenboom en 
Mittelmeijer wezen de passanten, 
op komische wijze op deze nieu-
we mogelijkheid om ‘leuke’  kunst 
te kopen. Zelf hadden ze al flink ge-
shopt, gezien de vele tassen die zij 
bij zich droegen. Nieuw was dit jaar 
verder ook het Requiem op het We-
teringplantsoen. Met een indrin-
gende installatie van beeld en ge-
luid en vol passie bracht architect 
Joop Kok een ode aan de dingen 
die voorbij zijn gegaan. Bij diverse 
locaties was livemuziek te zien en 
te horen: Klassiek, pop en ter afslui-
ting jazz in Bacchus. De kunstroute 
Aalsmeer: Puur genieten van kunst 
in allerlei vormen, muziek en gezel-
ligheid. Het is te hopen dat de stich-
ting KCA, ondanks de dreigende fi-
nanciële afslanking, dit evenement 
kan en wil blijven organiseren!

Foto’s: Jacqueline Kristelijn en Joke van der Zee

Puur genieten van kunst in allerlei vormen
Gevarieerd aanbod tijdens 15e kunstroute Aalsmeer
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 RECREATIE EN TOERISME 

‘Aalsmeer als watersportdorp promoten’ 
Een belangrijke prioriteit van wethouder Van der Hoeven 
is om Aalsmeer op de kaart te zetten als watersportdorp. 
“Iedereen kent Aalsmeer als bloemendorp, maar ik denk 
dat de watersport veel belangrijker kan worden voor 
Aalsmeer. We hebben hierover regelmatig overleg met 
de ondernemers in de watersportsector. De ondernemers 
hebben in juli 2011 een plan gepresenteerd, waarin ze 
aangeven volop kansen te zien voor onder andere meer 
dagrecreatie, zoals de verhuur van boten en kano’s. Dit 
plan willen we nu samen met hen verder vormgeven.”
De gemeente draagt er zelf ook aan bij om Aalsmeer 
aantrekkelijker te maken voor waterrecreanten, zegt de 
wethouder. “Zo zullen we binnenkort de passantenvoor-
zieningen aan het Praamplein afronden. En het is de be-
doeling dat we in samenwerking met de Historische Tuin 
zorgen voor douches en toiletten voor waterrecreanten.” 
Om meer bekendheid te geven aan de Westeinderplassen 
organiseert de gemeente Aalsmeer samen met vijftien 
andere gemeenten sinds vorig jaar het Nationaal Re-
genboog Evenement, een vijfdaagse zeilwedstrijd op de 
plassen in de regio. Een echte aanwinst, aldus Van der 
Hoeven. “Het Regenboogevenement wordt steeds meer 
een evenement vóór en dóór Aalsmeerders. Afgelopen 
keer werd er heel veel georganiseerd voor kinderen en de 
feesttent was tot diep in de nacht vol. We hopen dat zo 
steeds meer mensen zien wat een geweldig watersport-
dorp Aalsmeer is.”

Ondernemers in de watersportsector presenteren 
hun toekomstvisie op de Uiterweg aan de 
gemeente. 

KUNST EN CULTUUR

‘Alle leerlingen maken kennis met kunst 
en cultuur’
Van der Hoeven heeft de afgelopen jaren hard gewerkt 
aan het ingrijpend wijzigen van het cultuurbeleid. “We 
wilden nieuwe initiatieven ontwikkelen, maar we moes-
ten ook bezuinigen. We hebben ervoor gekozen om de 
activiteiten van de Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer 

op het gebied van beeldende kunst minder subsidie te 
geven. Daar staat tegenover dat we meer ruimte wil-
len geven aan cultuureducatie en andere kunstvormen 
en aan vernieuwing, zoals incidentele kunstprojecten 
in de wijk. Het muziekonderwijs wordt op een andere, 
moderne leest geschoeid en zal met name groepsgewijs 
worden gegeven in de wijken en op scholen. Het doel is 
kinderen in staat stellen om breed kennis te maken met 
het bespelen van muziekinstrumenten.”
Ook besloot de gemeente te bezuinigingen op de bi-
bliotheek. “We gaan van drie locaties naar één centrale 
vestiging. Drie locaties was ook wel wat veel voor een 
dorp als Aalsmeer. Overigens gaan we wel investeren in 
het çentrale gebouw aan de Markstraat. Het wordt een 
hoogkwalitatieve bieb, die straks een heel actieve rol in 
de lokale samenleving krijgt.”
Een belangrijk nieuw speerpunt in het cultuurbeleid is 
het creëren van een vaste plek voor cultuureducatie in 
het basisonderwijs. “We gaan via het Loket Cultuuredu-
catie Amstelveen lespakketten aanbieden aan scholen, 
waarmee alle kinderen in Aalsmeer kennis kunnen maken 
met kunst en cultuur”, licht Van der Hoeven toe. “De 
scholen, die slechts een klein bedrag voor dit lespakket 
hoeven te betalen, hebben enthousiast gereageerd. We 
kijken nu welke Aalsmeerse culturele instellingen mee 
willen doen en hopen volgend schooljaar te starten. Een 
echte verrijking van het onderwijs.”
Verder is het college begonnen met het aanwijzen 
van ‘beschermde dorpsgezichten’. De bedoeling is om 
panden of gebieden die het historische karakter van 
Aalsmeer bepalen, te beschermen en te behouden. 
De gemeente heeft onder andere het gebied rond de 
Dorpskerk, het voorste deel van de Uiterweg en de Jac.
Takkade aangemerkt als potentieel gemeentelijk be-
schermd dorpsgezicht. Van der Hoeven: “Uiteraard wil-
len we geen openluchtmuseum maken van Aalsmeer. 
En we moeten we nog goed bekijken wat dit voor de 
eigenaren van de panden betekent. Maar we hopen wel 
dat we zo het markante karakter van Aalsmeer kunnen 
beschermen.”

Van der Hoeven woont een Kinderkunstkijkles bij 
in het Oude Raadhuis. “We willen alle leerlingen 
in aanraking brengen met kunst en cultuur.”

De eerste helft van de collegeperiode zit erop. Wat hebben burgemeester en wethouders 
van Aalsmeer de afgelopen periode bereikt? Wat ging goed, wat viel tegen en waaraan 
moet in de volgende twee jaar nog hard worden gewerkt? Deze week maakt wethouder 
Gertjan van der Hoeven de tussenstand op. “We zijn als gemeente duidelijker 
geworden.”

 
 RUIMTELIJKE ORDENING

‘Inhaalslag actualiseren 
bestemmingsplannen’
De gemeente Aalsmeer heeft de afgelopen twee jaar 
een enorme inhaalslag gemaakt bij het actualiseren van 
bestemmingsplannen. “Het gaat daarbij helaas om de-
cennia van achterstallig onderhoud”, zo zegt Van der 
Hoeven. “Het is voor gemeentes heel belangrijk om ac-
tuele bestemmingsplannen te hebben, want verouderde 
bestemmingsplannen leiden tot problemen in de ver-
gunningverlening en vervolgens tot 
problemen bij de handhaving.” Deze 
grootscheepse actie moet gereed zijn 
in juli 2013. “Als we later klaar zijn, 
kunnen we in gebieden waar sprake is 
van oude bestemmingsplannen geen 
leges meer heffen. Maar we gaan er 
alles aan doen om die deadline te 
halen.”
Een ander moeilijk dossier van de af-
gelopen periode was de woonarken. 
“Het probleem van de woonarken 
hebben we al zo’n dertig jaar laten 
voortbestaan. We hebben daarom een 
pragmatisch besluit genomen. We zullen nagenoeg alle 
bestaande situaties positief bestemmen en voor wonen 
op recreatiearken zetten we in op persoonsgebonden 
overgangsrecht zodat dit recht langzaam uitsterft. Dit 
was in onze ogen de minst kwade oplossing en ik ben 
blij dat de gemeenteraad ons daarin heeft gesteund. We 
treden wel hard op tegen nieuwe illegale gevallen. Al 
met al denk ik dat iedereen blij is dat we een oplossing 
hebben gevonden voor dit heikele onderwerp.” 
“We zijn als gemeente op dit dossier, maar ook op andere 
gebieden, duidelijker geworden. Dat geldt bijvoorbeeld 
ook in de vergunningverlening. We laten dossiers niet 
meer liggen, maar nemen een helder besluit waarbij ‘nee’ 
ook weer een antwoord is geworden. Niet altijd leuk, 
maar in mijn ogen beter dan mensen veel te lang in het 
ongewisse laten.”

 SPORT

‘Aalsmeer is een echt sportdorp’
De sportdeelname van kinderen in onze gemeente is erg 
hoog, zegt Van der Hoeven. “Aalsmeer is echt een sport-
dorp en daar zijn we uiteraard trots op. Ik ben ook blij 
dat de voetbalverenigingen VVA, RKAV en Jong Aalsmeer 

United gaan fuseren. We hebben nu 
eindelijk, na enkele mislukte pogin-
gen in de afgelopen decennia, een 
doorbraak bereikt. Het is de bedoe-
ling dat de drie clubs gaan voetballen 
op een gemoderniseerd complex op 
de huidige plek van RKAV. Daar heb-
ben we geld voor vrijgemaakt. Door 
de fusie kunnen de clubs nog meer 
aandacht geven aan talentontwikke-
ling van de jeugd. Bovendien komt 
het complex van VVA vrij en dat biedt 

weer mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen. Op de 
vrijgekomen plek willen we een fusieschool huisvesten 
en naast zwembad de Waterlelie een nieuwe sporthal 
bouwen. Hiermee komen we tegemoet aan een jaren-
lange wens van de binnensportverenigingen voor een 
nieuwe accommodatie. Ook gezien de toename van het 
aantal inwoners is een vierde sporthal in onze gemeente 
zeer wenselijk.” 

Wethouder Van der Hoeven reikt de gemeenteli jke 
oorkondes uit aan de Europese kampioenen karate. 

 
 EERVOL BEROEP

‘Samenwerking heel prettig’
Hoe ervaart Van der Hoeven het ambt van wethouder? 
“Het is een prachtige baan, ik krijg er veel energie van. 
Een eervol beroep, ook. De mentale belasting is wel 
erg hoog door de enorme hoeveelheid informatie die 
we dagelijks moeten lezen en verwerken. Je hebt con-
stant te maken met wisselende onderwerpen. Hoewel dat 
natuurlijk ook de charme van dit beroep is.” Van der 
Hoeven ervaart de samenwerking binnen het college en 
de gemeenteraad als prettig en collegiaal. “Binnen het 
Aalsmeerse bestuur wordt op een respectvolle manier 
samengewerkt waarbij inhoud en mens goed gescheiden 
blijven. Een waardige wijze van bestuur.” 
De aankomende tijd wil hij zich vooral richten op de 
ambtelijke integratie met Amstelveen. “Ik sta volledig 
achter die samenwerking en vind het belangrijk dat we 
Aalsmeer kunnen blijven zien als een trotse, zelfstandige 
gemeente. Daar ga ik de aankomende twee jaar hard aan 
werken.” 

Tijdens de bewonersavond over Vrouwentroost. 

COLLEGE MAAKT TUSSENBALANS OP

Gertjan van der Hoeven: “College maakt op veel gebieden een inhaalslag”

Anja Geldermans
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Zaterdag 22 september:
AALSMEER
Aalsmeer 1 – AMVJ  1 14.30 u
Aalsmeer 2 – Swift  3 12.00 u
Aalsmeer 3 – Overbos  2 11.30 u
IJmuiden  3 - Aalsmeer 4 14.30 u
Aalsmeer 5 – SIZO  2 14.30 u
Vlug en Vaardig  3 - Aalsmeer 6 14.30 u
AFC Vet.3 - Aalsmeer Vet.1 14.45 u

Vrouwen
Buitenvedert  VR.2 - Aalsmeer VR.1 16.15 u

RKAV
Meisjes
SDO  MA.1 - RKAV MA.1 15.00 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
Victoria  A1 - J.A.United  A1 13.30 u
NVC  A2 - J.A.United A2 14.45 u
Volendam  B2 - J.A.United B1 12.00 u
VVC  B2 - J.A.United B2 14.30 u
J.A.United C1 – United/DAVO  C1 14.30 u
J.A.United C2 – Zandvoort  C2 12.30 u
J.A.United C3 – BSM  C1 14.30 u
Zandvoort  C3 - J.A.United C4 12.00 u
J.A.United C5 – ZSGO/WMS  C1 14.30 u

Pupillen
Sp.Martinus  D1 - J.A.United D1 10.15 u
J.A.United D2 – RAP  D2 9.00 u
Muiderberg  D1 – J.A.United  D3 10.30 u
J.A.United D4 – Roda’23 D 9 11.15 u
HBC  D4 - J.A.United D5 10.15 u
Hillegom  D7 - J.A.United D6 11.30 u
AFC  E4 - J.A.United E1 9.00 u
IJburg  AFC  E4 - J.A.United E2 12.45 u
J.A.United E3 – AFC  E7 11.00 u
J.A.United E4 – Ouderkerk  E3 9.30 u
RKAVIC  E2 - J.A.United E5 10.15 u
J.A.United E6 – Hillegom   E5 9.30 u
J.A.United E7 – Pancratius  E8 11.00 u
DIOS E7 - J.A.United E8 11.30 u
J.A.United E9 – Pancratius  E 12 11.00 u
Alliance’22  E9 - J.A.United E10 10.30 u
Hoofddorp  E13 - J.A.United  E11 10.00 u
J.A.United  E 12 – Zandvoort  E8 9.30 u
Legm.vogels  F1 - J.A.United F1 11.00 u
Legm.vogels  F2 - J.A.United F2 11.00 u
J.A.United F3 – Pancratius  F6 9.00 u
J.A.United F4 – Weesp  F4 11.15 u
J.A.United  F5 – Roda’23  F6 11.15 u
Badhoevedorp F1 - J.A.United F6 11.00 u
GeuzenM’meer  F6 - J.A.United F7G 9.00 u 
J.A.United F8 – Muiderberg F4 9.00 u
J.A.United F9 – Buitenveldert  F9 9.00 u
J.A.United F10 – RKAIC  F5 9.00 u

Meisjes
HBC  MB.1 - J.A.United  MB.1 13.00 u 
GeuzenM’meer MB.2–J.A.UnitedMB.2 12.00 u
Pancratius MC.1 - J.A.United MC.1 15.00 u
ADO’20  MD.2 - J.A.United MD.1 13.00 u
J.A.United MD.2 – Ouderkerk MD.1 9.30 u
J.A.United  ME.1 – DSS  ME.1 9.30 u

