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VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl
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Big L. Maak je keuze.
G-Star  Wrangler  Garcia  pall Mall  Only

Nudie jeans  Cars  Esprit  Vila

crazy days!

Zijdstraat 61, Aalsmeer, 
Tel 0297-321177
internet: www.bigl.nl

Openingstijden: 
Maandag 12.30-18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag 10-18.00 uur  
Vrijdag 10-21.00 uur 
Zaterdag 10-17.00 uur

vrijdag 26 en zaterdag 27 september

NU OOK Op
MAANDAG OpEN!

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

FRANTZEN R&O
Verbouwen

0297-521678/0655-167085
www.frantzenreno.nl

0251-674433

BEZORGER GEZOCHT
AALSMEER-OOST
AALSMEERDERWEG

NR 5 T/M 211 EN 6 T/M 204 200 KRANTEN

www.verspreidnet.nl • info@verspreidnet.nl

REEKER WONEN
Ophelialaan 151 - Aalsmeer - Tel. 0297-340828

Voor sfeer en kwaliteit
in wonen en slapen

Huldiging MirjaM de Koning - PePer

Zaterdag 27 september a.s. om 10.30 uur tot 12.00 uur wordt in 
het gemeentehuis Mirjam de Koning – Peper gehuldigd voor het 
behalen van twee gouden en twee zilveren medailles tijdens de 
paralympische spelen in Beijing 

Programma:
Datum: 27 september
Locatie: gemeentehuis, Burgerzaal 
Tijdstip: · 10.00 uur – 10.30 uur rondrit van Mirjam de Koning 

   vanaf haar huisadres: Corellihof 13  door Aalsmeer 
· 10.30 uur – 10.45 uur inloop in gemeentehuis
· 10.45 uur – 12.00 uur toespraken en huldiging 

U bent van harte uitgenodigd bij deze huldiging aanwezig te zijn.

Verhoging OZB-tarief en rioolrecht

Extra geld jeugdbeleid en 
veiligheid volgend jaar
Aalsmeer - Op 16 september heeft 
het college van burgemeester en 
wethouders ingestemd met de pro-
grammabegroting 2009, bestaande 
uit het programmaplan, paragrafen 
en de financiële begroting. De ge-
meente is voornemens ook volgend 
jaar op vele terreinen actief te blij-
ven en te worden. In 2009 wordt, 
naast geld voor het uitvoeren van 
bestaand beleid, onder andere ex-
tra geld uitgegeven aan jeugdbe-
leid, veiligheid, het waterplan en 
e-dienstverlening. Ook zijn extra 
geldposten opgenomen ter uitvoe-
ring van Greenport voor herstructu-
rering van het glastuinbouwgebied 
rond de Bachlaan en van het bedrij-
venterrein Hornmeer en voor de sa-
menwerking tussen de gemeenten 
Aalsmeer en Uithoorn. 
Het begrotingsjaar 2009 zal ook in 
het teken staan van het investe-
ren in de organisatie van de inter-
ne bedrijfsvoering. De bedrijfsvoe-
ring moet nog meer ‘in control’ ko-
men. Er moeten scherpe prioriteiten 
gesteld worden. Er is namelijk een 
spanningsveld ontstaan tussen het 
ambitieniveau, beleidsniveau, finan-
ciële middelen en de ambtelijke ca-
paciteit. Aangezien de jeugd een be-
langrijk deel van de Aalsmeerse be-

volking uitmaakt, is het voor de ge-
meente belangrijk om hier specifiek 
jeugd- en gezinsbeleid voor te voe-
ren. De gemeente wil voor de jonge-
ren de beste condities creëren om 
zich zo optimaal mogelijk te ontwik-
kelen. In 2009 wordt onder andere 
ingezet op jeugdparticipatie en het 
lokale Centrum voor Jeugd en Gezin 
Aalsmeer. Wat de veiligheid betreft 
zal in 2009 uitvoering worden gege-
ven aan de Kadernota Integrale Vei-
ligheid 2007-2011 waarin zeven pri-
oriteiten zijn benoemd, te weten: 
huiselijk geweld, woninginbraak, 
voertuigcriminaliteit, veiligheid op 
bedrijventerreinen en in winkelcen-
tra, overlastgevende groepen, ver-
keersveiligheid en risico’s gevaar-
lijke stoffen. 

Samenwerking gemeenten
De verdere samenwerking tussen de 
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
gaat in 2009 meer vorm krijgen. Zo 
zal aan de raden toestemming wor-
den gevraagd voor het per 1 januari 
oprichten van een Gemeenschappe-
lijke regeling (Gr), waarin bij de start 
Sociale zaken, Wmo voorzieningen/
loket, Woz-belastingen en de ont-
wikkeling van de E-dienstverlening 
van beide gemeenten worden on-

dergebracht. De Gr vormt een be-
langrijke mijlpaal in de samenwer-
king van beide gemeenten.

Belastingen
Extra geld uitgeven betekent veelal 
verhoging van de belastingen, maar 
in deze spaart de gemeente de in-
woners enigszins. Voor de meeste 
tarieven geldt namelijk dat de voor-
gestelde verhoging beperkt blijft tot 
de jaarlijkse indexering voor loon- 
en prijsontwikkelingen. Voor 2009 is 
deze aanpassing vastgesteld op 2,75 
procent. Boven dit percentage gaat 
het OZB-tarief voor woningen met 
1 procent extra omhoog en het ta-
rief voor bedrijven met 2 procent ex-
tra. Voor het rioolrecht stellen bur-
gemeester en wethouders voor het 
tarief naast de inflatiecorrectie met 
3 procent extra te verhogen. Dit om-
dat met de aanleg en het beheer van 
riolering en grondwatervoorzienin-
gen de komende jaren hoge kosten 
zijn gemoeid. Verwacht wordt dat de 
afvalstoffenheffing dusdanig kos-
tendekkend is, dat deze niet aange-
past hoeft worden. De programma-
begroting ligt voor een ieder ter in-
zage in het gemeentehuis en is te 
downloaden. Op donderdag 9 okto-
ber wordt de programmabegroting 

Aalsmeerderweg ‘gestreept’
Aalsmeer - Vorige week in de 
Aalsmeerderweg in drie avonden en 
nachten voorzien van dubbele mid-
denstreep. Al diverse malen hebben 
met name bewoners hier geklaagd 
over de hoge snelheden door auto-
mobilisten. Omdat ook de drukte op 
deze weg toegenomen is en om de 
snelheid er iets uit te krijgen, heb-
ben burgemeester en wethouders 
besloten om deze dubbele mid-

denstreep aan te brengen. Op de 
Aalsmeerderweg geldt een inhaal-
verbod en een maximum van 50 ki-
lometer per uur. Het is te hopen dat 
de strepen werken en wordt gas er 
teruggenomen door automobilisten 
en bromfietsers. Binnenkort krijgt 
de Aalsmeerderweg overigens net 
als de Oosteinderweg een ‘slinger’. 
De zandweg is al aangelegd, nu nog 
een laagje asfalt er op.

Kleurige elfde Kunsroute!
Aalsmeer - Mooi, zonnig weer, 
gezellig en druk bezocht: De elfde 
Aalsmeerse Kunstroute die afgelo-
pen weekend plaatsvond. Op twaalf 
locaties kon kennis gemaakt wor-
den met werk van meer dan hon-
derd kunstenaars uit Aalsmeer en 
omgeving. Op de Uiterweg waren 

zes loodsen en ateliers te bezoe-
ken, in het centrum drie galeries en 
op de Kudelstaartseweg kon binnen 
gestapt worden in de watertoren en 
de galerie in de voormalige water-
kelder. Zowel zaterdag als zondag 
is volop genoten van schilderijen, 
beelden, tekeningen, foto’s, kera-

Daarom, auto-gordel om!

Niets er in, is niets er uit
Aalsmeer - Met een gerust hart je 
auto achterlaten. Dat moet eigenlijk 
de gewoonste zaak van de wereld 
zijn, maar helaas is dat niet zo. Het 
gebeurt nog te vaak, zo vindt de po-
litie, dat auto’s worden opengebro-
ken en dieven er vandoor gaan met 
uw kostbare spullen. Goederen die 
in trek zijn bij inbrekers zijn met na-
me mobiele telefoons, auto-appara-
tuur, laptaps en navigatiesystemen, 
foto- of videocamera’s en jassen en 

tassen met inhoud. Sluit altijd uw 
auto goed af en laat geen kostbare 
spullen in de wagen achter. Niets er 
in, is niets er uit! 
Losse, waardevolle voorwerpen op 
de bijrijdersstoel of op de achter-
bank, zoals bijvoorbeeld een laptop, 
kunnen ook gestolen worden als u 
voor rood licht staat. Sluit portieren 
daarom ook tijdens het rijden af en/
of berg dergelijke voorwerpen op in 
de kofferbak.

Aalsmeer - Het wordt nog al eens 
vergeten, de autogordel. Zeker als 
een bezoek wordt gebracht aan een 
winkel, een bedrijf, een kennis of fa-
milie binnen de grenzen van de ge-
meente. Buiten dat ‘betrapt’ worden 
zonder gordel door de politie een 
behoorlijke boete kan opleveren, is 
het dragen er van toch wel een aan-
rader. Met een gordel om maken 

automobilisten minder kans op ern-
stige verwondingen na een aanrij-
ding of een botsing. De kans is ook 
groter dat de bestuurder bij bewust-
zijn blijft en zelf alarm kan slaan en 
zich bevrijden uit het voertuig. En, 
ook belangrijk, wie zijn of haar gor-
del om heeft, krijgt na een ongeval 
volledige dekking door de verzeke-
ring. Dus, daarom, gordel om!

miek en sieraden en van de speciale 
locaties waar de kunst bekeken kon 
worden. En van live-muziek, want 
in verschillende loodsen en ateliers 
traden beide dagen artiesten, bands 
en koren op. Zondag lazen verder 
Aalsmeerse dichters voor uit eigen 
werk in Bacchus. De innerlijke mens 
kon getrakteerd worden op drank-

jes, broodjes, appeltaart en poffer-
tjes. De elfde Kunstroute is zater-
dag geopend door burgemeester 
Pieter Litjens. Gelijk na dit officiële 
moment werd veelal op de fiets ge-
stapt naar de andere, te bezoeken 
locaties. Elders in deze krant meer 
over dit evenement met uiteraard 
veel foto’s!

2009 in het beraad besproken en op 
donderdag 6 november behandelt 
de raad de programmabegroting en 
wordt deze, als de investeringen en 
uitgaven ieders goedkeuring heb-
ben, vastgesteld.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

TANDARTs-
DIENsTEN

Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

DIERENARTs-
DIENsTEN

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

OlgA
Overleg Lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Kruisweg 875a Hoofddorp, 
tel: 023-5622032, fax: 023-
5627126, stolga@zonnet.nl

hulpDIENsTEN
Vrijwillige Hulpdienst 
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen 
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
AMW Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer. 
Spreekuur elke werkdag van 
8.30-9.30 u., en op afspraak, 
tel: 326670

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

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

sinds 1888

Verschijnt donderdag
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Advertenties, redactie 
en administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
internet www.meerbode.nl
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

redactie:
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-23612171
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
e-mail info@boesenkool.nl

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

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

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

editie 1
oplAAg 15.625

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

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

www.meerbode.nl

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmis-
handeling en informatie over de honden-
school op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur. 
Buiten deze uren kunt u de voicemail inspre-
ken. 
Dierenambulance: Voor informatie over 
vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen 
en gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Beatrixstraat in Aalsmeer, poes. Zilvergrijs met oranje ogen en 

zwart neusje. Zij heet “Juultje”.
- Ketelhuis in Aalsmeer, witte poes met een beetje licht bruin op 

haar buik. Ze heet “Lois”.
- Catharina-Amaliastraat in Aalsmeer, lapjes poes met een beetje 

wit op haar buik. Ze heet “Susie”.
- Bilderdammerweg in Kudelstaart, lapjes poes met witte buik en 

bef. Ook heeft ze zwarte kringen rond haar ogen. Ze heet “Zor-
ro”. 

Gevonden:
- Edisonstraat in Kudelstaart, jonge cyperse kat.. Licht- en don-

kergrijs met bruin.
- Wissel in Aalsmeer, cyperse kat met wit. Deze kat loopt hier al 

ongeveer 2 maanden rond. Van wie is deze kat? 
- Aalsmeerderweg in Aalsmeer, poes met cypers kopje. Verder is 

ze vrij donker met rode vlekken. Deze poes loop hier al ongeveer 
1 maand rond. Van wie is deze poes?  

- Helling in Aalsmeer, grijze langoor konijn.       
- Anne Frankstraat in Kudelstaart, 2 donker cyperse katten.
- Spoorlaan thv nr. 61 in Aalsmeer, lieve grijs cypers zwart/witte 

kater.  Van wie is deze kater?

Goed tehuis gezocht:
- Kittens. Ze zijn lapjes getekend. Pastel kleurig. Het zijn poesjes. 

DogsTale organiseert gratis theorieles:
Hoe wordt mijn hond een 
vrolijke, gehoorzame huishond?
Aalsmeer - Op dinsdagavond 30 
september aanstaande, aan de 
vooravond van dierendag, verzorgt 
DogsTale een theorieles voor (toe-
komstige) hondenbazen. De les zit 
boordevol praktische tips over het 
(her)opvoeden van een hond. De 
theorieles wordt gehouden in het 
Dorpshuis te Kudelstaart, begint 
om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. 
Deelname aan de les is gratis en 
vrijblijvend. Vooraf aanmelden is wel 
verplicht, want het aantal plaatsen 
is beperkt. De honden mogen thuis-
blijven op deze avond. 
“Het gebeurt regelmatig dat we 
wanhopige hondenbaasjes aan de 
lijn krijgen”, aldus Brenda van der 
Zwet. “De hond was zo schattig 
toen hij bij de fokker werd opge-
haald, maar nu vernield hij de bank, 
of plast de hele dag in huis want het 
lukt maar niet om hem zindelijk te 

krijgen, of hij bijt de kinderen! Om 
maar eens een paar veelgehoor-
de kreten van kersverse puppyba-
zen te noemen.” Gelukkig is dit al-
les vrij eenvoudig in goede banen 
te leiden, maar daar kun je als hon-
denbaas meestal wel wat deskun-
dige hulp bij gebruiken. De theorie-
les  ‘Hoe wordt mijn hond een vro-
lijke, gehoorzame huishond?’ kan 
hierbij een goede eerste stap vor-
men. Er wordt uit de doeken gedaan 
hoe een hond  ‘werkt’ en hoe je hem 
gewenst gedrag kunt aanleren. Ver-
plichte kost voor iedereen die een 
hond heeft of binnenkort krijgt dus!  
Wie meer wil weten en/of zich aan 
wil melden voor de theorieles kan 
contact opnemen met Brenda van 
der Zwet. Per mail brenda@dogsta-
le.nl , telefonisch op 06 13570810 of 
via de website www.dogstale.nl. 
Foto: I. van Beekum.

Eef winnaar 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis.  Afgelopen donderdag is 
het klaverjassen gewonnen door Eef 
van Mourik met 4900 punten, ge-
volgd door  An Uiterwaal met 4865 
punten. Derde is Jos Thijssen ge-
worden met 4786 punten en vierde  
Han Raadschelders met 4671 pun-
ten. Bij het jokeren behaalde Gerard 
de Wit de hoogste eer met 58 pun-
ten, tweede werd Henny de Wit  met 
164  punten.

Zondag 
28 september

 
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Om 10u. dienst met 
A. Post. Thema: ‘Gewone mensen, 
grote impact’.
 
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart om 10u. 
Spreker: Arjen Ravesloot (avond-
maal). Crèche voor de kleinsten en 
speciaal programma voor oudere 
kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. en 16.30u. ds. 
H.P. Brandsma, Hoorn.   

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Om 10u. ds. Prins sa-
men met liturgiegroep Beraad van 
Kerken Aalsmeer. ds. Liesbet Geijl-
voet. Extra collecte: Ouderenwerk. 
Oppas voor kinderen aanwezig.
 
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat. Zondag 19u. br. G. Voch-
teloo, Vierhouten. 

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Iedere zondag om 10u. en 16.30u. 
dienst. 

Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophe-
lialaan. 10u. ds. T.H.P. Prins, viering 
H.A. lopend. 18.30u. ds. J. van Po-
pering, viering H.A. tafel. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. E.J. Wester-
man, Aalsmeer. Avondmaalsviering.  
18.30u. ds. W.H.B. ten Voorde, Al-
mere. dienst in Zorgcentrum.
Oost: 10u. dienst, ds. C.G. Graaf-
land. H.A. / Koffiedrinken. 18.30u. 
H.A. en dankzegging. C.G. Graaf-
land.

Herv. wijkgemeente Eben Ha-
ezer Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
Om 10u. en 18.30u. ds. A. van Vuu-
ren.. 

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
ven-vertolking, kinderoppas en kin-
der-praisedienst.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsen-
hout. 
Dienst om 10u. ds. C.T. de Groot, 

KERKDIENSTEN
Zeewolde. 18.30u. ds. J. Schelhaas, 
Zwolle. 

Nieuw-Apostolische Kerk, Am-
stelveen
Diensten op zondag 10u. (zondags-
school om 10u.) en woensdag om 
20u. 

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Dienst om 16.00 uur met past. Jaap 
Spaans. 

Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg 
Karmel
Vrijdag 9u. in Kloosterkapel euch. 
viering met karmelieten. Om 17u. 
in Kloosterhof viering met domi-
nee. Zat. 17u. woordcomm. viering 
in Kloosterhof met M. van Zoelen. 
Zondag 10.30u. in Karmelkerk euch.
viering met L. Seeboldt en gastkoor. 
Rijsenhout: geen viering .

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Om 10u. dienst, ds. J. Vrijhof. H.A. 
19.30u. FF zingen.

RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u., 
zondag 10.30u en woensdag 9u. 

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

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag geen dienst.
Zondag dienst om 10.30u. dienst olv 
parochianen met dames- en heren-
koor. 

Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zondag 19u. dienst. 

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

Bijbelstudies
Stichting Begra Aalsmeer: maandag 
29 sept. 20u. gebouw Heliomare, 
Zwarteweg 98. ds. Ab Agtereek.

Watertoren dit 
weekend open
Aalsmeer - Zoals elk laatste week-
end zijn ook aanstaande zaterdag 
en zondag de watertoren geopend 
voor publiek. De deuren gaan beide 
dagen om 13.00 uur open en sluiten 
om 17.00 uur. Volwassenen die van 
het uitzicht willen genieten, betalen 
2 euro en kinderen onder de twaalf 
jaar (en onder begeleiding) kunnen 
voor 1 euro naar boven.  Het afge-
lopen weekend stond de waterto-
ren in teken van de Kunstroute. In 
het monument waren tekeningen te 
bewonderen, gemaakt door leerlin-
gen uit het basisonderwijs. Stichting 
Initiatiefgroep Aalsmeer 2000 telde 
zo’n 300 bezoekers in dit ‘kunstwee-
kend’.  Nu is het vizier weer gericht 
op komend weekend en het daar-
opvolgende. Dan, op zaterdag 4 ok-
tober zal de toren in teken staan 
van de boekpresentatie ‘Op eenza-
me hoogte’. Constantijn Hoffschol-
te en Pieter van der Meer stelden 
het boek over de watertoren samen 
en overhandigen 4 oktober het eer-
ste exemplaar aan wethouder Over-
beek.  Gelijktijdig is er een foto-ex-
positie en vindt een speciale veiling 
plaats van bijzondere watertorenfo-
to’s. De foto’s zijn zowel zaterdag 4 
als zondag 5 oktober te zien. 
Beide dagen kan de toren ook be-
klommen worden, van 13.00 tot 
17.00 uur. Tot slot worden de prij-
zen uitgereikt aan de winnaars van 
de watertorentekenwedstrijd èn de 
ballonnenwedstrijd. Overigens krij-
gen de winnaars eind deze week 
bericht. 

Cyperse kater zoekt baas!
Aalsmeer - Waar is het baasje van deze viervoeter? De zwart/wit, grij-
ze cyperse kater loopt al een aantal maanden rond in de Spoorlaan 
ter hoogte van nummer 61. Het is een heel lieve kater, die duidelijk 
zijn thuis mist. Bent u/jij zijn baas of herkent u/jij het dier? Neem dan 
contact op met de Dierenbescherming Aalsmeer via 0297-343618. 

Creatieve inloopochtenden 
van Rode Kruis beginnen
Aalsmeer - Op donderdag 2 okto-
ber zal in het gebouw van het Ro-
de Kruis aan de Spoorlaan de Cre-
atieve Inloopochtend weer van start 
gaan. Aan deze activiteiten kunnen 
zowel mannen als vrouwen van alle 
nationaliteiten en culturen deelne-
men. Het is alweer voor het vierde 
jaar dat de creatieve inloopochtend, 
een activiteit van het Rode Kruis af-
deling Aalsmeer, plaatsvindt en er 
is weer plaats voor nieuwe deelne-
mers. Het zou fantastisch zijn als 
ook mensen van andere nationali-
teiten en culturen hieraan zouden 
deelnemen en zij zijn ook van har-
te uitgenodigd. De bijeenkomsten, 
die van oktober tot en met april, op 
iedere eerste donderdagochtend 
van de maand, worden georgani-
seerd, zijn vooral bedoeld voor al-

Genezingsavond 
in ‘t Dorpshuis
Kudelstaart - Op donderdag 2 ok-
tober wordt in het Dorpshuis aan de 
Kudelstaartseweg een genezings-
avond gehouden. “Alles al gepro-
beerd? God helpt”,  aldus de orga-
nisatie, die iedereen uitnodigt langs 
te komen. 
De bijeenkomst begint om 20.00 uur 
en is gratis toegankelijk. Voor infor-
matie kan gebeld worden naar 020-
6472903.

leenstaanden, alleenstaande moe-
ders, nieuwe Nederlanders en ieder 
ander die behoefte heeft aan soci-
ale contacten, die hij of zij nu mis-
sen. Het is een belangrijke doelstel-
ling van het Rode Kruis om men-
sen, die behoefte hebben aan soci-
ale contacten, samen te brengen en 
juist bij dit soort ongedwongen bij-
eenkomsten komt dat tot zijn recht. 
Men hoeft echt niet creatief te zijn 
om aan deze bijeenkomsten deel te 
nemen, want alles wordt prima uit-
gelegd en voorgedaan door de be-
geleidster van deze activiteit Co-
by Nagtegaal. Uiteraard is men ook 
welkom om gezellig een kopje koffie 
te komen drinken en te zien hoe de 
anderen bezig zijn, maar zou men 
dan toch willen meedoen kan dat 
natuurlijk ook. Omdat er voor elke 
bijeenkomst andere materialen aan-
geschaft moeten worden zijn voor 
deelname wel minimale kosten aan 
verbonden. Deze kosten zijn 5 euro 
per persoon per ochtend, maar als 
dat een bezwaar is kunnen er ande-
re afspraken gemaakt worden, want 
deelname is belangrijker dan de 
kosten. De kosten kunnen zo laag 
blijven omdat de organisatie in han-
den is van vrijwilligers van het Ro-
de Kruis. De bijeenkomsten zijn van 
9.30 tot 11.30 uur in het Rode Kruis 
gebouw aan de Spoorlaan 5a. Wilt u 
meer weten of wilt u zich opgeven 
bel dan naar Coby Nagtegaal, tel. 
340689. Maar doe het zo gauw mo-
gelijk omdat zij de benodigde mate-
rialen op tijd moet inkopen. 



V o o r   m e e r   i n f o r m a t i e :   w w w . a a l s m e e r . n l

officiële mededelingen
25 september 2008

DefinitieVe Beschikkingen

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

Bekendmaking verkeersbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij 
de volgende verkeersbesluiten heeft genomen om in een drietal 
bouwprojecten de aanwezige wegen, bruggen en paden aan te wij-
zen als respectievelijk 30 kmzone, woonerf, fietspad of voetpad.
2008/13670 - plan de Rietlanden in Kudelstaart
• Krabbescheerhof, Sterrekrooshof, Pijlkruidhof, Valeriaanhof, 

Fonteinkruidhof, het hofje achter Zwanebloemweg 24-72 en Lis-
doddestraat 21-49, de hofjes Zonnedauwlaan tussen 29 en 31, 
Zonnedauwlaan tussen 43 en 45 als woonerf aan te wijzen door 
het plaatsen van bord G5 en G6 uit bijlage 1 van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990); 

• Zonnedauwlaan, Lisdoddestraat, Zwanebloemweg, Moslaan en 
Dotterbloemweg aan te wijzen als 30 kmzone door een bord A01 
3Ozb (zonebord) uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels 
en Verkeerstekens 1990 (RW 1990) op de Zwanebloemweg te 
plaatsen; 

• Breggevaertspad tussen Moslaan en garage achter de woning Ku-
delstaartseweg 209, aan te wijzen als fietspad door het plaatsen 
van bord G13 en G14 uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersre-
gels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

• de verbindingsbruggen tussen Lisdoddestraat en Valeriaanhof, 
Lisdoddestraat en Pijlkruidhof aan te wijzen als voetpad door het 
plaatsen van bord G7 uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersre-
gels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

2008/13675 – plan de Werven in Aalsmeer centrum
• de Werven aan te wijzen als woonerf door het plaatsen van bord 

G5 en G6 uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Ver-
keerstekens 1990 (RW 1990). 

2008/13673 – plan Polderland in Aalsmeer oost 
• de Gemaalstraat als woonerf aan te wijzen door het 

plaatsen van bord G5 en G6 uit bijlage 1 van het  
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RW 1990); 

• de Duikerstraat aan te wijzen als onderdeel van de bestaande 30 
kmzone in Aalsmeer Oost; 

• het Poldermeesterplein aan te wijzen als parkeerterrein 
door het plaatsen van bord E4 uit bijlage 1 van het Regle-
ment Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RW 1990).  

Bekendmaking verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders hebben besloten op het Drie Kolom-
menplein parkeerplaatsen aan te wijzen ten behoeve van autodate.  
De overwegingen hiervoor zijn dat volgens het gemeentelijk beleid 
het gewenst is om het onnodig autogebruik te verminderen; auto-
date hiertoe kan helpen; hiervoor vaste parkeerplaatsen nodig zijn; 
het in stand houden van deze parkeerplaatsen en het waarborgen 
van de bruikbaarheid daarvan gewenst is; de vrijheid van het verkeer 
voor de autodate gebruikers gewenst is, zoals beschreven in artikel 
2 van de Wegenverkeerswet. 
Het gaat om de volgende parkeerplaatsen;
• Aalsmeer-centrum: Kanaalstraat eerste 
 parkeerplaats bij zorgcentrum;
• Stommeer-zuid: Pompplein, parkeerplaats 
 in hoek bij Ophelialaan
• Stommeer-west: Ophelialaan laatste 
 parkeervak bij de Stommeerweg
• Hornmeer: Beethovenlaan langsparkeervak tegenover winkels
• Kudelstaart: parkeerterrein winkelcentrum, 
 parkeerplaats bij uitrit Einsteinstraat
• Aalsmeer-oost: parkeerterrein Julianalaan 
 bij Aalsmeerderweg, parkeervak in de hoek.
• Aalsmeer-oost: Catarina Amalialaan tegenover de Mikado
Deze parkeerplaatsen worden aangegeven door middel van het 
plaatsen van een bord E8 ‘alleen voor autodate’ met onderbord uit 
bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 
(RVV 1990)

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Oosteinderweg 107, 2 malussen, 1 magnolia, 
 1 chamaecypres en 1 blauwspar 
Datum verzending vergunning: 23 september 2008
• Kudelstaartseweg 182, 1 dennenboom
• Zwarteweg 7, 1 spar en 1 conifeer
• Westeinderplas, kadastraal nummer E 1745, 1 wilg.
Datum verzending vergunningen 24 september 2008

BekenDmaking 

Het college kan op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) re-
gels vaststellen over de wijze waarop zij invulling geeft aan haar 
bevoegdheden op grond van deze wet. Het college heeft op 26 au-
gustus 2008 concept-beleidsregels Verhaal WWB 2008 vastgesteld. 
Deze beleidsregels liggen tot 1 november 2008 ter inzage in het 
gemeentehuis. Naar aanleiding van de beleidsregels kunnen ge-
durende deze periode schriftelijk zienswijzen naar voren gebracht 
worden.

wet milieuBeheer 

Melding artikel 8.40

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend 
dat zij van de volgende inrichting een melding ingevolge art. 8.40 van 
de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrichtingen die on-
der een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergun-
ningplicht op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In 
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene regels en 
voorschriften uit het genoemde Besluit. De Algemene wet bestuursrecht 
biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het in-
stellen van beroep tegen de ingediende melding.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Ver-
gunningen en Handhaving.
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
•  Thuy Loempia, Ophelialaan t/o 161
 Datum melding: 2 september 2008
• Jachtwerf Koppers, Aalsmeerderdijk t/o 110
Datum melding: 19 september 2008

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel-
ling is verleend voor:
Lid 3
• Goudenregenstraat 17, het vergroten van een woning 
 op de eerste verdieping;
• Ophelialaan 217, het plaatsen van een schuur/garage;
• Sportlaan 69, het plaatsen van een brug. 
Artikel 17 (tijdelijke vrijstelling)
• Aalsmeerderweg 344, het plaatsen van een bouwkeet.
Deze besluiten worden op 30 september 2008 verzonden.