RKDES
Pupillen
RKDES D1 – Diemen  D3 11.00 u
Buitenveldert  D4 - RKDES D2 11.30 u
RKDES D3 – VVC D5 9.30 u
RKDES E1 – Amstelveen  E1 13.00 u
AFC E8 - RKDES E2 10.30 u
Sp.Martinus  E4 - RKDES E3 13.15 u
RKDES E4 – SDW  E3 11.00 u
Legm.vogels E12 - RKDES E5 9.00 u
Zwanenburg E6 - RKDES E6 9.00 u
RKDES E7 – Sp.Martinus  E8 9.30 u

Ouderkerk  F2 - RKDES F1 11.30 u
Amstelveen  F3 - RKDES F2 9.00 u
Almere  F6 - RKDES F3 9.00 u
RKDES F4 – Sp.Martinus F5 9.30 u
RKDES F5 – Roda’23  F13 11.00 u
Roda’23  F14 - RKDES F6 12.30 u

Vrouwen
RKDES VR.1 – Muiden VR.1 13.00 u
Tos Actief  VR.1 - RKDES VR.2 14.30 u

Meisjes
Amstelveen  MC.1 - RKDES MC.1 10.15 u
RKDES MD.1 – Abcoude  MD.1 11.00 u
RKDES ME.1 – Buitenveldert  ME.1 13.00 u

SCW
Roda’23  1 - SCW 1 14.30 u
WV-HEDW  8 -- SCW 2 13.00 u
Arsenal  5 - SCW 3 16.30 u
SCW 4 – VEW  5 15.00 u
ZOB Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u
SCW Vet.2 – ABN AMRO Vet.1 14.00 u
SCW Vet.3 – Roda’23  Vet.2 14.30 u

Junioren
NVC A1 - SCW A1 14.45 u
Vogelenzang  B1 - SCW B1 14.30 u
SCW C1 – DSOV  C1 10.30 u
Legm.vogels  C3 - SCW C2 14.30 u

Pupillen
DIOS  D5 - SCW D2 12.00 u
SCW E1 – Zandvoort  E1 9.00 u
SCW E2 – AMVJ  E2 9.00 u
Overbos  E10 - SCW E3 11.00 u
Ouderkerk  F3 - SCW F1 9.00 u
NFC  F2 - SCW F2 9.30 u
SCW F3 – HBC  F5 9.00 u
SCW F4 – IJburg AFC  F13 9.00 u

Vrouwen
De Meer  VR.4 - SCW VR.1 16.00 u

Meisjes
SCW MD.1 – VVC  MD.1 10.00 u
CSW ME.2 – SCW ME.1 11.15 u

Zondag 16 september:
RKAV
BBV’31  1 - RKAV 1 14.00 u
RKAV 2 – Abcoude  3 11.00 u
RKAV 3 – Sp.Almere  2 11.30 u
Legm.vogels  3 - RKAV 4 14.00 u
Legm.vogels  4 - RKAV 5 12.00 u
Sp.Martinus  5 - RKAV 6 14.30 u
RKAV 7 – Sp.Martinus  6 14.00 u

Vrouwen
United/DAVO  VR.1 - RKAV VR.1 11.00 u

RKDES
RKDES 1 – NVC  1 14.00 u
RKDES 2 – Roda’23  2 11.00 u
Roda’23  3 - RKDES 3 12.00 u
RKDES 4 – Abcoude  4 12.00 u
RKDES 5 – Buitenboys  3 14.00 u
NFC  4 - RKDES 6 14.00 u

Junioren
Weesp  A1 - RKDES A1 11.30 u
RKDES A2 – Sp.Martinus  A2 12.00 u
Abcoude  B1 - RKDES B1 12.00 u
Hoofddorp  B3 - RKDES B2 14.30 u
Abcoude  C1 - RKDES C1 10.00 u
RKDES C2 – Geinburgia  C2 12.00 u
Buitenboys  C6 - RKDES C3 9.30 u
Foto: Jaap Maars

Wedstrijden Veldvoetbal

Voetbal 2e klasse
Toch verlies voor RKDES
Kudelstaart - OSM 75 was de tegen-
stander van RKDES afgelopen zon-
dag. De eerste helft speelde de plaat-
selijke FC niet al te best, veel balverlies 
en onzuivere passes. De tweede helft 
echter ging het tempo omhoog en 
wisten de spelers elkaar beter te vin-
den. Dit resulteerde in een dikke hand 
vol kansen. Het was wel jammer dat 
de kansen niet benut werden. Edwin 
van Maris, die vorig seizoen alles in 
goud kon veranderen, heeft zijn vizier 
nog niet helemaal scherp staan.  Hij 
kon alleen op de keeper afgaan, maar 
zijn schot was te hoog. Ook Maar-
ten van Putten kreeg veel kansen om 
te scoren. In 2 minuten tijd kreeg hij 
twee goede scoringsmogelijkheden,  
maar ook hij faalde. De Afas/vBerkel 
brigade voetbalde in deze fase best 
goed, kansen volop, maar geen goal. 
De tegenstander wist echter wel te 
scoren. Na eerst nog een keer naast 
gelobd te hebben, wist de spits van 
OSM 75 na een klein half uur in de 
tweede helft wel hard en laag binnen 

te schieten: 2-0. De 3-0 was weder-
om een strak schot, de wedstrijd leek 
beslist. Toch was RKDES al de hele 
tweede helft de betere partij. Gelukkig 
hielp OSM 75 Kudelstaart weer een 
beetje in de wedstrijd door een terug-
speelbal veel te slap terug te spelen. 
Morad Arbakan kon er tussen komen 
en kon de bal langs de keeper schui-
ven: 3-1. Het werd in de 85ste minuut 
nog 3-2, wederom door Morad Arbak-
an. Een voorzet van rechts wis hij fraai 
binnen te koppen. Alles of niets nog 
in de laatste 5 minuten, de 3-3 hing in 
de lucht, maar de bal wilde er niet in. 
Bijna zou het ver in blessuretijd toch 
nog gebeuren, maar met een katach-
tige reflex wist de OSM 75 keeper zijn 
ploeg voor een gelijkspel te behoe-
den. Het bleef 3-2. Komend weekend 
is het ongeslagen NSV op sportpark 
Calslagen de tegenstander van RK-
DES. Kom de mannen aanmoedigen, 
ze hebben het nodig!

Eppo

Schaken 2e klasse
AAS 1 boekt overwinning
Aalsmeer - Het eerste team van 
Schaakclub AAS heeft in de eerste 
ronde van de 2e klasse KNSB een 
nuttige overwinning geboekt op het 
derde team van de Groninger Com-
binatie. De teams waren op papier 
erg aan elkaar gewaagd en aan de 
score is te zien dat die veronderstel-
ling klopte. De gasten kwamen op 
voorsprong toen AJ Keessen on-
der lichte druk pardoes een stuk 
liet insluiten. Compensatie was er 
niet dus dat betekende direct ein-
de partij. Jeffrey van Vliet scoorde 
de gelijkmaker door in een loper-
eindspel uitstekende techniek te la-
ten zien. Met behulp van wat zet-
dwang forceerde hij de beslissen-
de doorbraak. Het lijkt erop dat door 
deze overwinning Jeffrey de 2300 
elo-grens overschrijdt en dus de FI-
DE-meester titel kan aanvragen. De 
Azen kwamen op voorsprong door 
de overwinning van Mark Trimp. Hij 
nam wat risico bij het veroveren van 
een kwaliteit, maar wit vond de juis-
te methode niet om gebruik te ma-
ken van de verzwakte zwarte ko-
ningsstelling. Ad van den Berg had 
wat hoop op voordeel in het vroege 
middenspel, maar de opening van 
de stelling was verkeerd getimed. 
De zwarte witveldige loper werd 
erg sterk. Ad had geen tegenspel 
en kon mat niet meer vermijden, 
dat betekende 2-2. Dennis van Vliet 
had een handigheidje in de opening 
en won twee stukken voor een to-

ren. Daarmee had hij ook de alleen-
heerschappij over de zwarte velden 
en ook in dit geval leidde dit tot een 
winnende koningsaanval. Marco de 
Groot had een stuk geofferd net na 
de opening voor een koningsaanval, 
maar of er genoeg compensatie was 
bleef lang onduidelijk. Uiteinde-
lijk bleek de aanval eeuwig schaak 
op te leveren, meer zat er niet in de 
stelling. De 3½ - 2½ gaf de Azen 
goede hoop op de overwinning. Jas-
per van Eijk haalde uiteindelijk het 
beslissende punt binnen. Vanuit de 
opening had hij wat druk gehad op 
de witte koning. Toen uiteindelijk de 
g-lijn open kwam drong hij de wit-
te stelling op g2 binnen, wat tot mat 
of dameverlies leidden. Wit gaf op 
en de Azen waren blij. Paul Schra-
ma was als laatste nog bezig maar 
de druk op zijn koning was te groot. 
Wit kwam met groot materieel bin-
nen op de zevende rij en dus bleef 
er niets anders voor Paul over dan 
capituleren. Daarmee kwam de 4½ 
- 3½ eindstand op het scorebord. 
Schaakclub AAS schaakt van begin 
september tot eind mei op de vrij-
dagavond in de Doopsgezinde kerk 
in de Zijdstraat 53. Training en les 
wordt gegeven van 19.15 tot 20.00 
uur, daarna volgt de competitie tot 
00.00 uur. Voor meer informatie: 
AJ Keessen, competitieleider: 020-
7371420 of Henk Noordhoek, secre-
taris: 0297-268954. Homepage: ht-
tp://www.aas.leisb.org.

Veldkorfbalcompetitie
Dubbele winst voor VZOD
Kudelstaart - De senioren 1 van 
korfbalvereniging VZOD hebben in 
een week tijd vier punten geoogst. 
Dinsdag 11 september wacht-
te de VZOD selectie DSO op voor 
een avondwedstrijd. Een wedstrijd 
waar een hoop in gebeurde. Er ont-
stond veel commotie in en langs het 
veld vanwege de soms onnavolg-
bare beslissingen van de scheids-
rechter. De kaarten bleven niet op 
zak en dat alles vanwege het fy-
sieke spel waar vooral DSO het 
van moest hebben. De spelers van 
VZOD hadden daar moeite mee en 
wisten daar pas laat in de wedstrijd 
een passend antwoord op te geven. 
Het begin was voor DSO dat al snel 
op een 0-2 voorsprong wist te ko-
men.  Een groot deel  van de eer-
ste helft keek de thuisploeg tegen 
een achterstand aan, maar wist toch 
gelijk te komen (4-4). Lang hielden 
de ploegen elkaar in evenwicht tot-
dat de scheidsrechter een strafworp 
toekende aan VZOD. Anika van Os 
wist deze te benutten en zette haar 
ploeg vlak voor rust daarmee voor 
het eerst op voorsprong. Na rust 
werd de stand eerst nog wel gelijk-
getrokken door DSO (5-5), maar in 
dezelfde minuut kwam VZOD weer 
op een voorsprong die ze niet meer 
uit handen zou geven. Na een doel-
punt van Donja Passies (6-5) werd 
de stand voornamelijk nog bepaald 
door een reeks  van maar liefst vijf 
strafworpen. Vier daarvan werden 
er toegekend aan VZOD als gevolg 

van de vele fysieke overtredingen 
DSO. Door het benutten van al de-
ze strafworpen kwam er in de 66ste 
minuut een 10-6 stand op het sco-
rebord te staan. Barry van ’t Limpt 
scoorde daarna het laatste doelpunt 
van afstand, gevolgd door een na-
stoot van DSO. Eindstand 11-7. Za-
terdag 15 september stond de uit-
wedstrijd tegen koploper en streek-
genoot KIOS in Nieuw Vennep op 
het programma. Na weliswaar te 
starten met een 0-1 voorsprong ke-
ken de Kudelstaarters in de eerste 
helft weer grotendeels tegen een 
achterstand aan. Om vervolgens 
ook net als tegen DSO vlak voor rust 
weer op voorsprong te komen (5-6). 
VZOD speelde de eerste 15 minu-
ten na rust zeer goed en kwam in de 
48ste minuten op een riante voor-
sprong van 6-10. Slechts één keer 
moesten de VZOD-ers in deze fase 
een tegendoelpunt incasseren. KI-
OS nam echter in de laatste 20 mi-
nuten het initiatief in de score he-
lemaal over van de Kudelstaarters 
en kwam weer op gelijke hoogte: 
11-11. Even leek iedereen zich neer 
te leggen bij een gelijkspel, totdat 
Donja Passies als een duveltje uit 
een doosje in de laatste halve mi-
nuut VZOD met een raak schot de 
overwinning bezorgde. Eindstand 
11-12. Aanstaande zaterdag 22 sep-
tember is Thor uit Harmelen thuis de 
tegenstander van VZOD. De wed-
strijd aan de Wim Kandreef begint 
om 15.30 uur. 