BouwVerorDening

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage 
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een belangheb-
bende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, 
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te 
verlenen:
• Aalsmeerderweg 11b, het slopen van een kas;
• Zwarteweg 37, het slopen van een woning.
Deze besluiten worden op 30 september 2008 verzonden.

ter inZage BiJ De afDeling DienstVerlening, week 39

t/m 29 sept. Uitwegvergunningen : Hornweg 244 en 248;
t/m 3 okt. Kapvergunningen: Dorpsstraat 111, 2x els, 1x coni-

feer en 2x pinus; Zwarteweg 125, 1x naaldboom; Ge-
raniumstraat 39, 1x blauwspar en 1x den;

t/m 9 okt. Kapvergunningen: Herenweg 66, 1 wilg; Tartinihof 
20, 1 boom; Uiterweg 253, 3 elzen, 1 berk en 1 pi-
nus; nabij Wissel, tegenover het woonwagencentrum, 
2 Italiaanse populieren.

t/m 10 okt. Verordening leerlingenvervoer gemeente Aalsmeer 
2008;

t/m 14 okt. Uitwegvergunning: Kerkweg 59;
t/m 15 okt. Kapvergunning: Herenweg 34, 1 berk;
t/m 15 okt. Wet verontreiniging oppervlaktewateren: Rietwijker-

oordweg achter nr. 16
t/m 21 okt. Kapvergunningen: Uiterweg 55, 1 berk; Hugo de 

Vriesstraat 68, 1 berk;
t/m 23 okt. Kapvergunningen: Aalsmeerderweg 461, 4 coniferen 

en 4 vuurdoorn/struiken; Zwarteweg 37, 3  kastanje-
bomen, 1 appelboom, 1 prunus, 2 sequoia’s, 3 coni-
feren, 1 wilg;

t/m 27 okt. Kapvergunningen: Oosteinderweg 76, 1 acer; Weten-
schapperspad (achter Huygenstraat 16), 1 kastanje; 
Mendelstraat 79, 1 wilg, 1 berk en 1 taxus;

t/m 29 okt. Kapvergunningen: Sportlaan naast 45, 1 leylandii; 
Emmastraat 24, 1 sorbus en 1 kastanje; Begonias-
traat 40, 2 cupressocyparissen;

t/m 30 okt. Ontwerpbestemmingsplan Noordvork;
t/m 30 okt. Wet geluidhinder: Voornemen tot het vaststellen van 

hogere grenswaarden voor de ten hoogste toelaatba-
re geluidsbelasting;

t/m 31 okt. Concept beleidsregels Verhaal WWB;
t/m 3 nov. Kapvergunningen: Oosteinderweg 107, 2 malussen, 1 

magnolia, 1 chamaecypres en 1 blauwspar;
t/m 4 nov. Kapvergunningen: Kudelstaartseweg 182, 1 dennen-

boom; Zwarteweg 7, 1 spar en 1 conifeer; Westein-
derplas, kadastraal nummer E 1745, 1 wilg;

t/m 6 nov. Bekendmaking verkeersbesluiten om in de volgend 
bouwprojecten de aanwezige wegen, bruggen en 
paden aan te wijzen als respectievelijk 30 kmzone, 
woonerf, fietspad of voetpad. Plan de Rietlanden in 
Kudelstaart, plan de Werven in Aalsmeer centrum en 
plan Polderland in Aalsmeer oost;

t/m 6 nov. Verkeersbesluit: op diverse plaatsen in de gemeente 
parkeerplaatsen aanwijzen ten behoeve van autoda-
te.

ter inZage BiJ De afDeling DienstVerlening, Balie 6

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

ter inzagetermijn tot vrijdag 26 september 2008
• Dotterbloem 8, het plaatsen van een dakkapel aan de 
 voor- en achterzijde;
• Pontweg 12, het vervangen van de bedrijfsruimte;
• Mijnsherenweg 40, het vergroten van de woning;
• F.A. Wentstraat 6, het vergroten van de bedrijfsruimte;
• Werven 57, het plaatsen van een erfafscheiding;
• Zonnedauwlaan 8, het plaatsen van een dakkapel aan de 
 voorzijde;
• Zwarteweg 37, het bouwen van een woning.
ter inzagetermijn tot vrijdag 3 oktober 2008
• Goudenregenstraat 17, het vergroten van de woning;
• Lakenblekerstraat 13, het plaatsen van twee ondergrondse 
 opslagtanks;
• Oosteinderweg 223a, het realiseren van 12 parkeerplaatsen.
• Zwarteweg 116, het veranderen van een 
 bedrijfspand naar een logiesgebouw.
ter inzagetermijn tot vrijdag 10 oktober 2008
• Wissel, het plaatsen van een speelkooi;
ter inzagetermijn tot vrijdag 17 oktober 2008
• Dorpsstraat 35, toekomstig Helling 20, 
 het vergroten van de woning;
• Haya van Somerenstraat 1, het plaatsen van een carport;
• Hoofdweg 104, het tijdelijk plaatsen van units, 
 ten behoeve van buitenschoolse opvang;
• Marsstraat 16, het vergroten van de woning;
• Werven 18, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Werven 33, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Werven 42, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Inspraak uitbreiding bloemenveiling Flora Holland locatie oost
ter inzagetermijn tot vrijdag 24 oktober 2008
• Rozenhof 46, het plaatsen van een dakkapel.
ter inzagetermijn tot vrijdag 31 oktober 2008
• Aalsmeerderweg 239, het plaatsen van een projectbord;
• Fonteinkruidhof 17, het plaatsen van een dakkapel;
• Oosteinderweg 577, het plaatsen van een dakkapel;
• Werven 10, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Werven 12, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Zwarteweg 13, het plaatsen van een carport.
• Aalsmeerderweg achter 340-342 en tussen nrs. 342 en 348, 
 de tijdelijke ontsluitingsweg;
• Legmeerdijk naast nr. 313, het realiseren 
 van een fustageopslag.

• J. Paling, Einsteinstraat 85
Datum melding: 19 september 2008
Besluit Mobiel breken bouw- en sloopafval
• Wijnhout Handel & Logistiek,perceel tussen Lijnbaan en N201
Datum melding: 8 september 2008

Verlenen Van tiJDeliJke persoonsgeBonDen 
geDoogBeschikkingen woonschepen

Op 12 december 2006 heeft het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Aalsmeer het ‘Overgangsbeleid voor 
(woon)schepen gemeente Aalsmeer’ vastgesteld. Hierin is bepaald
op welke wijze de gemeente Aalsmeer optreedt tegen het bewonen 
en/of het onrechtmatig aanmeren van woonschepen. Een verkorte 
inhoud van het overgangsbeleid is gepubliceerd in de Nieuwe Meer-
bode.
Het volledige overgangsbeleid staat sinds 9 januari 2007 op de 
gemeentelijke website gepubliceerd. De eigenaren/bewoners van 
woonschepen die in aanmerking kunnen komen voor een persoons-
gebonden gedoogbeschikking zijn via een brief van 20 februari jl. 
in de gelegenheid gesteld een dergelijke beschikking aan te vragen. 
Voor onderstaand adres is een persoongebonden gedoogbeschikking 
verleend.
• Uiterweg 363, ws 7.
Deze beschikking is op 12 september 2008 verzonden.

Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen de 
verleende persoonsgebonden gedoogbeschikking. De termijn voor 
het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken, met in-
gang van de dag na verzenddatum.

woningwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de 
openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en hand-
having, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 141, het tijdelijk plaatsen 
 van een bedrijfsgebouw;
• Hornweg 293, het plaatsen van een garage met carport;
• Margrietstraat 7, het plaatsen van een dakkapel;
• Maximastraat 14, het vergroten van de woning 
 aan de voorzijde;
• Oosteinderweg 284, het plaatsen van een schuur;
• Rietwijkeroordweg 52, het gedeeltelijk veranderen 
 van de inrichting;
• Uiterweg 116 C, het gedeeltelijk vernieuwen 
 van een beschoeiing. 
Bouwaanvraag 1e fase:
• Aalsmeerderweg 60a, het bouwen van een logiesgebouw;
• Uiterweg 93, het bouwen van een woning.

Verleende bouwvergunningen

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op af-
spraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, 
tel. 0297-387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Aalsmeerderweg 344, het plaatsen van een bouwkeet;
• Dreef 26, het plaatsen van twee dakkapellen;
• Goudenregenstraat 17, het vergroten van een woning 
 op de eerste verdieping;
• Nieuw Oosteinde deelgebeid 2 en 3, het plaatsen 
 van drie privé bruggen;
• Ophelialaan 217, het plaatsen van een schuur/garage;
• Sportlaan 69, het plaatsen van een brug;
• Van Heijningenstraat 34, het plaatsen van een dakkapel.
Verzenddatum bouwvergunningen: 30 september 2008.

wet ruimteliJke orDening (wro)

De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken, liggen met ingang van vrijdag gedurende zes weken ter inzage bij de 
afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Een ieder kan met betrek-
king tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen vrijstelling, artikel 19 WRO
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 19 lid 1 WRO bekend dat zij voornemens is om vrijstelling te 
verlenen voor:
• Mr. Jac. Takkade 33, vervangen van een dubbel woonhuis 

Voornemen tot het verlenen van een bouwvergunning met toepas-
sing van een ontheffing
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 3.23 Wro bekend dat zij voornemens is om ontheffing en 
bouwvergunning te verlenen voor:
• Maximastraat 14, het vergroten van de woning 
 aan de voorzijde;

Voornemen tot het verlenen van een bouwvergunning met toepas-
sing van een ontheffing
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 3.22 Wro bekend dat zij voornemens is om een tijdelijke 
ontheffing en tijdelijke bouwvergunning te verlenen voor:
• Aalsmeerderweg 141, het tijdelijk plaatsen van 
 een bedrijfsgebouw;

Verleende vrijstellingen

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na 
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Am-
sterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 
Indien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning, 
verzoeken wij u bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning. 
Dit kan binnen zes weken, na de dag van verzending van de verleende 
bouwvergunning. Nadere informatie kan gedurende de openingstijden 
worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, 
tel. 0297-387698.

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 gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: 
vrije inloop. 
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur: 
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienst-
verlening open van 8.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze af-
deling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen 
en uittreksels. Het gemeentehuis is 
op werkdagen telefonisch bereikbaar 
van 8.30-17.00 uur.

afspraken Burgemeester 
en wethouDers
Wilt u een afspraak maken met de 
burgemeester of met een van de 
wethouders, dan kunt u dit doen via 
het bestuurssecretariaat. Voor een 
afspraak met de burgemeester drs. 
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een 
afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de por-
tefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of 
uw gemeentegids.

fractiespreekuur
De volgende fractiespreekuren vin-
den plaats op 7 en 28 oktober. Voor 
het maken van een afspraak kunt u 
contact opnemen met de griffie, tel. 
0297-387660.

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
Loket Sociale Zaken: 
ma  9.00-11.00 uur
wo  13.30-15.30 uur
vr  9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en 
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn: 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297- 51 39 31.

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 streven niet waar 
kunnen maken krijgt u daarover nader 
bericht. Indien u niets van ons heeft 
gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw 
klacht of melding is opgelost.

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en 
in het weekend. Bereikbaar via het 
hoofdnummer: 0297-387575.

schiphol
Voor vragen over het gebruik van 
luchthaven Schiphol en voor het 
doorgeven van milieu- en geluid-
klachten over het vliegveld kunt u 
contact opnemen met de Commissie 
Regionaal Overleg Schiphol (CROS). 
CROS is bereikbaar op alle dagen van 
9.15-17.00 uur: tel. 020-6015555 of 
via vragen@crosinfo.nl of klagen@
crosinfo.nl.

serVicepunt Beheer en 
uitVoering proVincie 
noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over 
provinciale wegen en bruggen: 0800-
0200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl
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AGENDA
Muziek/Theater/Film
Vrijdag 26 september:
* Bon Bini Disco voor jeugd 13-15jr. 
in Bon Ami, Dreef, 20-23u.
* Live-muziek van The Girlies en 
Mind The Gab in N201, Zwarteweg. 
Open vanaf 21u.
Zaterdag 27 september:
* Cd-presentatieconcert Theo Griek-
spoor en Monique Eigenhuis in Car-
melkerk, Stommeerweg v/a 20u.
* Nazomeren met Sonority tijdens 
concert in burgerzaal, gemeente-
huis vanaf 20.15u.
* Theatervoorstelling ‘De doodgra-
ver van Wieringen’ in Bacchus, Ger-
berastraat vanaf 21u.
Zondag 28 september:
* Bon Ami Live met zangers Dennis 
Maarssen en Debby. Dreef v/a 16u.
* Plug & Play met optreden band 
Hotbox in The Beach, Oosteinder-
weg van 15 tot 18u.
* Hein Meijer met Amerikaan-
se blluesgigant Harmonica Shah in 
Joppe, Weteringstraat vanaf 19u.
Donderdag 2 oktober:
* Film Alexander voor volwassenen 
in De Oude Veiling, Marktstraat. 
Start 20u. Open v/a 19.30u.

Exposities
Tot en met 5 oktober:
* Expositie met schilderijen van Hen-
drik Valk in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: do.-zo. 14-17u. Op 
kinderkunstzolder expositie ‘Liefde 
voor de letter’.
Vanaf 28 september:
* Expositie met werken van Dirk An-
nokkee, Paul Mühlbauer, Edo Kaaij 
en Frtis Vogel in galerie Sous-Terre, 
Kudelstaartseweg 1. Open zaterdag 
en zondag 13-17u. Zo. 28 sept. ope-
ning om 14u. door Janna van Zon.

Diversen
Donderdag 25 september:
* Met PCOB op reis door Zuid-Afri-
ka. Bijeenkomst in zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad v/a 15u.
* Sjoelavond in De Reede, Schouw-
straat, Rijsenhout v/a 20u.
* Sjoelen bij BV Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 26 september:
* Iedere vrijdag en dinsdag inloop 
voor tieners op Bindingzolder, Haya 
van Somerenstraat in Kudelstaart 
van 14 tot 18u.
* Vluchtheuvel, Aalsmeerderweg 
753 in Rijsenhout open, 17-01u. De-
ze vrijdag disco-party. Ook iedere 
woensdag open 19-23u.
* Competitie-avond bij Schaakclub 
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier, 
Baccarastraat vanaf 20u.
* Start kaartseizoen bij voetbalver-
eniging RKAV in kantine, Beetho-
venlaan vanaf 20.15u.
* Speelavond bij buurtver. Hornmeer 
in buurthuis Roerdomplaan v/a 20u. 
Koffie v/a 19.30u.
Zaterdag 27 september:
* Red Ball Expres, voertuigen uit 

WOII rijden door regio. Verzamelen 
10u. bij fort Aalsmeer, Aalsmeerder-
brug. Bezichtiging mogelijk.
* Darttoernooi voor jeugd in sport-
café Proosdijhal vanaf 14u.
* Rondleiding voor jeugd op Fort-
boerderij Aalsmeerderbrug v/a 15u.
* 4-Tallen Darttoernooi bij Poel’s Eye 
in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrij-
ving sluit 19.30u.
* Money darttoernooi in Proosdijhal 
voor 16jr en ouder. Vanaf 20u.
* Openingsfeest met Jam-groep in 
De Binding, Zijdstraat v/a 20u.
Zondag 28 september:
*  Wedstr i jden om beker  van 
Aalsmeer door Funny Horse, ma-
nege De Jong en stal Wennekers in 
paardensportcentrum, Mr. Jac. Tak-
kade. Van 10 tot ong. 18.30u.
* Vogelbeurs in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan, 10-13.30u.
* Gratis midgetgolf spelen bij 30-
jarige Midgetgolfclub Aalsmeer op 
baan Beethovenlaan v/a 13u.
Dinsdag 30 september:
* Koffie-ochtend voor vrouwen in 
Irene, Kanaalstraat vanaf 9.30u.
* Archeoloog te gast bij vrouwenver. 
VIA in Dorpshuis Kudelstaart, 10u.
* Sport- en spelinstuif voor ouderen 
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30 
tot 15.30u. Elke dinsdag.
* Speelavond Ons Genoegen in Het 
Tweede Thuis-gebouw, Hortensia-
laan vanaf 19.30u.
Woensdag 1 oktober:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
beratraat vanaf 14u.
* Kinderfilm ‘Over the Hedge’ in De 
Oude Veiling, Marktstraat. Start 14u. 
Zaal open vanaf 13.30u.
* Workshop voor kinderen 6-12jr. 
Letters en poëzie. Op Kinderkunst-
zolder, Dorpsstraat 9, 14-15.30u.
* Kienen bij buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Donderdag 2 oktober:
* Creatieve inloop bij Rode Kruis in 
gebouw Spoorlaan 5a v/a 9.30u.
* Klaverjassen, jokeren en biljar-
ten voor ouderen in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 13.30u.
* Thema-middag over hypotheken 
bij PCOB in Oosterkerk, Oosteinder-
weg 273a v/a 13u.
* Iedere donderdag inloop voor tie-
ners op zolder Binding Zijdstraat 
van 15.30 tot 17u.
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd 
vanaf circa 12 jr. van 19 tot 23u. Ie-
dere donderdag en woensdag.
* Uitreiking groenbonnen Groei 
& Bloei nav voortuinkeuringen in 
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 
3 vanaf 19.30u.

Vergaderingen
Donderdag 25 september:
* Beraad en raadsvergadering in ge-
meentehuis vanaf 20u.
* Thema-bijeenkomst FNV voor jon-
geren in Parochiehuis, Gerberastraat 
vanaf 20u.
Vrijdag 26 september:
* Jaarvergadering IJsclub De Blau-
we Beugel in clubgebouw Konnet-
laantje, Rijsenhout vanaf 20u.

‘De doodgraver van Wieringen’
Voorstelling Collectief De 
Ku(n)stmacht in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 27 septem-
ber presenteert cultureel café Bac-
chus het collectief de Ku(n)stmacht.
Het collectief brengt ‘De doodgraver 
van Wieringen’. 
Het is een emotioneel, rauw en ont-
roerend verhaal van een man, die 
ondanks zijn eenzaamheid en te-
genslagen, het leven waardig heeft 
geleefd. Aan het einde van zijn le-
ven kijkt doodgraver Jacob terug. 
Een verhaal over dromen en werke-
lijkheid, van passie en afscheid, van 
strijd en berusting. 
De voorstelling wordt ondersteund 
door prachtige muziek met een im-
proviserende contrabas, een dro-
merige dwarsfluit, een scheursax en 
een ruige stem. 
Het collectief Ku(n)stmacht bestaat 
uit acteur en verteller Mark Zijl-
stra, contrabassist en zanger Jas-
per Teule en Victor Posch op tenor-
sax, dwarsfluit en zang. Kaarten à 10 
euro zijn te bestellen via www.cul-
tureelcafebacchus.nl en op de dag 
van de voorstelling aan de zaal te 
verkrijgen. De voorstelling in Bac-
chus in de Gerberastraat begint 

om 21.00 uur, de zaal is open van-
af 20.30 uur.

Per mail kaarten reserveren
Voor een aantal voorstellingen in 
Bacchus, zoals theater, cabaret en 
sommige Bacchus da Musica’s, is er 
vanaf nu de mogelijkheid om voor-
af kaarten te reserveren. Op de site 
van Bacchus staat onderaan de be-
treffende voorstelling een invulveld. 
Als de gegevens volledig zijn inge-
vuld, kan de bevestigingspagina uit 
geprint worden en zijn de kaarten 
gereserveerd. Op de avond zelf be-
taalt u bij de entree uw bevestiging. 
Deze bevestiging blijft tot 20 minu-
ten voor aanvang van de voorstel-
ling beschikbaar. Daarna wordt de 
reservering bij een uitverkochte zaal 
aan eventueel wachtende vergeven.
Naast het reserveren van kaarten 
voor de voorstelling van aanstaan-
de zaterdag, kunnen ook al kaarten 
vastgelegd worden voor de caba-
retvoorstelling ‘Ter bescherming van 
de jeugd’ en het optreden van Jan 
Rot tijdens de eerstvolgende Bac-
chus da Musica.

Aanrader voor blues/rock-liefhebbers

Blues-legende Harmonica 
Shah zondag in Joppe
Aalsmeer - Hein Meijer heeft weer 
een echte Blues-legende uit de Ver-
enigde Staten over laten komen en 
deze is aanstaande zondag 28 sep-
tember te zienn en te horen in ca-
fe Joppe in de Weteringstraat. Als 
de blues dirty moet klinken, ben je 
bij Harmonica Shah aan het goe-
de adres. Harmonica Shah komt uit 
motorcity Detroit. De harmonicaspe-
ler met de scherpe uithalen, ramme-
lend en niet altijd zuiver op de graat, 
vermengd rauwe jukejointblues met 
een verstedelijkt geluid. Harmonica 

Shah is zo’n beetje de type van be-
genadigd songsschrijver, superieu-
re harmonicaspeler, aansprekende 
zanger, grootse carrière, alom ge-
respecteerd, maar zelden de aan-
dacht krijgend die hij op grond van 
zijn kwaliteiten verdient. 

Een echte aanrader voor liefhebbers 
van non stop hard rockin’ rhythm & 
blues, dus voor de échte blueslief-
hebbers! Aanstaande zondag vanaf 
19.00 uur in Joppe en de toegang is 
natuurlijk weer gratis!

Toneelvereniging Kudelstaart 55 jaar

Musical ‘Wat een planeet’  
volop in voorbereiding
Kudelstaart - Toneelvereniging Ku-
delstaart werkt keihard aan de mu-
sical ‘Wat een planeet’, geschreven 
door Annie M. G. Schmidt. Het is 
een nog steeds eigentijds verhaal 
over moedertje aarde. Een verhaal 
vol humor en prachtige liedjes live 
gespeeld door een gelegenheids-
band. Er is veel aandacht voor de 
decors, het licht, geluid en kleding. 
Vele medewerkers werken met veel 
plezier aan deze voorstelling. 
Ook de dansgroep is hard aan het 
werk om op 8 november helemaal 
klaar te zijn voor de première. Van-

af 25 oktober zijn kaarten voor ‘Wat 
een planeet’ te bestellen, Zorg dat u 
er snel bij bent, want door het de-
cor kunnen er wat minder mensen 
in de zaal. 
Toneelvereniging Kudelstaart be-
staat 55 jaar en onder andere met 
deze musical wordt dit jubileum ge-
vierd. Speeldata`s zijn de zaterda-
gen 8, 15, 22 en 29 november en op 
vrijdag 21 november wordt ‘Wat een 
planeet’ op de planken gebracht op 
het podium van het Dorpshuis in 
Kudelstaart. Kaarten gaan 10 euro 
per stuk kosten.

Vogelbeurs in Hornmeer
Aalsmeer  -  Vogelverenig ing 
Aalsmeer en omstreken organiseert 
aanstaande zondag 28 september 
een grote vogelbeurs in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. 
De vogelbeurs heeft een andere op-
stelling waarbij de vele bezoekers 
gemakkelijk hun weg zullen vinden 
en is open van 10.00 tot 13.30 uur.
Iedere vogelliefhebber is welkom 
om vogels te kopen, te verkopen, te 
ruilen of rond te kijken en vragen te 
stellen over hun hobby betreffende 

vogels, voedsel en huisvesting. De 
entree bedraagt 50 eurocent voor 
iedereen die komt kijken of kopen. 
Wie vogels verkoopt betaalt 1,20 eu-
ro. Handelaren zijn aanwezig (alleen 
op uitnodiging) met diverse soorten 
vogels, zoals tropische vogels, kana-
ries en kromsnavels. 
Er is ook een handelaar aanwezig 
met diverse soorten voer, zoals za-
den, zaadmengsels, meelwormen 
en aangevuld met vogelbenodigd-
heden.

Nu bellen voor inschrijfnummer!
Verkoop kinderkleding en 
speelgoed in Dorpshuis
Kudelstaart - Na de beurs voor de 
grotere maten, wordt op zaterdag 
11 oktober nog één keer dit seizoen 
een kinderkledingbeurs gehouden 
in het Dorpshuis. Deze keer voor de 
kleinere maten, vanaf baby tot maat 
140, speelgoed en positiekleding.
Wilt u meedoen, belt u voor een in-
schrijfnummer of informatie naar  
Joke Koolen, tel. 0297-329408 op 
maandag-, woensdag -en donder-
dagavond van 19.00 tot 20.30 uur, 

Truus de Geus, tel. 0297-323072 
of Leni Buisma, tel. 0297-360942 
maandag tot en met donderdag tus-
sen 15 00 en 17.00 uur. Vrijdagavond 
10 oktober is het inbrengen van 
20.00 tot 20.30 uur. De verkoop is 
vervolgens zaterdag 11 oktober van 
10.30 tot 13.00 uur. Het uitbetalen 
vindt dezelfde middag van 15.30 tot 
16.00 uur plaats. Maximaal 20 kle-
dingstukken en 15 stuks speelgoed 
per inbrenger is mogelijk. 

Afgelopen zaterdag verzorgde zanger en gitarist Arthur Ebeling een optreden 
in De Oude Veiling. Samen met contrabassist Peer bracht de muzikant mooie 
ballads, swingende dansnummers en stevige rock and roll wisselden elkaar af. 
Het publiek dat best in grote mate afgekomen was op het live-optreden ge-
noot zichtbaar. Na ieder nummer klonk gemeend applaus.

Film ‘Alexander’ in Ouwe
Aalsmeer - Op donderdagavond 2 
oktober vertoont De Oude Veiling 
voor volwassenen de film ‘Alexan-
der’ in de grote zaal. Oliver Sto-
ne’s  Alexander gespeeld door Co-
lin Farrell is gebaseerd op het ware 
verhaal van één van de meest ver-
lichte en invloedrijke leiders uit on-
ze geschiedenis- een man die toen 
hij 25 jaar was al 90 procent van de 
toen bekende wereld had veroverd. 
Alexander leidde zijn nagenoeg on-
overwinnelijke Griekse, Macedoni-
sche en later Oosterse legers in een 
achtjarige veldtocht van 22.000 mijl 
vol overwinningen en veroveringen. 
Toen hij op 32-jarige leeftijd stierf 
had hij een rijk onder zich dat de 
wereld nog nooit had gezien. Tegen 
de achtergrond van de voor -Chris-
telijke wereld van Alexander , van af-
wijkende gebruiken en morele over-
tuigingen, toont de film een tijd van 
ongekende schoonheid, maar ook 
ongelofelijke bruutheid en mooie 
idealen en vreselijk verraad. De film 
geeft een gewaagde, maar eerlijke 
kijk op het leven van Alexander en 
de relatie met zij moeder ‘Olympias’ 
(Angelina Jolie) en zijn vader Philip 
( Val Kilmer), zijn beste vriend leger-
aanvoerder Hephaistion (Jared Le-
to), Roxane, zijn ambitieuze mooie 
vrouw ( Rosario Dawson) en zijn ge-
neraal en vertrouweling Ptolemy ge-
speeld door Anthony Hopkins. Kort-
om een bijzondere film die je niet 
mag missen. Meld je via de site aan 
voor de nieuwsbrief die je dan re-
gelmatig ontvangt en je informeert 
over films en alle andere activitei-
ten in De Oude Veiling in de Markt-
straat 19. De film begint donderdag 
om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 

19.30 uur. De film is bestemd voor 
iedereen van 16 jaar en ouder en de 
entreeprijs is 4 euro. Voor meer in-
formatie: Tel. 0297-368378.
Agenda: Op zaterdag 4 okto-
ber treedt de Aalsmeerse band De 
Klught op in De Oude Veiling en op 
vrijdag 17 oktober verzorgt de Hobo 
String Band, eveneens uit Aalsmeer, 
een theaterconcert. Eens in de 
maand gaat De Oude Veiling trak-
teren op een zondagmiddagconcert 
met bekende artiesten. Op 19 ok-
tober zijn dit  David Olney en Ser-
gio Webb uit Amerika, op 9 novem-
ber Stacey Earle en Mark Stuart, 
eveeens uit de USA, en 14 decem-
ber CCC. Inc. Kaarten voor de zon-
dagmiddagconcerten en het the-
ateroptreden van de Hobo String 
Band kosten 10 euro en zijn vanaf 
heden te koop in De Oude Veiling.

Druk en gezellig tijdens 
brocante-verkoopdagen
Aalsmeer - Ze hadden weer hun 
uiterste best gedaan, de meiden 
van de brocante-verkoop. Regelma-
tig gaan drie Aalsmeerse vriendin-
nen naar rommelmarkten en bra-
derieën om spulletjes op de kop te 
tikken. Eigenlijk kopen ze altijd te 
veel, maar stiekum doen ze dit ook 
een beetje expres. Want niets is leu-
ker dan de jaarlijkse brocante-ver-
koop aan de Van Cleeffkade. Enig 
om te zien hoe blij mensen wor-
den van hun aankoop en vrolijk de 
deur uitlopen. Gezelligheid speelt 

natuurlijk ook een belangrijke rol. 
Er stappen altijd wel bekenden bin-
nen die een tijdje uit het oog wa-
ren. Dit jaar vond de verkoop, van-
wege de kunstroute, zowel op zater-
dag als op zondag plaats. Serviezen, 
bestek, glazen, lampetkannen, kan-
delaars, schalen, kleden, etc. uit het 
verleden waren keurig uitgestald al 
wachtend op hun nieuwe eigenaar. 
Over de verkoopdagen zijn de da-
mes tevreden. Het was druk, gezel-
lig en er is goed verkocht. Wat wil 
een mens nog meer…

Dancefoundation presenteert
Vrijdag- en zaterdagavond 
live-radio vanaf feesten
Aalsmeer - Het komende week-
end staat de avondprogramme-
ring bij Radio Aalsmeer in het te-
ken van dance muziek. Op vrijdag-
avond is de Noorse dj/producer Or-
jan Nilsen te gast in de studio en 
wordt live uitgezonden vanuit Club 
Poema in Utrecht. Daar vindt de re-
lease party plaats van het nieuwe 
album van Leon Bolier. Op zaterdag-
avond wordt vanaf elf uur live over-
geschakeld naar Zoetermeer, voor 
de eerste editie van Emotionz vanuit 
Club Players. Vrijdagavond is bij Ra-
dio Aalsmeer sowieso een avond vol 
dance muziek, met vaste program-
ma’s als Groove Session, Dance-
foundation, Spacehouse Experience 
en Van Hazendonk’s Dancepalace. 
Aanstaande vrijdag 26 september is 
de programmering aangepast. Vanaf 
18.00 uur wordt Groovesession uit-
gezonden, met Di Lizious achter de 
draaitafels. Daarna begint om 19.00 
uur Dancefoundation, een uur eer-
der dan gebruikelijk. Speciale gast 
die avond is de Noorse dj/producer 
Orjan Nilsen, die een exclusief op-
treden komt verzorgen in de studio 
in Aalsmeer. Tussen 21.00 en 23.00 
uur wordt de uitzending weer over-
genomen door Groovesession. Om 
23.00 uur wordt live overgescha-
keld naar Club Poema in Utrecht. 
Hier vindt de releaseparty plaats 

van ‘Pictures’, het nieuwe album van 
Leon Bolier. Dancefoundation zendt 
dit event live uit via het wereldwij-
de radiostation Afterhours.fm. De 
uitzending wordt ook doorgegeven 
via Radio Aalsmeer, zodat de optre-
dens van Fine Taste, Joop, Sied van 
Riel, Orjan Nilsen en uiteraard Leon 
Bolier rechtstreeks kunnen worden 
beluisterd via de Aalsmeerse ether. 
In de uitzending worden de dj’s ook 
geinterviewd en kan via de websi-
te www.afterhours.fm live worden 
meegechat. De uitzending duurt tot 
6.00 uur. 

Club Players in Zoetermeer
Op zaterdagavond is het eveneens 
dance muziek wat de klok slaat. 
Naast de reguliere programmering 
wordt vanaf 23.00 uur weer live over-
geschakeld, dit keer naar Club Play-
ers in Zoetermeer. Hier wordt voor 
de eerste maal het Emotionz feest 
georganiseerd. Ook dit event wordt 
door Dancefoundation uitgezonden. 
Optredende dj’s zijn: Ton TB, Cor Fij-
neman, Mark Norman, Misja Hel-
sloot en Signum. Deze uitzending 
duurt tot 5.00 uur. Radio Aalsmeer 
is te beluisteren via 99.0 FM kabel 
en 105.9 FM ether. Er kan ook on-
line worden geluisterd via www.
dancefoundation.nl en www.after-
hours.fm. 

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

IEdErE zATErdAG GITAArSnArEn In dE AAnbIEdInG

KIndErGITArEn E 39,95

WEbSITE IS VErnIEUWd, bOOrdEVOL InFOrMATIE
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Knipscheerorgel weer 
‘thuis’ in de Dorpskerk
Aalsmeer - “We hebben met bij-
zonder veel plezier de restauratie 
uitgevoerd. Heel inspirerend om het 
meesterwerk van de maker, orgel-
bouwer Knipscheer, in ere te mogen 
herstellen”, zo zei Hans Reil van Or-
gelmakerij Reil afgelopen zaterdag 
20 september tijdens de officiële in-
gebruikname van het gerestaureer-

de knipscheer-orgel in de Dorps-
kerk in de Kanaalstraat. Hij noem-
de het orgel de koningin der instru-
menten. “Het orgel is een verzame-
ling van koor en orkest.” 
De daarop volgende demonstra-
tie en later uitvoeringen door orge-
ladviseur Aart Bergwerff en orga-
nist Hans van Noord benadrukten 

dit voor de volle honderd procent. 
Imponerend om het uit 1868 stam-
mende orgel weer in volle glorie te 
horen. Precies een jaar heeft de res-
tauratie geduurd. 
Het orgel van de Dorpskerk bleek na 
onderzoek in slechtere staat dat in 
eerste instantie voorgesteld. Er was 
veel slijtage en in verleden hebben 

verschillende orgelbouwers aan-
passingen aan het orgel gemaakt. 
Het Knipscheer-orgel is nu terugge-
bracht in de originele staat. Het or-
gel is zelfs uitgebreid met een ex-
tra klankpedaal. Deze was door eer-
dere orgelbouwers verwijderd, maar 
maakte wel onderdeel uit van het 
origineel van bouwer Knipscheer. 
Een kerk in Varseveld is ook nog 
in het bezit van een origineel Knip-
scheerorgel en middels onderzoek 
heeft Orgelmakerij Reil alle puzzel-
stukjes in elkaar laten vallen. “Wij 
vinden dat het negentien eeuwse 
klankbeeld gerespecteerd moeten 
worden”, aldus Hans Reil die aan-
gaf veel respect te hebben voor de 
bouwer. 
Na zijn uitleg over de diverse klank-
registers van het orgel vond de of-
ficiële overdracht plaats aan het 
college van Kerkrentmeesters. De 
overhandiging werd door Bart Huls-
bos van de Dorpskerk met een ste-
vige handdruk bekrachtigd. Daar-
na was het woord aan het orgel. Or-
ganist Hans van Noord speelde een 
speciale orgelbewerking van drie 
delen uit de Notenkrakersuite van 
P.I. Tschaikovsky. 
Na een toelichting op de fondsen-
werving en financiën door penning-
meester Leo Peters van de stich-
ting Restauratie Knipscheer-or-
gel Dorpskerk Aalsmeer werd op-
nieuw het gerestaureerde orgel in 
de schijnwerpers gezet. Aart Berg-
werff, orgeladviseur namens de 
Rijksdienst voor Monumentenzorg, 
bracht muziek van G.F. Händel en 
K. Bolt. 
De feestelijke bijeenkomst in de 
kerk werd besloten met een samen-
zang, een dankwoord door voorzit-
ter Arjan Hoogendoorn en de afslui-
ting door dominee Edjan Wester-
man. De thuiskomt tot slot werd be-
zegeld met een receptie in naastge-
legen gebouw Irene.