Nieuw duikseizoen Thamen
Aalsmeer - Duikteam Thamen in 
Aalsmeer bestaat meer dan vijfen-
dertig jaar en beschikt over gekwa-
lificeerde trainers die bevoegd zijn 
om voor de internationaal geldende 
brevetten op te leiden. Die opleiding 
wordt gegeven onder de regels van 
de NOB (Nederlandse Onderwa-
tersport Bond), aangesloten bij de 
NSF. In principe begint bij Duikteam 
Thamen het opleidingsseizoen voor 
de beginnende duiker in oktober.  
Het accent ligt dan in het zwembad 
de Waterlelie aan de Dreef. Voor de-
ze lessen kan gebruikt worden ge-
maakt van de materialen van de 
vereniging. Later, in het buitenwa-
ter, zijn dan een isolerend pak en 
aanvullende materialen nodig. Aan 
de keuze van de materialen wordt 
bij de theorielessen de nodige aan-
dacht besteed. Dat is dan ook het 
bijzondere van een vereniging: er 
is geen commercieel belang bij de 

keuze van welke onderdelen dan 
ook. De opleiding is onderdeel van 
het lidmaatschap. De gevorderde 
duiker kan eigenlijk het hele seizoen 
aanhaken. In overleg wordt dan het 
traject bepaald of wordt meteen ge-
woon meegezwommen en gedoken 
in het buitenwater. Voor kennisma-
king kunnen belangstellenden elke 
donderdagavond om half tien een 
keer de training bijwonen. En wie 
een proefduik wil maken, is even-
eens welkom. Liefst na een tele-
foontje vooraf, dan zorgt de vereni-
ging voor de beschikbaarheid van 
materialen en mensen.  Of kom naar 
de jaarlijkse open avond op donder-
dag 4 oktober om half negen in het-
zelfde zwembad de Waterlelie. Ver-
geet niet een handdoek en zwem-
broek of badpak, mee te nemen! Al-
vast even voorproeven en voor nog 
meer informatie: www.thamen-di-
ving.nl of bel 0297- 322343.Tafeltenniscompetitie

Nederlagen voor Bloemenlust 
Aalsmeer - De eerste wedstrijd van 
de competitie in de derde klasse 
was voor Bloemenlust 2 op vrijdag-
avond uit tegen het vierde team van 
Nieuw Vennep. Hervé Pantegnies 
haalde na een goede en spannen-
de partij het eerste punt binnen met 
5-11, 11-7, 10-12 en 9-11. Helaas 
redden Bart Spaargaren en Ed Cou-
wenberg het in de daarna volgen-
de enkelpartijen niet, waarna Her-
vé en Ed ook het dubbelspel nipt in 
5 games verloren, met een 3-1 ach-
terstand als gevolg. Hervé bracht 
daarna de achterstand tot 3-2 terug 
met een duidelijke overwinning, de 
laatste game won hij zelfs met 1-11. 
Vervolgens was het de beurt aan Ed 
en Bart, maar beiden verloren ze he-
laas weer, dus een 5-2 achterstand. 
Gelukkig wist Ed zijn derde partij te 
winnen en Hervé won direct daarna 
ook zijn derde partij, zodat hij knap 
op 100% bleef staan. Bart trad daar-
na aan tegen de sterkste speler van 
de tegenpartij om te proberen 5-5 te 
maken. Bart speelde wel zijn beste 
partij van de avond, maar redde het 
helaas net niet: 11-8, 14-12, 7-11 en 
16-14. Einduitslag 6-4 voor Nieuw 
Vennep, dus al met al toch nog 4 
punten mee terug naar Aalsmeer. 
Het gepromoveerde Bloemenlust 3 
trad in de beginwedstrijd in de vier-
de klasse aan tegen Het Nootwheer 
7. Afgaande op de team numme-
ring zou je moeten denken dat het 
te doen moest zijn en de start was 
in ieder geval veelbelovend. 

Danny Knol opende sterk en drie 
games later stond Bloemenlust ver-
diend met 1-0 voor. Helaas konden 
Philippe Monnier en   Velleman de-
ze lijn niet doortrekken. Philippe 
liet zich in vier games aftroeven en   
moest zich na een lange spannen-
de partij tegen de sterkste tegen-
stander toch nog in vijf games ge-
wonnen geven. Het dubbelspel van 
Danny en   ging helaas ook in vier 
games verloren. Hoewel er wel de-
gelijk winstkansen waren  verspeel-
den ze tot twee keer toe op het al-
lerlaatste moment een zekere ga-
mewinst. Afgaande op de krachts-
verschillen in deze partijen moest 
het toch mogelijk zijn om nog wat 
winstpartijen te kunnen noteren, 
maar helaas ging het na de pauze 
snel. Binnen de kortste keren stond 
het 1-8. Alleen   won nog zijn laat-
ste partij in drie games en sleepte 
zodoende nog een puntje binnen 
voor Bloemenlust 3: einduitslag 2-8. 
Bloemenlust 4 is de competitie in 
de vijfde klasse gestart met een 4-6 
thuisnederlaag tegen Tempo Team 
14. Wim v.d. Aardweg had een groot 
aandeel met drie overwinningen en 
Ton de Hollander voegde daar één 
zege aan toe. Dirk Piet bleef helaas 
puntloos en Wim en Ton konden niet 
voorkomen dat ook het dubbelspel 
naar de tegenstanders ging. Toch 
kan de uitslag nog aangepast wor-
den, want Tempo Team trad aan met 
een invaller uit een hoger team en 
dit is niet toegestaan.

Voetbal zondag
RKAK en Ouderkerk gelijk
Aalsmeer - In de wedstrijd tegen 
Ouderkerk afgelopen zondag had 
RKAV de kans om de drie punten in 
Aalsmeer te houden. Door spelers-
gebrek moest trainer Dirk Cornelis-
sen echter diverse omzettingen in 
zijn team bewerkstelligen. De eer-
ste kans was voor Ouderkerk. Reeds 
in de zevende minuut kreeg de spits 
van Ouderkerk de mogelijkheid om 
keeper Van Halm te passeren, maar 
faalde. Alexander Goes kreeg alle 
vrijheid om door te stomen met zijn 
snelheid, maar ook hij wist de doel-
man van Ouderkerk, Remy van Luijn, 
niet te passeren. Het werd een wed-
strijd met twee aanvallende ploe-
gen, waarin RKAV de betere kan-
sen kreeg. Barry Sprinintveld kreeg 
nu ook weer diverse kansen om zijn 
ploeg op voorsprong te zetten, maar 
te lang wachten met schieten brak 
hem op en ook de kans op 1-0. Ook 
Julius Sandaal kreeg op zijn beurt 
de mogelijkheid om te scoren, tot 
twee maal toe kopte hij maar rake-
lings naast. Ook Nick Sluis, een van 
de betere spelers, zag zijn inzet hui-
zenhoog over gaan. In de twintig-
ste minuut kwam Ouderkerk op 0-1. 

Uit een prima actie op rechts kwam 
een perfecte voorzet die door Mit-
chel Melissen werd afgerond. Ge-
lijk in het begin van de tweede helft 
ging RKAV op jacht naar de gelijk-
maker en gezien de prestatiedrang 
van de groen witten zat het er wel 
in. Men bleef erin geloven. De com-
binaties liepen goed, alleen het af-
ronden bleef het grote manco. Met 
een Eric Jansen, die met zijn actiera-
dius overal te vinden was, Alexander 
Goes en Toine Groot als aanjagers 
kwam Ouderkerk meer en meer in 
de verdrukking te staan. 

Het kon niet uitblijven de hoog nodi-
ge 1-1. Een perfect genomen hoek-
schop genomen door Eric Jansen, 
werd door Robert van Leeuwen 
koelbloedig afgemaakt: 1-1. Over 
de gehele wedstrijd genomen kreeg 
RKAV te weinig, maar gezien de in-
zet van de ploeg mag de komende 
wedstrijden nog veel meer verwacht 
worden van de mannen van Dirk 
Cornelissen. Zondag 23 september 
speelt RKAV uit tegen BVV. 

Door: Theo Nagtegaal

Scheidsrechtercursus succesvol
Aalsmeer - Jong Aalsmeer United 
organiseert voor de C-junioren weer 
een cursus Pupillen scheidsrechter. 
Dit is een mooie cursus voor de jon-
gens van 14 à 15 jaar. Zij leren op 
deze manier hun steentje bij te dra-
gen aan de vele taken die er bij een 
voetbalwedstrijd komen kijken. Het 
jeugdbestuur van J.A.U. vindt het 
een belangrijke ontwikkeling voor 
de jongens (en ook voor de meis-
jes) om op deze leeftijd een stukje 
eigen verantwoordelijkheid te ge-
ven. Verantwoordelijkheid waar-
mee de meesten zeer goed overweg 
kunnen. Dit jaar zijn er 36 spelers 
die deze cursus zullen volgen. Za-
terdag 15 september waren de eer-

ste 8 spelers aan de beurt voor hun 
praktijk examen. Komende zaterdag 
22 september zullen nog 9 spelers 
hun praktijk examen doen. Half ok-
tober zal de tweede groep hun the-
orie-avond hebben en de praktijk 
examens afleggen. 

JAU is heel blij dat deze jongelui 
hun steentje bijdragen bij de F pu-
pillen op zaterdagmorgen. Je moet 
er namelijk al wel om 9 uur al zijn 
en dat is voor menigeen toch vroeg!  
Meer weten over de vereniging of 
de cursus scheidsrechter? Kom dan 
gerust een langs op zaterdagoch-
tend aan de Dreef bij Voetbalvereni-
ging Jong Aalsmeer United.
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Sjoelen bij 
BV Oostend
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
20 september, staat vanaf 20.00 uur 
weer een gezellige sjoelavond op 
het programma. Het sjoelen wordt 
georganiseerd door buurtvereni-
ging Oostend en is in ’t Middelpunt 
in de Wilhelminastraat 55. De zaal 
gaat om 19.30 uur open. Nieuwe 
sjoelers zijn van harte welkom.

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 24 sep-
tember organiseert buurtvereniging 
Allen Weerbaar voor liefhebbers 
een kaartavond. Klaverjassen en jo-
keren staat op het programma. Van-
af 20.00 uur worden kaarten ver-
deeld in gebouw Het Middelpunt in 
de Wilhelminastraat. Iedereen is van 
harte welkom. De inleg is 1,50 euro. 
Het klaverjassen tijdens de vorige 
speelavond is gewonnen door Tiny 
Buwalda met 5616 punten, op twee 
Piet Schuit met 5218 punten en op 
drie Rie Bekkers met 5196 punten.

Kaarten RKAV
Aalsmeer - Op vrijdag 21 september 
start in de kantine van RKAV aan de 
Beethovenlaan het nieuwe seizoen 
kaartavonden. Iedereen, die van kop-
pel-klaverjassen en hartenjagen 
houdt, is van harte welkom. Aanvang 
is 20.15 uur. De andere data van de 
kaartavonden is: 4 en 18 november, 2 
december, 13 en 27 januari, 10 en 24 
februari, 9 en 23 maart, 6 en 20 april.

Klaverjassen bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 21 
september wordt een begin ge-
maakt met de kaartcompetitie bij 
buurtvereniging Hornmeer. Ieder-
een, die geïnteresseerd is in kla-
verjassen, is van harte welkom in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. Vanaf 20.00 uur wor-
den de kaarten verdeeld, de zaal 
gaat open om 19.30 uur. Koffie en 
thee staan klaar. Het koppelkaarten 
op 14 september is gewonnen door 
Essy van Es en Gees Hulsegge met 
5796 punten, op twee Ben Bon en 
Bert van de Jagt met 5705 punten 
en op drie Theo Nagtegaal en Geor-
ge Lemmerzaal met 5610 punten. De 
poedelprijs was voor Rudolf Hausler 
en Rob de Vries met 3443 punten. 

David Vegter, de snelste 
man van Aalsmeer!
Aalsmeer - In 6,1 seconden van 0 
naar 376 kilometer per uur is voor 
David Vegter geen probleem en 
daarmee degradeert de inwoner van 
Aalsmeer iedere Formule 1-coureur 
tot ‘loser’. Onlangs deed Vegter voor 
de zoveelste keer dit seizoen van zich 
spreken door op het Engelse circuit 
van Santa Pod te midden van de Eu-
ropese concurrentie met zijn Camaro 
de tweede plaats voor zich op te ei-
sen! David Vegter komt uit in de Pro 
Modified klasse van het FIA Euro-
pees Kampioenschap Drag Racing, 
de zwaarst bevochten klasse van 
deze titelstrijd. Vegter bestuurt een 
monster, een ’67 Camaro met in het 
vooronder een meer dan 3.000 pk (!) 
leverende en op methanol draaien-
de motor met een inhoud van maar 
liefst 8,6 liter! Vanuit stilstand legt 
Vegter de raceafstand van 402 me-
ter af in 6,1 seconden en passeert de 
finishlijn met de onvoorstelbare snel-

heid van 376 kilometer per uur. Geen 
Formule 1-coureur die hem ook maar 
in de verste verte kan bijhouden en 
met deze ongeëvenaarde snelheden 
is de inwoner van Aalsmeer met af-
stand de snelste man van de Haar-
lemmermeer en verre omstreken.

70.000 Toeschouwers
Na eerst titels veroverd te hebben in 
de lagere klassen van de dragrace-
sport, promoveerde Vegter een paar 
jaar geleden naar de Pro Modified 
klasse en is daarin dit jaar doorge-
drongen tot de absolute top. Bij de 
eerste wedstrijd van het seizoen zet-
te Vegter in de kwalificatie de snel-
ste tijd op de klokken en herhaal-
de dit kunststukje half augustus tij-
dens de door 70.000 toeschouwers 
bezochte NitrOlympX op het circuit 
van Hockenheim. Twee weken later 
was het in Zweden weer raak en ver-
beterde de Aalsmeerder in een veld 

van 31 ‘hot rods from hell’ zoals Pro 
Mods gezien hun uiterlijk, geluid en 
onvoorspelbare gedrag ook wel ge-
noemd worden, voor de zoveelste 
keer dit seizoen zijn persoonlijk re-
cord.

Droomweekend
Bij de laatste wedstrijd van het kam-
pioenschap, begin september in En-
geland, stal Vegter helemaal de 
show. In de kwalificatie verbeterde 
hij opnieuw zijn persoonlijk record, 
bracht dit op 6,11 seconden en eis-
te te midden van de internationa-
le concurrentie de tweede kwalifi-
catiepositie voor zich op. In de wed-
strijd klopte Vegter vervolgens in een 
schitterende halve finale de nummer 
twee van het FIA Europees Kampi-
oenschap, de Zwitser Bruno Bader, 
met een verschil van 0,03 secon-
de en plaatste zich daarmee voor 
de eindstrijd van de European Fi-
nals. In de finale moest Vegter met 
een minimaal verschil zijn meerde-
re erkennen in de Europees kampi-
oen van 2011 en 2012, de Zweed Mi-
chael Gullqvist. Voor iedereen was 
Vegter echter ‘the man of the match’, 
die dan ook door de menigte uitbun-
dig werd toegejuicht. Een absoluut 
droomweekend voor Vegter Pro Mod 
Racing, dat volgend jaar na de zes-
de positie van dit seizoen, opnieuw 
hoge ogen wil gooien in het FIA Eu-
ropees Kampioenschap. Vegter en 
zijn ’67 Camaro zijn dit jaar ook nog 
één keer in Nederland te zien en te 
horen. Van 5 tot en met 7 oktober 
treedt het team aan bij de Pro Mod 
battle tijdens de Drachten Finals op 
de dragstrip van Vliegveld Drachten.