Viering tachtig jarig bestaan
Zangdienst met Sursum 
Corda in de Dorpskerk
Aalsmeer - Zondag 28 september is 
het precies 80 jaar geleden dat mu-
ziekvereniging Sursum Corda door 
29 Aalsmeerders opgericht werd. 
Dit heuglijke feit wordt toepasselijk 
gevierd met een zangdienst in de 
Dorpskerk in de Kanaalstraat. The-
ma van de dienst is: Achter de mu-
ziek aan. De dienst begint om 19.00 
uur en voorganger is dominee Wes-
terman. Iedereen is van harte uitge-
nodigd de dienst bij te wonen. 
Ook het eerste concert van Sursum 
Corda vond plaats in de Dorpskerk. 
Muziekvereniging Sursum Corda is 
een bloeiende vereniging, er is op 
dit moment zelfs sprake van een 
kleine groei in ledental. Iedere vrij-
dagavond wordt er gerepeteerd in 

gebouw Irene in de Kanaalstraat, 
naast de Dorpskerk. Jeugd- en op-
leidingsorkest Jong Sursum repe-
teert van 18.45 tot 19.45 uur, het 
grote orkest repeteert vanaf 20.00 
uur. 
Het orkest is natuurlijk altijd op zoek 
naar nieuwe leden die een blaas-
instrument willen bespelen. Op dit 
moment is men vooral op zoek naar 
aanvulling bij de trombones. Ook bij 
het grote koper zijn er nog een aan-
tal instrumenten, zoals euphonium 
(bariton), beschikbaar voor enthou-
siaste muzikanten. Het voorjaars-
concert is gepland op 28 maart in 
de burgerzaal van het gemeente-
huis. Bezoek ook de website: www.
sursumcorda-aalsmeer.nl.

Sursum Corda uit 1933 in Austerlitz, waar deelgenomen werd aan een con-
cours.

In de burgerzaal van gemeentehuis
Concert Sonority met salsa 
dansdemonstratie zaterdag
Aalsmeer - ‘Nazomeren met Sono-
rity en vrienden’ is de titel van het 
concert dat dit koor aanstaande za-
terdag 27 september verzorgt. Het 
belooft een vrolijke en nazomerse 
avond te worden met een gevari-
eerd programma. Naast natuurlijk 
een spetterend optreden van Sono-
rity zal het koor ook twee nummers 
laten horen die samen met vrienden 
van de koorleden eerder zijn inge-
studeerd. Verder staat er een brui-
sende salsa dansdemonstratie door 
Crema Latina op het programma en 
kan er in de pauze door liefhebbers 
meegedaan worden aan een Me-
rengue workshop.
Sonority staat voor dit optreden on-

der leiding van dirigent Rutger van 
Leyden en de begeleiding is in han-
den van Jan Raadgever. De burger-
zaal van het gemeentehuis wordt 
geheel in zomerse sferen gebracht, 
zodat de bezoekers zich op de Ram-
blas van Barcelona waant. De aan-
vang is om 20.15 uur en de koffie 
staat klaar vanaf 19.45 uur.
Wilt u dit spektakel zeker niet mis-
sen? Bestel dan snel kaarten bij 
Marja van der Jagt, telefoon 0297-
329279 of per email info@sonority.
nl. Ook aan de zaal tijdens de con-
certavond zijn kaarten verkrijgbaar. 
Kosten 10 euro, inclusief alle con-
sumpties. Donateurs en jeugd tot 16 
jaar betalen 7,50 euro. 

Openingsfeest De Binding 
met optreden Jam-groep
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
27 september is het jaarlijkse ope-
ningsfeest van dit seizoen bij De 
Binding. De muziek van deze avond 
zal zeer gevarieerd zijn. Zo is er het 
allereerste echte optreden van de 
Jam-groep. De Jam-groep bestaat 
uit zes enthousiaste jongelui die het 
leuk vinden om samen lekker te mu-
ziek te maken! 
De laatste tijd hebben ze hard ge-
repeteerd om hun eigen nummers 
klaar te stomen voor hun debuut 
optreden. Hun vaste begeleiders 
Steef en Dieuwke denken dat dit 
helemaal goed gaat komen! 

Natuurlijk is ook De Binding Band 
van de partij. Ook zij hebben weer 
een aantal zeer actuele nummers op 
de playlist staan, zoals Mika, Amy 
Winehouse en Nick en Simon, maar 
ook The Beatles en Abba zullen niet 
ontbreken. Tussendoor zal dj Menno 
van zich laten horen. Iedereen van-
af 14 jaar is van harte welkom om 
deze spetterende avond vanaf 20.00 
uur binnen te lopen in De Binding-
zaal in de Zijdstraat 53. De dressco-
de van deze avond is natuurlijk Bin-
ding Blue. Voor meer info: zie www.
debinding.nl of mail naar info@de-
binding.nl of bel naar 326326.

Zendelinge op bezoek

Koffie-ochtend 
voor vrouwen
Aalsmeer - Aanstaande dinsdag 
30 september is de eerste koffie-
ochtend voor vrouwen van het nieu-
we seizoen in gebouw Irene in de 
Kanaalstraat.De aanvang is tien uur, 
maar vanaf half tien staat de koffie 
of thee voor u klaar.

De spreekster deze morgen is Gesi-
na Blauw, zendelinge uit Albanië.
Zij komt vertellen over haar werk 
onder jonge, vaak gehandicapte, 
mensen. En over de wonderen, die 
God in dat land doet.  De toegang is 
gratis en er is oppas voor de klein-
tjes.

Genieten van wintermode 
van Setterlaine en Setterlady
Leimuiden - De nieuwe herfst- en 
wintercollecties van Setterlaine en 
Setterlady zijn spannend als nooit 
tevoren. De collecties zijn kleurig en 
verrassend opgewekt. 
Nieuwe stofbeelden en de spontane 
combinaties met de kleurrijke des-
sins in de blouses en shirts maken 
het combineren een stuk eenvou-
diger. 
Al vele jaren zorgen Setterlady en 
Setterlaine voor de beste kwaliteit 
en de juiste afwerking, evenals veel 
aandacht wordt besteed aan een 
comfortabele en prettige pasvorm. 
Setterlaine heeft een uitgebreide 
collectie samengesteld met zowel 
modieuze als klassieke kleding. Set-
terlady brengt een moderne collec-
tie eigentijdse mode voor de vrouw 
die zich volgens haar eigen wensen 

kleedt. 
De materialen, dessins en vormen 
leiden met elkaar tot de meest ver-
rassende creaties. De collectie van 
Setterlady gaat in op heel veel mo-
dewensen. 
De mooiste tinten bruin, aubergine, 
groen en heidetinten zijn ontwikkeld 
en combineren prima met de talrijke 
dessins. In combinatie met de shirts 
en pullovers van Setterlaine kan met 
de rokken, gilets en blazers van Set-
terlady prachtige creaties samenge-
steld worden. Setterlady en Setter-
laine zijn verkrijgbaar van maat 38 
tot en met 56. 

U wordt uitgenodigd kennis te ko-
men maken met de nieuwe winter-
mode bij Van Veen Mode in Leimui-
den!

Wel of niet eigen 
huis verzilveren?
Aalsmeer - De voor- en nadelen 
van de verzilvering van uw eigen 
huis vormen regelmatig onderwerp 
van gesprek. Vragen over de mo-
gelijkheden om over grotere finan-
ciële middelen te beschikken door 
de opname van een hypotheek en 
de eventuele verkoop van hun wo-
ning staan momenteel erg in de be-
langstelling. De heer Flart zal, in sa-
menspraak met een notaris, over dit 
thema een presentatie verzorgen op 
donderdag 2 oktober om 13.00 uur 
in ‘t Anker achter de Oosterkerk, 
Oosteinderweg 273 a.
Voor dit onderdeel van de PCOB ge-
west vergadering zijn belangstellen-
den hartelijk welkom.

Nu inschrijven voor een kraam 
Lees-, luister- en hobbymarkt 
in centrum 11 oktober
Aalsmeer - In de Zijdstraat in het 
centrum vindt zaterdag 11 oktober 
weer de lees-, luister- en hobby-
markt plaats. 
Tussen 10.00 en 17.00 uur kan ieder-
een naar hartenlust struinen langs 
de diverse kraampjes die deze dag 
worden opgesteld. Voor de echte 
snuffelaars is dit dé markt bij uit-
stek! 
De aantrekkelijke prijzen en de ge-
zellige sfeer trekken ieder jaar een 
groot aantal bezoekers. 
Er zijn veel nieuwe en tweedehands 
boeken van ieder genre te vinden, 
maar ook knutselaars en muzikan-
ten kunnen op de lees- luister- en 
hobbymarkt terecht. 
Behalve de handelaren die deze dag 
met hun koopwaar naar Aalsmeer 
komen, zullen ook enkele winkeliers 
uit het centrum aan de markt deel-

nemen met leuke aanbiedingen. 
Het is dan ook zeker de moeite 
waard om het dorp deze zaterdag 
een bezoekje te brengen! 
De lees-, luister- en hobbymarkt op 
11 oktober is een initiatief van Win-
keliers Vereniging Aalsmeer Cen-
trum in samenwerking met Organi-
satiebureau Natural Solutions. 
Na de geraniumjaarmarkt en de 
september-braderie is het de der-
de markt die dit jaar in het centrum 
wordt gehouden. 
Inschrijven voor een kraam is moge-
lijk tot 7 oktober. 
Hiervoor kan contact opgenomen 
worden met Theo van der Hoek van 
Natural Solutions, tel. 0297-322825 
of ga naar de website www.natu-
ralsolutions.nu waar direct het in-
schrijfformulier ingevuld kan wor-
den.

Elke vrijdag alternatieve bands
The Girlies en Mind The 
Gab live in de N201
Aalsmeer - Elke vrijdag spelen er 
leuke alternatieve bands in de N201 
aan de Zwarteweg. Aanstaande vrij-
dag 26 september is het de beurt 
aan The Girlies. Een van de sympa-
thiekste bandjes uit de regio kan 
deze band genoemd worden, met 
een afwisselende set van bekende 
covers van recente alternatieve hits.  
The Girlies hebben hun repertoi-
re uitgebreid met nog meer lekkere 
rock, pop en punky nummertjes en 
gaan er weer een fijn avondje van 
maken in het jongerencentrum. De 
avond wordt geopend door de band 
Mind The Gab. Mind the gab be-
staat nog maar kort en speelt vrij-
dag voor het eerst in de N201 een 
korte set. 

Naast kijken en luisteren naar de 
bands, staat het poolbiljart voor be-
zoekers kan of kun je gewoon lek-
ker hangen aan de speeltafel of in 
een van de zithoeken. De dj vult de 
rest van de avond met de beste al-
ternatieve muziek van vroeger en 
nu, kortom alles is aanwezig voor 
weer een fijn alternatief avondje 
N201. De zaal is open vanaf 21.00 
uur en de entree is gratis. Meer in-
formatie over het bandjesprogram-
ma is te vinden op www.n201.nl of 
op www.myspace.com/jongeren-
centrumn201
Volgende week vrijdag 3 oktober 
speelt het Aalsmeerse Social Ani-
mal in de N201, noteer dat alvast in 
je agenda!

Zondag met optreden Hotbox
Start nieuw seizoen Plug 
& Play in The Beach
Aalsmeer - Zondag 28 september 
gaat het tweede seizoen van Plug 
& Play weer van start in The Beach. 
Ook dit seizoen is de insteek dat mu-
zikanten uit de regio het vernieuw-
de podium in de oude bloemenvei-
ling kunnen betreden. Op dit podi-
um in de bar kunnen zij hun muzi-
kale kunnen vertonen aan een live 
publiek. Gastheren en -vrouwen van 
deze Plug & Play sessie is de for-
matie Hotbox. Deze band bestaat 
uit zes mannen en drie vrouwen en 
vindt zijn oorsprong in Haarlemmer-
meer. Met bekende songs van on-
der meer Tina Turner, Keane, De Dijk 
en enkele disconummers heeft de 
band een breed repertoire opge-

bouwd. Rondom het optreden van 
Hotbox is er natuurlijk ruimte voor 
muzikanten en bands die hun eigen 
nummers ten gehore willen brengen 
of die lekker willen jammen. Wil je 
verzekerd zijn van een plekje tijdens 
Plug & Play? Stuur dan een mailtje 
aan info@beach.nl. Let op! Schrijf je 
wel in, want bij een grote opkomst 
krijgen de bands, zangers en zange-
ressen die zich ingeschreven heb-
ben, voorrang om op te treden.

Plug & Play in The Beach aan de 
Oosteinderweg 247a begint om 
15.00 uur en eindigt rond 18.00 uur. 
De entree is gratis. Surf voor meer 
info naar www.beach.nl.

Zondag weer Bon Ami Live!
Aalsmeer - Discotheek club Bon 
Ami maakt zich weer klaar voor een 
swingende en gezellige middag en 
avond vol live-entertainment op zon-
dag 28 september. Deze keer is het 
podium voor zanger Dennis Maars-
sen. Dennis heeft in voorprogram-
ma’s gestaan van vele bekende ar-
tiesten, zoals Wolter Kroes, Starkoo, 
Def Rhymz en is bekend bij de loca-
le sportverenigingen. Zijn repertoire 
bestaat onder andere uit gezellige 
Nederlandstalige nummers, maar 
een Engelstalig nummer gaat deze 
zanger ook niet uit de weg. De mid-
dag en avond wordt zanger Dennis 

muzikaal bijgestaan door zangeres 
Debby. Debby is een zangeres met 
een mooie, warme maar ook krach-
tige stem. Zij zal met haar swingen-
de repertoire zeker de bezoekers op 
de dansvloer krijgen. Huisdj Ger van 
den Brink zal deze middag en avond 
aanvullen met de muziek uit de ja-
ren tachtig en negentig. Dus, heb 
je zin in een swingend feestje tus-
sen leeftijdsgenoten? Kom dan op 
zondag naar discotheek club Bon 
Ami aan de Dreef in de Hornmeer. 
De deuren van Bon Ami gaan open 
om 16.00 uur en de entree bedraagt 
5 euro.

Dag en nacht 
gamen in Reede
Rijsenhout - Over twee weken 
komt de Es-Lan #10-club weer bij-
een in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat. Game-liefhebbers 
worden uitgenodigd om van zater-
dag 11 oktober tien uur in de och-
tend tot zondag 12 oktober vier uur 

‘s middags met de vaste ‘Es-Lan’-
crew te gaan gamen, praten, tosti’s 
eten, wat te drinken, maar het vooral 
heel erg gezellig te maken! Er kan ‘s 
nachts doorgespeeld worden, maar 
er is ook plek om je luchtbed neer te 
leggen en nog even een paar uur-
tjes slaap te pakken.
Lijkt het je wat? Check dan even de 
website www.es-lan.nl en schrijf je 
in!

‘De vreedzame krijger’ op fort
Aalsmeerderbrug - De voorma-
lig Loïs Lane-gitarist Tijn Touber, 
nu schrijver van artikelen in Ode 
en Happinez, en Paul Bos, voorma-
lig marketingman en nu coach en 
trainer op de eigen fortboerderij op 
het Fort bij Aalsmeer in Aalsmeer-
derbrug, geven tijdens de Stelling-
maand op vrijdag 26 september een 
workshop over het thema ‘de Vreed-
zame Krijger’. De workshop is spe-
ciaal ontwikkeld voor de Stelling-

maand en gaat over bewustwor-
ding en meditatie. In het program-
ma maak je kennis met hoe je voor-
oordelen en overtuigingen kunt los-
laten, en hoe je innerlijke kracht en 
vreugde kunt vinden. 

De workshop begint om 12.30 uur 
met een lunch en duurt tot 17.30 uur. 
Locatie is Fortboerderij Dijkzicht te 
Aalsmeerderbrug. Aanmelden kan 
via info@boerbos.nl. 
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Expositie Afke Borgman
Aalsmeer - Van 1 tot en met 31 oktober exposeert de Aalsmeerse kunste-
naar Afke Borgman een aantal schilderijen, waarvan veel nieuw werk in het 
Reghthuis aan de Amstel te Uithoorn. Onder andere wordt één van de muren 
opgeluisterd met een schilderij van de oud-katholieke kerk aan de Oostein-
derweg die Afke in acryl geschilderd heeft.

Kinderkledingbeurs in Reede
Rijsenhout - Op zaterdag 4 okto-
ber is er weer de jaarlijkse herfst- en 
winterkinderkledingbeurs in dorps-
huis De Reede aan de Schouw-
straat 14. Het betreft de in- en ver-
koop van kinderkleding (vanaf maat 
80), speelgoed en kinderbenodigd-
heden. De enige voorwaarden hier-
voor zijn dat de ingebrachte kleding 
en andere spullen heel, modieus en 
schoon zijn. De inbreng is van 9.00 
tot 10.00 uur. U kunt uw ingebrachte 
kleding dan zelf ophangen. De ver-
koop is van 13.00 tot 14.30 uur. Het 

afhalen van de niet verkochte arti-
kelen is tussen 17.00 en 17.30 uur. 
Alles wat om 17.30 uur nog niet is 
opgehaald, gaat zondermeer naar 
een goede doel. Deze keer is dit de 
crisisopvang voor kinderen die uit 
huis geplaatst zijn. 

Er kunnen maximaal 30 artikelen per 
nummer worden aangeboden. Voor 
verkoopnummers kan gebeld wor-
den naar Henriëtte, tel. 0297-345007, 
Nettie, tel. 0172-508930 of Joke, tel. 
0297-323955.

Jaren zeventig en tachtig 
discofeest in Vluchtheuvel 
Rijsenhout - Aanstaande vrijdag 
26 september wordt in De Vlucht-
heuvel aan de Aalsmeerderweg 753 
een discoparty met muziek uit de ja-
ren zeventig en tachtig georgani-
seerd. Twee keer per maand staat 
een thema-feest op het program-
ma. Zo wordt 17 oktober een cock-
tail party georganiseerd, wordt 31 
oktober Halloween gevierd en staat 
14 november in het teken van de pi-
rates of the Caribean. Op 5 decem-

ber komt sinterklaas langs, 19 de-
cember trakteert het bestuur op een 
kerstborrel en 26 december wordt 
kerst gevierd. De Vluchtheuvel is el-
ke week op woensdag van 19.00 tot 
23.00 uur en vrijdag van 17.00 tot 
01.00 uur geopend. Op de woens-
dagavond is er gelegenheid tot het 
kijken van voetbal of een film. Te-
vens is er de mogelijkheid om te 
darten, pokeren of kaarten. Ieder-
een is van harte welkom. 

Eerste voorstellingsavond 11 oktober

Vlaams duo opent nieuw 
cabaretseizoen in Bacchus
Aalsmeer - Een vijftal cabaretvoor-
stellingen presenteert de stichting 
Kunst en Cultuur Aalsmeer in het 
nieuwe seizoen. Het seizoen wordt 
geopend op 11 oktober door het 
Vlaamse duo ‘Ter bescherming van 
de Jeugd’. De humor van deze win-
naars van het Leids Cabaret Festi-
val in 2008 is fijn, absurd, herken-
baar en vervreemdend tegelijkertijd. 
Op 22 november is het Bacchus-po-
dium voor Nina de la Croix en Da-
niël van Veen. Nina is enthousi-
ast en energiek en haar liedjes zit-
ten vol leuke tekstvondsten. Daniël 
zingt subtiel lichtzinnige liedjes aan 
de piano. Voor de eerste voorstel-
ling in het nieuwe jaar, op 10 janu-
ari, heeft KCA Johan Goossens ge-
contracteerd. Hij brengt de voorstel-
ling Punaise en heeft het over het 
studentenleven, de liefde en de tijd 
waarin we leven. Op 7 maart komt 

Willemijn Smeets naar Aalsmeer. 
In haar eerste avondvullende pro-
gramma met de titel ‘Grip’ bekriti-
seert zij de maatschappij en zingt 
hierover. De laatste cabaret-avond 
van het seizoen is op 25 april. Drie 
finalisten van PIT kleinkunstfestival 
brengen vernieuwend en eigenzin-
nig theater. Alle voorstellingen vin-
den plaats in Bacchus in de Ger-
berastraat en beginnen om 21.00 
uur. De zaal is open vanaf 20.15 uur. 
Kaarten à 10 euro kunnen, indien 
nog in voorraad, aan de zaal worden 
gekocht of tien dagen voor aanvang 
gereserveerd worden via de web-
site www.cultureelcafebacchus.nl. 
Om verzekerd te zijn van een plaats 
is het aan te raden een abonnement 
voor alle vijf de voorstellingen te ne-
men á 42,50 euro. Het abonnement 
is te reserveren via emailadres ans-
dekruijf@hotmail.com.

De rockformatie Focus met Thijs van Leer.

Laatste kans voor laatste kaarten:
Enige en laatste concert 
Focus op Amstelland Live!
Aalsmeer - Zaterdag 27 septem-
ber vindt, tijdens Amstelland Live!, 
het enige en ook laatste concert van 
Neerlands beroemde rockformatie 
Focus in 2008 plaats in Mijdrecht. 
Er zijn nog kaarten over, dus wie dit 
unieke concert persoonlijk wil mee-
maken, heeft nog een laatste kans 
om ze te bestellen via de websi-
te www.amstellandlive.nl of, indien 
dan nog voorradig, zaterdagavond 
te kopen aan de kassa van De Me-
ijert in Mijdrecht. 
Voor dit unieke concert wordt ook 
vanuit elders in Nederland belang-
stelling verwacht, zeker na het op-
treden van de verse ridder Thijs van 
Leer bij Matthijs van Nieuwkerk in 
De Wereld Draait Door afgelopen 
week. Daarin werd nadrukkelijk het 
eenmalige optreden in Mijdrecht 

Ted Oberg.

genoemd. 
Na dit eerste en laatste optreden in 
Nederland vertrekt de rockformatie 
naar Engeland, waar maar liefst 27 
concerten worden gegeven. 
Aansluitend volgen concerten in 
België, Zwitserland en Duitsland, 
maar Mijdrecht heeft met Amstel-
land Live! het exclusieve concert 
van Focus voor Nederland binnen 
de poorten weten te halen. De kans 
om dat bij te wonen mag gewoon 
niet gemist worden! 
Focus is een combinatie van rockle-
genden Thijs van Leer op Hammond 
orgel, fluit en zang en Pierre van der 
Linden op drums plus aanstormen-
de talenten als Bobby Jacobs op bas 
en Niels van der Steenhoven die op 
gitaar Jan Akkerman naar de kroon 
steekt.

Oberg en Goed Vaud
Tijdens Amstelland Live! kan ook 
worden genoten van de band Oberg 
met alweer een andere rocklegende 
Ted Oberg (voorheen Livin’ Blues) 
in de gelederen. Ook één van Ne-
derlands beste rock coverband 
Knight of the Progs verzorgt zater-
dagavond een optreden in De Me-
ijert. De bands proberen in onder-
ling overleg tot een swingende jam-
sessie aan het eind van de avond 
te komen. Kaarten voor Amstelland 
Live! kosten 30 euro per stuk. Te-
vens zijn er arrangementen inclu-
sief diner vooraf, speciaal voor be-
drijven die hun personeel of rela-
ties willen trakteren op een werke-
lijk unieke avond. Op de website valt 
daarover meer te lezen. Tijdens Am-
stelland Live! wordt de splinternieu-
we band Goed Vaud door een voor-
malig lid van de band van Herman 
Brood gepresenteerd. Goed Vaud 
verzorgt tijdens het diner en wel-
licht ook nog in de pauzes verschil-
lende optredens.

Bosmobiel
Amstelland Live! wordt georgani-
seerd door de Rotary Club Aalsmeer-
Uithoorn. Doel is het aangename 
met het nuttige verenigen. De op-
brengsten van het concert gaan 
naar het project Bosmobiel van de-
ze service club. Met dat elektrische 
voertuigje kunnen senioren uit de 
regio die minder goed te been zijn 
toch genieten van een ‘wandeling’ 
door het Amsterdamse Bos. In over-
leg met het beheer van het Amster-
damse Bos en de Gemeente Am-
sterdam worden hiervoor speciale 
routes door het bos ontwikkeld. De 
bedoeling is dat de Bosmobiel vol-
gend jaar gaat rijden. Dan bestaat 
het Amsterdamse Bos 75 jaar. Be-
zoekers aan Amstelland Live! kun-
nen vanwege dit goede doel zater-
dagavond dus tweemaal een goed 
gevoel hebben! De  zaal van De Me-
ijert gaat zaterdag open om 19.30 
uur, het feest start om 20.00 uur.

Zaterdag cd-presentatie 
van Theo en Moniek
Aalsmeer - Theo Griekspoor en Mo-
niek Eigenhuis-Zandvliet zijn trots 
om hun eerste gezamenlijke cd te 
kunnen presenteren! Na een jaren-
lange samenwerking is hun ‘droom’ 
uitgekomen, namelijk het maken 
van een afwisselende cd met mu-
ziekstukken die zij graag spelen. De 
samenwerking tussen Theo Griek-
spoor (orgel/piano) en Moniek Ei-
genhuis (dwarsfluit) begon zo’n tien 
jaar geleden tijdens een kerstcon-
cert in de Karmelkerk. Omdat het 
muzikaal tussen hen klikte besloten 
zij om regelmatig samen te repete-
ren en een repertoire op te bouwen. 
In de loop der jaren werden Theo en 
Moniek gevraagd voor muzikale on-
dersteuning bij diverse koren of in 
kerkdiensten. 
Op 5 mei dit jaar heeft de cd-op-
name plaatsgevonden. De stukken 
met orgelbegeleiding zijn opgeno-
men in de RK-kerk Sint Jan Ge-
boorte te Kudelstaart en de muziek-
stukken met piano in de Doopsge-

zinde Kerk te Aalsmeer. Op de cd 
zijn stukken te beluisteren van be-
kende componisten als Bach, Hän-
del en Fauré, maar zijn er eveneens 
werken te horen uit de musical Miss 
Saigon en uit de film ‘The Rose’. Ui-
teraard mag het titelstuk ‘Rêverie’ 
van Claude Debussy niet ontbreken 
op dit album!  
Theo Griekspoor en Moniek Eigen-
huis willen hun cd ‘Rêverie’ graag 
presenteren tijdens een concert op 
zaterdag 27 september vanaf 20.00 
uur in de Karmelkerk, de plaats 
waar de samenwerking tussen Theo 
en Moniek ooit is begonnen, aan de 
Stommeerweg. Tijdens het concert 
krijgen de bezoekers niet alleen een 
voorproefje van de prachtige stuk-
ken die op de cd staan, maar is er 
ook ander repertoire te horen. Ui-
teraard is na het concert de cd ‘Rê-
verie’ te koop à 15 euro. 
Theo en Moniek hopen velen te mo-
gen begroeten tijdens hun presen-
tatieconcert! 

Herinneringen van dokter 
Kaan in Oud Nuus
Aalsmeer - ”Patiënten vragen meer 
dan vroeger en ze gaan minder snel 
dood. Dat heeft de oude Drees, toen 
hij de AOW instelde, zich niet gere-
aliseerd. Die vroeg zich af, hoe oud 
men gemiddeld werd. Nou, dat is 
achterhaald. Vroeger kwam opoe bij 
haar kinderen in huis en werd er op 
opoe gepast. Nu heb je de oppaso-
ma’s die zelf afreizen naar Turkije en 
andere verre oorden.” Dit zegt dok-
ter Kaan in Oud Nuus, de uitgave 
van de stichting Oud Aalsmeer dat 
deze week verschijnt. In een inter-
view met Leni Paul haalt hij herinne-
ringen op aan zijn huisartsenprak-
tijk in Aalsmeer-Oost, die hij in 1941 
begon. In een tijd, dat er nog veel 
op klompen werd gelopen. “Er stond 
dan altijd een heel rijtje klompen bij 
de deur van mijn praktijk.” Het was 
ook de tijd, waarin een bezoeker, 
dus ook de dokter, een huis binnen-
ging via de achterdeur. “Want”, zegt 
de inmiddels 95-jarige Kaan: “Bij de 
voordeur stond het in de gang al-
tijd vol met spullen, kinderwagens, 
enzovoort. Niemand kwam door de 
voordeur.”

Bezoek koningin
 In de nieuwe uitgave van de Stich-
ting Oud Aalsmeer doet verder 
Frans Janssens verslag van zijn be-
zoek aan de Elizabeth eilanden in de 
buurt van Long Island in Amerika. 
Maarten ’t Hart publiceert in Oud 
Nuus een eerste aflevering over de 
Biestkens-bijbel uit 1560, die iede-
re zondag open ligt in de Doopsge-
zinde kerk in Aalsmeer. De bijbel is 
afkomstig uit de nalatenschap van 
Klaas Buis van de Uiterweg, waarin 
zich ook bladen met genealogische 
gegevens bevinden van onder meer 
de Aalsmeerse families Spaargaren, 
Heeren en Buis.
 Zestig jaar geleden vierde Aalsmeer 
een ‘waardig feest’, ter gelegenheid 
van het 50-jarig regeringsjubileum 
van koningin Wilhelmina, dat sa-
menviel met haar aftreden in sep-
tember 1948. Dick Piet schrijft in 
Oud Nuus, dat binnen het feestco-
mité onenigheid was ontstaan over 
het organiseren van een lunapark 
(kermis). ‘Meester’ Dam kon zich 
hier om principiële redenen niet 
mee verenigen en stapte uit het co-

mité. De inhuldiging van Juliana, 
bracht daags erna vele buitenlandse 
gasten van koninklijke komaf naar 
Aalsmeer. Na een rondleiding door 
de CAV, vergaapten zij zich van-
af  eenvoudige klapstoeltjes voor de 
veiling, aan het eerste Aalsmeerse 
bloemencorso. Overigens vreesde 
men wel voor grote gevolgen van-
wege de troonswisseling voor som-
mige kwekers in Aalsmeer. Konin-
ginnedag zou niet meer op Wilhel-
mina’s verjaardag, 31 augustus, ge-
houden worden, maar op 30 april, 
wanneer Juliana jarig was. Maar 
in april bloeien er nog geen oranje 
Afrikanen…
 
Duitse trekarbeiders
Jan Willem de Wijn vraagt, naar 
aanleiding van een vlucht van ser-
geantvlieger Andries van der Poest 
Clement, in juni 1945, meer informa-
tie over familie van passagier Wim 
Hateboer. In een ander artikel is hij 
op zoek naar Aalsmeerders, die ooit 
vanuit Duitsland naar deze regio 
zijn gekomen. Dit in het kader van 
zijn studie geschiedenis, waarvoor 
hij een essay heeft geschreven over 
Duitse trekarbeiders naar Aalsmeer 
in en om de achttiende eeuw.
In Oud Nuus ook veel aandacht 
voor aantekeningen die Dirk Willem 
Keessen (1881-1949) in zijn Oud 
Aalsmeer-schrift maakte over on-
der meer tuinbouwzaken in de ne-
gentiende en begin twintigste eeuw. 
Voorts de ‘krenten’ uit de rijstebrij-
berg van gegevens, die mevrouw Su-
ze van Zijverden-Van Reeuwijk heeft 
verzameld. Bijvoorbeeld een arti-
kel over Trijntje Tijmens, die zwan-
ger was geraakt van Cornelis Jansz 
Augustijn, maar niet met haar wilde 
trouwen. Op 12 december 1661 liet 
Trijntje maar liefst twaalf personen 
verklaren dat zij een en ander ge-
zien of gehoord hebben. Oud Nuus 
is in de verschillende boekwinkels te 
koop voor 4,50 euro. Donateurs van 
de stichting  Oud Aalsmeer krijgen 
het blad gratis thuis bezorgd. Voor 
15 euro kunt u lid worden. Aanmel-
den bij penningmeester/ledenad-
ministratie: Annigje Leighton-van 
Leeuwen, Mijnsherenweg 60a, 1431 
AT Kudelstaart, tel. 0297-323553 of 
via www.stichtingoudaalsmeer.nl

Jarenlang hing dit schilderijtje in de wachtkamer van dokter Kaan en is daar-
mee ongetwijfeld het meest bewonderde kunstwerkje in Aalsmeer.