Stemmen kan tot 20 oktober
RKDES of Oceanus leukste 
sportvereniging Nederland?
Aalsmeer - Wat is de Leukste Sport-
vereniging van Nederland? Uit de 
voorronde in de gemeente Aalsmeer 
zijn RKDES en ZSC Oceanus als win-
naars naar voren gekomen. Nu maken 
de twee sportverenigingen een serieu-
ze kans op de landelijke titel, maar dan 
zijn wel voldoende stemmen nodig. Tot 
en met 20 oktober kan iedereen een 
stem uitbrengen via www.leuksteport-
vereniging.nl om zo te zorgen dat de 
Leukste Sportvereniging van Neder-
land uit de gemeente Aalsmeer komt. 
Tot en met 31 juli kon er gestemd wor-
den op alle sportverenigingen in de 
gemeente Aalsmeer. ZSC Oceanus 
kreeg met 119 stemmen de meeste 
stemmen van het publiek en RKDES 
kreeg met 8.83 de hoogste waarde-
ringscijfers. Beide verenigingen ma-
ken nu een reële kans op de titel Leuk-

ste Sportvereniging van de Provincie 
Noord-Holland. Uit de twaalf provin-
ciewinnaars wordt op 3 november de 
landelijke winnaar door de vakjury ge-
kozen tijdens de feestelijke viering van 
het 100-jarig bestaan van NOC*NSF 
op Papendal in Arnhem. 

Drie goede doelen
De verkiezing staat ook in het te-
ken van drie goede doelen. Stem-
men is gratis en voor iedere stem ke-
ren de sponsors van deze verkiezing 
5 eurocent uit aan drie goede doe-
len: Right to Play, Spieren voor Spie-
ren en KiKa. Een stem uitbrengen kan 
tot en met 20 oktober via de website  
www.leukstesportvereniging.nl Bij het 
uitbrengen van een stem maken stem-
mers direct kans op leuke prijzen zo-
als een jaar gratis sporten. 

Vijftal aan kop na twee 
ronden schaken
Aalsmeer - Opnieuw wisten der-
tig schakers het Dorpshuis in Ku-
delstaart te vinden voor een pot-
je schaken en gezelligheid. Door 
de gecombineerde interne compe-
titie van schaakclub ’t Kalende Pi-
onnetje met Schaakclub Aalsmeer 
was de zaal goed gevuld. Met direct 
in de tweede ronde twee verrassin-
gen: Gerard van Beek won van de 
altijd sterke Wim de Hertog en Huup 
Joosten wist Piet Geertsema met 
sterk spel te verschalken. Een der-
de verrassing hing in de lucht, maar 
Peter Verschueren wist met een tac-
tisch grapje te ontsnappen tegen 
Jos Bakker. Hierdoor zijn er nog vijf 
mannen die allebei hun eerste twee 
partijen hebben gewonnen: Huup 
Joosten, Vincent Jongkind, Martin 

Steinhart, Peter Verschueren en Ge-
rard van Beek. 

Uitslagen tweede ronde 
interne competitie
1 Huup Joosten - Piet Geertsema 1-0 
2 Marco Hogenboom - Leo Buis ½-½
3 Arie Spaargaren - Vincent Jongkind 0-1
4 Hans Pot - Martin Steinhart 0-1 
5 Peter Verschueren - Jos Bakker 1-0
6 Gerard van Beek - Wim de Hertog 1-0
7 Mladen Cicek - Cees Verburg 1-0 
8 Abdul Wasei - Theo Baars 1-0 
9 Jaap v.d. Bergen - Adri Meijhuis ½-½
10 Jan van Willigen - Gerard Verlaan 0-1
11 Clemens Koster - Jurgen v.d. Zwaard 1-0 
12 Fred Klijn - Jan van der Laarse 0-1 
13 Tom v. d. Zee - Jaap v Staaveren 0-1
14 Kees v.d. Weijden - Marco Hutters 0-1
15 Harry Buskermolen - Michiel Spook 0-1

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart- Het gehele jaar door 
wordt er op de woensdagavonden 
gezellig gekaart in het Dorpshuis. Ie-
dereen die zin heeft om te komen kla-
verjassen, is van harte welkom. Van-
af 20.00 uur worden de kaarten ver-
deeld. Het klaverjassen op 12 sep-
tember is gewonnen door Theo 
Schols met 5390 punten. Op twee 
Bert van der Jagt met 5148 punten en 
op drie zoon Marco van der Jagt met 
5139 punten. De poedelprijs is uitge-
reikt aan Sjaan Bon met 3934 punten.

Dammers K&G gaan strijd aan 
De Kwakel - Op de eerste damavond 
van het 85e seizoen van Kunst & Ge-
noegen zijn de leden direct weer in de 
strijd gegaan. Vanaf het begin spron-
gen de splinters van de borden en 
de schijven in het rond. Het beloofde 
geen avond met remises te worden 
en dat klopte bijna. Alleen de mooi-
ste partij van de avond tussen Haye 
Berger en Leo Hoogervorst ontaar-
de in een gelijkspel. Maar deze laat-
ste partij van de maandagavond in 
’t Fort De Kwakel kon ook alle kan-
ten op. Leo stond onder grote druk, 
maar wist telkens op Houdini achti-
ge wijze een doorbraak van Haye te 
voorkomen. Haye gaat misschien wel 
voor de titel dit jaar, in de zomerva-
kantie schreef hij al een toernooi in 
Rijnsburg op zijn naam. Wim Kees-
sen kwam ook al tot een toernooi-
zege in Loosdrecht. Kampioen Adrie 
Voorn zal het dit seizoen heel zwaar 

gaan krijgen in de onderlinge com-
petitie die aanstaande maandag zal 
beginnen. De wedstrijden van afge-
lopen maandag waren allen voor de 
bekercompetitie die gespeeld wordt 
om de Cor van Zaal-bokaal. Maan-
dagavond 24 september zal het twee-
de team van K&G de eerste wedstrijd 
voor de bond gaan spelen, thuis te-
gen Almere. Dit tweede team, ook wel 
DV Nieuwveen genoemd, staat onder 
de bezielende leiding van Leo Hoo-
gervorst die zijn 64e damseizoen bij 
K&G in gaat. Damliefhebbers die hun 
eerste damseizoen in willen gaan zijn 
van harte welkom vanaf 19,30 uur in 
‘t Fort De Kwakel. Inlichtingen Adrie 
Voorn 0297-568472. Uitslagen be-
ker: G. v/d Steeg – J. Bartels: 2-0, W. 
Konst – P. Terlouw: 2-0, H. Berger – 
Leo Hoogervorst: 1-1, H. Arends – A. 
Voorn: 0-2, K. Harte – P. v/d Poel: 0-2 
en W. Keessen – J. Harte: 2-0.

Veel deelnemers baanloop 
Aalsmeer - De Florimex 5 kilome-
ter baanloop, die elke tweede woens-
dag van de maand gehouden wordt 
bij Atletiek Vereniging Aalsmeer, 
trok afgelopen woensdag 12 sep-
tember weer voldoende deelnemers. 
Het startschot werd gegeven door 
de oud-voorzitter van AVA, Michel 
de Kok. Vlak na de start om 20.00 
uur begon het even hard te regenen, 
maar dat was snel voorbij. 
Hierna hadden de deelnemers lek-
ker loopweer met een klein beet-
je wind. Na afloop ontving iedereen 
een prachtige plant die werden uit-
gedeeld door de dames van de in-
schrijftafel. De uitslagen bij de da-
mes waren ditmaal als volgt: Zuza-
na Sasovova 22:29, Lidewij Kooiman 
22:55, Els Raap 23:14, Mirjam Colijn 
23:15, Saskia van Tol 27:21 en Laura 
van Wingerden in 30:08 minuut. De 
heren scoorden de volgende tijden: 
Erwin Metselaar 17:41, Brent Pieter-
se 17:45, Bouke Kooiman 18:31, Frans 

Woerden 18:32, Ivo Bruns 19:11, Theo 
van Rossum 19:35, Fred Scholte 
19:36, John Celie 19:38, Michel Volle-
bregt 19:46, Gerard van Schaik 19:47, 
Pieter van Leeuwen 20:17, Rene ‘t 
Hoen 20:47, Henny Kooijman 20:54, 
Jacques Verhoef 21:07, Michel Gan-
zevles 21:09, Robert van Susteren 
21:25, Peter Versteegen 21:50, Albert 
de Lange 22:30, Marco van Eijk 22:32, 
Frank Brugman 22:35, Jos Snel 22:54, 
Cedar Spaargaren 23:12, Reinier 
van Oene 23:15, Arnoud van Suste-
ren 23:18, Piet Rietdijk 24:03, Piet de 
Boer 24:47, Jos Cornelissen 24:48, Pe-
ter Akerboom 24:51, Nico Brugman 
25:05, Fred den Hertog 25:27, Mat-
thijs van der Pol 26:56 en Johan Kwa 
in 32:07 minuut. Er was dit keer één 
uitvaller. De volgende 5 kilometer 
baanloop bij AVA wordt gehouden op 
woensdag 10 oktober, aanvang 20.00 
uur aan de Sportlaan 43a. Kijk voor 
informatie op de website van de atle-
tiekclub: www.avaalsmeer.nl.

Alie wint bij 
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ een gezellige 
kaartmiddag in het Dorpshuis. Klaver-
jassen en jokeren staan op het pro-
gramma, er is ook gelegenheid voor 
rummicub en hartenjagen. Op don-
derdag 13 september is het klaver-
jassen gewonnen door Alie van Weer-
denburg met 5942 punten, gevolgd 
door Cobie van der Linden met 5006 
punten en op drie Jaap Weij met 4813 
punten. Bij het jokeren wist Kees van 
der Meer met 226 punten te winnen, 
op twee Henny de Wit met 311 pun-
ten. De ouderensoos is van 13.30 tot 
16.30 uur en nieuwe gezichten zijn 
welkom. Voor inlichtingen: Mevrouw 
R. Pothuizen, tel: 0297-340776.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
26 september vanaf 14.00 uur in het 
Parochiehuis in de Gerberastraat. 
Het klaverjassen op 12 september is 
gewonnen door Lenie van Klink met 
5683 punten, op twee Bep van Net-
ten met 5501 punten en op drie Co-
bie Bruinsma met 4826 punten.

Voetbalwedstrijd tegen DVVA
VV Aalsmeer pakt punt!
Aalsmeer - VVAalsmeer heeft aan 
het bezoek bij DVVA in Amster-
dam een punt overgehouden. Daar-
mee behield de formatie van Antho-
ny Servinus evenals DVVA haar on-
geslagen status. Met het ene punt 
in de tas mocht Aalsmeer tevreden 
de terugreis richting Bloemendorp 
aanvaarden. De wedstrijd, die werd 
geleid door de jonge scheidsrechter 
Kooy (25), kwam eigenlijk geen mo-
ment op gang. Ondanks dat waren 
zowel DVVA-trainer Sjaak Versteeg 
als Aalsmeer trainer Anthony Ser-
vinus na afloop tevreden trainers. 
Aalsmeer speelde zonder de ge-
blesseerde Burak Sitil. Yeffrey Blik-
slager verving hem. Zowel DVVA 
als Aalsmeer hadden moeite om het 
spel naar zich toe te trekken en dus 
ontspon zich een wat vlakke wed-
strijd met veel duels op het midden-
veld. Aalsmeer-doelman Ray Smidt 
kreeg alleen in de eerste tien minu-
ten enige arbeid te verrichten. Een 
bijna eigen doelpunt van Lennart 
van der Dussen en een inzet van 
DVVA-spits Mark van de Hoek kre-
gen de net 30 jaar geworden sluit-
post niet op de knieën. De bezoe-
kers, spelend met Bart de Jong en 
Lennart van der Dussen op de half-
posities, ontbrak het aan creativi-
teit om de voorhoede op de juis-
te manier te bereiken. De centra-
le middenvelders Mitch van Gel-
drop en Vincent Krabbendam kwa-

men tegen het sterke middenveld 
van DVVA kracht en doortastend-
heid tekort om de geslepen voor-
hoede met Koster, Neuvel en Salih 
Yildiz in stelling te brengen. Van de 
snelle Yildiz kwam nog het meeste 
gevaar in de eerste helft. Een aan-
tal maal was hij zijn vaste bewaker 
Job Verhoeve te snel af en één keer 
belandde zijn voorzet precies voor 
de voeten van Calvin Koster. Zijn in-
zet verdween bij de eerste paal net 
naast. Koster werkte hard en liet bij 
tijd en wijle zien naast scoren ook 
een aardig balletje vast te kunnen 
houden. De inzet van Koster was 
eigenlijk de enige echte kans voor 
de ploeg van Servinus. Een slappe 
vrije trap van Krabbendam en een 
schotje van Van Geldrop konden 
ook de doelman van DVVA, Daan 
Waleson, niet verontrustten. In de 
tweede helft had de thuisploeg op-
nieuw licht de overhand maar wist 
het ook maar moeilijk het doel van 
Smidt te bereiken. En als dat al luk-
te was het met lange ballen en wat 
gelukkig uitgevoerde combinaties. 
Maar schoten van Vincent Dekker 
en Stefan Baars mistten de precisie. 
Het maakte het spel er allemaal niet 
aantrekkelijker op. Aalsmeer speel-
de ook in de tweede helft ‘op goed 
geluk’. Er was geen fatsoenlijke op-
bouw te bekennen. Thomas Har-
te had moeite het spel van achter-
uit te dirigeren en de steun vanuit 

het middenveld was onder de maat. 
Daar ligt momenteel ook de achil-
leshiel. Aalsmeer wilde misschien 
wel, maar kon simpelweg niet beter. 
Al had het in de 70ste minuut zo-
maar de leiding kunnen nemen. Een 
verdwaalde bal van Bart de Jong gaf 
Koster zomaar de doortocht rich-
ting DVVA-doel. Koster koos voor 
een boogbal over de uit zijn doel 
staande Waleson. Met een uiter-
ste krachtsinspanning tikte de ge-
lukkige doelman de bal uit zijn doel. 
Het had wellicht teveel van het goe-
de geweest, maar daar maalde ver-
der geen enkele Aalsmeerder om. 
Kort daarna had Neuvel nog pech 
met een schot uit de draai en zag 
trainer Servinus hoe zijn ploeg nog 
goed wegkwam bij een verprutste 
kopkans van DVVA-verdediger Joe-
ri Bergacker. Ilker Yildiz mocht een 
kleine tien minuten voor tijd zijn op-
wachting maken. De moegestre-
den aanvoerder Peter Neuvel maak-
te plaats. Ook de oudere broer van 
Salih kon geen bres meer slaan in 
de stugge defensie van DVVA. Zo 
verloor Aalsmeer de eerste punten 
van het seizoen. Het zag AMVJ en 
WVHEDW andermaal winnen. Zo-
doende staan deze twee ploegen na 
drie wedstrijden nog zonder punt-
verlies bovenaan. En juist AMVJ is 
dit weekend de tegenstander aan 
de Dreef. Een interessante kracht-
meting, wetende dat beide ploe-
gen ook dit jaar weer een gooi wil-
len doen naar de titel in de twee-
de klasse. De wedstrijd in Aalsmeer 
begint zoals altijd om half drie. 
Door: Arno Maarse

Open water seizoen zit erop
Aalsmeer - Zaterdag 8 Septem-
ber was Beilen de gastheer voor 
de allerlaatste open water wed-
strijd van het seizoen 2012. De wa-
tertemperatuur liet de zwemmers 
niet in steek, met ruim 18 graden 
was het lekker zwemmen. Naar de-
ze laatste open water wedstrijd wa-
ren voor Oceanus Margreet van de 
Pol en Laura Staal afgereisd, zij be-
gonnen hun dag met de 1 kilome-
ter vrije slag masters. Laura verover-
de het zilver in een tijd van 14 mi-
nuten en 24 seconden, een kleine 2 
minuten na Laura finishte ook Mar-
greet in 16 minuten en 20 secon-

de wat haar een vijfde plek ople-
verde. Na deze inspanning hadden 
de dames precies 3 kwartier om op 
te warmen voordat ze zich gingen 
storten op de 2 kilometer vrije slag 
damesjeugd en senioren. Ook deze 
afstand werd goed volbracht, Lau-
ra legde beslag op de negende plek 
en Margreet op de elfde. En toen zat 
het erop, de laatste kilometer voor 
het klassement was volbracht. En 
toen begon het lange wachten, want 
traditie getrouw worden bij de laat-
ste wedstrijd de klassement medail-
les uitgereikt en de Oceanezen had-
den er toch een aantal in de wacht 

gesleept. Door de rommelige uitrei-
king besloot de organisatie rond de 
klok van 18.00 uur om de masters 
hun medailles maar te laten opha-
len bij de medaille tafel. Zo jammer, 
zwem je een heel seizoen prachti-
ge tijden, is er geen podium of foto-
momentje beschikbaar. 

De Eindstanden van de Oceanus 
zwemmers: Arjan Bellaart: Eerste 
bij de Masters 40+ en de bronzen 
prestatie medaille en twaalfde bij 
het 30 kilometer klassement. An-
nette de Visser: Derde bij de Mas-
ters 40+ en 25e bij het 30 kilome-
ter klassement (Annette heeft daar 
maar 14,5 kilometer voor kunnen 
afleggen). Laura Staal: Eerste bij de 
Masters 45+ en de zilveren presta-
tie medaille; 14e bij het 30 kilometer 
klassement. Margreet vd Pol: Vier-
de bij het Masters 45+ klassement ; 
19e bij het 30 kilometer klassement 
(Margreet werd helaas net als verle-
den jaar bij de allerlaatste wedstrijd 
van het podium 45+ afgezwom-
men). Suzanne Brons: 50e plaats bij 
de damesjeugd ( in totaal 6 kilome-
ter gezwommen). Vincent Moolhuij-
sen: 40e plaats bij de herenjeugd ( 
in totaal 3,5 kilometer gezwommen). 
Bij de Minioren 5 heeft Amber Bel-
laart zich laten zien en Nina Bel-
laart verdedigde de Oceanus eer bij 
de Minioren 2 klasse. Het zit erop, 
bijna 3 maanden lang is er gestre-
den om de medailles en het eind-
resultaat mag er zijn. Op naar vol-
gend seizoen!



Aalsmeer - Wedstrijden tussen de 
mannen van FIQAS Aalsmeer en die 
van Eurotech/Bevo zijn altijd span-
nend. Dat was zaterdag 15 septem-
ber niet anders bij de uitwedstrijd in 
Panningen. FIQAS Aalsmeer begon 
sterk aan de wedstrijd en nam al 
snel een voorsprong van twee doel-
punten: 2-4 en even later 4-6. Voor-
al Wai Wong was goed op schot en 
nauwelijks af te stoppen door de 
Limburgse dekking (hij zou uitein-
delijk topscorer worden met12 tref-
fers). Toch weet Bevo de stand weer 
gelijk te trekken (6-6) en neemt 
daarna ook de leiding over: 8-7 en 
even later zelfs 9-7 (mede omdat FI-
QAS Aalsmeer en strafworp mist). 
Maar de mannen knokken zich te-
rug in de wedstrijd: 10-11, al wordt 
het op slag van rust toch weer gelijk: 
11-11. Ook in de tweede helft kreeg 
het publiek een gelijk op gaande 
strijd te zien, met toch steeds de 
Aalsmeerders aan de goede kant 
van de score: 14-16. 
Maar na een klein kwartier werd 
het opnieuw gelijk: 17-17. Het bleef 
spannend en met nog tien minu-
ten te gaan kon het nog steeds al-
le kanten op. Nu kwam Bevo op 
voorsprong: 21-20 en zat het de 
Aalsmeerders even niet mee. Ze 
kregen te maken met een tijdstraf. 
Daar profiteerde de thuisploeg op-
timaal van (23-21) en dat gaven ze 
in de resteren minuten niet meer uit 
handen. Het werd uiteindelijk nog 
26-23 en zo kon Bevo de ongesla-
gen status en de koppositie hand-
haven. FIQAS Aalsmeer staat zes-
de en krijgt vanavond, donderdag 
20 september, Volendam op bezoek. 
De wedstrijd begint om 20.00 uur in 
De Bloemhof aan de Hornweg. 

Super Cup 
Traditiegetrouw spelen de lands-
kampioen en de bekerwinnaar te-
gen elkaar om de Super Cup. Omdat 
Kras/Volendam beide prijzen won, 
strijden ze nu tegen verliezend be-
kerfinalist FIQAS Aalsmeer. De wed-
strijd wordt gespeeld op zaterdag 29 
september in het Topsportcentrum 
in Almere en begint om 16.00 uur. 
Kaarten zijn al te bestellen via www.
handbal.nl. 

Verlies Dames  
De dames van FIQAS Aalsmeer 
moesten zaterdag 15 september 
naar Kwintsheul voor een ontmoe-
ting met het tot dan toe nog onge-
slagen Quintus. De Aalsmeerse da-
mes konden in eerste instantie nog 
wel bijblijven (8-7), maar kregen 
vooral in het tweede deel van de 
eerste helft veel doelpunten tegen 
en keken bij rust dan ook al tegen 
een 16-10 achterstand aan. Na de 
pauze knokte de ploeg van trainer/

coach Ruud v.d. Broeck voor wat ze 
waard was en kon er in ieder geval 
wel voor zorgen dat het verschil niet 
veel verder opliep. Na afloop was 
v.d. Broeck dan ook vooral te spre-
ken over de vechtlust van zijn team: 
“In de tweede helft hebben we hard 
gewerkt. We liepen uiteindelijk wel-
iswaar op ons tandvlees, maar de 
marge van zes doelpunten kon-
den we in tact houden. Die tweede 
helft hebben de dan ook maar met 
14-13 verloren, dus helemaal onte-
vreden ben ik dus niet”. De komen-
de weken spelen de dames van FI-
QAS Aalsmeer niet. De competitie 
ligt even stil in verband met de Su-
per Cup en een stage van het Ne-
derlands Damesteam. De eerstvol-
gende (thuis)wedstrijd is op dins-
dag 9 oktober.

Monsterzege D2 FIQAS 
Op zondag 16 september moesten 
de jongens D2 van FIQAS Aalsmeer 
om 11.15 uur spelen in Blaricum te-
gen SDS ’99. Lesley, Cody, Mike, 
Collin, Jort, Jelle en Wessel moesten 
deze wedstrijd zonder wissel spe-
len, maar het was mooi weer en ze 
hadden er zin in. En hoe! De rust-
stand was 14–0 voor de D2. FIQAS 
Aalsmeer uiteindelijk tot 24 doel-
punten. Maar met 24-2 als eind-
stand wordt het nu wel eens tijd 
voor een sterkere tegenstander. 
Coach Leoni vond dat er toch iets 
gevierd mocht worden en verraste 
de jongens. Volgende week gaan de 
jongens naar Vianen, waar ze hun 
koppositie moeten verdedigen.
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BV De Pomp 
daagt u uit
Aalsmeer - Maandag 17 septem-
ber startte het nieuwe speelseizoen 
van BV de Pomp weer met klaver-
jassen, hartenjagen en sjoelen. Daar 
zijn zes winnaars uit voortgekomen, 
die inwoners uitdagen om op maan-
dag 15 oktober revanche te komen 
nemen. Het klaverjassen lever-
de Andrea Zekveld als winnaar op 
met 5152 punten en de poedelprijs 
is uitgereikt aan Krijna Verhoef met 
4422 punten. Er kon ook gesjoeld 
worden en Ali Hoving werd winnaar 
hiervan met 523 punten. Een mooie 
poedelprijs is gewonnen door Janou 
Meijer met 505 punten. Het harten-
jagen had als winnaar Margriet de 
Vries met 173 punten en de poedel-
prijs ging naar Caroline Ramp met 
224 punten. Na een prachtige ver-
loting met vele prijzen gingen de 
spelers tevreden na een gezellige 
avond huiswaarts! 

Vier nieuwe teams bij 
ZABO Zaalvoetbal
Aalsmeer - De ZABO Aalsmeer 
(opgericht in 1976) gaat zaterdag 
22 september aanstaande van start 
met het 37e zaalvoetbalseizoen. Ten 
opzichte van vorig jaar verschijnen 
er maar liefst vier nieuwe teams bij 
de aanvang van de competitie. De 
nieuwe deelnemers heten: Odido, 
Polish Shooter, Pottenshop.nl en FC 
East Europe. Verder wordt het fusie-
team LEMO/Piller ontbonden. Beide 
sponsoren, Leo Moolhuijsen en Ri-
chard Piller gaan weer met een ei-
gen team deelnemen aan de ZABO 
met dezelfde namen als voorheen: 
LEMO en Piller Sport. De volgende 
ploegen hebben afgezien van ver-
dere deelname aan de plaatselijke 
competitie: Schijf Grondboringen, 
Sportcafé de Midi’s, HV-BV, FC Rij-

senhout en Bruin Café Bonaire. De 
eerste speelronde vindt plaats in 
sporthal de Bloemhof aan de Horn-
weg. Publiek is van harte welkom en 
de toegang tot de tribunes van de 
sportzaal is gratis. 

Het openingsprogramma van het 
seizoen 2012/2013 ziet er als volgt 
uit: om 18.35 uur begint FC East Eu-
rope aan de wedstrijd tegen LE-
MO Gaat Los. Om 19.20 uur treedt 
Choekie’s Hairsalon aan tegen Pil-
ler Sport. Vervolgens is er om 20.05 
uur de aftrap van LEMO tegen Ac-
con/AVM. Om 20.50 uur speelt Pot-
tenshop.nl tegen Amsec Beveiliging 
en om 21.35 uur tenslotte is er als 
afsluiter de zaalvoetbalpartij tussen 
Polish Shooter en Odido. 

Waterpolocompetitie
Verlies Oceanus-meisjes O15
Aalsmeer - Op 15 september is de 
waterpolocompetitie begonnen voor 
meisjes onder de 15 jaar. Oceanus 
speelt voor het eerst met een meis-
jesteam O15. De meisjes zijn ge-
deeltelijk ervaren speelsters uit de 
verschillende teams van Oceanus, 
maar een aantal spelen voor het 
eerst waterpolo. De eerste wedstrijd 
werd gespeeld in het zwembad van 
IJmuiden tegen VZV. Tijdens het 
eerste partje was het meteen span-
nend. De twee teams waren aan el-
kaar gewaagd. 

Al heel snel in de wedstrijd scoor-
de Sofie van de Ven. Oceanus had 
veel bal bezit. Noortje van de Meer 
en Marjolein Hoogenboom schoten 
ook beiden op het doel, maar mis-
te net. Vlak voor het fluitsignaal, dat 
het eerste partje beëindigde, schoot 
Sofie nogmaals op het doel en met 
succes. Het partje werd afgesloten 
met 2-0. Na één minuut pauze ging 
de wedstrijd verder. De tegenpar-
tij zette in op aanvallen en dat was 
duidelijk te zien. Keepster Myrthe 
van Vierzen kreeg het opeens heel 
druk voor haar doel en na een moe-
dige strijd van Oceanus voor het 
doel waarbij twee speelsters, Fa-
biënne Vork en Annebel Hendrix, 
een p’tje opliepen, werd het tweede 
partje afgesloten met 2-1. Het der-

de partje was nauwelijks van start 
en VZV scoorde weer een doelpunt: 
2-2. De meiden lieten zich niet ont-
moedigen. Marleen Verwaal en Jas-
mijn Buck belemmerden een aantal 
kansen voor VZV om op het doel te 
gooien. Opnieuw scoorde Sofie van 
de Ven: 3-2. 
De nieuwe speelsters, waaronder 
Cheryl Zethof, Nina van Mastwijk 
en Sanne van der Genugten, de-
den hun uiterste best om het spel 
tot een goed einde te brengen. Het 
partje eindigde door een doelpunt 
van Noortje van der Meer met 5-4. 
In het vierde partje van de wed-
strijd bleek VZV toch net een iets 
langere adem te hebben. Fabiënne 
Vork moest het spel verlaten omdat 
zij drie p’tjes had. Voor haar kwam 
Marjolein Hoogenboom terug in het 
spel, maar helaas konden de speel-
sters het spel niet aan hun kant 
houden. De tegenpartij scoorde nog 
twee keer en hiermee sloot de eer-
ste wedstrijd van de competitie af 
met 5-6 voor VZV. Ondanks de ne-
derlaag was er een tevreden stem-
ming over het gespeelde spel en de 
inzet van de nieuwe speelsters. Za-
terdag speelt het team opnieuw een 
wedstrijd, dan in de Waterlelie in 
Aalsmeer. Hopelijk is dan ook Tess 
Pagano Mirani aanwezig, zodat het 
team compleet is. 