Terug na de zomerstop
Play House nu in Aalsmeer!
Aalsmeer - Het was dit jaar geen 
beste zomer voor de thuisblijvers. 
Ons droevig Hollandse weertje 
heeft het festivalseizoen absoluut 
tekortgedaan! En zo kunnen we ons 
vast weer opmaken voor het nieu-
we clubseizoen! De organisatie van 
Play House stond dan ook alweer te 
popelen om na de zomerstop haar 
tour in de regio voort te zetten. Want 
wat was die laatste editie toch een 
knaller! Met ruim 700 man werd de 
vrijdag van de feestweek Rijsen-
hout een onvergetelijk leuke avond. 
Headliner Gregor Salto zette de heu-
pen zichtbaar in beweging en ook 
de residents mochten er zeker zijn! 
Nu vier maanden later is Play House 
terug en ditmaal strijkt de organisa-
tie neer in de N201 in Aalsmeer. Re-
serveer zaterdag 11 oktober met uit-
roeptekens in je agenda, want ook 
dit keer staat er een spectaculaire 
hoofdact klaar: Vato Gonzalez!

Relaxte feesten in regio
House is wat de klok slaat in on-
ze hoofdsteden, maar voor wie van 
ver moet komen zijn de treinreizen 
vaak een behoorlijke sfeerverpester. 
Met die gedachte is organisator Erik 
van der Vlugt begonnen met Play 
House. Relaxte feesten in de regio 
voor jongeren die níet elk weekend 
in de trein willen springen maar ook 
gewoon gezellig om de hoek met 
vrienden en klasgenoten willen uit-
gaan. Na Nieuw Vennep, Lisse en 
Rijsenhout is nu Aalsmeer aan de 
beurt. Elke editie is tot dusver een 
verrassing gebleken, want de orga-
nisatie neemt het niet zo nauw met 
de regels. Nieuwsgierig? Zorg dan 
dat je op 11 oktober in de rij staat!

Dirty House in de tent!
Om de laatste editie in juni te eve-
naren is moeilijk. Maar gelukkig 
heeft Play House iemand weten te 
strikken die met deze opdracht wel 
raad weet. Het is de man die popu-
laire house in de Randstad een vies 

smerig randje heeft gegeven! Eerder 
dit jaar bracht hij de compilatie-cd 
‘Dirty House’ op de markt, een suc-
ces dat hem promoveerde tot een 
veelgevraagde artiest! Deze artiest 
is natuurlijk Vato Gonzalez, de dj die 
je het liefst bewaard voor de latere 
uurtjes op de avond! Verwacht flink 
gepomp uit de speakers als deze 
man het roer overneemt, met een 
vertrouwd bubbling ritme en dikke 
electro sounds als ideale wapens!

Kunst op de muur!
Omdat Play House graag origineel 
is, heeft de organisatie ook nage-
dacht over een leuk decor. Maar wat 
is er nou beter dan dat over te laten 
aan de professionals? De grote zaal 
wordt daarom overgegeven aan Va-
ge Gasten, een team speelse crea-
tievellingen dat de boel live opfleurt 
met fantastische kunstwerken! Ver-
der de jonge mc die zijn carrière be-
gon bij Play House en nu regelma-
tig naast grote dj’s staat: Mc Jolly 
Good! Aangevuld met de bekende 
residents Erik Walker, Benny Van-
dess, Baldur en Mr. Timmaz be-
looft het nieuwe seizoen knallend 
geopend te worden! Meer weten? 
Check www.playhouseevents.nl en 
bekijk de filmpjes van de vorige edi-
ties!

Officieel staat de N201 te boek als 
een jongerencentrum, maar geke-
ken naar de geschiedenis kan het 
net zo goed als club bestempeld 
worden. Want er hebben veel be-
kende dj’s op de lijst gestaan, van 
hardcore en hardstyle tot house, hip 
hop en r&b. De N201 leent zich pri-
ma voor jongerenevenementen en 
is met een grote zaal en een lounge 
area ook voor Play House een mooi 
front! Kom ook genieten van stoe-
re uit-je-dak-house en upstairs van 
mysterieuze klanken en stevig elec-
trogeweld! Play House is zaterdag 
11 oktober van 21.30 tot 03.00 uur 
en de toegang bedraagt 8 euro.
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Dirk Annokkeé aan het werk op zijn atelier.

Expressie spat van het doek
Dirk Annokkeé exposeert 
bij galerie Sous-Terre

Beeld van Paul Mühlbauer.

40 Originele WOII voertuigen door regio

Red Ball Express zaterdag
Aalsmeerderbrug - CRASH Lucht-
oorlog- en Verzetsmuseum 40-45 
organiseert aanstaande zaterdag 
27 september in samenwerking met 
Keep Them Rolling de zevende Red 
Ball Express onder de titel ‘From 
Beachhead to Front’. Ongeveer veer-
tig originele voertuigen uit de Twee-
de Wereldoorlog rijden onder meer 
door Haarlemmermeer, Amstelveen, 
Aalsmeer, Bovenkerk, Uithoorn, de 
Kwakel en Rijsenhout ter herinne-
ring aan het fameuze bevoorra-
dingstransport, waarmee de opmars 
van de Geallieerden door Europa na 
D-Day werd ondersteund.
Het CRASH Luchtoorlog- en Ver-
zetsmuseum 40-45 is onlangs ge-
huisvest in het Fort bij Aalsmeer in 
Aalsmeerderbrug, bij Rijsenhout. 
Het jaarlijkse Red Ball Express eve-
nement vertrekt dit jaar bij deze 
nieuwe locatie.  De voertuigen ver-
zamelen rond 10.00 uur voor het 
fort. Het vertrek van de ‘groene be-
vrijders’ staat gepland tussen 10.30 
en 11.00 uur. De deelnemers aan de 
Red Ball Express rijden niet in co-
lonne, maar individueel langs de 
route en passeren bijzondere plaat-
sen van historische betekenis. On-

der andere locaties waar vliegtuigen 
zijn neergestort of  waar bijvoor-
beeld luchtafweergeschut stond op-
gesteld of onderduikers werden ver-
borgen. Op twee van deze plaatsen 
worden bloemen gelegd bij een mo-
nument. 
De voertuigen worden rond 15.00 
uur terug verwacht bij het fort in 
Aalsmeerderbrug. Onder de deel-
nemende voertuigen zijn Harley Da-
vidson motoren, Jeeps, een Dodge 
in diverse uitvoeringen en GMC 
vrachtwagens. De meeste voertui-
gen zijn eigendom van de leden 
die lid zijn van de vereniging Keep 
Them Rolling, de organisatie die 
streeft naar het behoud van deze 
historische voertuigen. De authen-
tieke militaire voertuigen kunnen 
voor en na de rondrit uitgebreid be-
zichtigd worden. In tegenstelling tot 
voorgaande jaren is het deze editie 
niet mogelijk om museumbezoekers 
in de voertuigen mee te nemen. Dit 
in verband met veiligheidseisen. Het 
CRASH Luchtoorlog- en Verzets-
museum 40-45 is uiteraard ook ge-
opend. Bezoekers zijn welkom van-
af 10.00 uur. Voor meer informatie 
www.crash40-45.nl.

Noorse dj met hit ‘La Guitarra/Be as One’

Orjan Nilsen vrijdag te 
gast bij Dancefoundation
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 
26 september is er in het radiopro-
gramma Dancefoundation weer een 
bijzondere artist-special. Deze keer 
komt de Noorse DJ/Producer Orjan 
Nilsen naar de studio in Aalsmeer 
voor een exclusief optreden. Orjan 
heeft een aantal grote dansplaten 
op zijn naam staan, en is op dit mo-
ment vooral bekend van de hit ‘La 
Guitarra/Be As One’. De dj verzorgt 
vrijdag een twee uur durend exclu-
sief live optreden in de Dancefoun-
dation radioshow.
Sommige muzikanten zijn er al vroeg 
bij. Zo ook Orjan Nilsen (aka DJ Go-
vernor), die in 1982 geboren wordt in 
de plaats Kirkenes, boven de pool-
cirkel in Noorwegen, vlak bij de Rus-
sische grens. Als Orjan 1 jaar oud is 
hij al al niet bij een drumstel weg te 
slaan, onder aanhoudende aanmoe-
diging van zijn vader en broer. Op 
zevenjarige leeftijd krijgt Orjan zijn 
eerste keyboard. Er gaan geen dag 
voorbij dat hij er niet op oefent. Op 
een gegeven moment merkt hij dat 
het kleine keyboard dingen mist die 
hij zoekt. Als tiener wordt duidelijk 
dat melodieen en ritmes een heel 
belangrijk deel van zijn leven vor-
men. Een muziekstijl die vooral zijn 
aandacht trekt is trance. Bij het luis-
teren naar verschillende trance cd’s 
van Nederlandse DJ’s raakt hij meer 
en meer betoverd door deze unie-
ke muziekstroom, waar melodieen 
en ritme patronen zo prachtig bij el-
kaar komen. 
Orjan wil niets liever dan deze mu-
ziek zelf maken. Als hij 16 wordt krijg 
hij zijn eerste echte eigen synthe-
sizer, met een echte sequencer en 
drumcomputer. Vanaf dat moment 
gaan de ontwikkelingen behoorlijk 
snel. Hij leert om drums, basslines, 
melodieen, string en accoorden op 
te zetten. Het leert hem hoe muziek 
maken echt werkt. Na een jaar stapt 

hij over op muziek maken op een pc, 
waarna de magie start… Extra ap-
paratuur volgt en zijn muziek ont-
stijgt het hobby niveau. Eind 2004 
heeft hij een aantal onofficieele re-
mixes en eigen producties, die de 
aandacht van trance liefhebbers op 
de website trance.nu trekken. Ge-
volg: zijn tracks worden over de he-
le wereld in clubs en op radiostati-
ons gedraaid, zonder dat deze ook 
maar getekend zijn door een label. 
Zijn naam blijft terugkomen en het 
geeft Orjan de inspiratie die hij no-
dig heeft om verder te werken aan 
zijn tracks. In September 2005 komt 
hij met de track ‘Red Woods’. Een 
plaat die vrienden en collega produ-
cers versteld doet staan. Het wordt 
zijn echte doorbraak. Er volgen een 
aantal dance hits, waaronder ‘Arctic 
Globe’, een track die direct op num-
mer 1 binnen komt in de Nederland-
se Dance lijsten.  
In 2008 brengt hij ‘La Guitara’ uit, 
zijn grootste succes tot nu toe. 
Zijn platen worden nu over de he-
le wereld gedraaid, door de groot-
ste DJ’s als Armin van Buuren, Tiës-
to, Paul van Dyk, Ferry Corsten, etc. 
Van ‘La Guitarra’ komt ook een vo-
cale versie uit onder de naam ‘Be 
As One’. De Noorse DJ/producer is 
een talent om in de gaten te hou-
den. Tijdens het exclusieve optre-
den in de Dancefoundation, het ra-
dioprogramma van Lennart Bader, 
zal hij laten horen waarom. Naast 
een optreden van twee keer een uur 
bestaat de uitzending uit een uit-
gebreid interview. Het programma 
wordt via Radio Aalsmeer een uur 
eerder uitgezonden dan normaal: 
tussen 19.00 en 21.00 uur. De om-
roep zendt uit op 99.0 FM op de ka-
bel en 105.9 FM in de ether. Het op-
treden is achteraf ook online te be-
luisteren via www.dancefoundation.
nl. 

Schilderij van Edo Kaaij.

Aalsmeer - Op zondag 28 septem-
ber om 14.00 uur opent Janna van 
Zon, kunstrecensent en voorma-
lig galeriehoudster van galerie Mo-
kum, de nieuwe expositie in gale-
rie Sous-Terre aan de Kudelstaart-
seweg. Bij een hapje, een drankje 
en live muziek kunnen liefhebbers 
kennismaken met drie kunstenaars 
en hun werk. Iedereen is van har-
te welkom. 
De bijeenkomst is zaterdag 27 sep-
tember van 13.00 tot 17.00 uur. Eén 
van de exposanten is de Amstel-
vener Dirk Annokkeé (1937).  Of-
schoon de pensioengerechtigde 
leeftijd allang gepasseerd, is de-
ze gepassioneerde kunstenaar nog 
volop actief. Zijn recentste werken 

kunt u nu zien bij galerie Sous-Ter-
re. Zijn doeken zijn bruisend, de 
energie spat ervan af. Dirk is opge-
leid aan de Rietveld Academie. De 
magisch realistisch schilderijen die 
hij aanvankelijk maakte vond hij te 
saai. Eind jaren zeventig gooide hij 
het roer om. Als gevoelsmens zocht 
hij een manier van werken waarin 
hij zijn emoties tot uiting kon bren-
gen. Een grote inspiratiebron was 
Willem de Kooning. 
Dirk zegt hierover: “Het was wel een 
heel gevecht om van het ingehou-
den schilderen naar het uitbundi-
ge over te gaan, maar ik ben uit-
gekomen op een expressieve ma-
nier van schilderen die helemaal bij 
mij past. Ik begin de compositie van 

een schilderij met grote vlakken in 
lichte tinten. In deze vlakken mani-
festeert zich de kracht van de stre-
pen en de krassen die tot een har-
monisch geheel leiden. Eigenlijk is 
dat vaak meer een kwestie van goed 
kijken dan van doen. Het eindresul-
taat moet mooi van kleur zijn en 
goed van compositie. Er moet licht 
in zijn gevangen en het moet span-
ning uitstralen.”  
Naast zijn werk als vrij kunstenaar, 
geeft Dirk al meer dan dertig jaar 
les op zijn atelier. Honderden men-
sen in Amstelveen en omgeving zijn 
door hem opgeleid.
Een voor bezoekers van Sous-Terre 
vertrouwde kunstenaar is de beeld-
houwer Paul Mühlbauer (1963). De 
galerie is in Nederland alleenverte-
genwoordiger van deze unieke Oos-
tenrijkse kunstenaar. Paul exposeert 
in Europa, Noord-Amerika en Azië. 
Sinds 2005 heeft hij een eigen beel-
dentuin in Oostenrijk. Mühlbauer 
heeft een heel eigen beeldtaal ont-
wikkeld. Zijn surrealistische beel-
den reflecteren het groteske in het 
menselijk bestaan. De beelden la-
ten vaak de menselijke tragiek en 
gekte zien met een ironische knip-
oog. De manier waarop de bronzen 
beelden gekleurd en gevormd zijn 
geeft ze een komisch tintje, waar-
door ze gaan spreken. Nieuw voor 
de galerie is de Amsterdamse schil-
der Edo Kaaij (1970). Edo laat zich 
onder meer  inspireren door vrou-
wengezichten. Het zijn geen tradi-
tionele portretten, maar dik in de 
verf gezette, abstracte texturen die 
moeiteloos integreren met het figu-
ratieve onderwerp. Zijn werk is een 
combinatie van realisme en mystiek, 
verweven in een spel van kleuren 
en paletmesstreken. Het zijn intri-
gerende en boeiende schilderijen, 
die de fantasie van de kijker prik-
kelen. Ook kunstenaar Frits Vogel 
exposeert werk in galerie Sous-Ter-
re. Aalsmeerders kennen Frits Vogel 
als de ontwerper van het Aalsmeer-

se bloemencorso, maar velen ook 
van zijn kleurrijke schilderijen. Er 
is sprake van een zekere abstract-
heid in de zin dat veel aan de fanta-
sie van de kijker wordt overgelaten. 
Het bekijken waard!

Win uniek schilderij 
Het belooft een spannende middag 
te worden, omdat tijdens de ope-
ning van de nieuwe expositie ook 
bekend wordt gemaakt wie van de 
bezoekers van de afgelopen maan-
den het prachtige schilderij ‘Garden 
of my soul’ van Bernadette Zeegers 
mee naar huis mag nemen. Bezoe-
kers kunnen nog meedingen naar 
dit kunstwerk, indien zij zondag 28 
september vóór 15.00 uur een kleine 
enquête invullen en die in de bus in 
de galerie deponeren. De trekking 
zal om ongeveer 15.30 uur plaats-
vinden. Mocht het schilderij onver-
hoopt niet de smaak van de winnaar 
zijn, dan krijgt deze een Sous-Terre 
kunstcheque ter waarde van 2500 
euro, waarmee een ander kunstwerk 
in één van de galeries van Sous-Ter-
re uitgezocht kan worden.

Eigen kunstkoopregeling 
Naast de expositie van bovenstaan-
de kunstenaars heeft Sous-Terre 
een grote vaste collectie van werk 
van door haar vertegenwoordigde 
kunstenaars. 
Door de breedte van de collectie 
kan Sous-Terre particulieren, ge-
specialiseerde verzamelaars en be-
drijven betaalbaar van dienst zijn. 
De galerie biedt een aantrekkelij-
ke betalingsregeling. Voor bedrij-
ven is er een (huur)koop- en/of lea-
seregeling. Een origineel cadeau is 
de Sous-Terre kunstcheque. Gale-
rie en beeldentuin Sous-Terre is het 
hele jaar open op zaterdag en zon-
dag van 13.00 tot 17.00 uur of op af-
spraak: Tel. 0297-364400,  info@ga-
lerie-sous-terre.nl. Het adres is Ku-
delstaartseweg 1, tegenover de wa-
tertoren.

Workshop Encaustic-art  
Aalsmeer - Encaustic-art is een 
techniek waarbij ‘geschilderd’ wordt 
met verschillende kleuren bijenwas. 
‘Encaustic’ betekent ‘inbranden’, 
wat duidt op de warmte die nodig 
is om de was te smelten en bruik-
baar te maken. Het is een eeuwen-
oude schilderkunst die onder an-
dere gebruikt werd bij het schilde-
ren van kleding. Tegenwoordig ge-
bruikt men een strijkbout om de ge-
kleurde bijenwas te smelten. De was 
wordt op speciaal papier, met de 
strijkbout, aangebracht. Door ver-
schillende kleuren en technieken 
te combineren kun je een tekening 
maken met de was. Een zgn. ‘was-
tekening’. Tijdens de workshop wor-
den de basisbeginselen geleerd van 
het maken van wastekeningen. Het 
is mogelijk, wanneer je gericht be-
paalde technieken toepast, om rea-
listische afbeeldingen te maken. Tij-
dens deze workshop ligt het accent 

op het intuïtief schilderen. Er ont-
staan mooie afbeeldingen, zonder 
dat je daar zelf veel in stuurt. Deze 
afbeeldingen kunnen voor jou een 
bepaalde betekenis hebben of  laten 
je misschien zien hoe je op dat mo-
ment in je vel zit. 
Er kunnen ook symbolen naar voren 
komen. Een wastekening maken is 
een leuke manier om te ontspannen 
en tot rust te komen. Om deel te ne-
men aan de workshop hoef je hele-
maal niet creatief te zijn of te kun-
nen tekenen of schilderen.  Het is 
zowel leuk voor kinderen als voor 
volwassenen. De workshop wordt 
gegeven in Aalsmeer, op dinsdag-
avond 14 en woensdagavond 22 ok-
tober van 20.00 tot 22.00 uur. De lo-
catie is afhankelijk van het aantal 
deelnemers. Opgeven kan tot 5 ok-
tober. Geïnteresseerd?  Bel gerust 
voor meer informatie of voor opgave 
naar Elise, tel. 0297-340684.

Kledingbeurzen in Hornmeer
Aalsmeer - Op de zaterdagen 4 
en 11 oktober worden in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 
kledingbeurzen gehouden. Op za-
terdag 4 oktober zal de zaal gevuld 
zijn met kinderkleding vanaf maat 
152 en dames- en herenkleding en 
zaterdag 11 oktober staat in het te-
ken van baby- en kinderkleding tot 

en met maat 146. Voor beide beur-
zen kan een inschrijfnummer voor 
de verkoop aangevraagd worden 
van maandag tot en met vrijdag tus-
sen 15.00 en 17.00 uur bij Rina Tas, 
tel. 322994 of Thea van Aalst, tel. 
327541. Het inbrengen is beide da-
gen van 9.30 tot 10.00 uur, de ver-
koop is van 11.00 tot 12.30 uur.

Cursus ‘Gericht luisteren 
naar klassieke muziek’
Aalsmeer - Volgens kenners brengt 
klassieke muziek je in hemelse sfe-
ren; mits je ernaar weet te luisteren. 
Daarnaast scherpt het je luister- en 
subtielere waarnemingsvermogens. 
Vanaf maandag 3 november start de 
SWOA in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan een cursus ‘Ge-
richt luisteren naar klassieke mu-
ziek’ bestaande uit totaal tien les-
sen. Luisteren staat centraal in de-
ze cursus. U maakt kennis met ver-
schillende soorten muziek van be-

kende en misschien onbekende 
componisten. Ná deze cursus ge-
niet u nog meer van het luisteren 
naar klassieke muziek. 
U heeft voor deze cursus geen spe-
cifieke kennis of vooropleiding no-
dig. Belangstelling voor klassieke 
muziek is voldoende om de cursus 
met plezier te kunnen volgen. Do-
cent is Jan Swart en de kosten van 
deelname zijn 40 euro per persoon. 
Opgave bij de SWOA, Parklaan 27, 
tel. 0297-344094.

Klaverjassen en kienen 
in buurthuis Hornmeer
Aalsmeer - Het zat er aan te ko-
men. De heren kaarters bij buurt-
vereniging Hornmeer hadden lang 
genoeg met zich laten sollen. Maar 
liefst acht heren zijn afgelopen vrij-
dag tijdens het koppelklaverjassen 
in de prijzen gevallen. Zelfs de poe-
delprijs was voor de heren. 
Het klaverjassen bij BV Hornmeer zit 
duidelijk in de lift, weer waren er elf 
tafels bezet. 
Hoog werd niet echt gekaard, 5244 
punten is een aantal die er niet echt 
uit springt. Komende vrijdag 26 sep-
tember wordt er echt een begin ge-
maakt met het kampioenschap van 
de Hornmeer. De ene week staat 
koppelkaarten op het programma 
en de andere week wordt individu-
eel gespeeld. 
Huijkman en Wil Piet zijn afgelopen 
vrjdag met 5244 punten op de eer-
ste plaats geëindigd. Plaats twee 
was voor Joke en Bert Buijs met 
5186 punten, plaats drie voor Ni-
co Besselsen en Jaap Combee met 
5174 punten, plaats vier voor Paul 
van Aalst met Meindert van de Terp 
met 5131 punten en op vijf zijn Jan 
en Kreina Verhoef geëindigd met 
4805 punten. 
Om de  poedelprijs is deze avond 
zwaar gevochten, voor bepaalde 

mensen is het blijkbaar een eer om 
hem te behalen!
Hij was dit keer voor Paul Schouten 
en Hans Boelhouwer met 3332 pun-
ten. Komende vrijdag 26 september 
is het begin van de competitie. Ie-
dereen kan meedoen. 
Het kaarten begint om 20.00 uur in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. De zaal is open van-
af 19.30 uur.

Kienen om mooie prijzen
Woensdag 1 oktober gaat er op ve-
ler verzoek gekiend worden in de 
Hornmeer. Dat het spelletje goed is 
aangeslagen is wel te merken aan 
de opkomst. 
En natuurlijk ligt het ook aan de 
te winnen prijzen. Buurtvereniging 
Hornmeer heeft een groep mensen 
aangesteld die de te winnen prijzen 
inkopen. Het is niet eenvoudig om 
het steeds maar weer het de men-
sen naar de zin te maken, maar de 
buurtvereniging heeft een formule 
gevonden die succes waarborgt. Ie-
dereen is weer van harte welkom, 
de zaal gaat vanaf 19.15 open en 
de aanvang van het spektakel is om 
20.00 uur. 
Adres is weer buurthuis Hornmeer 
in de Roerdomplaan.
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Van boer 
tot vreugdtot vreugdtot vreugd

Kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan bestaat in 
2008 15 jaar. Ter gelegenheid hiervan verschijnt er dit jaar elke twee 
weken een stuk in deze krant over de jarige kinderboerderij. Moni-
que van der Linden en Huub van Schaik (resp. beheerder en vrijwil-
liger) geven hun eigen kijk op het werk, de organisatie, de activitei-
ten, de bezoekers en gebeurtenissen op Boerenvreugd.

Overdracht op kinderboerderij

Aalsmeer - Gemiddeld drie keer 
per jaar is er een vrijwilligersavond 
op de boerderij. Tijdens deze bij-
eenkomsten passeren wetenswaar-
digheden en huishoudelijke me-
dedelingen de revue. Meestal voe-
ren één of meer bestuursleden het 
woord over een specifiek onder-
werp. Soms is er een gastspreker 
die iets uitvergroot waar de vrijwil-
ligers nog niet aan dachten. Vorig 
jaar bijvoorbeeld hadden de heren 
en dames een professionele coach 
te gast die een spiegel voorhield 
over de manier waarop de vrijwilli-
gers met bezoekers omgaan. Ver-
helderend en aanleiding voor me-
nig discussie naderhand. Eén van 
de vaakst terugkerende onderwer-
pen tijdens de vrijwilligersavonden 
is het gebruik van het logboek. Voor 
het weekend schrijven (tegenwoor-
dig is het meest knip- en plakwerk) 
de beheerders daarin de weekend 
overdracht. De weekend vrijwilligers 
vinden in het logboek informatie 
over het voeren van de dieren, klei-
ne medische handelingen, afspra-
ken en overige zaken die van be-
lang zijn. In de vakantie bijvoorbeeld 
staat er duidelijk in welke konijnen 
er worden gebracht of opgehaald. 
In de Weetjes staat informatie over 
de achtergrond van bepaalde keu-
zes die gemaakt zijn, uitleg over hoe 
en waarom dingen op een bepaal-
de manier gebeuren, interessan-
te feiten over de dieren en het die-
renbestand. Doorgaans erg volledig 
en handig als je al een tijdje niet op 
de boerderij geweest bent. Er staat 
precies in welk dier welk eten krijgt 
(of niet krijgt) en in welke wei welke 
dieren  staan. 
Als vrijwilliger wordt je tevens ge-
acht om gebeurtenissen en bele-
venissen in het logboek te noteren. 
Soms kom je niet verder dan ‘rusti-

ge dienst, geen bijzonderheden’. Het 
logboek is zo een interactief geheel. 
Veel verbeteringen komen voort uit 
de opmerkingen die de vrijwilligers 
noteren, zowel van henzelf als van 
bezoekers. 
Wie rond 13.00 uur klaar is met de 
vrijwilligersdienst op zondagmor-
gen, neemt voordat hij of zij weg-
gaat nog de bijzonderheden door 
met de middagploeg. Ook dat hoort 
bij de overdracht. Het logboek is 
broodnodig voor een vlekkeloze 
dienst, zou je denken. Maar ja, dan 
moet je het wel lezen. Tja, en daar 
gaat het nog wel eens mis. Want ’s 
morgens vroeg willen de vrijwilligers 
vooral lekker doorgaan, om rond 
11 uur toch een bakkie te kunnen 
doen. Menig vrijwilliger blijkt nog 
al eens slecht gelezen te hebben. 
(of eigenlijk denken ze dat ize het 
allemaal al weten, maar dan blijkt 
er toch iets veranderd te zijn). Dan 
wordt er maandag opgebeld door 
de beheerder die vraagt waarom de 
vrijwilliger iets heeft gedaan of na-
gelaten. Soms is het noodzakelijk 
om instructies nauwgezet op te vol-
gen, zoals enkele jaren geleden met 
de dreiging van MKZ in Nederland. 
Toen moesten de vrijwilligers spe-
ciale kleding aan en soppen in een 
badje met ontsmettingsmiddel. Dan 
is het wel makkelijk dat het logboek 
gedetailleerd is. 
Het mag best gezegd, in het log-
boek is ook de professionaliteit van 
de beheerders en de betrokkenheid 
van alle vrijwilligers terug te zien. 
Want ook al waren de maatrege-
len puur uit voorzorg en was er in 
heel West-Nederland nog geen koe 
of geit met schuim op de bek of pijn 
aan z’n klauwen, iedereen heeft zich 
toen strikt aan de regels gehouden. 

Huub van Schaik

Feestelijke uitreiking in buurthuis Hornmeer

Groenbonnen voor winnaars 
voortuinkeuring in Aalsmeer
Aalsmeer - Gedurende de zomer-
maanden heeft een zestien koppige 
groep juryleden van Groei & Bloei 
de voortuinen van ons dorp beke-
ken. Zij hebben daarbij vooral ge-
let op de bijdrage aan het straat-
beeld van de tuin. Aanleg en be-
planting, maar ook het onderhoud 
telden zwaar.
Uiteindelijk zijn dertig groenbonnen 
toegekend aan de winnende tuinen 
door heel Aalsmeer.
Op donderdagavond 2 oktober zul-
len die bonnen worden uitgereikt 

in buurtcentrum Hornmeer aan de 
Roerdomplaan 3. Als u wilt zien wel-
ke tuinen zijn verkozen bent u wel-
kom, want er zijn foto’s gemaakt en 
die worden vertoond. Men name 
in de nieuwe wijken is erg weinig 
ruimte voor een voortuin, daarom 
wil Groei&Bloei graag contact met 
de gemeente om te zien of er ande-
re mogelijkheden zijn om het straat-
beeld in bloemendorp Aalsmeer wat 
op te fl euren. De avond 2 oktober in 
buurtcentrum Hornmeer begint om 
19.30 uur.

Het Kenniscentrum Productkwaliteit van bloemenveiling FloraHolland voert re-
gelmatig tests met snijbloemen uit om de kwaliteit te verhogen. 

Roos en lisianthus langer 
mooi met frisdrank!
Aalsmeer - De meeste huis- tuin- 
en keukenmiddelen die consumen-
ten gebruiken om snijbloemen lan-
ger vers te houden, werken niet. Het 
Kenniscentrum Productkwaliteit van 
bloemenveiling FloraHolland vesti-
ging Aalsmeer testte een aantal van 
die ‘grootmoeders’-middelen op de 
snijbloemen lisianthus en roos. Er 
werd gekeken naar houdbaarheid, 
bloei en naar het open komen van 
de bloemen met toevoeging van on-
der andere frisdrank, light frisdrank, 
aspirine, snijbloemenvoedsel, cen-
ten met en zonder koper in de vaas 
en verschillende doseringen chloor. 
De omstandigheden in het labora-
torium waren zoveel mogelijk gelijk 
aan die van een huiskamer. 
Uit de test bleek dat gewoon snij-
bloemenvoedsel en frisdrank (in dit 
geval 7up) een duidelijk positief ef-
fect hebben op de bloemen in ver-
gelijking met leidingwater. De po-
sitieve resultaten van 7up komen 
door de suikers die de frisdrank be-
vat, en door de zuurgraad. Snijbloe-
menvoedsel bestaat ook voor een 
groot deel uit suiker. Er is eveneens 
getest met de light-versie, maar 

hiervan was het effect vergelijkbaar 
met gewoon leidingwater. De ande-
re huis- tuin- en keukenmiddelen 
zijn over het algemeen geen verbe-
tering ten opzichte van leidingwa-
ter. De bladkwaliteit werd door en-
kele van deze middelen zelfs sterk 
negatief beïnvloed. Aspirine had 
een rampzalig effect op het blad bij 
met name de snijbloem lisianthus. 
Binnen een dag na het op de vaas 
zetten was het blad volledig slap 
en bruin. De centen en de toevoe-
ging van chloor hadden ook geen 
positief effect. Het grootste scheut-
je chloor veroorzaakte zelfs schade 
aan de stelen en zorgde voor verge-
ling van het rozenblad. Bloemenko-
pers krijgen van het Kenniscentrum 
Productkwaliteit van bloemenveiling 
FloraHolland het advies om rozen en 
lisianthus altijd op de voorgeschre-
ven dosering snijbloemenvoedsel te 
zetten. Toevoegen van 7up kan ook, 
maar het vinden van de juiste dose-
ring is voor consumenten niet mak-
kelijk. Snijbloemenvoedsel verlengt 
de houdbaarheid, verbetert het 
open komen van de bloemen en de 
kleuren blijven langer mooi. 