Sterke start schakers 
SCA 1 met gelijkspel 
Aalsmeer - Het eerste team van 
Schaakclub Aalsmeer is het nieuwe 
seizoen in de promotieklasse van de 
Noorhollandse Schaakbond goed 
gestart. Het sterke team van Heer-
hugowaard wisten de Aalsmeer-
se heren op gelijkspel te houden. 
Een meevaller, want vorig jaar ver-
loor SCA nog ruim van de mannen 
uit Noord Holland en ook op papier 
waren de bezoekers duidelijk ster-
ker. Aanvankelijk zag het er dan ook 
helemaal niet zo goed uit voor SCA. 
Willem Hensbergen kon niet op-
boxen tegen Grootmeester Harmen 
Jonkman en ook Vincent Jongkind 
verloor. Het leek een zware middag 
te worden voor de Aalsmeerders. 
Kopman Rik Könst won echter op 
fraaie wijze en Elham Wasei wist een 
slechte positie volledig om te draai-
en en alsnog te winnen. De spec-
taculairste partij kwam van Huup 

Joosten: al vroeg in de partij offer-
de hij een stuk voor aanval op de 
zwarte koning. Mening toeschou-
wer twijvelde of Huup voldoende 
compensatie had voor het geoffer-
de stuk, maar Huup bleef stug aan-
vallen en wist zo het betere van het 
spel te krijgen. In een gunstig eind-
spel gaf Huup geen kans meer weg 
en bracht zo de tussenstand op 3-2! 
Omdat Peter Buis en Piet Geertsema 
allebei in zwaar weer terecht waren 
gekomen kwam alle druk op Theo 
Hendriks, de nieuwe aanwinst voor 
het eerste team van SCA. In een 
moeilijk eindspel had Theo welis-
waar een paard meer, maar was het 
zeer lastig doorkomen. Toen Piet en 
Peter inderdaad het hoofd moesten 
buigen, lukte het Theo echter om te 
winnen en zo het gelijkspel veilig 
te stellen. Een goed begin van het 
nieuwe seizoen voor SCA 1. 

Nieuw dartseizoen van start
Chris overwint bij Poel’s Eye
Kudelstaart – Afgelopen vrijdag 
is in het Dorpshuis alweer het elf-
de seizoen van Poel’s Eye van start 
gegaan. In totaal wisten 39 oud- en 
jong bekende darters hun weg naar 
het Dorpshuis te vinden. Ten opzich-
te van vorig seizoen zijn er aan re-
glement en speelschema’s geen 
nieuwe aanpassingen gedaan. Wel 
is begonnen met nieuwe gemoder-
niseerde apparatuur ter verbetering 
van beeld en geluid. Werden voor-
heen partijen alleen via de wedstrijd 
tafel omgeroepen zonder zicht op 
eventueel volgende tegenstanders, 
is er nu op een groot scherm te 
zien hoe de speelschema’s lopen en 
waar een ieder zich in de rondes be-
vind. Ook kon iedereen het nieuwe 
seizoen weer van start op vernieuw-
de borden. Tegen de klok van acht is 
gestart met de poule fase waarvan 
de uiteindelijke nummers één en 
twee terecht komen in de A-ronde 
en de nummers drie en vier in de B-
ronde. Hierna volgt er in zowel de A- 
als B-ronde een vervolg partij die de 
onderscheid maakt bij winst in de 
A- of B-winnaarronde te komen, en 
bij verlies in de A- of B verliezerron-
de. Na deze partijen volgt de knock-
out fase. In de kwartfinales van de 
A-winnaarronde won Albert Geleijn 
van Rene Kruit, Chris Brouwer van 
Arnold Sluijs, Ilona Bak van Ramond 
v/d Weijden en Erik Jan Geel Kerken 
van Joost Remmerswaal. In de halve 

finales won Chris Brouwer van Al-
bert Gelijn waar Ilona Bak dit deed 
tegen Erik Jan. Na een spannende 
finale is het uiteindelijk Chris die Ilo-
na afstopt en zo is hij de eerste gro-
te winnaar van het nieuwe seizoen. 
De uitslagen van de overige drie 
ronde zijn te lezen op www.poel-
seye.nl. 

De eerstvolgende speelavond is vol-
gende week vrijdag op 28 septem-
ber. Poel’s Eye is geen besloten club, 
dus iedereen van vijftien jaar en ou-
der is welkom om deel te nemen. In-
schrijven kan tot 19.45 uur. Deelne-
men kost vier euro per persoon. 

Chris Brouwer won van Ilona Bak.

Oradi/Omnia sterk van start 
in volleybalcompetitie
Aalsmeer - Maandag 16 september 
is de volleybalcompetitie weer van 
start gegaan. Oradi/Omnia komt uit 
in de Nevobo regio west. Voor de-
ze competitie hebben 6 teams zich 
ingeschreven: Twee heren-, één da-
mes-, en drie jeugdteams. Het He-
ren 1 van Oradi/Omnia komt uit in 
de tweede klasse. De verwachting is 
dat het team net als vorig jaar weer 
mee gaat doen om de titelstrijd en 
in de top 3 van het klassement zal 
eindigen. Maandag moest het team 
uitspelen tegen het Heren 1 team 
Van Nispen uit Noordwijkerhout. 
In sporthal de Schelft werd de te-
genstander vrij makkelijk opzij ge-
zet en kon direct een 4-0 overwin-
ning in sets geboekt worden. Een 
mooie start van de competitie. In de 
Bloemhof speelden het Dames 1 en 
het Heren 2 team hun eerste wed-
strijd van het seizoen. Het Heren 2 
team komt uit in de derde klasse 
en is een erg jong team. Zij moes-
ten het opnemen tegen de gelou-
terde mannen van Atalanta uit Vin-
keveen. Het werd een boeiend duel 
waarbij de eerste twee sets werden 

binnengesleept door Oradi/Omnia 
met 25-23 en 25-20. In de derde set 
was Oradi/Omnia compleet de weg 
kwijt. Het verloor met maar liefst 
3-25. Een drama! Ook de vierde set 
ging verloren met 17-25, waardoor 
er een vijfde en beslissende set aan 
te pas moest komen. Helaas trok 
Atalanta toch aan het kortste eind: 
10-15. Oradi/Omnia Dames 1 trof 
als eerste tegenstander de dames 
van SAS’70 uit Uithoorn. Door het 
vertrek van een aantal speelsters 
is het damesteam van Oradi/Om-
nia ten opzichte van vorig jaar be-
hoorlijk gewijzigd. Gelukkig staat er 
door nieuwe aanwas weer een team 
dat met veel enthousiasme, plezier 
en vechtlust de competitie met an-
dere teams aan zal gaan. SAS’70 
heeft dit aan den lijve kunnen erva-
ren. Ondanks het feit dat de Oradi/
Omnia dames nog niet goed op el-
kaar zijn ingespeeld en automatis-
men ontbreken, wisten zij met de 
nodige bravoure de winst naar zich 
toe te slepen. Alle sets werden ge-
wonnen met 25-13, 25-19, 25-21 en 
25-17. Een prima prestatie!

Handbal eredivisie heren
Aalsmeer verliest duel

Hockeycompetitie
Eerste overwinning Dames1
De Kwakel - Na het verlies vori-
ge week tegen Reigers dames 1 (1-
0), waar het team wat zenuwachtig 
van start ging, trainden de hockey-
dames van Qui Vive afgelopen week 
gericht op het systeem en de straf-
corner. Dit werd in de eerste helft in 
de wedstrijd zondag tegen Xenios 
direct in de praktijk gebracht door 
Barbara Schmidt die 1-0 binnen 
sloeg. Xenios dames 1 liet het hier 
niet bij zitten en zorgde ervoor dat 
nog voor het eind van de eerste helft 
1-2 op het score bord verscheen. In 
de rust zette coach Sven Helwes de 
Qui Vive dames weer op het goede 
spoor. Dit resulteerde in een aanval 
die door Maren Schaatsbergen met 
een backhandslag werd afgerond. 
Xenios antwoordde daarop met een 
velddoelpunt. De Qui Vive dames 
kwamen terug met een strafcorner 
die rustig werd uitgespeeld en door 
Sophie Tijssen binnen werd geflatst. 
Na een afgekeurd doelpunt, waarbij 
een Qui Vive speelster de bal hoog 
in het doel had gevolleyd, gingen 
de Qui Vive dames volop door met 
opbouwen waarbij Tjarda Schrama 
een belangrijke rol speelde. Er werd 
wederom een stafcorner gehaald en 
Sarah de Vos wist de rebound suc-
cesvol in te slaan. 

Het eerste dames elftal van Qui Vive 
is een jong team, speelt in de twee-
de klasse en wordt dit jaar begeleid 
door een nieuwe coach Sven Hel-
wes, assistent coach Bas van Stave-

ren en looptrainers Remco en Axel 
Vos. Ze maken elke week behoorlijk 
stappen vooruit. Deze week werd 
dat beloond met een 4-3 overwin-
ning. De belangstelling van het toe-
gestroomde publiek en de betrok-
ken jeugd wordt door de Qui Vive 
dames zeer gewaardeerd. Volgen-
de week zondag staat Kraaien da-
mes 1 uit Wijde Wormer op het pro-
gramma. Qui Vive is een regiona-
le hockeyclub in Uithoorn/De Kwa-
kel. Het eerste damesteam bestaat 
vooral uit dames afkomstig uit Uit-
hoorn, Mijdrecht en Aalsmeer en 
Kudelstaart.

Sjoelcompetitie in Reede
Rijsenhout – Op donderdag 27 
september gaat er weer gesjoeld 
worden in dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat. Om 20.00 uur ne-
men de leden van de Sjoelclub 
plaats achter de bakken. Wie zin 
heeft om mee te komen sjoelen, is 
van harte welkom. 
Er wordt in verschillende klassen 
gespeeld. Het sjoelen op 13 sep-
tember is in de hoofdklasse gewon-
nen door Jan Joore met 1904 pun-

ten, gevolgd door Dirkjan Baardse 
met 1884 punten. In de klasse A be-
haalde Heiltje Baas de hoogste eer 
met 1709 punten, op twee Arnold 
van de Linden met 1673 punten. In 
klasse B ging de winst naar Alie van 
Tol met 1576 punten, gevolgd door 
Wil Schimmel met 1535 punten. In 
de klasse C tot slot bleek Rina Ko-
rewinder de beste sjoeler met 1491 
punten, gevolgd door Rie Kant met 
1470 punten.

OVAK bedankt stoppend 
tenniscoördinator de Jong
Aalsmeer - Veel OVAK leden ten-
nissen elke dinsdagmorgen. Vanaf 
10.00 uur zijn dan een aantal bin-
nenbanen beschikbaar bij de Health 
en Sportsclub in de Hornmeer. Op 
de donderdagochtend is er ook be-
perkte ruimte om te spelen. Al vele 
jaren lang zijn dit sportieve en zeker 
ook gezellige ontmoetingsmomen-
ten. Meer dan 10 jaar heeft OVAK lid 
Jaap de Jong de coördinatie op zich 
genomen. Hij zorgde ervoor dat per 
half uur een baanindeling tot stand 
kwam, zodat de ochtend vlot verliep. 
Ook met het bestuur onderhield hij 
de contacten en tijdens de jaarver-
gaderingen berichtte hij over het 

sportieve verloop. De heer de Jong 
heeft, mede gezien zijn leeftijd, be-
sloten dat deze taak door een ander 
overgenomen zou moeten worden. 
Daartoe is OVAK tennislid Huub 
Zandvliet bereid gevonden. Namens 
het bestuur en de enthousiaste ten-
nisleden is Jaap de Jong afgelopen 
dinsdag 18 september door OVAK-
voorzitter Iman Mosselman bedankt 
voor het vele werk dat hij voor de 
tennissers heeft gedaan. Met een 
VVV bon en een flesje wijn werd de-
ze dank onderstreept. Huub Zand-
vliet werd heel veel succes toege-
wenst met zijn nieuwe coördineren-
de rol.

Dartcompetitie 
in Middelpunt
Aalsmeer - Er is weer gedart op 
dinsdag 18 september in Het Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat. He-
laas was de opkomst laag. Mogelijk 
vanwege de voetbal. Maar ondank 
dat was het heel gezellig en zijn 
goede prestaties neergezet. Hans 
Dolk bleek de beste darter, gevolgd 
door Kees Kooijman en Kees de 
Lange. Aanstaande dinsdag 25 sep-
tember staat de volgende dartavond 
op het programma. Iedereen is van-
af 20.00 uur welkom.
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Goochelen bij 
Binding Oost
Aalsmeer - Snelle trucjes en kaar-
tentrucs leren en oplossingen van 
goocheltrucs te weten komen, kun-
nen geleerd worden op woensdag 
26 september bij de Binding Oost 
op de Machineweg 12. Leerlingen 
uit groep 6, 7 en 8 die tijd hebben 
van 13.15 tot 15.15 uur zijn welkom 
om nader kennis te maken met goo-
chelen. Deelnemen kost 2,50 euro. 
Opgeven kan door te mailen naar 
eveline@debinding.nl. Ook kunnen 
jongens en meiden zich alvast op-
geven voor de filmmiddag op 2 ok-
tober van 12.15 tot 15.15 uur. Deel-
name kost 3,50 euro en dit bedrag is 
inclusief een lekkere tosti.

Talentenjacht ‘Auditie, 
Auditie’ in poppentheater
Amstelveen - Shary-An en Jacky 
strijden tegen elkaar in de finale van 
een spannende talentenjachtshow 
waar alleen live mag worden ge-
zongen. Jurylid Stacy Star is streng, 
maar de meiden zingen de sterren 
van de hemel. Bekende nummers 
uit binnen- en buitenland die het 
publiek lekker mee kan zingen. On-
derdeel van de show is een muziek-
quiz waar het publiek aan mee kan 
doen. Wie gaat er winnen en hoe 
goed is jurylid Stacy Star nu zelf? 

Als je zin hebt in een vrolijke mu-
zikale middag vol lekkere muziek, 
kom dan op zondag 23 september 
om 14.30 uur naar de voorstelling 
‘Auditie, Auditie’ van Studio Starma-
ker in het Amstelveens poppenthe-
ater. Geschikt voor iedereen vanaf 6 
jaar. De toegangsprijs is 8 euro per 
persoon. Telefonisch reserveren kan 
op vrijdag, zaterdag en zondag van 
10.00 tot 14.00 uur via 020-6450439 
of via www.amstelveenspoppenthe-
ater.nl.