Barbecue bewoners Vissenwijk
Feest ter ere van 1 jaar 
wonen in Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 6 september 
was het feest op het aan te leggen 
wijkpark aan de Brasemstraat. Wat 
was het geval? De bewoners van 
Nieuw-Oosteinde, deelplan 7 fase 
1 (Vissenwijk) vierde het eerste jaar 
wonen in Aalsmeer met een feeste-
lijke barbecue. Het initiatief kwam 
van de kopersvereniging en werd 
door leden van de barbecue-com-
missie perfect uitgevoerd. Iedereen 
uit de Brasemstraat, Karperstraat, 
Koningsstraat en Ruisvoornlaan was 
uitgenodigd. 
Velen hadden gehoor gegeven aan 
de uitnodiging en dat resulteer-
de in een geweldige opkomst van 
in totaal 209 personen. Omdat het 
een nieuwbouwwijk betreft, was het 
geen verrassing dat er veel kinderen 
aanwezig waren. 
Daarvoor had de commissie een 
heus springkussen ingehuurd en 
dat was een goede greep, want de 
jongens en meisjes waren hier zo-
wel ‘s middags als in de avond niet 
meer weg te slaan. Hierdoor konden 
hun ouders ongestoord een praat-
je met elkaar maken en een goed 
glas heffen.
De barbecue was uit handen ge-
geven aan slager Hermans en zijn 
team. Naast vlees en salades waren 
ook drankjes in overvloed aanwezig. 
De heuse dj deed goed zijn best en 
verleidde de kleinsten van tijd tot tijd 
met K3 om even een dansje te ver-
tonen. Tot slot kwam de ingehuur-
de ijskar voorbij en dat was toch wel 

het klapstuk van de avond, van jong 
tot oud werd er een heerlijk bolletje 
ijs verorberd van Columbus ijs.
Het weer zat mee, want in de mid-
dag tijdens het opbouwen van de 
tenten, zag het er nog niet echt erg 
leuk uit, maar gaandeweg werd het 
steeds beter en liet zelfs de wind 
het afweten en verscheen de zon. Er 
kon nog lang gezellig met elkaar ge-
sproken worden. Een geslaagd eve-
nement, waarvoor de Kopersvereni-
ging, gemeente Aalsmeer en barbe-
cue-commissie hartelijk worden be-
dankt. Meer foto’s op www.nieuw-
oosteinde.net.
 

Gezellig barbecue-feest in 
Duiker- en Gemaalstraat
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
vierden de bewoners van de Duiker- 
en de Gemaalstraat hun eerste bar-
becue-straatfeest. Onder een stra-
lende hemel konden de kinderen 
aan het einde van de middag begin-
nen met het vullen van hun magen.
Daarna deden ze leuke zang en 
dans optredens. ‘s Avonds stond 

een uitgebreid buffet klaar voor de 
volwassenen. Zo konden eten onder 
genot van muziek door een prima dj. 
Gevarieerde, populaire muziek werd 
gedraaid, waardoor velen de ‘dans-
vloer’ op gingen. De nieuwe bewo-
ners kijken terug op een gezellig en 
geslaagd feest dat hopelijk elk jaar 
herhaald wordt!

Cursus bloemschikken bij 
SWOA voor ouderen
Aalsmeer - Vanaf 8 oktober ver-
zorgt Christa Snoek weer een cur-
sus bloemschikken voor 55-plussers 
in wijksteunpunt Meander in de 
Clematisstraat. De cursus bestaat 
uit vijf lessen van anderhalf uur op 
woensdagochtend eenmaal in de 14 
dagen. De kosten voor deze cursus 
zijn 60 euro en dit bedrag is inclusief 
materialen, maar exclusief koffi e en/
of thee. Voor dit bedrag heeft u dus 

iedere 14 dagen een mooi, zelfge-
maakt, bloemstuk in huis. De laatste 
les zal er een kerststuk worden ge-
maakt, maar ook de overige lessen 
zijn zeker de moeite waard
In de tweede groep, vanaf 10.45 uur, 
zijn nog enkele plaatsten beschik-
baar. Voor aanmelden en informa-
tie kunt u van maandag tot en met 
donderdag bellen met de SWOA, tel. 
0297-323138.

Archeologie bij VIA
Aalsmeer - Dinsdag 30 septem-
ber is de  heer Lagerweij te gast bij 
vrouwenvereniging VIA.
Hij was archeoloog bij de gemeente 
Amsterdam en is daar nog altijd als 
adviseur werkzaam.
De heer Lagerweij  vertelt aan de 
hand van opgegraven over voorwer-
pen en met gebruik van dia’s
over het leven op het Waterloop-
plein van een aantal eeuwen terug.
Het belooft een boeiende ochtend 
te worden! De bijeenkomst op 30 
september begint om 10.00 uur en 
is in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Ook niet leden zijn welkom, zij be-
talen 2 euro. 

Feestelijk onthaal olympisch 
kampioen Mirjam de Koning
Aalsmeer - Olympisch kampioen 
Mirjam de Koning-Peper is thuis in 
Aalsmeer feestelijk onthaald. De 
zwemster trof haar woning versierd 
met oranje vlaggen en ballonnen 
aan. 
Op bezoek is onder andere haar fy-
siotherapeut en oud Olympiër Dick 
Nieuwenhuizen, nu werkzaam bij 
het Fysiotherapeutisch Instituut Ku-
delstaart Aalsmeer, geweest. Veel 
tijd om rustig bij te komen is er voor 
de winnares van twee gouden en 

twee zilveren plakken niet. Maar ui-
teraard had zij het bezoek aan de 
Koningin en de minister-president 
voor geen goud willen missen. Te-
recht dat ook de medaille winnaars 
van de Paralympics met een onder-
scheiding gehuldigd zijn. Afgelo-
pen maandag was Mirjam te gast 
in het programma ‘De Wereld draait 
door’ met presentator Matthijs van 
Nieuwkerk. 
In de zaal zaten onder andere haar 
man en haar dochter.

Diploma eerste lichting 
IB-geslaagden op HWC 
Amstelveen - Op vrijdag 12 sep-
tember ontvingen 34 leerlingen van 
het Hermann Wesselink College het 
International Baccalaureate (IB) En-
glish A2 certifi caat. Nadat zij in ju-
ni als eerste TTO lichting allemaal 
geslaagd waren voor hun vwo-exa-
men kregen zij in de zomervakantie 
te horen dat zij nogmaals voor een 
diploma-uitreiking naar het HWC 
mochten komen.
Tijdens de feestelijke ‘IB graduation’ 
lazen leerlingen uit eigen IB-werk 
voor, zodat een goed beeld ont-
stond van de verschillende aspec-
ten van het door hen doorlopen IB-
programma. Behalve door de rec-
tor, de heer Liefaard, en de wethou-
der Jeugdbeleid, de heer Veenboer 
namens de gemeente Amstelveen, 
werden de leerlingen ook hartelijk 
toegesproken door mevrouw Sarah 
Nauss die deze leerlingen al vanaf 
de eerste klas begeleid heeft. 
Tot slot volgde een hapje en een 

drankje waarbij al veel eerste erva-
ringen, inmiddels opgedaan op de 
nieuwe universiteiten en hogescho-
len, werden uitgewisseld. De 34 ge-
slaagden zijn: Marjolein van der 
Boon, Storm van Keulen en Vincent 
Onderdelinden uit Aalsmeer; Kamal 
Boulema, Carel Coenraad, Marco 
Habets, Laura Han, Thom Henrichs, 
Dirk van den Hoek, Bas Jongerius, 
Marc Jongma, Christiaan Lensvelt, 
Guido Maschhaupt, Melanie Mok-
ken, Daniël Muusers, Claudia Quel-
le, Zara Rahman, Linus Schoenma-
ker, Yvonne Voorrips, Thomas van 
Walchren en Rachel Walker uit Am-
stelveen; Maren Schaatsbergen uit 
Kudelstaart; Tijmen Veltman uit Ou-
derkerk aan de Amstel; Dorien van 
Amerom, Tim Blankers, Ricardo 
Dokter, Kim Holla, Thomas Hoogen-
boom, Yoah Kerkvliet, Kenrick Lie, 
Christa Schroten, Simon Veldhuijzen 
en Michael Wang uit Uithoorn; Sam-
my Wye uit Waverveen.
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Geld Provincie
3 Miljoen voor 
virtueel museum
Streek - Provincie Noord-Holland 
wil een digitale verbinding leggen 
tussen musea en archieven om zo 
op internet een virtueel Noord-Hol-
lands Museum te krijgen. Hierbij 
krijgen digitale bezoekers een bre-
der beeld van de Noord-Holland-
se historie en de verschillende mu-
sea en archieven die daar collecties 
over hebben. 
Collecties van musea en archieven, 
maar ook van het archeologisch de-
pot en materiaal van historische 
verenigingen, zijn dan digitaal raad-
pleegbaar. Op de website van het 
digitaal museum zal het ook moge-
lijk zijn om rondleidingen door de-
len van Noord-Holland te downloa-
den voor een mp3-speler of mobie-
le telefoon. 
“We willen mensen verleiden deze 
musea en archieven te gaan bezoe-
ken”, aldus de provincie. Het digitaal 
museum vormt een versterking van 
het provinciaal cultuurbeleid voor 
de komende jaren. Hiervoor is 3 mil-
joen beschikbaar. 

Overval op een 
nachtportier
Streek - De politie stelt een onder-
zoek in naar een gewapende over-
val op de nachtportier van een hotel 
aan de Melbournestraat te Lijnden. 
De overval vond zondag 21 septem-
ber, omstreeks 04.00 uur, plaats. 
Twee mannen bedreigden de man 
met een op een vuurwapen gelij-
kend voorwerp en eisten de inhoud 
van de kassa-lade. Een derde ver-
dachte stond buiten het hotel. De 
drie verdachten zijn er op één scoo-
ter vandoor gegaan. De recherche 
van district Haarlemmermeer heeft 
de zaak in onderzoek.

Calatravabrug:
Getuigen gezocht 
van fietsongeval 
Streek - Een 66-jarige fietser uit 
Nieuw-Vennep raakte donderdag 
18 september na een val op de mid-
delste Calatravabrug bij de Hoofd-
weg in Nieuw-Vennep. Dat gebeur-
de omstreeks 14.30 uur. Hij liep 
daarbij een gebroken sleutelbeen 
op en een hersenschudding. Ten tij-
de van de valpartij was een groep-
je jongeren daar aan het fietsen, op 
een baldadige manier, wat al ge-
resulteerd had in een valpartij van 
een van de jongens. Het slachtoffer 
kan zich van het ongeluk niet veel 
meer herinneren, maar weet wel dat 
er meerdere personen op het fiets-
pad reden ten tijde van zijn valpartij. 
De politie van Nieuw-Vennep heeft 
de zaak in onderzoek en is op zoek 
naar mensen die getuige zijn ge-
weest van het ongeval. Zij worden 
verzocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844. 

Door ongeval in sloot
High achter stuur
Streek - Een 22-jarige man uit Al-
mere is zondag 21 september zwaar 
gewond geraakt bij een aanrijding 
op de Vijfhuizerweg in de Haarlem-
mermeer. De man zat rond 19.30 uur 
als passagier in de auto bij een 23-
jarige man uit Lisse. Die verloor de 
macht over het stuur, botste tegen 
een boom langs de weg en kwam 
in een sloot langs de weg terecht. 
De man uit Almere is voor behande-
ling naar een ziekenhuis gebracht. 
Hij heeft mogelijk breuken in been, 
bekken en schouder. De bestuurder 
en een derde inzittende zijn onge-
deerd gebleven. De bestuurder ver-
telde dat hij drugs had gebruikt. Te-
gen de man wordt proces-verbaal 
opgemaakt.

Even niet...
Aalsmeer - Tijdens het geslaagde 
kunstweekend, waaraan mijn gale-
rie traditioneel meedeed, kwamen 
er veel mensen naar me toe om me 
even te zeggen dat ze zo graag ie-
dere week in de Nieuwe Meerbode 
mijn ‘Van de hak op de tak’ lezen.
Natuurlijk doet me dat goed en heb 
ik keer op keer moeten beloven om 
door te gaan. Natuurlijk doe ik dat.
Deze week is er echter geen ‘Van de 
hak op de tak’ omdat ik er door al-
le drukte en drukke werkzaamheden 
even niet aan toe kwam. Volgende 
week is er weer een kakelverse ‘Van 
de hak op de tak’. 

Bedankt voor uw know-how en ove-
rigens staat de Nieuwe Meerbo-
de weer vol met ander Aalsmeers 
nieuws en activiteiten, dus u zit niet 
zonder.

Coq Scheltens

Van de hak 
op de tak

Aalsmeer - “We betalen nu al het 
gelag voor de bouw van de Mika-
do, de brede school, op een te klein 
terrein”, zo stellen de bewoners uit 
het gebied in Oost dat omsloten 
wordt door de de Johan Friso-, Wil-
lem Alexander- en Constantijnstraat 
in een brief aan burgemeester, wet-
houders en alle fractievoorzitters. 
“Het terrein heeft dezelfde opper-
vlakte als die van de oude gebou-
wen van De Zuidooster en de Oost-
einder, terwijl er nog meer moet ko-
men. De Brug moet nog naar de Mi-
kado verhuizen, evenals een bibli-
otheek, een naschoolse opvang én 
ruimte voor kinderen uit nog eens 
1500 te bouwen woningen. 
Dit heeft geresulteerd in een school-
ontwerp dat voorziet in speelruim-
te voor kinderen op het dak van de 
school. Een dergelijke oplossing on-
derschrijft te meer dat in het plan 
Oosteinde niet alleen de speelruimte 
voor de school, maar ook de speel-
ruimte voor de kinderen in het alge-

meen een ondergeschikte rol heeft 
gespeeld en dat voor een dorp. Als 
de bouw van zo veel mogelijk huizen 
prioriteit heeft, gaat dit ten nadele 
van de ruimte voor de leefbaarheid”, 
zo stellen de initiatiefnemers die in-
middels al meer dan 500 handteke-
ningen hebben opgehaald. De be-
woners laten verder weten geen 
voorstander te zijn van de aanpas-
sing van sporthal De Bloemhof voor 
lessen lichamelijke oefening voor 
de kinderen van de basisschool. “De 
directie en de leerkrachten krijgen 
een zware verantwoordelijkheid om 
de kinderen veilig van school naar 
de sporthal en terug te begeleiden”, 
aldus de bewoners. “Er moeten di-
verse drukke kruisingen gepasseerd 
worden. 
Bovendien gaat veel tijd verloren van 
de effectieve gymtijd door de lange 
afstand.” De bewoners hopen dat 
de politiek inziet dat er meer speel- 
en sportruimte voor kinderen nodig 
is. Zelf stellen ze voor om de reeds 

aanwezige gymzaal in de Willem 
Alexanderstraat niet af te breken en 
deze ‘gewoon’ in gebruik te houden. 
De ruimte die ontstaat na het slo-
pen van de schoolgebouwen wil-
len de bewoners graag omgetoverd 
zien tot kinderdomein met sport- en 
spelvoorzieningen, zoals klimrekken 
en een basketbal- en een voetbal-
veld. “Dit is onze suggestie om, ter 
ondervanging van het schromelijk 
tekort aan ruimte, het gebied om-
sloten door de Johan Friso-, Willem 
Alexander- en Constantijnstraat ten 
goede te laten komen aan sport en 
spel voor de kinderen uit de oude 
en nieuwe wijk Oosteinde”, beslui-
ten de bewoners in hun schrijven. 

In de raadsvergadering vanavond, 
donderdag 25 september, komt de 
klacht met suggestie waarschijn-
lijk wel kort aan de orde, maar een 
langere discussie gaat waarschijn-
lijk over twee weken, in de volgende 
raad, behandeld worden.

Bewoners Oost willen meer speel- 
en sportruimte voor de jeugd

Afscheid AB-raadslid in de raad
Meer aandacht voor 
tieners, jongeren en gezin 
Aalsmeer - Een raad, het beraad 
en nog een raad vinden vanavond, 
donderdag 25 september, plaats in 
de raadzaal van het gemeentehuis. 
De vergaderavond begint om 20.00 
uur en is openbaar. 
De eerste raad staat in het teken 
van het afscheid van AB-raads-
lid Leo van Erp en de beëdiging 
van het nieuwe AB-raadslid. Vol-
gens planning begint een kwartier 
later het beraad en deze vergade-
ring staat onder voorzitterschap van 
CDA-man Joop Vuijk. Een hamer-
stuk is de vrijstelling voor het bou-
wen van een woning aan de Machi-
neweg 207. 

Nota Jeugd- en Gezinsbeleid
Vervolgens presenteert wethouder 
Jaap Overbeek de nota Onderne-
mend Jeugd- en Gezinsbeleid. De 
behandeling van dit onderwerp is 
gericht op het vaststellen van de be-
leidsnota en het kennisnemen dat 
de financiële gevolgen zover mo-
gelijk zijn meegenomen in de con-
ceptbegroting voor 2009. De behan-
deling in tweede termijn en de uit-
eindelijke besluitvorming gaat in de 
raad van 9 oktober plaatsvinden. Uit 
de analyse van het tiener-, jeugd- 
en jongerenwerk in Aalsmeer is ge-
bleken dat uitbreiding van accom-
modaties voor laagdrempelig jon-
gerenwerk nodig zijn in zowel Ku-
delstaart als in Oost. Tevens is voor 
Oost een accommodatie nodig voor 
tienerwerk. In het Dorp kan de N201 
aangepast worden, zodat het jon-
gerencentrum ook voor laagdrem-

pelige accommodatie gebonden ac-
tiviteiten voor jongeren in de leef-
tijd van 12 tot 23 jaar te gebruiken 
is. De jongeren moeten hier terecht 
kunnen voor ontspanning, ontmoe-
ting, ontwikkeling en ondersteu-
ning. Voorstellen in de Nota die op 
korte termijn opgepakt zullen wor-
den zijn budgetafspraken met Car-
danus, uitbreiding inzet De Bus, uit-
breiding tienerwerk De Binding en 
jeugdparticipatie. Verder zal een 
Centrum voor Jeugd en Gezin gere-
aliseerd worden dat laagdrempelig 
moet zijn voor alle gezinnen. 

 Ingekomen stukken
Behandelstukken zijn vervolgens 
ook de vrijstelling die burgemeester 
en wethouders willen verlenen voor 
het bouwen van een loods met een 
inpandige bedrijfswoning aan de 
Uiterweg 282, herijking duurzaam 
bouwen beleid door wethouder Ro-
nald Fransen en, eveneens vallend 
in de portefeuille van de milieu-wet-
houder, het vaststellen van het kli-
maatbeleid gemeente Aalsmeer 
2008-2012. Het beraad wordt beslo-
ten met een vragenhalfuur door de 
raadsleden. 
Na een pauze gaan burgemeester, 
wethouders en fractieleden rond 
tien voor elf verder met de tweede 
raadsvergadering. Hier komen inge-
komen stukken van Aalsmeerse in-
woners en instellingen aan de or-
de, evenals de twee bouwaanvra-
gen voor een woning en een loods. 
De sluiting door burgemeester Pie-
ter Litjens is gepland rond elf uur. 

Nieuwe brug in het centrum: 
verkeershinder onvermijdelijk
Aalsmeer - Vanaf 29 september zal 
een aannemer in de Van Cleeffkade 
bij de Kerkwetering een brug bou-
wen. 
Dat zal de doorstroming op de Van 
Cleeffkade beperken. Bij de passa-
ge van de Kerkwetering zal de ko-
mende maanden maar één rijstrook 
beschikbaar zijn. Verkeerslichten re-
gelen fietsers en auto’s daar beur-
telings overheen. De bushaltes zijn 
ter plekke al iets verplaatst richting 
N201. Voetgangers kunnen niet aan 
de waterzijde van de Van Cleeffka-
de passeren. Om de verkeersdruk in 
het centrum tijdens de werkzaam-
heden te verlagen neemt de ge-
meente nog een paar aanvullende 
maatregelen.
Doorgaand autoverkeer op de Ku-
delstaartseweg wordt met borden 
via de Zwarteweg naar de N201 ver-
wezen. Op de N201 komen waar-
schuwingsborden die aangeven 
dat afslaand verkeer hinder onder-
vindt op de Van Cleeffkade. Deson-
danks zal naar verwachting de stag-
natie van autoverkeer in de Dorps-
straat en op de Stommeerkade toe-
nemen, omdat veel automobilisten 
zullen blijven proberen om via het 
dorp naar de N201 te sluipen. 

Groene golf N201
Een oplossing voor stagnatie zou 
kunnen zijn de verkeerslichten op 

“Het is voor ons een beroerde tijd”
ANBO Aalsmeer in wacht 
gezet door hoofdbestuur
Aalsmeer - De telefoon in huize 
Van der Jagt staat sinds een paar 
weken niet stil. Allemaal verontruste 
en verdrietige ouderen die niets be-
grijpen van de huidige ANBO ont-
wikkelingen. Zij moeten er niet aan 
denken om hun Aalsmeerse AN-
BO te missen. Het werk dat er in 
Aalsmeer door de tachtig vrijwilli-
gers wordt verricht is voor hen van 
onschatbare waarde. 
Leven met de ANBO maakt het be-
staan voor heel veel ouderen, al dan 
niet hulpbehoevend, een stuk aan-
genamer. Het contact tussen de 
ANBO vrijwilligers en de ouderen in 
Aalsmeer is toonaangevend en hart-
verwarmend. Groot is de waardering 
en de blijdschap voor het kaartje 
met verjaardagen, een ziekenhuis-
bezoek, een kaartje bij thuiskomst, 
een bezoek aan bewoners van ver-
pleeg- en verzorgingstehuizen, be-
zoek aan nabestaanden van over-
ledenen, de speculaaspop voor Sin-
terklaas. De fietstochten, de reisjes 
die er jaarlijks worden gemaakt. En 
ook de dagtochten met de Rozabus 
zijn zeer in trek. Het schrijven en het 
rondbrengen van het maandelijks te 
verschijnen blad de Dukdalf  waar-
in zoveel lezenswaardige informa-
tie staat. Het blad wordt door velen 
gespeld. “Ik lees de Dukdalf liever 
dan de krant”, geeft een van de le-
den aan. Een vrijwilliger, zelf al in de 
tachtig, rijdt nog maandelijks op de 
fiets zijn tien kilometer ‘Dukdalf rou-
te’. “Ik kan mijn mensen toch niet in 
de steek laten?”, is het commentaar.  
 
Unieke afdeling
“Wij hebben een unieke afdeling, 
bovendien zijn wij met 2400 leden, 
de grootste ANBO afdeling van Ne-
derland. De saamhorigheid onder 
de vrijwilligers is groot. Eerlijk waar, 
ik heb nog nooit een klacht gehoord  
van iemand die vindt dat hij of zij te 
veel moet doen. Het werk moet ge-
woon worden gedaan. En zo is het”, 
verklaart een nuchtere Aalsmeerse 
vrijwilliger. 
“Voor ieder onderdeel hebben wij 
een commissie die de juiste contac-
ten weet te leggen. Dat gebeurt op 
zo een geweldige wijze dat het be-
stuur al deze werkzaamheden rustig 
aan hen kan overlaten. Wij kunnen 
er rotsvast op vertrouwen dat alles 
in orde komt”, zegt voorzitter Jan 
van der Jagt. Hij is niet alleen geluk-
kig met de medebestuurders en al-
le leden, gelukkig is hij ook met het 
contact, via de Seniorenraad, met de 
gemeente Aalsmeer. “Ik merk dat er 
steeds beter naar ons wordt geluis-
terd. Er wordt echt met onze plan-
nen en wensen wat betreft bouw- 
zorg en verkeer rekening gehou-
den.”

Samenwerking FNV
Ondanks dat de ANBO machine ge-
smeerd loopt, is het landelijk hoofd-
bestuur van de ANBO van mening 
dat het roer moet worden omge-
gooid. 
Het heeft bekend gemaakt om in de 
toekomst te willen gaan samenwer-
ken met het FNV. Want, zo vindt het 
hoofdbestuur: “Dan kunnen wij op 
landelijk niveau meer gaan beteke-
nen voor onze leden.” Het bestuur 
van de ANBO afdeling Aalsmeer 
ziet geen enkel voordeel in de hui-

dige plannen. Waarom iets wijzigen 
dat goed loopt? Vragen zij zich af. 
“Wij maken ons echt zorgen over de 
toekomst. Wij weten bijvoorbeeld nu 
al dat de contributie omhoog gaat. 
Voor mensen met alleen een AOW 
of een klein pensioentje wordt dat 
bezwaarlijk. En denken zij nu heus 
dat 85 jarigen naar Den Haag gaan 
om 2 procent meer bij hun AOW, 
Welnee! Zij zijn veel meer gebaat bij 
een sociaal en persoonlijk contact. 
Iemand die hun zorgen begrijpt, hen 
helpt met het invullen van papieren 
of een arts waarschuwt en eens een 
schouderklopje uitdeelt.” 
Ook bij navraag blijken de leden 
zeer tevreden. “De persoonlijke aan-
dacht die wij nu krijgen kan nooit 
beter worden”, is hun mening. Om-
dat het Aalsmeerse bestuur zich 
niet kan vereniging met de plannen 
heeft het  besloten per 1 januari af 
te treden en met hen vele vrijwilli-
gers. 
Een pijnlijke beslissing, vinden zij-
zelf, waar lang over is nagedacht en 
menige slapeloze nacht heeft ge-
kost. 

De koppen bij elkaar
Bij de Dukdalf van september is een 
keurige brief toegevoegd waarin uit-
leg wordt gegeven over de plannen 
van het bestuur en wat dat daarvan 
de gevolgen zijn voor de leden. Er 
werden een aantal mogelijkheden 
aangegeven waaronder hoe men 
het beste kon handelen als men het 
lidmaatschap wilde beëindigen. 
Toen deze brief ter ore kwam van de 
landelijke ANBO werd het voltalli-
ge bestuur, waarvan het dagelijks 
bestuur per aangetekende brief, te 
kennen gegeven dat zij waren ge-
schorst. Hen wordt bestuurlijk on-
rechtmatig handelen verweten. Nog 
steeds kan het bestuur niet begrij-
pen wat hen is overkomen. 
De vertwijfeling is nog duidelijk op 
hun gezicht te lezen. “Hoe is het 
mogelijk dat ons werk van jaren nu 
op deze wijze wordt beloond? De-
genen die deze nieuwe formule van 
samenwerking hebben bedacht, 
hebben geen idee hoe veel oude-
ren aangewezen zijn op de ANBO.  
Zij richten, wellicht onbedoeld, gro-
te schade aan. Daarom is en blijft 
het belangrijk om tafel te gaan zit-
ten met de mensen in het veld. Zij 
hebben praktijkervaring en weten 
wat er leeft bij onze ouderen. Het is 
toch opvallend dat bij onze jaarver-
gadering van afgelopen april er nie-
mand van het landelijk bestuur, on-
danks onze uitnodiging, aanwezig 
was? 
Hoe kunnen zij dan beslissen wat 
goed is voor de Aalsmeerse oude-
ren?” Momenteel hebben een aan-
tal verontruste leden de koppen bij 
elkaar gestoken om na te gaan of 
een onafhankelijke ouderenvereni-
ging Aasmeer haalbaar is.
“Het is voor ons een beroerde tijd.” 
Inmiddels is er afgelopen woensdag 
in het Dorpshuis van Kudelstaart 
vergaderd met leden van het lande-
lijke bestuur. De vergadering werd 
met zorg tegemoet gezien. De af-
loop hiervan leest u in de komen-
de Nieuwe Meerbode. Wordt ver-
volgd…..

Janna van Zon

dens de werkzaamheden op de Van 
Cleeffkade zal Connexxion lijn 140 
in die periode niet meer over de Sta-
tionsweg en de Van Cleeffkade laten 
rijden. Lijn 140 zal tussen Aalsmeer-
derbrug en het Hortensiaplein over 
de provinciale weg gaan. De lijnen 
178 en 198 blijven wel over de Van 
Cleeffkade rijden. 

Op verzoek van de gemeente heeft 
de provincie Noord-Holland op de 
Burgemeester Kasteleinweg, hoek 
Dorpsstraat, een extra halte ge-
maakt voor de lijnen 140 en 198 
waar men kan uit-, op- en overstap-
pen.

Aalsmeer - De snoeiboot is in-
middels alweer een begrip op de 
Aalsmeerse wateren. 
Ook dit najaar en wel op de zater-
dagen 4 en 18 oktober vaart de boot 
weer uit om eilandeigenaren de mo-
gelijkheid te bieden hun snoeihout 
gratis en op een verantwoorde ma-
nier af te voeren. 
Alleen snoeihout van recreanten 
wordt aangenomen. Bedrijfsafval, 
zoals seringenhout en kluiten, wordt 
niet geaccepteerd. 

Van 9.00 tot 12.00 uur ligt de snoei-
boot bij schuilhaven de Winkel aan 
de zijde van de Grote Poel en tussen 
13.00 en 16.00 uur bij baggerdepot 
Otto aan de doorgang bij de Grote 
Brug. Als de boot op de aangege-
ven tijd niet aanwezig is dan is deze 
waarschijnlijk even aan het lossen. 
Voor meer informatie over de takke-
ninzameling en de snoeiboot kun-
nen geïnteresseerden contact op-
nemen met Franz van Tilburg of Arj-
en Veenstra, tel.nr. 0297-387785.

Snoeiboot vaart weer uit

de kruisingen van de Dorpsstraat, 
Van Cleeffkade en Stommeerkade 
met de N201 langer op groen te zet-
ten. Maar de Provincie Noord-Hol-
land staat dit niet toe om te voor-
komen dat de ‘groene golf’ op de 
N201 wordt verstoord. Daardoor 
zouden op de N201 namelijk lange-
re files ontstaan. Dat is nog minder 
gewenst. Mensen die doorgaans de 
Dorpsstraat en Stommeerkade ge-
bruiken moeten hoe dan ook dus 
rekening houden met meer opont-
houd. 