Open dag Hockeyclub Qui Vive
De Kwakel - Zondag 23 september 
van 10.45 tot 14.00 uur organiseert 
hockeyvereniging Qui Vive een ken-
nismakingsdag voor nieuwe leden. 
Jongens en meisjes vanaf 4 jaar kun-
nen spelenderwijs kennis maken met 
de hockeysport. Onder leiding van er-
varen trainers en begeleiders worden 
er spelletjes gespeeld waarbij de eer-
ste beginselen van het hockey wor-
den uitgelegd en geoefend. Er wordt 
ook een partijtje gespeeld met een 
echte keeper. Verder kunnen de kin-
deren een broodje knakworst eten, li-
monade drinken en kijken naar een 
echte wedstrijd van dames 1. Voor dit 
evenement kunnen de kinderen een 
hockeystick van de club lenen. Kin-
deren van 4 en 5 jaar kunnen bij Qui 
Vive hockeyen. Stokstaartjes worden 
ze genoemd. In een programma van 8 
trainingen wordt gewerkt aan de ont-
wikkeling van balmotoriek en spelen-
derwijs worden de basisvaardighe-
den van het hockey bijgebracht. Dit 
programma biedt de vereniging jaar-
lijks in het voorjaar en in het najaar 
aan. Tijdens de open dag zijn veel 
vrijwilligers aanwezig die alles kun-
nen vertellen over onder andere lid 
worden, de contributie, het trainings-

programma, het tenue en de spelre-
gels. Wie zich als nieuw lid inschrijft 
tijdens de open dag, hoeft geen in-
schrijfgeld te betalen. Het adres van 
Qui Vive is Vuurlijn 30 in De Kwakel. 
Telefoon: 0297-562274. Voor meer in-
formatie: www.quivive.nl.

Oceanus talentjens op 
Speedo Talentendag 2012
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
is een groep jonge talentjes van 
zwemvereniging Oceanus, samen 
met hun ouders, naar de Speedo Ta-
lentendag van de KNZB in Arnhem 
geweest. Elk jaar organiseert de 
KNZB een talentendag voor zwem-
mers in de leeftijdsgroep van 6 tot 
13 jaar (Speedo groep). Op basis 
van de zwemprestaties van het vo-
rige zwemseizoen mochten in el-
ke leeftijdscategorie de dertig snel-
ste zwemmers naar Arnhem komen. 
Van Oceanus waren Amber Celie, 
Jane Sommeling, Emma van Zan-
ten en de broers Dennis en Tho-
mas Weening uitgenodigd. De dag 
begon vroeg met een ontvangst op 
het CIOS-complex in Arnhem. De 
zwemmers werden in hun leeftijds-
groepen ingedeeld en waren her-
kenbaar aan de kleur van hun t-
shirt. 
Na een welkomstwoord door Sy-
brecht Lensink. kreeg de Olympi-
sche zwemmer Nick Driebergen het 
woord om over zijn zwemcarrière 

en zijn prestaties op de Olympische 
spelen te praten. De zwemmers 
stelden vele gerichte vragen en wa-
ren zeer onder de indruk van het 
feit dat Nick 20 boterhammen per 
dag eet tijdens zijn trainingsperio-
de. Voor de ouders en trainers was 
er een programma met lezingen op-
gesteld door de KNZB met als on-
derwerpen: Trainingsopbouw, bege-
leiding, combinatie school/sport en 
voeding. Ook de topzwemmers Len-
nart Stekelenburg en Joost Reijns 
gaven lezingen. Er werden ook hier 
door de kinderen veel vragen ge-
steld over hun trainingen, opleiding, 
maar ook: “Heeft u een six-pack?”. 
De kinderen kregen ook nog diver-
se spelvormen in de sporthal en na-
tuurlijk een zwemclinic van deze 
zwemtoppers. De hele dag maakte 
veel indruk op de jonge zwemmers, 
die al weer enige weken hard aan 
het trainen zijn in voorbereiding op 
het nieuwe seizoen. Ook voor de ou-
ders en trainers was het een nuttige 
en leerzame dag.

Aalsmeer - Tijdens de kunstroute was de tuin van Het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat omgetoverd tot een openlucht-atelier. Twintig kinderen maakten 
daar een mobiele vogel. Beeldend kunstenaar Wim Vaarzon Morel (zie foto) 
besprak de resultaten van de workshop met de deelnemers en gaf een uitleg 
bij zijn paardenschilderijen.

Openlucht-atelier voor kids

 Het ouderwetse knutselen is weer terug! Kinderen en grootouders werken sa-
men aan mobiele kunstewerken.

Vroeg naar de stembus…
Aalsmeer - Op woensdag 12 sep-
tember brachten de kinderen van 
buitenschoolse opvang Lievepop 
een bezoekje aan het stembureau. 

Tijdens de lunch werd er al gespro-
ken over welke partijen er zijn en 
wie daar de lijsttrekker van is. Vanaf 
hoe oud mag je stemmen? Wat moet 
je meenemen? Waar staan de partij-

en voor? En waarom stemmen? Na 
de lunch zijn de jongens en meiden 
en de leidsters naar het stembureau 
gegaan. De heren en dame van het 
stembureau namen ruim de tijd om 
de kinderen uit te leggen wat het 
stemmen precies inhield en hoe dit 
in zijn werk gaat. De kinderen kre-
gen een stemlijst en ze mochten in 
het stemhokje kijken.

Start op woensdag 26 september
Kinderschilder atelier met 
Annefie bij de Werkschuit
Aalsmeer - Al jarenlang is do-
cente Annefie van Itterzon verbon-
den aan de KCA-Kinderkunstzolder 
en aan de Werkschuit in Aalsmeer. 
Op een speelse en leerzame manier 
geeft zij les in tekenen en schilde-
ren aan kinderen van 6 tot 12 jaar. In 
het grote lokaal van de Werkschuit 
in de Baccarastraat maken kinde-
ren voorstudies in pen en inkt en le-
ren ze ook op een groter vlak aan 
een ezel met verf te werken. Aan het 
begin van iedere les wordt het ge-
kozen thema aan de hand van een 

kunstwerk besproken waardoor de 
kinderen ook leren kijken naar be-
roemde schilderijen uit de kunst-
geschiedenis. Aan het einde van de 
tien lessen nemen de kinderen een 
map met mooie werken mee naar 
huis. 
Hou je van tekenen en van kleuren? 
Schrijf je dan in voor de cursus die 
woensdag 26 september om 15.30 
uur van start gaat en tot 17.00 uur 
duurt. Opgeven bij de Werkschuit 
via 0297-340150 of bij Annefie: 06-
42197027.

Geslaagde actie jeugdwerk: 
Nacht zonder Dak 
Rijsenhout - Op zaterdag 15 sep-
tember hebben jeugdwerkers van 
de Ontmoetingskerk de Nacht zon-
der Dak georganiseerd. Dit is een 
actie van stichting Tear waarbij je 
één nacht buiten met een groep 
doorbrengt in een zelfgemaakt krot-
je van plastic en kartonnen do-
zen. Voor deze nacht hebben ruim 
35 jongeren en iets oudere jonge-
ren meegedaan. De opbrengst van 
Nacht zonder Dak gaat naar straat-
jongeren projecten van Tear in Bo-
livia, Cambodja en Kenia. Zij pro-
beren vooral meisjes van de straat 
te halen.Door deze actie ervaar je 
op een creatieve en actieve ma-
nier hoe het is om straatjongere te 
zijn; buiten overnachten, koude te-
nen, vroeg wakker en herrie om je 

heen. Straatjongeren hebben vaak 
geen andere keus. De deelnemers 
zijn gesponsord door familie, vrien-
den en de kerk. Jongeren ontdek-
ten dat zij verschil hebben gemaakt 
door deelname. De straatjongeren 
verdienen hoop op een nieuwe toe-
komst. Zaterdagavond was er gele-
genheid om een kijkje te nemen in 
de krottenwijk. Alle deelnemers pro-
beerden iets te verkopen zoals boe-
ken, taartjes, plantjes, glaasjes wijn 
en trampoline springen. Ook is het 
sponsorbedrag van ruim 1.800 eu-
ro overhandigd aan stichting Tear. 
De betrokkenheid van de gemeen-
te was enorm en de jeugdwerkers 
hadden nooit verwacht dat het zo’n 
grote en geslaagde actie zou wor-
den.

Oktober is Christelijke 
Kinderboekenmaand
Aalsmeer - Van 22 september tot en 
met 31 oktober is het Christelijke Kin-
derboekenmaand. Thema van 2012 is: 
En wie ben jij? Het ontmoeten van kin-
deren uit de hele wereld in en door 
verhalen. Tijdens de actiemaand zet-
ten honderden boekhandels, bibli-
otheken en scholen christelijke kin-
derboeken in de schijnwerpers. Ook 
de christelijke boekhandel De Ichtus-
shop in de Kanaalstraat doet mee aan 
de Christelijke Kinderboekenmaand 
2012. Ter gelegenheid van de actie-
maand is in de winkel een breed sca-
la aan actiematerialen rond het thema 
te vinden. Zo zijn er drie nieuwe ac-
tieboeken verkrijgbaar tegen een spe-
ciale actieprijs. Voor de scholen ver-
schijnt een speciale werkmap met les-
suggesties en verwerkingen rond de 
verschillende aandachtspunten van 
het thema. Bij De Ichtusshop ligt ook 
weer een nieuwe actie-cd voor kinde-
ren klaar. Hierop staan nieuwe, leuke, 
vlotte liedjes met medewerking van El-

ly & Rikkert Zuiderveld, Lee Ann Ver-
meulen, Marcel & Lydia Zimmer, Kin-
derkoor de Bromvlieg en anderen. 
Speciaal voor kinderkoren en scho-
len verschijnt een backingtrack-cd 
met achtergrondmuziek, bedoeld om 
uitvoeringen of concerten te geven. 
De christelijke boekhandel verkoopt 
naast christelijke boeken en muziek 
ook ‘veilige’ leesboekjes voor kinderen 
die aan het begin van hun leescarriè-
re staan. De boekjes hebben over het 
algemeen geen specifieke christelij-
ke inhoud, dus zeer geschikt voor al-
le beginnende en gevorderde lezers. 
De medewerkers nodigen iedereen 
van harte uit om eens te komen snuf-
felen in het assortiment van De Icht-
usshop in gebouw Irene in de Kanaal-
straat. Deze christelijke boekwinkel is 
geopend op dinsdag, vrijdag en zater-
dag van 10.00 tot 16.00 uur. De kof-
fie staat voor u klaar. Kijk ook eens op 
www.ichtusshop.nl. De winst van de 
winkel gaat naar christelijke doelen.
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Locoburgemeester bij opening 
oktober kindercultuurmaand 
Aalsmeer - Gertjan van der Hoe-
ven heeft gisterochtend, woensdag 
19 september, als locoburgemeester 
samen met de leerlingen van groep 
zes van basisschool De Wegwijzer 
de oktober kindercultuurmaand ge-
opend. Er werd een culturele quiz 
gehouden, gebaseerd op het pro-
gramma ‘Ren je Rot’. Ook werd de 
leerlingen de tijd gegeven om vra-
gen te stellen aan de wethou-
der. Oktober kindercultuurmaand 
wordt voor de derde maal georga-
niseerd door K&C expertisecentrum 

kunst en cultuur uit Drenthe in sa-
menwerking met cultuurcompagnie 
in Noord-Holland. In de regio Am-
stelland en Meerlanden en Gooi en 
Vechtstreek worden tal van gratis 
activiteiten georganiseerd. 

De activiteiten zijn gratis voor de 
kinderen, (groot)ouders betalen 
meestal wel entree. Meer informatie 
over de activiteiten op www.kinder-
maand.nl. Er worden ook gratis in-
formatieboekjes met de activiteiten 
uitgedeeld op de scholen.

‘In welk land hangt de Mona Lisa?’ Dit was een van de vragen die voorbij 
kwamen in het ‘Ren je Rot spel’, gisterenmorgen op basisschool de Wegwij-
zer. De quizmaster was niemand minder dan loco-burgemeester, Gertjan van 
der Hoeven. De leerlingen van groep zes hadden echt lol in het spel, waarbij 
je snel naar vak A, B of C moest rennen, het juiste antwoord op de quizvraag. 
Het spel werd georganiseerd in het kader van Oktobermaand Kindermaand.

Jeugdclub ’t Gilde Kudelstaart
’t Gilde houdt open dag 
en kleurwedstrijd
Kudelstaart - Het nieuwe schooljaar 
is weer volop begonnen en zo ook het 
nieuwe seizoen bij Jeugdclub ’t Gil-
de. Een gezellig club voor jongens en 
meisjes vanaf groep 2 tot en met het 
voortgezet onderwijs. Elke avond en 
middag is er wel iets leuks te beleven 
bij ’t Gilde, variërend van leuke knut-
sel activiteiten, gezellige spelletjes of 
een spetterende disco avond! De club-
avonden zijn ingedeeld op leeftijds-
groepen, dus je leert er ook nog leu-
ke nieuwe vriendjes en vriendinnetjes 
kennen. Zaterdag 29 september orga-
niseert het Gilde een open dag zodat 
kennis gemaakt kan worden met al-
le leuke activiteiten en club avonden 
die wekelijks worden georganiseerd! 
De open dag start om 14.00 uur, is 
tot 16.30 uur en tijdens deze gezelli-
ge middag zijn er tal van leuke knut-

sel- en spelactiviteiten voor zowel jon-
gens en meiden. 

Kleurwedstrijd
Tijdens de open dag wordt ook de win-
naar bekend gemaakt van de Kleur-
wedstrijd! Vanaf 17 september kunnen 
kleurplaten opgehaald worden in AH 
Kudelstaart. Kleur, verf, beplak deze 
op een leuke creatieve manier en lever 
deze in tijdens de open dag. Dit kan 
tot 14.30 uur. Om 15.00 uur wordt de 
winnaar bekend gemaakt. Eerder in-
leveren mag ook! Dat kan tijdens één 
van de clubavonden. De clubavon-
den zijn van 18.30 tot 20.00 uur en op 
woensdagmiddag van 13.30 tot 15.00 
uur in de Graaf Willemlaan 3, ingang 
Proosdijstraat. Meer informatie? Kijk 
op www.jeugdclubgilde.nl of mail naar 
info@jeugdclubgilde.nl.

Sportvereniging Omnia 2000
ZumbAtomic bij SV Omnia
Aalsmeer - Wegens succes wordt 
weer een nieuwe cursus ZumbA-
tomic voor jonge meiden en jon-
gens georganiseerd door SV Om-
nia 2000. Weg met de i-pad en te-
levisie, kom lekker swingen en uit 
je dak gaan tijdens de ZumbAtomic 
les. ZumbAtomic is super swingend 
bewegen waarbij de cursisten sha-
ken, wiggle en giggle en vele ande-
re moves maken op muziek van de 
Top40. De kids dansen en trainen 

tegelijk waarbij de conditie op een 
speelse manier verbeterd en dit al-
lemaal met een grote ‘smile’ op hun 
gezicht. De cursus onder leiding van 
Veronique Cornelissen is bedoeld 
voor jongens en meiden van 8 tot en 
met 13 jaar en gaat, bij voldoende 
aanmeldingen, van start op vrijdag 
12 oktober van 16.00 tot 16.00 uur 
in de Can Dance studio in Aalsmeer. 
Aanmelden kan alleen digitaal via 
de website www.svomnia.nl. 

Heropening speeltuintje en 
schoolplein Graankorrel
Kudelstaart - Vrijdag 14 september 
om 9.00 uur is door wethouder Rik 
Rolleman het kleuterpleintje bij de 
basisschool de Graankorrel in Ku-
delstaart officieel heropend. In de 
middag was het de beurt aan het 
schoolplein voor de bovenbouw om 
weer in gebruik te nemen. 
Wethouder Rik Rolleman: “Het ge-
hele schoolplein is gerenoveerd. 
Eerder dit jaar zijn vanwege van-
dalisme al nieuwe hekken om het 
schoolplein geplaatst. In de eerste 
twee weken van september waren 
ook de schoolpleinen aan de beurt. 
Op het kleuterplein zijn oude speel-

toestellen verwijderd en zijn er on-
dermeer een klimtoestel met glij-
baan en een duikelrek geplaatst. 
De kinderen kunnen nu weer vei-
lig spelen op de pleinen.” Op het 
schoolplein van de bovenbouw zijn 
een schommel, een klimrek en bok-
kespringpaaltjes geplaatst. Daar-
naast is het schoolplein uitgebreid 
met een voetbalveldje. Ook de kin-
deren uit de buurt van de school 
kunnen na schooltijd gebruik van 
maken van de speeltoestellen. Het 
gehele project is samen gefinan-
cierd door de school, gemeente en 
kinderopvang.

Opa en Oma 
week bij ZieZoo 
Aalsmeer - Volgende week is het 
in kindercentrum ZieZoo weer opa 
en oma week. Van maandag 24 tot 
en met vrijdag 28 september worden 
opa’s en oma’s in de gelegenheid ge-
steld omonder het genot van een kop-
je koffie of thee een kijkje te nemen 
in het dagelijks leven van hun klein-
kinderen. Elk jaar vindt dit evenement 
plaats bij ons op het kindercentrum. 
De opa’s en oma’s kunnen dagelijks 
binnenlopen tussen 15.00 en 17.00 
uur. Voor meer informatie: eik@zie-
zoo.nl of bel naar 020-6570930.

Wethouder bij start campagne:
Scholen zijn weer begonnen!
Aalsmeer - De scholen zijn weer 
begonnen. Na de zomervakantie zijn 
veel kinderen voor het eerst in lan-
ge tijd weer lopend en op de fiets 
naar school. Het was even wennen, 
voor de kinderen én voor alle andere 
weggebruikers. Het is voor iedereen 
zaak extra alert te zijn. Wethouder 
Ad Verburg: “Verkeersveiligheid is 
heel belangrijk. Zeker voor kinderen 
die net weer naar school gaan. De 
gemeente voert hiervoor campagne, 
maar houdt ook verkeersexamen en 
training op het gebied van verkeers-
veiligheid op bijna alle scholen. De 

politie voert deze periode ook ex-
tra contoles uit op snelheid.” Sinds 
maandag 5 september hangen er 
op diverse locaties spandoeken met 
de tekst ‘De scholen zijn weer be-
gonnen’, die de weggebruikers op 
de weer naar school gaande kin-
deren attenderen. Afgelopen week 
heeft wethouder Verburg een basis-
school bezocht om de campagne te 
ondersteunen. Om 9.30 uur werden 
ballonnen opgelaten bij het scho-
lencomplex van de Mikado door de 
groepen 6 tot en met 8. De ballon die 
het verst komt wint een fiets.

Wethouder Ad Verburg bij de start van de campagne: De scholen zijn weer 
begonnen bij De Mikado in Nieuw-Oosteindede schooldirecteuren Marian-
ne Asselman, Mark van Leeuwen en Marijke Könst en Ben Reinalda van Vei-
lig Verkeer Nederland.

Open jeugdtoernooi bij TVR
Rijsenhout - Het 21e Rijsenhoutse 
open jeugdtoernooi wordt, traditie-
getrouw, weer gespeeld in de herfst-
vakantie van 20 tot en met 28 okto-
ber. Er wordt getennist in de leeftijds-
categorieën tot en met 10, 12, 14, 16, 
18 en 20 jaar in zowel de enkel, dub-
bel en/of gemengd dubbel. Inschrij-
ven mag voor maximaal twee onder-
delen of categorieën. Het belooft weer 
een week vol sportiviteit en gezellig-
heid te worden en Tennisvereniging 
Rijsenhout hoopt ook dit jaar veel kin-
deren uit de regio te mogen verwel-
komen. Zowel deelnemers als bezoe-
kers zijn van harte welkom om dage-
lijks te genieten van alle activiteiten op 
het tennispark. Voor de ouders en an-
dere fans zal er om 15.00 uur dagelijks 
de tea-time worden verzorgd. Voor de 
deelnemende jeugd staan deze week 
pannenkoeken en de dagelijkse 1 eu-

ro snack op het menu. En niet te ver-
geten de (gratis) frietjes met een ijsje 
toe! Schrijf je snel in om teleurstelling 
te verkomen. Schrijf in voor de single 
en zoek een leuke dubbelpartner voor 
de andere onderdelen. Het inschrijf-
formulier is te vinden op de websi-
te van Tennisvereniging Rijsenhout: 
www.tvrijsenhout.nl. Deze kan inge-
vuld gemaild worden naar wedstrijd-
leider Corrie Aelbers via co.aelbers@
ziggo.nl of naar Schipperskade 36, 
1435 NJ Rijsenhout. De sluitingsdatum 
is 30 september. Het inschrijfgeld be-
draagt 4,50 euro per onderdeel. Voor 
vragen en- of opmerkingen is Corrie 
Aelbers bereikbaar via 0297-323769.

Handbalcompetitie jeugd
Onverwachtse overwinning 
voor dames RKDES B1
Kudelstaart - Afgelopen zondag 
16 september stond voor de B1 da-
mes van RKDES een uitwedstrijd op 
het programma tegen de handbal-
lers van TOB B. Na enkele minuten 
spelen wist Isaura met een breakout 
de stand naar 0-1 te brengen. TOB 
liet het er niet bij zitten en bracht de 
stand 1-1 gelijk. 

De wedstrijd ging gestaag verder. 
Kansen over en weer, maar zonder 
een punt. De stand werd door Ce-
line weer wat opgekrikt naar 1-2. 
Hiervoor onderschepte ze de bal 
en werd met een breakout wense-
lijk afgesloten. Jammer genoeg gin-
gen de RKDES meiden na dertig se-
conden toch nog de rust in met een 
2-2 gelijkspel. De peptalk van de 
coaches zorgde niet voor een wijzi-
ging in het speltempo in de twee-
de helft. Met als resultaat, dat TOB 
alle ruimte had om de RKDES ver-

dediging moeiteloos uit te spelen en 
hun eerste voorsprong op het sco-
rebord zetten: 3-2. Vanaf dat mo-
ment leek het of RKDES zich kans-
loos zag, want wederom kon TOB 
scoren: 4-2. Isaura liet het er geluk-
kig niet bij zitten en wist de bal op 
de cirkel moeiteloos tussen de be-
nen van de TOB keepster te gooien: 
4-3. Een kans om te winnen was dus 
nog niet verkeken. Jennifer bracht 
ze de stand naar 4-4 met haar onge-
kende schijnbeweging waardoor de 
TOB verdediging het nakijken had. 
Een kans op een overwinning lag 
nu heel dichtbij. De wedstrijd werd 
uiteindelijk afgesloten met een 4-5 
overwinning voor RKDES B1. Met 
een prachtige draaibeweging op de 
cirkel gooide Celine de bal in het 
TOB doel. En zoals de coach na de 
wedstrijd zo diplomatiek verwoord-
de: “Ook minder mooie wedstrijden 
kunnen worden gewonnen.”

Gratis voor kinderen
Taartje maken 
bij Vooges
Aalsmeer - Zaterdag 22 september 
kunnen kinderen van 0 tot 12 jaar 
gratis een taartje maken onder des-
kundige leiding van een echte Vooges 
banketbakker. Op het Poldermeester-
plein viert AH het 125 jarig bestaan 
met een leuke markt en diverse at-
tracties. De Vooges taarten workshop 
is daar een onderdeel van. Kinderen 
kunnen tot en met vrijdag 21 septem-
ber in de winkels aangemeld wor-
den. Dus, vaders en moeders, opa`s 
en oma`s: Verras uw (klein)kind en ga 
als een speer naar de warme bakker 
van Aalsmeer en meld hem of haar 
aan. Van harte welkom!

Start Kidzzzclub in Middelpunt
Aalsmeer - In januari dit jaar is 
Kidzzzclub Aalsmeer-Oost gestart 
met het organiseren van clubmidda-
gen voor kinderen van de groepen 3 
tot en met 6 van de basisschool. In de 
zomer is een zomerstop gehouden, 
maar zaterdagmiddag 29 septem-
ber wordt de eerste Kidzzzclub van 
een nieuw seizoen gehouden. Hier-
voor mogen de kinderen hun gek-
ste (verkleed)kleren aantrekken, want 
het ‘gekke dingenspel’ gaat gespeeld 
worden. Op de Kidzzzclub Aalsmeer 
Oost worden voor de kinderen aller-
lei leuke activiteiten georganiseerd, 

zoals spelletjes, knutselwerkjes, ver-
halen uit de bijbel, toneelstukjes, zin-
gen en het is altijd heel gezelligheid. 
Dus kom er gezellig bij! De clubmid-
dagen worden gehouden op de zater-
dagen: 29 september, 27 oktober, 24 
november, 15 december, 26 januari 
en 23 februari van: 13.00 tot 15.00 uur 
in buurthuis ’t Middelpunt in de Wil-
helminastraat 55. Voor vragen of meer 
informatie kan contact opgenomen 
worden via kidzzzclubaalsmeeroost@
gmail.com of bel naar 06-45715335. 
Vooraf aanmelden is niet nodig. Deel-
name is gratis.

Handboogschieten jeugd
Brandon Vijzelaar wint 
Archery of Holland
Kudelstaart - Brandon Vijzelaar, 
een schutter bij handboogvereni-
ging Target, is de grote winnaar ge-
worden van Archery of Holland. De-
ze wedstrijden zijn een initiatief 
van de Nederlandse Handboog-
bond om de jeugd in Nederland be-
kend te maken met handboogschie-
ten. De wedstrijden waren dusda-
nig van opzet dat de schutters eerst 
4 keer 18 pijlen moesten schieten 
op een handboogvereniging waar-
van ze het best behaalde resultaat 
moesten inleveren bij de bond. Aan 
de hand van deze uitslagen volgde 
de uitnodiging voor het rayon en na 
het rayon werd er landelijk gescho-
ten. Op deze landelijke wedstrijd 
wist Brandon met zijn 18 pijlen 169 

punten te behalen (gemiddeld 9,4). 
Met deze score werd hij winnaar in 
zijn klasse en als beloning voor deze 
prestatie mag Brandon 1 dag mee-
trainen met de handboogkernploeg 
Jong Oranje op Papendal. 

Voor Brandon, die droomt van een 
olympische medaille, is dit een 
prachtige kans om eens te proe-
ven van de sfeer op Papendal waar 
menig talent omgevormd is tot top-
sporter. Archery of Holland is een 
initiatief van de Nederlandse hand-
boogbond, met als grote initiator 
Ron van der Hoff, bondscoach Kern-
ploeg Jong Oranje en Henk Gemser, 
voormalig schaatscoach van diverse 
Nederlandse afvaardigingen.

Wielrennen UWTC jeugd
Owen Geleijn op podium
Aalsmeer - Zondag 16 september 
konden de jeugdwielrenners van 
UWTC vlak bij huis een jeugdtoer-
nooi rijden. Bij de Amstel in Am-
stelveen stond het Lagerberg toer-
nooi op het programma. Bij cate-
gorie 1 reed je jonge Brit Buijs uit 
Aalsmeer naar de elfde plaats. 

Bij categorie 3 maar een klein 
deelnemersveld waar Tristan Ge-
leijn uit Rijsenhout op de vijf-
de plaats eindigde. Bij catego-
rie 4 gelijk veel strijd, Owen Ge-
leijn uit Rijsenhout ontsnapte sa-
men met thuisrijder Enzo Leijnse 
en Sten Verzijl uit Berkel en Ro-
denrijs in de tweede ronde al uit 

het peloton. Deze drie renners kre-
gen een voorsprong van 1 minuut. 
In de sprint won Enzo Leijnse voor 
Owen Geleijn. Bij categorie 5 stond 
enthousiast nieuw lid Stijn Ruijter 
uit Uithoorn aan start. Veel demar-
rages in deze koers, maar niemand 
kon echt wegkomen. Aan het ein-
de van de wedstrijd kwam Stijn op 
kop te rijden en ook hij besloot te 
demarreren. Hij kreeg een 20 me-
ter voorsprong maar werd net voor 
de finish teruggehaald. Hij werd 
uiteindelijk twaalfde van de 35 ge-
starte renners. In categorie 6 ein-
digde de wedstrijd in een mas-
sasprint. Leon Buijs uit Aalsmeer 
werd vijftiende. 