Wijziging buslijn 140
Vanwege de verwachte hinder tij-
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Boete voor 
wildplassen
Streek - In Zandvoort is een 38-ja-
rige Amstelvener op de bon geslin-
gerd wegens wildplassen. Dat deed 
hij zaterdag 20 september, om twee 
uur ‘s nachts. 
Hij werd samen met een 47-jarige 
man uit Zandvoort gesnapt door de 
politie die op het Raadhuisplein sur-
veilleerde. Beide wildplassers werd 
gevraagd naar hun papieren, waar-
op de Zandvoorter in woede ont-
stak. De man is overgebracht naar 
een politiebureau en ingesloten 
voor verhoor. De Amstelvener kwam 
er vanaf met een boete. 

ingezonden
Geen kunst, liever club en steiger 
voor boten op het surfeiland
Ik ben het compleet met de VVD en 
de Pact-fractie eens dat er niet meer 
geïnvesteerd hoeft te worden in 
kunst op het surfeiland. We hebben 
de Heksenkring staan en misschien 
is het wel een idee om de beelden 
van deze Heksenkring te versprei-
den over het hele surfeiland. Ook 
kan er misschien nagedacht worden 
of het nieuwe surfeiland niet scoo-
tervrij gehouden kan worden of, als 
dat altijd al de bedoeling was, daar 
een strenger toezicht op komt. Heel 
vervelend, die jongens en meisjes 
die het nodig vinden om zonder be-
sef van gevaar tussen de spelende 
kindertjes door, over die pier heen 
en weer te scheuren. Dat is totaal 
geen lekker gehoor als je daar net je 
boekje ligt te lezen. Ook vraag ik me 
af of het niet mogelijk is een gezel-
lige beachclub te openen. Dat je na 
het zonnen en zwemmen een klein 
colaatje of een biertje kan bestellen, 

lekker wat kletsen en wat kan dan-
sen tot een uur of 10 ’s avonds. Lijkt 
mij een heerlijke afsluiting van een 
lekker dagje recreëren! Daarna op 
het fietsje naar het dorp, leuk toch 
voor de jongeren! Zo worden ze 
van de straat gehouden. Want stel 
je voor dat ze zich straks beginnen 
te vervelen en hun ‘creativiteit’ gaan 
uiten op het nieuwe kunstwerk. Dat 
zou dus echt zonde zijn. AB heeft 
gezegd niet te willen bezuinigen op 
een kunstwerk. Maar, moet het dan 
geld gaan kosten als het een keer 
gesloopt of ondergespoten wordt? 
Doe voor mij maar voor dat zelfde 
geld die aanlegsteiger, zodat men-
sen lekker met de boot even een zak 
frietjes kunnen halen op het eiland! 
Voor kunst kun je toch een rondje 
langs dat fort aan de overkant?

Jochem van Leeuwen,
P.F. von Sieboldlaan 4.                 

Impuls voor ontwikkeling Greenport Aalsmeer

Provincie investeert 760 
miljoen extra in projecten
Haarlem - Gedeputeerde staten 
van Noord-Holland hebben afgelo-
pen vrijdag besloten 760 miljoen ex-
tra te investeren in het oplossen van 
knelpunten, zoals het fileprobleem, 
en het benutten van kansen. Het 
geld gaat naar een reeks projecten 
op het gebied van wegen, openbaar 
vervoer, sociaal-culturele infrastruc-
tuur, groen en duurzaamheid. Onder 
het motto ‘Bouwen aan de toekomst 
van Noord-Holland’ presenteerden 
Gedeputeerde Staten hun plannen 
in de ‘dokterswoning’ van het Pro-
vinciehuis, dat momenteel geres-
taureerd wordt. Ter plekke metsel-
den de gedeputeerden gezamen-
lijk een muur, onderwijl toelichtend 
waarvoor elk van hen het extra geld 
gaat inzetten. 

Een groot deel van deze extra inves-
tering wordt gedekt door de hogere 
opbrengsten uit de opcenten, ver-
oorzaakt doordat er meer en zwaar-
dere auto’s zijn dan eerder is ge-
raamd. Het overige deel bestaat uit 
een verhoging van 4 opcenten van 
de motorrijtuigenbelasting. Hiermee 
blijft Noord-Holland nog steeds de 
provincie met de laagste opcenten. 

De provincie investeert 160 miljoen 
in wegen voor een betere doorstro-
ming van het verkeer in Noord-Hol-
land en het verbeteren van de ver-
keersveiligheid. Daarnaast gaat 140 
miljoen naar hoogwaardige open-
baar vervoerverbindingen, onder 
andere tussen Haarlem en IJmui-
den.

Sociaal-cultureel
In totaal 48 miljoen gaat naar soci-
aal-culturele projecten. Tien miljoen 
daarvan investeert de provincie in 
projecten op het gebied van jeugd: 
het ontwikkelen van een ‘jeugdmo-
nitor’, het aantrekkelijker maken van 
werken in de jeugdzorg en het op-
zetten van een stageloket. Ook voor 
de restauratie en ontwikkeling van 
de Stelling van Amsterdam en het 
inrichten van bezoekerscentra is 
10 miljoen gereserveerd. De overi-
ge 28 miljoen gaat naar het opzet-
ten van een archeologisch informa-
tiecentrum/depot voor archeologi-
sche vondsten, behoud van Noord-
Hollandse erfgoed iconen, vernieu-
wen van de zorg en het ontwikke-
len van een virtueel Noord-Hollands 
museum.

Groen en duurzaamheid
In ‘Groen’ investeert de provincie 
48 miljoen extra. Met dit geld wil 
de provincie onder meer de kwali-
teit van natuurgebieden verbeteren 
en recreatiegebieden toegankelijker 
maken. Ook kleine initiatieven die 
bijdragen aan de vitaliteit van het 
platteland bekostigt de provincie 
met dit geld. Voor de bescherming 
van het landschap en weidevogels 
trekt de provincie 15 miljoen uit. In 
totaal 50 miljoen investeert de pro-
vincie in ‘verduurzaming’: stedelijke 
vernieuwing, ‘Greenport Aalsmeer’, 
bodemsaneringsprojecten en nieu-
we initiatieven en projecten in duur-
zame energie. De provincie gaat een 
fonds opzetten waaruit leningen 
voor klimaatbesparende maatrege-
len bekostigd kunnen worden. Naar 
het veiliger én aantrekkelijker ma-
ken van de Noord-Hollandse kust 
door het aanpakken van de ‘Zwakke 
Schakels’ gaat 10 miljoen.  
Tot slot: De huisvesting van de pro-
vincie is nodig aan renovatie toe. 
In totaal 50 miljoen wordt geïnves-
teerd in het opknappen van het ge-
bouw aan het Houtplein en langs de 
Dreef. 

Burgemeester Litjens verkoopt 
loten voor ‘De Zonnebloem’
Aalsmeer - De burgemeester heeft 
woord gehouden, afgelopen zater-
dag 20 september meldde hij zich 
na de elfde Kunstroute Aalsmeer 
geopend te hebben bij de dames 
van De Zonnebloem. In de Histori-
sche Tuin deed eerste burger Pie-
ter Litjens zijn uiterste best om zo-
veel mogelijk loten voor het goede 
doel te verkopen. Zowel de Zonne-

bloem als de bezoekers konden de-
ze ‘helpende hand’ wel waarderen. 
Een groot aantal loten heeft Litjens 
aan de man/vrouw gebracht. Na on-
geveer twee uur gaf de ‘beroemde 
inzamelaar’ zijn taak weer over aan 
de leden van De Zonnebloem. Tja, 
ook een burgemeester heeft hui-
selijke taken op zaterdag. “Tijd om 
boodschappen te gaan doen”, zo liet 

hij weten. De Zonnebloem geeft ex-
tra kleur aan het leven van zieken en 
gehandicapten onder andere door 
hen regelmatig te bezoeken en hen 
te trakteren op een verzorgde va-
kantie. Meer weten over De Zonne-
bloem en het werk van deze orga-
nisatie? Bel of mail naar Lenie Ron-
dema, tel. 322670, lenie.loe@kabel-
foon.nl.

Aalsmeer - Ruben de Vries en Ta-
mara ten Seldam zijn erg blij met 
hun nieuwe woning aan de Snoek-
baarsstraat in de wijk Nieuw Oost-
einde. 
De huurwoning is net opgeleverd 
door Woningstichting Eigen Haard. 
De gemeente Aalsmeer en Eigen 
Haard hebben afspraken gemaakt 

over de toewijzing van nieuw-
bouw waarbij een aantal woningen 
Aalsmeerders voorrang krijgen bij 
de toewijzing. 
“Door deze regeling hebben wij 
als starters een kans gekregen om 
in aanmerking te komen voor een 
prachtige nieuwbouwwoning”, aldus 
een zeer blije Tamara.

In de wijk Nieuw Oosteinde
‘Eigen Haard’ levert elf 
sociale huurwoningen op

                                     Ruben en Tamara proosten op hun nieuwe woning.

Kudelstaart - Op donderdag 25 
september spreken vrijwilligers en 
diakenen uit de dertien Protestantse 
kerken in de Haarlemmermeer over 
het energieprobleem in gebouw de 
Spil’ aan de Spilstraat, zijstraat Bil-
derdammerweg. Een werkgroep van 
de kerken in de regio Haarlemmer-
meer organiseert deze bijeenkomst, 
die openbaar is. Voor deze bijeen-
komst zijn als sprekers uitgeno-
digd: Dick van Elk en Arnold Abbe-
ma van de vereniging ‘de Windvo-
gel’, Richard van Leeuwen van het 
COS Noord-Holland en Karel Jung-
heim van Kerkinactie/FairClimate. 
De werkgroep bestaat uit Jouwert 
Boonstra uit Hoofddorp, dominee 
John Vrijhof uit Rijsenhout en Dio 
Kemp uit Vijfhuizen. Boonstra wil de 
kerken in de Haarlemmermeer ook 
bewster maken van het energie-
probleem. Plaatselijk en wereldwijd. 
Dominee Vrijhof gaat thuis, in de ge-
zinssituatie, bewust om met energie. 
Meer spaarlampen, zuiniger appara-
tuur of door te kiezen voor de ener-
gieleverancier Greenchoice. Toch 
botst de keuze voor de eigen por-
temonee wel eens met je principes. 
Maar daar moet iedereen zelf een 
keuze in maken. Zou het Vaticaan in 
Rome, dat nu het dak van de Sint-
Pieter wil gaan vol leggen met zon-
nepanelen een voorbeeld zijn voor 
de kerken in de Haarlemermeer? 
Boonstra en Vrijhof zien dat wel zit-
ten! Dick van Elk is voorzitter van de 
coöperatieve vereniging ‘de Wind-
vogel’, die momenteel vier windtur-
bines exploiteert in het westen van 

Nederland. Eén van zijn plannen is 
om windturbines op kerkelijke gron-
den te plaatsen en te exploiteren. 
Windturbines rondom Schiphol zijn 
niet mogelijk, maar andere energie-
initiatieven wel. Dick van Elk vindt 
dat kerken genoeg mogelijkheden 
hebben om bij te dragen aan een 
beter klimaat. “We moeten de aar-
de bewerken en bewaren, dus niet 
ten gronde richten met broeikas-
gassen en andere vervuiling. Zon- 
en windenergie is schoon, dus waar 
wachten we nog op? De kerken 
moeten toch de voortrekkers zijn in 
het behouden van de heelheid van 
de schepping? Dus: actie.” Richard 
van Leeuwen van COS Noord-Hol-
land bespreekt op 25 september het 
mondiale energie- en klimaatpro-
bleem en wat dat voor Nederland 
betekent en wat kerken zelf kun-
nen doen. 
Karel Jungheim van Kerkinactie ver-
telt tot slot over elektrische auto’s 
in Noorwegen en een experiment 
uit Arnhem, waar auto’s op water-
stof rijden. Jungheim blikt ook te-
rug op het verhaal over biobrand-
stoffen en www.rijschoon.nu, dat 
hij in maart 2008 hield voor dezelf-
de kerken in de Haarlemmermeer. 
De bijeenkomst begint vanavond, 
donderdag 25 september, om 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.30 uur, en 
duurt tot 22.00 uur. Iedere geïnte-
resseerde is welkom. Voor nadere 
informatie: Dick van Elk, tel. 0182-
395424, Richard van Leeuwen, tel. 
072-5202517 of Karel Jungheim, tel. 
06-15179361.

Sint-Pieter in Rome een voorbeeld?
Kerken Haarlemmermeer bezinnen 
zich op energieprobleem

Aalsmeer - Zoals elk jaar organi-
seert de stichting Ontwikkelings-
Samenwerking Aalsmeer weer een 
presentatieavond in het gemeente-
huis en wel op woensdag 8 okto-
ber. Thema dit jaar is Afrika. Drie or-
ganisaties uit Aalsmeer zullen de-
ze avond hun projecten presenteren 
waarvoor zij de afgelopen jaren sub-
sidie hebben ontvangen van de ge-
meente via OSA. Zij doen dit door 
middel van een powerpoint pre-
sentatie met beelden van de werk-
zaamheden van het project in het 
desbetreffende land. De organisa-
tie zijn Stichting Foundation Missi-
on House of the Gambia, de Doops-
gezinde Gemeente Aalsmeer (voor 
Stichting SADO uit Hoofddorp) en 
Malaika-kids Kudelstaart. Zij heb-
ben de afgelopen tijd aanvragen in-
gediend voor projecten in respectie-
velijk Gambia voor de bouw van een 
school, Somalië voor de renovatie 
van twee scholen en Tanzania voor 
het bouwen van huisjes voor aids-
wezen. Deze organisaties en diverse 
andere organisaties, die eveneens 
de laatste jaren subsidie hebben 
ontvangen, zullen via een tafel hun 
projecten uit diverse landen uit ‘het 
zuiden’ of Oost-Europa via foto’s en 
andere uitgebreide informatie pre-
senteren. De gemeente Aalsmeer 
stelt ieder jaar voor ontwikkelings-
samenwerking  1 euro per inwoner 
als subsidie beschikbaar voor pro-
jecten en veel aanvragen komen 
dan ook binnen bij OSA. De subsi-

die wordt verstrekt aan organisa-
ties die door middel van hun acti-
viteiten in de gemeente Aalsmeer 
geld inzamelen voor een project in 
een ontwikkelingsland en daarnaast 
publiek bekendheid geven over hun 
project aan alle inwoners van Ku-
delstaart en Aalsmeer. Scholen, ker-
kelijke instellingen, en andere orga-
nisaties (zoals stichtingen) weten 
OSA dan ook te vinden voor deze 
subsidie regeling. Wethouder Jaap 
Overbeek zal de werkwijze van OSA 
en het subsidie beleid van de ge-
meente deze avond opnieuw kort 
toelichten. Naast de organisaties 
zal ook de Wereldwinkel Aalsmeer 
aanwezig zijn met informatie over 
hun (verkoop)werkzaamheden. De 
dans- en muziekgroep Afrika 2000 
(Djobuga) uit Gambia zal deze 
avond opvrolijken met hun uitbun-
dige muziek. Uitbundig, omdat OSA 
dit jaar 25 jaar bestaat en in die 25 
jaar zijn dan ook heel veel projec-
ten uit diverse landen met subsidie 
gehonoreerd.  Wilt u/jij ook subsidie 
voor een project? Kom dan naar de-
ze avond en je komt alles te weten.  
Iedereen is vanaf 19.30 uur welkom 
in het gemeentehuis, ingang Raad-
huisplein! De koffie en thee met 
een Afrikaans hapje staan klaar. De 
avond begint om precies 20.00 uur. 
Voor meer informatie kan ook geke-
ken worden op de website van OSA: 
www.osa-aalsmeer.nl of e-mailen: 
info@osa-aalsmeer.nl of bellen met 
de secretaris 0297-321509.

Presentatieavond op 8 oktober
Ontwikkelings Samenwerking 
met thema Afrika

                                                                            Schoolproject in Gambia

Keurmerk voor 
lab ziekenhuis 
Amstelland
Amstelveen - Wanneer een patiënt 
bij de dokter komt voor bloedon-
derzoek, moet hij ervan uit kunnen 
gaan dat de uitslag betrouwbaar 
is. Want een verkeerde uitslag be-
tekent een verkeerde behandeling, 
die ernstige gevolgen kan hebben. 
Het Klinisch Chemisch en Hemato-
logisch Laboratorium van Zieken-
huis Amstelland  heeft in septem-
ber 2004 het CCKL-keurmerk ont-
vangen voor de kwaliteit en zeker-
heid die het patiënten biedt. Na een 
uitvoerige herbeoordeling blijkt dat 
Het Klinisch Chemisch en Hemato-
logisch Laboratorium van Zieken-
huis Amstelland dit keurmerk mag 
blijven dragen. 
Hiermee toont het laboratorium op-
nieuw aan dat het kwaliteit en ze-
kerheid hoog in het vaandel heeft 
staan. Vier jaar geleden had het la-
boratorium al bewezen een CCKL-
keurmerk te verdienen, maar kwa-
liteitszorg vraagt om blijvende aan-
dacht. Ook nadat een laboratori-
um het keurmerk heeft ontvangen, 
moet het kwaliteitssysteem in stand 
blijven en verder verbeteren, zodat 
kwaliteit en patiëntveiligheid ge-
waarborgd blijven. Dit alles om ze-
kerheid te bieden aan de patiënt. 

Onafhankelijk instelling
“Na een accreditatie kun je de nei-
ging hebben kwaliteitszorg even 
aan de kant te schuiven. Je bent 
er zo lang intensief mee bezig ge-
weest. Maar je mag het nooit uit het 
oog verliezen. Je moet scherp blij-
ven en blijvend aandacht besteden 
aan het kwaliteitssysteem. Deze 
herbeoordeling bewijst dat we nog 
steeds op de goede weg zijn”, zegt 
Dr. H.E.S.J Hensgens, Klinisch Che-
micus en hoofd van het laboratori-
um. Eens in de vier jaar wordt beoor-
deeld of het laboratorium het keur-
merk nog waard is. Deze herbeoor-
deling is recent uitgevoerd. Het Kli-
nisch Chemisch en Hematologisch 
Laboratorium van Ziekenhuis Am-
stelland heeft kwaliteit en zekerheid 
voor patiënten nog steeds hoog in 
het vaandel staan en mag het keur-
merk blijven dragen. 
Patiënt en zorgverzekeraar zijn 
daardoor blijvend verzekerd van 
kwaliteit. CCKL is een onafhanke-
lijke keurmerkinstelling. Zij heeft de 
basis gelegd voor een wereldwijde 
kwaliteitsnorm voor medische labo-
ratoria (ISO 15189). Door het medi-
sche specialisme is CCKL vooral ac-
tief in academische centra, samen-
werkende topklinische opleidings-
ziekenhuizen, perifere ziekenhuizen, 
zelfstandige huisartsenlaboratoria, 
IVF-klinieken, semenbanken, stam-
celtransplantatiecentra en trombo-
sediensten. 

Aalsmeer - Amstelland Bibliothe-
ken introduceert zelfservice in Bibli-
otheek Aalsmeer op 29 september 
en in Bibliotheek Uithoorn op 13 ok-
tober. Pashouders kunnen voortaan 
zelf materialen lenen, verlengen en 
terugbrengen. 
De teruggebrachte materialen staan 
dankzij een nieuw sorteersysteem 
weer snel in de kasten, waardoor 
ze weer sneller beschikbaar zijn. De 

medewerkers van Amstelland Bibli-
otheken hebben dankzij de zelfser-
vice meer tijd bezoekers te advise-
ren en te helpen bij het vinden van 
de informatie. Zij staan bovendien 
klaar om de werking van het nieu-
we systeem uit te leggen. Het nieu-
we systeem is reeds met succes in-
gevoerd in Bibliotheek Kudelstaart 
en Bibliotheek Amstelveen Midden-
hoven.

Zelfservice voor leden in 
Amstelland Bibliotheken 
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Open Huis in Rietlanden
Kudelstaart - Op de bouwplaats 
van het nieuwe woonplan De Riet-
landen gaat de bouw voorspoedig. 
Zozeer zelfs dat de eerste bewo-
ners kortgeleden hun woning kon-
den betrekken. Door de vordering in 
de bouw is nu ook goed te zien hoe 
mooi Rietlanden straks zal zijn. Wo-
nen in Rietlanden is echt een buiten-
kans voor wie prijs stelt op landelijk 
wonen met veel groen en water. Een 
buitenkans die nog maar voor en-
kelen te realiseren is, want er is nog 
maar een beperkt aantal woningen 
beschikbaar voor verkoop. Een van 
deze woningtypen is de 2-onder-1-
kapwoning Karekiet. Deze woningen 
liggen op ruime kavels en hebben 
standaard drie slaapkamers, waar-
van er één is uitgevoerd met een ri-
ante inloopkast. De tuin ligt aan het 
water. Zonder meer bijzonder is de 
fraaie jaren dertig architectuur met 
grote kappen en een dakkapel. Ver-
der heeft dit woningtype een gara-
ge en een opstelplaats voor de auto 
op eigen terrein. Er zijn diverse op-
tionele mogelijkheden om de wo-
ning aan te passen aan de wensen 
van de kopers. Prijzen vanaf 471.786 
euro. Aangezien de woningen van 
het type Karekiet snel kunnen wor-
den opgeleverd, bestaat de kans dat 
u uw huidige woning nog niet heeft 
verkocht. In dat geval biedt Blauw-
hoed Eurowoningen de overbrug-

gingsgarantie aan. Door deze over-
bruggingsgarantie heeft de koper 
een jaar de tijd om zijn/haar huidi-
ge woning te verkopen zonder dub-
bele woonlasten. In het verkoopcen-
trum kunnen de medewerkers hier 
alles over vertellen. Ook kan geke-
ken worden op www.eurowoning.nl/
overbruggingsgarantie.

Zaterdag bezichtigen mogelijk
Zaterdag 27 september van 12.00 
tot 16.00 uur is het mogelijk om een 
woning van het type Karekiet te be-
zichtigen. Geïnteresseerden kunnen 
hiervoor terecht bij het verkoopcen-
trum aan de Madame Curiestraat 7 
in Kudelstaart. Bent u deze dag ver-
hinderd, maar wilt u toch een kijk-
je komen nemen? Voor meer infor-
matie kunt u ook terecht op donder-
dag en vrijdag van 12.00 tot 18.00 
uur en zaterdag van 12.00 tot 16.00 
uur. Het is ook mogelijk om een af-
spraak te maken voor een andere 
dag of een ander tijdstip. Alle infor-
matie vindt u op www.aalsmeerriet-
landen.nl. Blauwhoed Eurowonin-
gen publiceert al zijn actuele nieuw-
bouwaanbod op het betrouwbare en 
actuele www.niki.nl. Deze site is een 
initiatief van de grote projectontwik-
kelaars, bouwers en woningbeleg-
gers in Nederland.  Natuurlijk staat 
bouwproject De Rietlanden ook op 
deze site vermeld.

Aalsmeer - Winkeliers Vereniging 
Aalsmeer Centrum (WVAC) heeft er 
weer twee  nieuwe leden bij: Kreeft 
en van Wissen in de Dorpsstraat en 
Combifoto Kruyt aan het Raadhuis-
plein. Beiden hebben inmiddels een 
bloemetje ontvangen. Technisch In-
stallatiebedrijf Kreeft en Van Wis-
sen is in 1955 opgericht en gespeci-
aliseerd in installatie en onderhoud 
van centrale verwarmingssystemen, 
luchtbehandelingsystemen en alle 
bijbehorende accessoires zoals ra-
diatoren, mengkranen en convector-
putten. Wie advies nodig heeft, kan 
altijd even een afspraak maken voor 
een bezoek aan de showroom in de 
Dorpsstraat 27 of een kijkje nemen 
op www.kreeft-wissen.nl. Een aan-
tal maanden geleden is Combifoto 
aan het Raadhuisplein overgegaan 
in de handen Combifoto Kruyt. De 
vaste medewerkers Ans Janmaat en 
Norbert Röling zijn echter het ge-
zicht van de winkel gebleven en de 
service en de kwaliteit van de foto-

grafie zijn en blijven van hoge kwa-
liteit. Wel nieuw is de online fotoser-
vice. Via de website www.fotokruyt.
nl kunnen foto’s doorgestuurd wor-
den, waarna deze volgens een 4-
uurservice in de winkel opgehaald 
kunnen worden.  
Het lidmaatschap van de winkeliers-
vereniging houdt voor de aangeslo-
ten ondernemers diverse voorde-
len in. Zo krijgen zij tijdens mark-
ten de eerste kraam gratis, ont-
vangen ze regelmatig een nieuws-
flits en kunnen ze meedoen aan ac-
ties van de WVAC. Door lid te wor-
den van de WVAC dragen zij boven-
dien bij aan een gezellig en sfeervol 
winkelgebied. Zo verzorgt de win-
keliersvereniging jaarlijks de sinter-
klaasintocht en de kerstversiering 
in het centrum. Leden van de win-
keliersvereniging zijn te herkennen 
aan het bordje ‘bewijs van lidmaat-
schap 2008’ dat in de zaak is aange-
bracht. Voor meer informatie: www.
aalsmeercentrum.nl.

Weer twee nieuwe leden voor 
Winkeliers Vereniging Centrum!

Ria Bouwman overhandigt een bloemetje aan Brenda Schenkius in de show-
room van Kreeft en Van Wissen in de Dorpsstraat 27.

Ed Kriek overhandigt een bloemetje aan Ans Janmaat van Combifoto Kruyt  
aan het Raadhuisplein. 

Transportbanden voor bloemen op afroep

Nieuwe locatie Flora Oost
Aalsmeer - Volgend jaar krijgt Flo-
raHolland in Aalsmeer een nieuwe 
uitbreiding, locatie Oost. In het han-
delsgebied van ruim 200.000 vier-
kante meter kunnen bloemenex-
porteurs een kavel kopen waarop 
ze zelf een gebouw neerzetten. Flo-
raHolland wil op het complex een 
nieuwe logistiek concept aanbie-
den: ‘Flowers on Demand’. Bloemen 
worden op afroep bij de bloemen-
handelaren bezorgd, op het moment 
dat ze nodig zijn. Het concept gaat 
uit van een gekoeld magazijn met 
mechanische transportbanden naar 
de locaties van de exporteurs op 
bedrijventerrein Oost. Op de locatie 
Zuid gebruikt FloraHolland shuttles 
naar de handelaren, maar daar zijn 

de afstanden op Oost te klein voor. 
Bovendien worden bij bezorgen op 
afroep kleinere hoeveelheden be-
zorgd. Transportbanden lijken hier-
voor geschikter. FloraHolland doet 
momenteel een onderzoek naar de 
meest geschikte mechanisatie. Op 
andere locaties ontvangen handela-
ren twee uur na de veiling hun bloe-
men. Ze hebben dan zelf gekoel-
de opslagruimte nodig. Bij ‘Flowers 
on Demand’ krijgen handelaren de 
bloemen pas als ze ze nodig hebben 
en is minder ruimte, minder koel-
ruimte en minder personeel nodig. 
FloraHolland bespreekt momenteel 
met bloemenexporteurs hoe dit con-
cept het beste ingevuld kan worden. 
Bron: agriholland.nl

Unieke hypotheekactie 
Rabobank Regio Schiphol
Aalsmeer - Rabobank Regio Schip-
hol heeft een heel aantrekkelijk aan-
bod voor eigen huis bezitters. Sluit 
u namelijk voor 31 oktober een hy-
potheek af, dan betaalt u de eer-
ste maand geen hypotheekrente. 
Tel uit uw winst! Van de grootste hy-
potheekverstrekker van Nederland 
mag u iets verwachten. Met de up-
to-date financiële en fiscale kennis 
biedt de Rabobank niet alleen toe-
gevoegde waarde, maar kan ook 

uitgegaan worden van een oprecht 
en eerlijk advies. Of het nu gaat om 
de aankoop van een bestaande of 
nieuwbouw woning of om een aan-
passing van uw bestaande hypo-
theek: de gecertificeerde adviseurs 
van Rabobank Regio Schiphol staan 
u graag te woord. Bel gerust voor 
het maken van een afspraak naar 
het kantoor in Aalsmeer, tel. 0297-
382953 of kijk op www.regioschip-
hol.rabobank.nl

Lanceringslessen van Les 
Mills bij HealthCity
Aalsmeer - Maandag 29 septem-
ber is iedereen van harte welkom bij 
HealthCity Aalsmeer aan de Molen-
vlietweg 18a om mee te doen met 
de lanceringslessen van Les Mills.
De avond begint om 19.00 uur met 
de RPM les (spinningles), gevolgd 
door om 19.30 uur BodyPump, om 
20.00 uur XCO en om 20.30 uur 
wordt er afgesloten met de BodyAt-
tack. De bedoeling van deze avond 
is dat iedereen kan kennis maken 

met alle lessen van Les Mills die bij 
HealthCity Aalsmeer gegeven wor-
den. Wie een zwembandje inlevert 
en ophangt in de zaal ontvangt een 
leuke attentie.
Deze avond is geheel gratis en vrij-
blijvend voor zowel leden als men-
sen die nog nooit éeen van deze les-
sen heeft gevolgd. De enige voor-
waarde is opgeven bij de receptie.
Wees er snel bij, want vol is vol! Voor 
meer informatie: Bel 0297-347570.

Vernieuwd Fitness Aalsmeer 
houdt open weekend
Aalsmeer - Aankomende zater-
dag 27 en zondag 28 september is 
het open weekend bij het volledig 
vernieuwde Fitness Aalsmeer. Ie-
dereen is dit weekend welkom om 
tussen 9.00 en 14.00 uur een kijk-
je te komen nemen in de gezellige 
Fitnessclub. Op beide dagen staan 
de medewerkers klaar om alles te 
vertellen over de club en de moge-
lijkheden. Mocht u erover denken 
(weer) met sporten te beginnen dan 
is dit een uitgelezen kans: Het ge-
hele open weekend betaalt u geen 
inschrijfgeld en krijgt u een gratis 
hartslagmeter.

Sauna en restuarant
Na een bouwperiode van een klein 
half jaar heeft Fitness Aalsmeer 
twee weken geleden de deuren van 
het nieuwe pand aan de Beethoven-
laan 114. op het dak van sporthal 
Racket Sport geopend. Met honder-
den belangstellenden was de ope-
ning een daverend succes. 
De leden van Fitness Aalsmeer zijn 
zeer enthousiast over de nieuwe fa-
ciliteiten. Bij de bouw van de nieuwe 
ruimte is dan ook aan alles gedacht: 
klimaatsystemen welke de sport-
ruimte voorzien van koele lucht en 
verse zuurstof, moderne en eenvou-
dig te bedienen  apparatuur en een 
prachtig uitzicht over het park en de 
buitentennisbanen. 
Naast een goed sportklimaat is er 
ook aan de nodige ontspanningsfa-
ciliteiten gedacht. 
Er is een grote koffietafel en er zijn 
loungezitjes waar voor of na het 
sporten ontspannen kan worden. 
Heb je tijdens het sporten nog niet 

genoeg gezweet? Dan kun je bin-
nenkort ook nog terecht in de nieu-
we sauna, deze faciliteit is gratis voor 
alle leden van Fitness Aalsmeer. Ook 
de begane grond van het sportcom-
plex aan de Beethovenlaan wordt 
volledig opgeknapt. 
De bouwwerkzaamheden hiervoor 
zijn in volle gang. Na afronding van 
de nieuwe kleedruimtes met sau-
na is de verwachting dat medio ok-
tober het nieuwe restaurant wordt 
geopend.

Kwaliteit voorop
Een nieuwe sportclub is mooi, het 
belangrijkste blijft natuurlijk goe-
de en persoonlijke begeleiding. De 
kwaliteit van de persoonlijke bege-
leiding staat bij Fitness Aalsmeer 
nog altijd voorop. 
Deze kwaliteit is vorig jaar er-
kend door de Huisartsenvereniging 
Aalsmeer, met wie zij een samen-
werking zijn aangegaan. Dit project 
heet ‘Aalsmeer in beweging’. Men-
sen met een verhoogt risico op hart- 
en vaatziekten worden hierbij door 
de huisarts doorverwezen naar Fit-
ness Aalsmeer. 
In sommige gevallen wordt zelfs een 
deel van het fitnessabonnement 
vergoedt door de zorgverzekeraar. 
Overigens krijgen alle verzekerden 
van Zorg en Zekerheid sowieso een 
korting van 10 procent op het fit-
ness abonnement, betalen ze geen 
inschrijfgeld en ontvangen ook nog 
eens korting op hun ziektekosten-
verzekering. 
Bel voor de meer informatie en voor-
waarden: 0297 367 555 of kijk op de 
website: www.fitness-aalsmeer.nl.

Ineke Saarloos voelt zich helemaal thuis

Nieuw: Kaaswinkel ‘Een 
Blokje Om’ in Kudelstaart
Kudelstaart - Een paar weken ge-
leden heeft Ineke Saarloos de be-
staande kaaswinkel in Winkelcen-
trum Kudelstaart overgenomen en 
dat was voor haar meteen aanlei-
ding de winkel een nieuwe naam te 
geven. De bezoekers aan het win-
kelcentrum worden voortaan wel-
kom geheten in Kaaswinkel ‘Een 
Blokje Om’. Na enkele weken van 
voorbereiding en kennismaking is 
de tijd gekomen om de winkel of-
ficieel in gebruik te nemen en dat 
zal plaatsvinden op vrijdag 3 en za-
terdag 4 oktober. Tijdens deze da-
gen ontvangt iedere klant een leu-
ke attentie. Maar dat is nog niet al-
les. Tegen inlevering van de kassa-
bon, met daarop de vermelding van 
het telefoonnummer maakt iedere 
klant ook kans op het winnen van 
een mand met inhoud. Op zaterdag-
middag 4 oktober wordt om 16.00 
uur bekend gemaakt wie de win-
naar is van deze mand vol delica-
tessen uit eigen huis.

Uitgebreid assortiment
Ineke heeft het voornemen zich te 
specialiseren en zoals het hoort in 
een gespecialiseerde kaaswinkel 
heeft zij een ruim assortiment Hol-
landse kazen. Van jong tot oud en al-
les wat er tussen zit, maar ook over-
heerlijke boerenkaas, een echt am-
bachtelijk product met een krachti-
ge smaak. Natuurlijk valt er nog veel 
meer te genieten en dat is duidelijk 
te zien in de schappen met onder 
andere diverse soorten komijnen-
, kruidnagel- en kruidenkaas. Ook 
magere kaas, variërend van jong 
naar belegen oud en zelfs overjarig, 
is in de winkel terug te vinden. Wie 
wil letten op vetten hoeft bij kaas-
winkel ‘Een Blokje Om’ geen smaak-
concessies te doen. Het is slechts 
een greep uit het zeer uitgebreide 

assortiment en dat klinkt niet alleen 
lekker, maar dat is het ook. In de 
overzichtelijk ingedeelde toonbank 
is een keur aan buitenlandse kazen 
terug te vinden voor bijvoorbeeld 
een heerlijke kaasplank. Komt u er 
eventueel zelf niet uit dan heeft In-
eke een aantal kaasplanktips. Zorg-
vuldig bij elkaar gezochte kazen die 
samen een uitgebalanceerd kaas-
plateau vormen. Natuurlijk heeft In-
eke ter aanvulling van de kaasplank 
ook versgebrande noten, ande-
re borrelgarnituur en aparte knab-
bels in huis. Er is dan ook een gro-
te diversiteit aan noten terug te vin-
den en nog even een kijkje nemend 
op de toonbank valt het oog nog op 
zeer smakelijke olijven en tapena-
des en vinaigrettes. 

Specialiteiten
Kaaswinkel ‘Een Blokje Om’ wil zich 
specialiseren en dat wordt bewezen 
met smakelijke zelfgemaakte krui-
denboter en bieslookkaas en voor 
het weekend met zelfgemaakte ei-
ersalade en dat is nog maar het be-
gin. Verder is het mogelijk smaak-
volle en smakelijke pakketjes samen 
te laten stellen voor bijvoorbeeld een 
feestje. Hoewel het nog ver weg lijkt, 
is het ook mogelijk mooie kerstpak-
ketten samen te stellen. Samenvat-
tend komt het er op neer dat Ineke 
Saarloos zich helemaal thuis voelt in 
Kudelstaart. Haar aanstekelijke en-
thousiasme in combinatie met het 
gegeven dat zij graag met mensen 
omgaat gekoppeld aan meer dan 
voortreffelijke producten maakt een 
bezoek altijd goed. Kaaswinkel ‘Een 
Blokje Om’ is gevestigd in het win-
kelcentrum van Kudelstaart, Ein-
steinstraat 89a en het telefoonnum-
mer is 0297-213000. De winkel is ie-
dere dinsdag tot en met donderdag 
geopend van 08.30 tot 18.00 uur, 

Mirjam de Koning bedankt sponsor
Olympisch Kampioene showt 
medailles en Twingo
Aalsmeer - Regelmatig bezoekt 
Mirjam de Koning-Peeper Autobe-
drijf Nieuwendijk voor het onder-
houd van haar Twingo. Deze week 
kwam ze met een ander doel: ver-
tellen over haar Olympische avon-
turen en het laten zien van haar vier 
medailles. 
Met twee zilveren en twee gouden 
medailles was Mirjam de best pres-
terende Nederlandse sportster bij 
de Paralympische Spelen in Beijing. 
De Aalsmeerse zwemster kon het 
zelf nog haast niet geloven. Glunde-
rend: “Ik wist dat ik op vier afstan-
den goede kansen had, maar dat ik 
zo goed zou presteren had ik niet 
durven hopen.” Op drie afstanden 
wist ze ook nog eens een persoon-
lijk record neer te zetten. “Dat was 

mede dankzij de nieuwe zwempak-
ken, gesponsord door Renault Nieu-
wendijk en Albert Heijn Kudelstaart. 
We kregen ze heel kort voor de Spe-
len. Niemand wist wat het effect zou 
zijn maar ze bleken direct superlek-
ker te zwemmen en heel snel te zijn.” 
Mirjam werd beloond met het dra-
gen van de vlag tijdens de sluitings-
ceremonie (“kippenvel”) en met de 
felicitaties én een lintje van Konin-
gin Beatrix. De komende tijd doet zij 
het rustig aan en gaat vooral nage-
nieten van haar Chinese belevenis-
sen. Op de foto showt zij haar me-
dailles bij de nieuwe Renault Twin-
go in de showroom van Nieuwen-
dijk. Twee toppers bij elkaar, het is 
moeilijk te zien wie van de twee het 
meest glimt! 
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Dixieland en de zestiger jaren
Swingende Dakota Sunday!
Schiphol-Oost – De Dakota Sun-
day van DDA Classic Airlines staat 
zondag 5 oktober in het teken van 
de legendarische Sixties en de Ver-
enigde Staten van Amerika, de ba-
kermat van de DC-3. De Dakota 
maakt dit keer rondvluchten boven 
de Utrechtse Heuvelrug, de Zaan-
streek en Waterland en over Zuid-
Holland en de Hollandse kust. Ieder-
een is van harte welkom van 13.00 
tot 17.00 uur en de toegang voor de-
ze Dakota Sunday is gratis.

Thema Amerika
DDA Classic Airlines organiseert ie-
dere eerste zondag van de maand 
een Dakota Sunday met een speci-
aal thema. Dit keer dus Amerika en 
de Sixties. In Hangaar 2 in de Ther-
miekstraat op Schiphol-Oost wor-
den de bezoekers getrakteerd op 
een vol programma. Ze worden in 
de stemming gebracht door heer-
lijke Dixielandmuziek en er wor-
den linedans demonstraties gege-
ven. De Cadillac Club is aanwezig 
met een aantal schitterende klas-
sieke auto’s en zendamateurs geven 
uitleg over hun fascinerende hob-
by. En dan zijn er natuurlijk de rond-
vluchten. Voor wie niet wil vliegen 
maar de DC-3 Dakota wel in actie 
wil zien, is Schiphol-Oost ‘the pla-
ce to be’. Vanuit de hangaar is DDA 
Classic Airlines op het platform in 
vol bedrijf te aanschouwen. Technici 
geven informatie over de historische 
vliegtuigen en het promotieteam is 
aanwezig om uitleg te geven over de 
organisatie en het vluchtprogram-
ma. Voor de inwendige mens is de 
catering present die zich voor de-
ze gelegenheid culinair laat inspire-
ren door de VS. Er worden tijdens de 
rondvluchten drie routes gevlogen: 
Route Zaanstreek: Muiden, Marken, 
Volendam, Purmerend en Zaanstad. 

Route Utrechtse Heuvelrug: Biltho-
ven-Amersfoort-Veenendaal-Drie-
bergen-Zeist-Utrecht-Breukelen-
Schiphol. Rondje West en Holland-
se kust: Noordwijk-Scheveningen-
Leiden-Schiphol. 

Nostalgische sfeer
De rondvluchten, die inclusief start- 
en landingsprocedure zo’n 45 mi-
nuten duren, worden uitgevoerd 
door één van de twee Dakota’s uit 
de vloot van DDA Classic Airlines; 
de PH-PBA, het voormalige toestel 
van Prins Bernhard dat nu de kleu-
ren van de KLM en Air France voert 
of de PH-DDZ  Doornroosje, het 
toestel in de historische huisstijl van 
Martin’s Air Charter (nu Martinair). 
Een vlucht met een DC-3 Dakota 
brengt de passagiers terug in de tijd 
toen vliegen in de burgerluchtvaart 
nog romantisch was. Het is genie-
ten van start tot landing: van het ge-
luid van de goedaardig brommende 
14-cilinder ‘Pratt & Whitney’ stermo-
toren, van de nostalgische sfeer aan 
boord, de professionele begeleiding 
door de bemanning en het schitte-
rende uitzicht. Het toestel vliegt op 
1500 voet (450 meter), een hoog-
te waarop details in het landschap 
goed te onderscheiden zijn.  
Passagiers steunen met hun deel-
name aan de vlucht het behoud van 
vliegend historisch erfgoed in Ne-
derland. Per vlucht kunnen 25 pas-
sagiers mee. Deelname kost 140 
euro per persoon, DDA deelnemers 
betalen 115,- per persoon. Belang-
stellenden kunnen een stoel reser-
veren voor een vlucht met de rou-
te van hun keuze via www.dutch-
dakota.nl, door een e-mail met con-
tactgegevens te sturen aan dda@
xs4all.nl of door contact op te ne-
men met de afdeling reserveringen 
van de DDA, tel. 020-6041845. 

Finale Grote Prijs in P60
Amstelveen - Vrijdag 26 september 
vindt in P60 de halve finale plaats 
van de Grote Prijs van Nederland De 
Grote Prijs, de mooiste muziekcom-
petitie die Nederland rijk is, houdt 
al maanden duizenden muzikan-
ten in de greep. Hebben ze de Gro-
te Prijs jury overtuigd met hun mu-
ziek of niet? 
De strijd is gestreden, de jury heeft 
gezien, gehoord, beraad en besloten 
wie er door gaan naar de halve fina-
les. Vrijdag is in P60 de halve fina-
le in de categorie Pop/Rock. Op het 
podium komen het Rotterdams trio 
Curtains, de rockband Wallnoize uit 
Flevoland en de driemansformatie  
Sherrif of Hong Kong. De Grote Prijs 

is een live competitie, dus naast een 
goede demo is een goede live per-
formance erg belangrijk. Elke cate-
gorie heeft zijn eigen kernjury, be-
staande uit drie vakmensen. Zij vol-
gen de deelnemers gedurende het 
hele Grote Prijstraject, geven feed-
back en bepalen, samen met nog 
andere juryleden, wie er uiteinde-
lijk met de hoofdprijs vandoor gaat! 
Criteria die meespeelden in de be-
oordeling zijn onder meer origina-
liteit, composities, producties, zang, 
tekst, potentie, samenspel, melodie 
en de live performance. De finale 
begint om 20.00 uur en de toegang 
bedraagt 7,50 euro. P60 is te vinden  
in het stadshart van Amstelveen.

‘Kunst aan de Schans’
Aalsmeer - Van woensdag 8 okto-
ber tot en met zaterdag 1 novem-
ber tonen leerlingen van Ria Rug-
ge hun werk in het proeflokaal van 
bierbrouwerij en slijterij De Schans 
aan de Schans 17-21 in Uithoorn. 
De leerlingen zijn Els Hazenberg, El-
ly Kok, Janny Medema, Marijke van 
de Schee en Berty Verbeek, woon-
achtig in Aalsmeer, Amstelveen en 
Uithoorn en zij krijgen allen privé-
les. Van het ‘leren kijken’ en werken 
met potlood, tot het verkennen van 
diverse materialen, zijn zij inmiddels 
gevorderd tot een niveau een ex-
positiewaardig. Ieder heeft zich op 

haar eigen manier ontwikkeld met 
zichtbaar resultaat.
Ria Rugge, woonachtig in Uithoorn, 
heeft haar opleiding gevolgd aan de 
Academie Minerva te Groningen. 
Sinds 2001 geeft zij, in eigen ate-
lierruimte, les in de basistechnieken 
van het tekenen en schilderen.
De officiële opening van de expo-
sitie vindt plaats op zaterdag 4 ok-
tober. De expositie is vervolgens ie-
dere woensdag en donderdag van 
11.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 11.00 
tot 18.00 en van 18.30 tot 21.00 uur 
en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur te 
bezoeken.

Geurende voorstellingen in 
Amstelveens Poppentheater 
Amstelveen - Op zaterdag 27 sep-
tember brengt Vlinders & Co hun 
nieuwe voorstelling ‘Roodkapje op 
Grootmoeders Wijze’ voor iedereen 
vanaf 3 jaar in het Amstelveens Pop-
pentheater. Roodkapje is een fris-
se, geurrijke voorstelling met vrolij-
ke klanken, humor en visuele poëzie 
over pletsende zwemvliezen, potjes 
en pannetjes, heerlijk eten en na-
tuurlijk Roodkapje. 
Op zondag 28 september brengt 
Kooman’s Poppentheater in een 
moderne poppenkast voor iedereen 
vanaf 4 jaar de vrolijke, spannende 

voorstelling ‘Koeskoes’. Buideldier-
tje Koeskoes en wasbeertje Wasco 
doen samen mee aan de kookwed-
strijd van culinaire vogel Guy de Le-
pelaar. Een grote kikker wil de wed-
strijd winnen en gooit roet in het 
eten. Wie zal de wedstrijd en de 
hoofdprijs winnen?
Aanvang beide voorstellingen 14.30 
uur. Toegangsprijs is 7,00 euro. Te-
lefonisch reserveren kan op don-
derdag, vrijdag, zaterdag en zon-
dag van 10.00 tot 14.00 uur via 020-
6450439 of via www.amstelveens-
poppentheater.nl.

Jaap Mulder en Jaap Mulder 
brengen muzikaal cabaret
Hoofddorp - Ze hebben dezelfde 
naam, zijn geboren in dezelfde stad 
en in hetzelfde jaar, gingen naar de-
zelfde school en maakten allebei 
carrière in het theater: Jaap Mulder, 
cabaretier en verhalenverteller, en 
Jaap Mulder, muzikant en voorman 
van klezmerband Di Gojim. Beiden 
waren ze al meerdere malen apart 
van elkaar in Hoofddorp te zien, 
maar nu staan ze samen op de plan-
ken in de muzikale cabaretvoorstel-
ling ‘Hoera, het is een Jaap Mulder!’. 
Op zaterdag 4 oktober staan Jaap 
Mulder en Jaap Mulder met een try-
out van hun voorstelling in Het Ou-
de Raadhuis. Aanvang: 20.30 uur.
De beide Jaap Mulders kennen el-
kaar sinds de eerste dag van de 
middelbare school. Toen de rector 
de namen opnoemde op het school-
plein, stapten er twee Japen naar vo-
ren. De naamsverwarring bleef door 
de jaren heen bestaan en vormt nu 
de rode draad van ‘Hoera, het is een 
Jaap Mulder’. De beiden Japen wil-
den graag eens samen iets in het 
theater doen, maar de directe aan-
leiding voor vormde uiteindelijk een 
krantenartikel. Er verscheen een re-
censie in het AD over een voorstel-
ling van de ene Jaap met een foto 

van de andere Jaap erbij. De man-
nen belden elkaar op en besloten 
dat er een voorstelling moest ko-
men. Cabaretier Jaap Mulder is een 
begenadigd verteller, acteur, zan-
ger en muzikant. Zijn voorstellingen 
zijn origineel en eigenzinnig, maar 
vooral maatschappijkritisch met een 
cynisch randje. Naast al het cynis-
me is Mulder ook een vertederende 
doe-het-zelf romanticus die prach-
tige liedjes ten gehore brengt. Vorig 
seizoen was hij in Het Oude Raad-
huis te zien met ‘Velkommen ‘till 
Aars’, zijn elfde voorstelling. Muzi-
kant Jaap Mulder is een van de op-
richters van Di Gojim. Al sinds 1980 
houdt hij zich bezig met Jiddische 
cultuur en Balkanmuziek. Hij zingt 
en speelt behalve klarinet ook saxo-
foon, cornet, mandoline en ventiel-
trombone. Als klarinettist behoort hij 
tot de top van Europa en geeft re-
gelmatig lezingen en workshops. Bij 
de ontwikkeling van de Nederlands-
talige programma’s van Di Gojim, 
heeft hij zich ontpopt als tekstschrij-
ver en componist. Kaarten voor Jaap 
Mulder en Jaap Mulder zijn verkrijg-
baar via de kassa van Schouwburg 
De Meerse, telefoon 023-5563707, of 
via www.demeerse.com.

Workshop ‘Het weer’ voor 
jeugd in Cruquiusmuseum
Cruquius - Kom op woensdag 1 
oktober naar Museum De Cruqui-
us en maak allerlei instrumen-
ten waarmee je het weer kan me-
ten. Nicolaus Cruquius geboren in 
1678 was zijn tijd ver vooruit. Hij 
was de eerste die metingen met het 
weer deed. Hiervoor had hij een ei-
gen thermometer ontwikkeld die 
de temperatuur in graden Cruqui-
us weergaf. Naast weerkundige was 
hij ook sterrenkundige, cartograaf 
en deed hij voorspellingen over 
de zeespiegelstijging. Geen won-
der dat het stoomgemaal naar de-
ze geleerde man vernoemd is. Tij-
dens deze workshop maken kin-
deren hun eigen weerinstrumen-
ten, zoals een windmeter, een zon-
neklok en een luchtvochtigheidme-
ter.  Doe mee en geef je op bij de re-

ceptie van het Museum De Cruqui-
us aan de Cruquiusdijk 27, stuur een 
mailtje naar educator@museumde-
cruquius.nl of bel 023-5285704. De 
Doensdagen zijn een initiatief van 
Museum De Cruquius en Stichting 
Meerwaarde. 
Een aantal woensdagen van het 
jaar kunnen jongens en meisjes in 
de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar 
in Museum De Cruquius aan de 
slag met een speciaal thema dat 
met De Cruquius en Haarlemmer-
meer te maken heeft. Het zijn work-
shops rondom thema´s als stoom, 
bruggen, molens, dijken, enz. Kijk 
voor het programma op de websi-
te. Maximaal vijftien kinderen kun-
nen deelnemen. De workshop is 
van 14.00 tot 16.00 uur en deelname 
kost 5 euro per persoon.

Koningin Beatrix bestelt 
eerste kinderpostzegels
Streek- Koningin Beatrix heeft bij 
Paleis Huis ten Bosch afgelopen 
dinsdag 23 september de eerste 
kinderpostzegels en kaarten 2008 
bij drie opeenvolgende generaties 
kinderpostzegelverkopers. Na af-
loop introduceerde Stichting Kin-
derpostzegels Nederland de actie 
‘Breng de kinderen naar de bedrij-
ven’. Een vernieuwend initiatief om 
schoolkinderen aanvullende moge-
lijkheden te geven voor het verko-
pen van kinderpostzegels en kaar-
ten. Dit jaar is het zestig jaar geleden 
dat schoolkinderen voor het eerst 
langs de deuren gingen om kin-
derpostzegels en kaarten te verko-
pen. En sinds woensdag 24 septem-
ber zijn opnieuw, voor de 60e keer 
dus, 240.000 kinderen van groep 7 
en 8 op pad gegaan. Zij verkopen 
huis aan huis kinderpostzegels en 

kaarten om zoveel mogelijk geld te 
verzamelen voor kinderen die het 
moeilijk hebben. De week daarna, 
op maandag 29 en dinsdag 30 sep-
tember, organiseert Kinderpostze-
gels voor het eerst de actie Breng de 
kinderen naar de bedrijven. ”In huis-
houdens werken partners steeds 
meer allebei. Kinderen treffen dan 
niemand thuis aan. Daarom ontwik-
kelden wij samen met CMS Derks 
Star Busmann een nieuwe actie, in 
aanvulling op de huis-aan-huisac-
tie. Wij brengen dit jaar de kinderen 
naar een flink aantal bedrijven. 
Zo kunnen zij zich ook dáár inzetten 
voor andere kinderen die het minder 
goed hebben”, aldus Nelleke Bakke-
ren-Voogt, directeur Stichting Kin-
derpostzegels Nederland. Kijk voor 
meer informatie over Kinderpostze-
gels op www.kinderpostzegels.nl.

Neue Leipziger Schule te 
zien in Cobra Museum
Amstelveen - Het Cobra Muse-
um voor Moderne Kunst brengt als 
eerste Nederlandse museum een 
prachtig overzicht van één van de 
meest opzienbarende schilders-
groepen van het moment, de Neue 
Leipziger Schule. Grote smaakma-
kers op de tentoonstelling zijn Neo 
Rauch en Matthias Weischer die 
met hun frisse figuratieve schilderij-
en inmiddels zijn doorgedrongen tot 
de grote mondiale musea, maar er 
komt veel meer kwaliteit uit Leipzig 
zoals de tentoonstelling laat zien.
Het fundament voor de Neue Leip-
ziger Schule werd gelegd door kun-
stenaars die in de DDR tijd aan de 
Leipziger Akademie een ouder-
wets gedegen schilderopleiding 
kregen en in hun werk de uiter-
ste grenzen opzochten van het op-
gelegde systeem. De jongere ge-
neratie ontwikkelde uit de traditio-
nele realistische schilderkunst van 
hun leermeesters een nieuwe vor-
mentaal, die momenteel internatio-
naal opzien baart. Kenmerken van 
de schilderkunst uit Leipzig is een 
hoogstaande ambachtelijke virtuo-
siteit. De werken zijn voornamelijk 
op groot formaat uitgevoerd en zeer 
kleurrijk. Thematisch is er een op-

vallende voorkeur voor het gebruik 
van verhalen, surrealistisch dan wel 
dramatisch. Ze zijn te zien als echo’s 
van de sociaal-realistische schilder-
kunst die lange tijd het beeld van de 
DDR heeft bepaald, maar dan zon-
der de moralistische thematiek. Op-
vallend is verder het veelvuldige ge-
bruik van architectuur in de kunst, 
als dramatische verwijzing naar het 
verleden, maar soms ook als ironi-
sche toets vanuit het heden. Behal-
ve met schilderkunst heeft de Neue 
Leipziger Schule een traditie op het 
gebied van fotografie. Een aantal 
van deze fotografen zal in de ten-
toonstelling vertegenwoordigd zijn. 
De kunstwerken op de tentoonstel-
ling zijn afkomstig van een aantal 
jonge kunstgaleries uit Leipzig en 
uit de verzameling van het Oosten-
rijkse echtpaar Karlheinz en Agnes 
Essl. De tentoonstelling Neue Leip-
ziger Schule is na de opmerkelij-
ke tentoonstelling ‘China Now’ het 
tweede grote project dat het Cobra 
Museum voor Moderne Kunst in sa-
menwerking met het Essl Museum 
realiseert en is te zien van 4 okto-
ber tot en met 11 januari. Het Co-
bra museum is gevestigd in stads-
hart Amstelveen.

Hobbybeurs in 
Amstelveen
Amstelveen -  Op zondag 28 sep-
tember wordt in Alleman aan den 
Bloeyenden Wyngaerdt 1, bij de 
Bankrashal, een crea- en hobby-
beurs gehouden. Vlijtige vingers la-

ten zien wat hobbyisten maken van 
verschillende materialen. In diverse 
stands worden naast poppen, ket-
tingen en houtwerk ook materialen 
als onder andere kralen verkocht. 
De beurs is open van 10.30 tot 16.00 
uur en de entree is 2,50 euro per 
persoon. Voor informatie kan gebeld 
worden naar 06-24213931.

Groothandel wil naar 
efficiëntere veiltijden
Aalsmeer - Sinds er bloemenvei-
lingen bestaan, hebben de klokken 
daar ‘s morgens vroeg gedraaid. Is 
dat nog altijd het efficiëntste tijd-
stip? Groothandelaren betwijfelen 
dat steeds meer. Hun brancheorga-
nisatie VGB wil met het project ‘An-
dere veiltijden’ de discussie daar-
over op gang brengen. Tijdens een 
brainstormbijeenkomst werden bij 
de achterban de meningen gepeild. 
Volgens de georganiseerde groot-
handel kleven aan de sinds men-
senheugenis in zwang zijnde veil-
tijden veel knelpunten. Zij bemoei-
lijken in toenemende mate een ef-
ficiënte logistieke planning (mede 
door het fileprobleem) en maken 
den bloemenhandel op de arbeids-
markt steeds minder aantrekkelijk. 
Daar komt bij dat de hedendaagse 
technologie kwekers en afnemers 
in feite in staat stelt - virtueel - op 
elk gewenst moment tot transacties 
te komen. De VGB (Vereniging van 
Groothandelaren in Bloemkwekerij-
produkten) wil met een klankbord-
groep verschillende scenario’s ont-
wikkelen en die laten doorrekenen. 
Er zou op andere momenten van de 
dag, bijvoorbeeld ‘s middags en/of 
‘s avonds, kunnen worden geveild. 
Een vraag daarbij is ook of de klok-
ken dan wel of niet op alle veiling-
vestigingen tegelijk moeten draaien, 
dus onder centrale of lokale regie.
In elk geval behoort het moment 
waarop de vrachtwagens van ex-
porteurs bij de klant aankomen het 

criterium te worden voor de logistie-
ke keten en niet het tijdstip waarop 
producenten traditiegetrouw aan-
voeren, hield prof. dr. ir. Jos Ver-
munt, hoogleraar distributielogistiek 
aan de Universiteit van Tilburg, de 
handelaren voor. De veilingen moe-
ten zich naar zijn mening aanpassen 
aan de eisen van de vraag in de af-
zetketen en niet dirigeren vanuit de 
productie. 

Daarin speelt de logistiek een cru-
ciale rol, constateert VGB-direc-
teur Robert Roodenburg. “Het gaat 
in feite niet om de veil-, maar om de 
aflevertijden van de producten”, zegt 
hij. Een gevolg van de huidige vroe-
ge veiltijden is dat handelsbedrijven 
met personeelsproblemen kampen. 
Onder meer wordt het moeilijk nog 
goede inkopers te vinden. Volgens 
projectleider Dik de Mooij, voor-
heen werkzaam bij Bloemenveiling 
FloraHolland en nu zelfstandig be-
drijfsadviseur, moeten in de komen-
de maanden de effecten van moge-
lijke veranderingen voor de verschil-
lende bedrijfstypen in de bloemen- 
en plantengroothandel worden ge-
analyseerd. “Op basis daarvan moe-
ten we het veilsysteem van de toe-
komst kiezen”, zegt hij. De VGB is 
de brancheorganisatie van de bin-
nenlandse, importerende en expor-
terende groothandel in bloemen en 
planten. Haar leden vertegenwoor-
digen 65 procent van de omzet in 
die bedrijfstak.

Start 6 oktober voor ouderen
Cursus Geheugentraining
Aalsmeer - Op 6 oktober zal er 
op de maandagmiddag weer ge-
start worden met een nieuwe cur-
sus Geheugentraining. De cursus is 
bedoeld voor ouderen die iets meer 
willen weten over vergeetachtig-
heid, een probleem dat ook bij jon-
gere mensen voorkomt, maar dat 
zich bij het ouder worden duidelij-
ker manifesteert. Vaak voelen oude-
ren zich ‘dom’ als ze dingen verge-
ten en gaat hun zelfvertrouwen ach-
teruit. De cursus  wil door middel 
van praktische oefeningen en uitleg 
over de werking van het geheugen 
dit denkpatroon doorbreken. 

Losse opdrachten
Het cursusmateriaal bestaat uit het 
basisboek Over geheugen gespro-
ken van Chris de Ronde en daar-
naast krijgt de cursist losse op-
drachten bij ieder nieuw onderwerp 
wat behandeld wordt. Er zal voor-
al gesproken worden over de ver-
schillende strategieën die men kan 
toepassen om vergeetachtigheid te-
gen te gaan, bijvoorbeeld manie-
ren om namen beter te onthouden 
en goed te kunnen bedenken wat u 
zojuist gelezen hebt of wat u via de 
nieuwsberichten gezien of gehoord 
hebt. Dit houdt in dat er veel aan-
dacht besteed zal worden aan con-
centratie en ordening, maar ook zal 
er een appèl aan de fantasie gedaan 
worden, door middel van het ‘den-
ken in beelden’. De cursus vraagt 

van de cursist een actieve deelna-
me, naast de theoretische uitleg zul-
len er tijdens de lessen verschillen-
de oefeningen en spelletjes gedaan 
worden, maar ook worden er klei-
ne opdrachten mee naar huis ge-
geven die ongeveer 15 tot 30 minu-
ten per dag in beslag zullen nemen. 
Deze ‘thuisopdrachten’ zijn natuur-
lijk geen verplichting, maar ze vor-
men wel een ondersteunende ac-
tiviteit die de cursus waardevoller 
maakt. Ook motiveert dit ‘thuiswerk’ 
de cursist om de strategieën toe te 
passen in het dagelijks leven, zodat 
de geheugentraining, ook nadat de 
cursus is afgelopen, een blijvende 
waarde behoudt. 

Niet op prestatie gericht
De cursus is niet bedoeld voor men-
sen bij wie dementie of de ziekte 
van Alzheimer vastgesteld is, maar 
wel voor ieder ander. De lessen zijn 
geschikt voor ieder niveau en de oe-
feningen zijn niet op prestatie of op 
resultaat gericht, het gaat er om dat 
de cursist inzicht krijgt in de wer-
king van zijn geheugen en hoe hij 
daar zelf het beste mee om kan 
gaan, welke strategieën het beste 
passen bij zijn persoonlijkheid. De 
cursus bestaat uit acht lessen en 
wordt gegeven aan de Parklaan op 
maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 
door Ansje Weima. Voor aanmelding 
en informatie: SWOA, Parklaan 27, 
tel. 0297-344094.
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File-fi etsen voor Kunstroute

Aalsmeer - De elfde Kunstroute Aalsmeer vond afgelopen weekend plaats 
en over het weer heeft organisator KCA geen klagen gehad. Ook niet ove-
rigens over het aantal bezoekers. Zaterdag was het druk, zondag zelfs zo 
in trek dat ‘fi le-fi etsen’ is geboren. Gevraagd was aan de bezoekers om zo-
veel mogelijk lopend of per fi ets te komen naar de diverse locaties op de 
Uiterweg. Langs de weg mag namelijk niet geparkeerd worden en de par-
keerruimte bij de hallen en ateliers is veelal niet bijzonder groot. Hier was, 
natuurlijk mede door het zonnige weekend, massaal gehoor aan gegeven. 
Het zag ‘zwart’ van de fi etsers. De inzet van alle deelnemende kunstenaars, 
muzikanten en eigenaren die hun loods of ruimte beschikbaar stelden, ver-
dienen een groot compliment. Heel veel was gedaan om het de bezoekers 
naar de zin te maken en hen de mogelijkheid te geven ongedwongen naar 
schilderijen, keramiek, tekeningen, beelden en sieraden te kijken. En als er 
wel vragen waren, stonden de kunstenaars klaar om uitleg te geven. 

Kunst en muziek
Meer dan honderd kunstenaars toonden hun werk in loodsen, in ateliers, in 
de Historische Tuin en op het Stokkeland. Naast ‘kunst kijken’ is het natuur-
lijk ook heel leuk om diverse, anders gesloten, plekken te bezoeken. Met 
name geldt dit voor de locaties op de Uiterweg. Prachtig om onder andere 
langs de boomgaard naar achteren te lopen en uiteindelijk in het kunstwal-
halla van Karin Borgman te belanden waar men gemoedelijk aan een lange 
tafel appeltaart zit te eten. Of op de Historische Tuin te lopen en tussen de 
tuinbouwcultuur van weleer kunst ‘te zoeken’. Op verschillende punten wa-
ren versnaperingen als drankjes, broodjes en poffertjes te koop. Een wel-
kome aanvulling vulden de diverse en verschillende muzikale optredens. 
Swingende jazz, fl amenco-muziek, keltische liedjes, smartlappen, accorde-
ondeuntjes en rocknummers, het was allemaal te zien en te horen op alweer 
de, ook deze keer, heel geslaagde Aalsmeerse Kunstroute.



pagina 24 Nieuwe Meerbode  - 25 september 2008

File-fi etsen voor Kunstroute



Nieuwe Meerbode - 25 september 2008 pagina 39

Lekkere start seizoen voor 
basketbal heren
Aalsmeer - Vorig jaar was het team 
van Early Bird nog te sterk voor het 
eerste herenteam van Basketbal-
vereniging Aalsmeer. In het ope-
ningwedstrijd van het nieuwe sei-
zoen lieten de Aalsmeerse mannen 
echter zien dat dit jaar de rollen zijn 
omgedraaid. Met een overtuigen-
de 59-77 zege wisten zij de Purme-
renders opzij te zetten. Direct in het 
eerste kwart was het Aalsmeer dat 
de wedstrijd dicteerde. 
Met twee prachtige scores zorg-
de Henk Noordhoek voor het eer-
ste kleine gaatje. Door slordig ver-
dedigen aan het eind van het eer-
ste kwart kwam de thuisploeg ech-
ter weer terug: 18-23. De verde-
diging moest en ging beter in het 
tweede kwart. Met name Henk Wals 
en Ershad Yousofzai  blonken hier-
in uit. Zij beletten de Purmerenders 
niet alleen het scoren door de druk 
hoog op te voeren, zij zorgden ook 

nog eens voor een aantal mooie on-
derscheppingen. Hierdoor had BVA 
in de rust een comfortabele 28-47 
voorsprong opgebouwd. 
De tweede helft ging aanvankelijk 
super. De punten vlogen door de 
basket. Halverwege het derde kwart 
ging het echter aanzienlijk moeilij-
ker. De aanvallers werden nauwe-
lijks gevonden, terwijl menig schot 
het doel miste. Early Bird verdedig-
de niet alleen feller, het viel ook be-
ter aan. Desondanks werd de voor-
sprong nog ietsjes uitgebouwd en 
was het vierde kwart slechts een 
formaliteit. Ricardo Estevez liet hier-
in nog wel even zijn klasse zien en 
verpulverde met vier opeen volgen-
de scores de verdediging. 
Eindstand: 59-77. Scores: Mario Ju-
ric 39, Vincent Jongkind 12, Ricar-
do Estevez 12, Henk Noordhoek 6, 
Marc Streefkerk 5, Ershad Yousof-
zai  3.

Schaakclub Aalsmeer 
enthousiast van start
Aalsmeer - Voor de eerste ronde 
van de clubcompetitie van Schaak-
club Aalsmeer stonden 21 schakers 
enthousiast te trappelen. Sommigen 
waren goed uitgerust van een wel-
verdiende vakantie, anderen had-
den de hele zomer actief geschaakt 
in de zomercompetitie. Wat is beter: 
uitgerust en fris aan de start, maar 
zonder wedstrijdritme, of in goede 
vorm, maar het hoofd vol van de ge-
wonnen of misgelopen prijzen? In 
uitstekende vorm en vol zelfvertrou-
wen begonnen de prijswinnaars van 
de zomer hun partij. Het werd een 
koude douche. Zomerkoning Ger-
rit Harting werd zonder pardon aan 
de kant geschoven door Clemens 
Koster, die juist deze zomer niet zijn 
beste schaak had laten zien. Run-
ner up Joran Donkers werd hard-
handig van zijn roze wolk gestoten 
door Erik Korenwinder, die dit jaar 
ongetwijfeld voor het clubkampi-
oenschap gaat, nadat Willem Hens-
bergen het vorig jaar van hem af-
pakte. Erik zal echter stevige con-
currentie krijgen van onder ande-
re Peter Buis en Rik Könst. In hun 
onderlinge duel ging het er heftig 
aan toe. Dankzij wat extra ervaring 

was het toch Rik die er met de winst 
vandoor ging. Han Carpay liet zien 
dat vakantievieren een belangrijke 
voorbereidingstactiek kan zijn op 
een succesvol schaakseizoen. 
Tegenstander Ron Klinkhamer had 
de zomer juist gebruikt voor extra 
training en veel schaken. Frisjes pa-
reerde Han alle nieuwe trucs van 
Ron en showde ondertussen zijn ei-
gen trucs. Hier had Ron onvoldoen-
de antwoord op, waardoor Han de 
punten pakte. Ook Elham Wasei, 
Leo Buis en Jan van Willigen kun-
nen nog proberen dit jaar een 100 
procent score neer te zetten. Zij 
wonnen allen hun partij.
Uitslagen eerste ronde clubcompe-
titie:
Erik Korenwinder-Joran Donkers  1-0
Peter Buis- Rik Könst  0-1
Arie Spaargaren-Jan Holla  rem
Koen Beentjes-Abdul Wasei  1-0
Gerrit Harting-Clemens Koster  0-1
Thierry Siecker-Cees Verburg  rem
Jan van Willigen-Bart Auée  1-0
Han Carpay-Ron Klinkhamer  1-0
Tom van der  Zee-Leo Buis  0-1
Leo Buis-Marco Hutters  1-0
Marco Hutters-Tom van der Zee  0-1
Ahmadshah Ebadi-Elham Wasei  0-1

Pakt Rik Könst na 24 jaar opnieuw de titel?

Voetbalcompetitie 
Weer geen winst R.K.DES 
Aalsmeer - Ook in de wedstrijd te-
gen FC Weesp  afgelopen zondag 
kon RKDES niet tot winst komen. In 
een boeiende wedstrijd bleven de 
Kudelstaarters steken op 1-1. In te-
genstelling tot vorige week startte 
RKDES zonder Ivo Peters en Sjors 
Verhaar. Voor beide spelers start-
ten nu Collin van Velzen en Mo-
hammed El Ahmadi. De eerste kans 
van de wedstrijd was voor RKDES. 
Op de rand van buitenspel scoor-
de Eddy Jansen. De goedleidende 
scheidsrechter Schipper beoordeel-
de het als buitenspel. Het doelpunt 
voor de Kudelstaarters ging dus niet 
door. Een minuut later, in de vijfde 
minuut, was het wel raak. FC.Weesp 
speler Jamal Bouhali strafte geknoei 
in de verdediging van RKDES gena-
deloos af en schoot raak, RKDES op 
achterstand, 0-1. RKDES was even 
van slag en FC.Weesp probeerde de 
voorsprong uit te breiden en drong 
sterk aan. RKDES probeerde met 
snelle uitvallen Weesp te verrassen. 
In de vijftiende minuut had dit bijna 
succes, maar de vrije trap van Mau-
rice Bartels ging net naast. Twee 
minuten later schoot Mark Pothui-
zen eveneens net naast.Toch bleef 
FC.Weesp de gevaarlijke ploeg en 
dat resulteerde in de tweeëntwin-
tigste minuut tot twee goede kan-
sen voor de gasten. Maar een gro-
tere achterstand bleef de ploeg van 
Rob Wever bespaard. Na een half 
uur spelen nam RKDES meer en 
meer het initiatief. Vooral Jochem 
Kok kreeg op rechts meer vrijheid 
en werd een aantal keren goed ge-

lanceerd. Helaas was hij wat onge-
lukkig met de eindpass en had pech 
toen hij voor doel net naast schoot. 
In de veertigste minuut een fantas-
tische uitbraak van Mark Pothui-
zen, zijn harde schot werd door de 
keeper moeizaam verwerkt. Maar 
Maurice Bartels was erg alert om 
de rebound raak te schieten, waar-
door de ruststand op 1-1 werd be-
paald. Na rust kwam Ibrahim El Ah-
madi Jochem  Kok vervangen. RK-
DES startte de tweede helft goed en 
dat resulteerde direct in goede kan-
sen. Zo kreeg Eddy Jansen een op-
gelegde kans, zijn schot belandde 
aan de verkeerde kant van de paal. 
RKDES bouwde vervolgens aan een 
veldoverwicht. Het kreeg ook kan-
sen, meer afstandschoten van voor-
al Maurice Bartels troffen geen 
doel. In deze fase van de wedstrijd 
was RKDES zeker de betere ploeg, 
maar het ontbrak de Kudelstaar-
ters vooral voorin aan rendement. 
In de zesentachtigste minuut pro-
beerde trainer Rob Wever nog wat 
nieuwe impulsen te brengen door 
Sjors Verhaar in het veld te bren-
gen voor Roald Pothuizen. Veel re-
sultaat had dit niet. Een kans kreeg 
RKDES nog toen Ibrahim El Ahma-
di alleen voor de keeper kwam, he-
laas schoot hij tegen de keeper aan. 
Weer een gelijkspel, in een wed-
strijd waar RKDES gezien het veld-
overwicht meer verdiende. Komen-
de week speelt RKDES in Amster-
dam tegen SV.Bijlmer.

Ad Verburg

Voetbalwedstrijd tegen Hillegom
Weer geen punten RKAV
Aalsmeer - Als je eenmaal in de 
hoek zit waar de klappen vallen, is 
het moeilijk om daar weer uit te ko-
men. Er komen frustraties en aan-
merkingen op de leiding die eigen-
lijk op een voetbalveld niet thuis ho-
ren. Als club is dat RKAV onwaar-
dig. Het eerste speelde af gelopen 
zondag nog steeds zonder Dennis 
Spreeuw en Luc Morvan tegen Hil-
legom. 
RKAV was voornemens er alles aan 
te doen om een goed resultaat neer 
te zetten. Hillegom en RKAV lieten 
elkaar voetballen, er  waren geen 
onnodige overtredingen. RKAV was 
zoekende naar de vorm, het team 
vormt nog geen één geheel. 
Tot rust bleef het 0-0. Na de pau-
ze wist Hillegom rap het doel te vin-
den. Het gastteam maakte dankbaar 
gebruik van de diverse fouten door 
RKAV-spelers. Het was René Maat, 
de nummer 7 van Hillegom, die de 
stand 0-1 op het scorebord bracht. 
Nog niets verloren en RKAV pro-
beerde er van alles aan om de stand 
om te buigen. Kansen kregen zij 
wel, maar dat ene moment van jui-
chen kwam maar niet. 
Overwicht hadden de Aalsmeerders 
wel, maar er was te veel onnauw-

keurigheid in het spel om de doel-
man van Hillegom te verontrusten. 
Eigenlijk was het in de 75e minuut 
over en uit voor RKAV. Moesisse van 
Hillegom was de maker van de 0-2. 
De strijd was gestreden. Weer geen 
punten. 
Volgende week is Zeeburgia de te-
genstander van RKAV. Dan moet 
het toch wel een keer lukken. Al 
was het maar om de altijd trouwe 
aanhang te belonen voor hun trou-
we opkomst.
 
Theo Nagtegaal.
 

Sjoelavond bij 
BV Oostend
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
25 september, is de eerste sjoe-
lavond van buurtvereniging Oostend 
in het nieuwe seizoen. Om 20.00 uur 
start de competitie in buurthuis ’t 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
Vanaf 19.30 uur staan koffie en thee 
staan dampend op de sjoelers te 
wachten. Ook u/jij bent welkom.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 27 september

AALSMEER
NFC/Brommer 1-Aalsmeer 1 14.00 u
Aalsmeer 2– ZRC/Herenmarkt 2 12.00 u
NFC/Brommer 3-Aalsmeer 3 14.00 u
Eemnes 2-Aalsmeer 4 12.00 u
Amstelveen 3-Aalsmeer 5 14.30 u
Aalsmeer 6–SCW 4 14.30 u
Aalsmeer 7–VVC 4 14.30 u
Aalsmeer 8–VVC 5 12.00 u
THB Vet.2-Aalsmeer Vet.1 14.30 u

Junioren
HCSC A1-Aalsmeer A1 14.30 u
Aalsmeer A2 –Kwadijk A1 12.00 u
Bijlmer C1-Aalsmeer C1 12.00 u
Aalsmeer C2–HBC C4 10.30 u

Pupillen
Olympia Haarlem D1-Aalsmeer D1 11.00 u
HSV’69 D1-Aalsmeer D2 12.00 u
Aalsmeer E –VVC E1 10.00 u
Aalsmeer E2–Pancratius E3 9.00 u
Bijlmer E2-Aalsmeer E3  8.30 u
Arsenal E6-Aalsmeer E4 10.00 u
Bijlmer F1-Aalsmeer F1   8.30 u
Aalsmeer F2–Amstelland United F3   9.00 u
Aalsmeer F3–Amstelveen F2 9.00 u
Aalsmeer F4–Sp.Martinus F6 9.00 u

Dames
Aalsmeer DA.1–Geuzen/Mid.meer DA.1  
 14.00 u
R.K.A.V.
RKAV 2–Swift 5 14.00 u
Loosdrecht Vet.1-RKAV Vet.1 14.30 u
Deneba Vet.1-RKAV Vet.2 14.30 u

Junioren
Almere C1-RKAV C1 12.00 u
RKAV C2–HBC C3 14.30 u
VEW C2-RKAV C3 12.00 u

Pupillen
RKAV D1–Concordia D1 10.15 u
SCW D2-RKAV D2  9.00 u
RKAV D3–AMVJ D1 11.30 u
RKAV E2–Amstelland United E2 11.30 u
CTO’70 E2-RKAV E3 10.45 u
Roda’23 E9-RKAV E4 11.45 u
RKAV E5–Legm.vogels E8 11.30 u
RKAV E6–Roda’23 ME.1 11.30 u
RKAV F1–DCG F2 10.15 u
RKAV F2–Amstelland United F2 9.00 u
AMVJ F1-RKAV F3 11.00 u
Geuzen.Mid.meer F3-RKAV F4 9.00 u
RKAV F5–Ouderkerk F7  9.00 u

Meisjes
RKAV MC.1–TABA MC.2 10.15 u
RKAV MD.1–RKAV MD.2 10.15 u
Buitenveldert ME.6 -RKAV ME.1 10.00 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
Overbos D4-RKDES D1 9.00 u
RKDES D2–RKAVIC D2 9.30 u
RKDES D3–Hillegom D3 13.00 u
RKDES E1–TABA E1 11.00 u
RKDES E2–Geinburgia E2 9.30 u
Pancratius E6-RKDES E3 10.15 u
Sp.Martinus E5-RKDES E4 9.00 u
RKDES E5–Roda’23 E 11 9.30 u
Diemen E8-RKDES E6 11.30 u
RKDES F1–Bl.Wit A’dam F2  9.30 u
RKDES F2–Geuzen.Mid.meer F2 11.00 u
CTO’70 F3-RKDES F3 12.00 u

NFC/Brommer F4-RKDES F4  9.00 u
Legm.vogels F10-RKDES F5 11.15 u
Alkmania F4-RKDES F6 10.00 u
RKDES F7–KDO F4 11.00 u
RKDES F8–Alkmania MPS 11.00 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1–De Meer DA.2 13.00 u
RKDES MA.1–Waterwijk MB.1 11.00 u
Hoofddorp MB.1-RKDES MB.1 13.00 u
Volendam MC.1-RKDES MC.1 10.30 u
Buitenveldert MC.4–RKDES MC.2   9.00 u
Roda’23 E13-RKDES ME.1 10.15 u

S.C.W.
JOS/Watergr.meer 1-SCW 1 14.30 u
Swift  -SCW 2 13.00 u
SCW 3–WV-HEDW 6 14.30 u
Aalsmeer 6-SCW 4 14.30 u
SCW Vet.1–Purmerend Vet.1 14.30 u
Meteoor Vet.2-SCW Vet.2 10.00 u
SCW Vet.3–Bloemendaal Vet.2 14.30 u

Junioren
PSCK A1-SCW A1   9.30 u
HYS B1-SCW B1 14.30 u
Hoofddorp C4-SCW C1 11.30 u
RCH C2-SCW C2 11.00 u

Pupillen
DIOS D1-SCW D1 12.15 u
SCW D2–RKAV D2   9.00 u
DCG E4-SCW E1   9.30 u
Amstelland United E4-SCW E2 10.00 u
SCW E3–NFC/Brommer E2 9.00 u
SCW F1–KDO F2 10.15 u
SCW F2–CTO’70 F2 10.00 u
SCW F3–Tos actief F5   9.00 u
SCW F4–Alkmania F6   9.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1–AMVJ DA 1 12.30 u
SCW MD.1–OlympiaHaarlem D6 10.15 u
SCW MF.1–Legm.vogels F15 9.00 u

Zondag 28 september

R.K.A.V.
Zeeburgia 1-RKAV 1 14.00 u
Buitenveldert 2-RKAV 2 12.00 u
A’dam Seref Spor 2-RKAV 3 12.00 u
RKAV 4–Abcoude 5 14.00 u
Bloemendaal 7-RKAV 5   9.30 u
Roda’23  -RKAV 6 14.30 u

Junioren
RKAV A1–Almere A2 11.30 u
RKAV A2–AS’A4   9.30 u
RKAV B1–Zwanenburg B2 11.30 u

Dames
’T Gooi DA.2-RKAV DA.1 11.00 u

R.K.D.E.S.
Bijlmer 1-RKDES 1 14.30 u
Roda’23 2-RKDES 2 11.00 u
KDO 2-RKDES 3 11.30 u
VVA/Spartaan 3-RKDES 4 12.00 u
AFC 6-RKDES 5 11.45 u
KLM 2-RKDES 6 14.30 u
RKDES 7-Nautilus 3 14.00 u

Junioren
RKDES A1–KDO A2 12.00 u
RKDES B1–Turkiyemspor B1 12.00 u
RKDES B –Bl.Wit.A’dam B3 10.00 u
Purmersteijn C1-RKDES C1 10.00 u
Sp.Martinus C3-RKDES C3 10.00 u

STG VZOD fietst in Limburg
Kudelstaart - Zo vlak voor de start 
van het schaatsseizoen op zaterdag 
4 oktober in Haarlem, is het de ge-
woonte van STG VZOD om het fiets-
seizoen af te sluiten met een fiets-
weekend. Regelmatig ging het de 
grens over naar de Ardennen. De 
laatste jaren is Limburg de favoriete 
bestemming. 
Zo ook dit jaar. De groep van twin-
tig dames en heren vertrok vanuit 
Kudelstaart, met fietsen, mountain-
bikes, bagage en de nodige provi-
and in de bestelbussen van de fir-
ma’s Hansen en Keessen geladen, 
om zo rond 21:30 uur aan te komen 
in Eijsden. 
De locatie was gelijk aan vorig jaar, 
dus bekend. Na een goede nacht-
rust vroeg op en klokslag 8.30 uur 
op de fiets richting start van de 
Mh2d ofwel de Mergelheuvelland 
tweedaagse. Een prima georgani-
seerde toertocht met afstanden van 
90 tot 120 of 160 kilometer. Elk jaar 
zijn de routes weer anders, maar de 
moeilijkheidsgraad en het karakter 
blijven gehandhaafd. Aangekomen 
bij de start in St Geertruid Libeek 
waren de benen en vooral tenen 
nog niet op de juiste temperatuur: 
De hele dag zou het aan de frisse 
kant blijven,  maar de volop schij-
nende zon vergoedde veel. Op za-
terdag voert de route meestal rich-
ting het zuiden ofwel de bekende 
Voerstreek.
 Vele onbekende,  maar daarom niet 
minder zware, beklimmingen liggen 
in die hoek en dit jaar was zelfs dat 
‘kreng Rue Tesny’ bij Wandre in de 
route opgenomen: een echte kui-
tenbijter met een stijgingspercenta-
ge van bijna gemiddeld 14 procent! 
Veel deelnemers komen hier lopend 
boven. Je fietst over kleine smalle 
weggetjes, dan weer klimmen en 
vervolgens weer een afdaling waar-
bij je ook nog goed op moet letten. 
Het landschap is prachtig en de ver-
gezichten zijn talrijk. Asfalt zie je in 
allerlei variaties maar over het alge-
meen is het asfalt van onze zuider-
buren een stuk beroerder dan dat 

in Nederland. Een lekke band loop 
je dan ook zomaar op. Tot en met 
75 kilometer bleef de groep nog een 
soort van bij elkaar. 
Na de controle bij Val Dieu gingen 
de echte diehards vervroegd weer 
verder. Zij gingen voor de 160  kilo-
meter versie met op het einde nog 
als toetjes de Schweiberg, Trinte-
len, de Fromberg, de Koulenberg en 
dan ook nog de Keutenberg . Jor-
dy Buskermolen, Jan-Willem Han-
sen, Peter Kuipers, René Kaslander 
en good-old Jacques van der We-
ijden deden dat toch maar even. De 
anderen reden de 120 kilometer: Via 
Chameux,Teuven naar Epen, ver-
volgens naar Heijenrath, Noorbeek, 
Bergenhuizen weer naar Sint Geer-
truid om bij Libeek de finish te pas-
seren. 
De plaatselijke muziekband  met de 
toepasselijke naam Toutes Directi-
ons,  zorgde voor een gezellige sfeer 
en een goede baromzet. Nog even 
een stukje fietsen naar het scou-
tinggebouw  en toen werd het tijd 
om de verloren gegane  calorieën 
op peil te brengen. 
Zondag zoals gebruikelijk op pad 
met de mountainbikes. Dit keer een 
niet al te lange maar wel erg mooie 
en afwisselende toer gemaakt. Er 
zaten nog stukken bij waar echt ie-
dereen van de fiets af moest, zo steil 
waren die. 
Het zonnige terras en de Limburg-
se vlaai nodigden uit om de fietsen 
op tijd aan de kant te zetten om ook 
deze specialiteit van Limburg te le-
ren kennen. Dit was zeker weten 
het lichtste onderdeel van het he-
le weekend. 
Met op de terugweg nog een tus-
senstop bij een AC-restaurant langs 
de A2 ging het weer richting Ku-
delstaart.’s Avonds om een uur-
tje of tien gingen bij verscheidene 
VZOD-ers letterlijk het licht uit: het 
was een prachtig weekendje Lim-
burg geweest, een waardige afslui-
ting van het fietsseizoen! Voor fo-
to’s en een uitgebreider verslag zie 
www.stgvzod.nl.

Zaterdag toernooicircuit darts
Kudelstaart - Op zaterdag 30 au-
gustus is gestart met een nieuw 
toernooicircuit darts voor senio-
ren vanaf 16 jaar. Er zijn nog zes 
van de acht plaatsingstoernooien 
die om de 14 dagen plaatsvinden. 
Het eerstvolgende derde toernooi 
is aanstaande zaterdag 27 septem-
ber vanaf 20.00 uur. De finale is op 
20 december met de eerste zestien 
van de plaatsingslijst. Men dient wel 
aan vier van de acht toernooien deel 
te nemen om in de finale te kunnen 
staan. Het prijzengeld kan groeien 
naar een hoger bedrag wanneer er 
meer deelnemers komen dan be-
groot is. Er wordt altijd gestart met 
een poule-systeem. Er zijn punten 
te verdienen in elke gewonnen ron-
de en zelfs in de verliezersronde. 
De hoogste finish van elk toernooi 
krijgt ook een punt extra. Deze alge-
mene H.F. staat momenteel op 160 
punten voor Nick Dekker. De orga-
nisatie hoopt dat weer velen zater-

dag de weg naar de Proosdijhal zul-
len vinden om zich te plaatsen voor 
de finale. Op elk toernooi zijn leu-
ke prijzen te winnen. Op het tweede 
toernooi van 13 september waren 
25 deelnemers. Er werden wederom 
fel gestreden door de drie dames en 
de tweeëntwintig heren om de bes-
te plaatsen. Eerste werd Christopher 
Brouwer, tweede Barry Zander en 
derde Floor van Zanten en Gerard 
Bak. Gerard had ook de hoogste fi-
nish van 121 punten. In de verlie-
zersronde werd Ilona v. Emden eer-
ste en Willem Haazebroek Jr. twee-
de. Er is 15 keer een 180-er gegooid. 
De volledige uitslag ligt ter inzage 
op het eerstvolgend Moneydarts-
toernooi. De organisatie is in han-
den van uitbater Joep v. Gastel en 
toernooideskundige Pim Weberink. 
Deelname kost 3 euro per persoon. 
Voor informatie kunt u bellen met 
0297-327823 of 06-24504321 of zie 
de poster in de Proosdijhal.

Motorracen
Raymond Schouten naar 
EK Supersport in Spanje
Aalsmeer - Van der Heyden motors 
Yamaha team coureur Raymond 
Schouten zal op 12 oktober aan-
staande op het circuit van Albace-
te in Spanje deelnemen aan het Eu-
ropees Kampioenschap Supersport 
600cc. In het verleden bestond het 
Europees Kampioenschap wegrace 
uit verschillende wedstrijden. Dit 
jaar is er voor gekozen om aan het 
einde van het seizoen een wedstrijd 
te organiseren waar de top vijf uit de 
nationale kampioenschappen van 
Spanje, Italië, Duitsland, Nederland, 
Frankrijk, Scandinavië, Oost Euro-
pa en Alpe Adria aan deel mogen 
nemen en hier ‘uitvechten’ wie zich 
Europees Kampioen mag noemen.
Na een succesvol seizoen in het Ne-
derlands Supersport 600cc kampi-
oenschap gaat de 23-jarige Schou-
ten zich meten aan de Europeesche 

top, hij verwacht zeker geen makke-
lijke race. Raymond: “Ik heb afgelo-
pen seizoen in Nederland, op enkele 
wedstrijden na, niet veel concurren-
tie gehad en kijk ernaar uit om me 
nu te meten aan de internationale 
top. Als ik de eindstanden van de 
Nationale kampioenschappen be-
kijk, zie ik dat ik mijn borst nat kan 
maken. Verschillende coureurs heb-
ben bewezen ook in de top tien van 
het Wereld Kampioenschap mee te 
kunnen en het zal dan ook een wed-
strijd op hoog niveau worden.” 

Voordat Schouten naar Spanje zal 
afreizen staat er op 3, 4 en 5 okto-
ber de voorlaatste wedstrijd voor de 
FIM Cup Superstock 1000cc op het 
programma welke wordt verreden 
op het circuit van Magny Cours in 
Frankrijk.
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Waterpolo seizoen van start
Aalsmeer - Voor de waterpolo-
ers van vereniging Oceanus is het 
seizoen weer begonnen. De eerste 
twee weekenden werden er diver-
se fraaie zeges geboekt. Het Heren 
1 team is vorig jaar gepromoveerd 
en wist bij het eerste twee wedstrij-
den van het seizoen om de beker, 
winst en een gelijkspel uit het wa-
ter te slepen. De beste Oceanus re-
sultaten in de eerste twee weeken-
den zijn gehaald door het team van 
spelers onder 11 jaar. Hun eerste 
wedstrijd wisten ze te winnen met 
21-5 van de Robben uit Hilversum. 
De tweede wedstrijd werd met 17-4 
winst op ZPCH eveneens een enorm 
succes. Met zulke uitslagen is het 
niet raar dat de Oceanus topscoor-
ders na twee speelweekenden ook 
in dit team te vinden zijn. Bart Som-
meling en Yves Maurice Vork voe-
ren met 14 en 13 treffers deze lijst 
aan. Het team voor jeugd onder 13 
jaar is wisselend begonnen. In de 
eerste wedstrijd was er 14-1 verlies 
tegen ZPCH en in de tweede wed-
strijd een klinkende 2-10 zege uit 
tegen De Meeuwen. In deze laat-
ste wedstrijd was Mike Oomen goed 
voor vier treffers. 
De teams van Onder 15A en B en 
Onder 17B moeten nog een beetje 
op gang komen, zij speelden allen 
tot nu toe één wedstrijd maar wisten 
nog niet te winnen. Het team van 
Heren 1 speelde twee bekerwed-
strijden tegen de mannen van Hout-
rib. De eerste wedstrijd eindigde in 
6 -11 winst met daarbij treffers van 
Pim Cluistra (4x), Arjen Loef (2x), 
Erik Bras, Klaas Mantel, Paul Ro-
berti, Tim Mandjes en Dennis Reijn-
ders. In de tweede partij bleef Ocea-
nus steken op een 14-14 gelijkspel. 
Ook nu was Pim Cluistra met ze-
ven treffers weer topscoorder. Tim 
Mandjes (3x), Maickel Rietvelt (2x), 
Erik Bras en Herman van Zijverden 
maakten de andere doelpunten. Het 
Heren 3 team heeft ook al twee par-
tijen achter de rug waarbij een maal 
met 17-1 gewonnen werd en de an-

dere partij een 11-2 verlies geno-
teerd werd. In de winstpartij tegen 
De Snippen waren de treffers van 
Mathijs van der Laan (4x), Remco 
Alink (3x), Rick Houdijk en Erik-Jan 
van Zijverden (2x), Ed van Diemen, 
Jeroen Vink, Maurice Hollaar, Bas 
Kruiswijk, Stefan van der Zande en 
Sander Hoogenboom.
Heren 4 won haar beide wedstrijden 
met respectievelijk 6-4 tegen Triton 
en 7-6 tegen De Otters. Doelpunten  
makers in de eerste wedstrijd waren; 
Wesley Groen in ‘t Woud, Erwin Ter-
hagen, Jeroen Vink, Rick van Weer-
denburg, Goos Bartels en Rowdy 
Batenburg. In de tweede partij wa-
ren het Rowdy Batenburg (5x), Men-
no de Boer en Maurice Hoefkens 
die doeltroffen. De vrouwen van Da-
mes 1 hebben in hun eerste partij 
van dit seizoen direct een fraaie 1-7 
winst geboekt bij ZPCH. Inge Nieu-
wenhuizen, Femmy Vergeer en Ma-
rieke Weijers waren de doeltreffen-
de dames. Dames 2 is met 9-7 winst 
en 2-3 verlies begonnen. In de win-
nende wedstrijd tegen De Water-
wolf scoorden Lisa Bosman, Joy-
ce Schouten, Esmerlada Oldenhof, 
Denny Schouten (allen 2x) en Nik-
ki van der Meer. Oceanus heeft al 
waterpoloteams spelen in vele leef-
tijdscategorieën maar nieuwe leden 
zijn natuurlijk meer dan welkom. 
Waterpolo is een sport waar je veel 
dingen combineert. Vind jij zwem-
men, balspelen en teamsport leuk, 
kom dan zeker een keer meedoen. 
Ben jij jonger dan 13 jaar kom dan 
eens meedoen op donderdagavond 
van 18.00 tot 18.45 uur. Ben jij jon-
ger dan 17 jaar, maar ouder dan 13 
jaar, dan ben je welkom om mee te 
doen op vrijdagavond van 19.30 tot 
20.30 uur. En de 18- en 19-jarigen 
kunnen langskomen op donderdag-
avond van 18.45 tot 19:.0 uur. 
Als je langskomt, neem dan je 
zwembroek of badpak mee. Dan 
kun je ervaren hoe leuk waterpo-
lo is. Kijk voor meer informatie op 
www.zsc-oceanus.nl.

Aftrapbijeenkomst van de KNVB
Praktijkdemonstratie pupillen-
training bij V.V. Aalsmeer
Aalsmeer - Morgen, vrijdag 26 
september, organiseert de KNVB 
de landelijke aftrapbijeenkomsten 
onder leiding van de regiocoaches 
en KNVB-docenten. Deze aftrap-
bijeenkomsten zullen in cluster-
verband plaatsvinden wat inhoudt 
dat de verenigingen onderverdeeld 
zijn in meerdere groepen. In elke 
regio zullen dus meerdere bijeen-
komsten georganiseerd worden, zo-
dat het kader van de voetbalvereni-
gingen niet al te ver hoeft te reizen. 
Voor Aalsmeer en omstreken zal dit 
plaatsvinden op het complex bij V.V. 
Aalsmeer aan de Dreef 1. De lan-
delijke aftrapbijeenkomsten is be-
stemd voor het pupillenkader van 
de voetbalverenigingen zoals de pu-
pillenleiders, -trainers en jeugdvoor-
zitters, maar ook alle overige be-
langstellenden in Aalsmeer kunnen 
vrijdag 26 september komen kijken. 
Er wordt deze avond een grote op-
komst verwacht van verenigingen 
uit de regio, evenals dertig buiten-
landse gasten (Zweden, Farao ei-
landen) van de KNVB zullen die bij 
V.V.Aalsmeer aanwezig zullen zijn. 

Speelavond bij Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 30 septem-
ber houdt buurtvereniging Ons Ge-
noegen voor liefhebbers een speel-
avond. Klaverjassen en rummicup-
pen staan op het programma en zo-
wel leden als nieuwe spelers zijn 
van harte welkom. De speelavon-
den worden dit seizoen gehouden in 
het nieuwe gebouw van Het Twee-
de Thuis aan de Hortensialaan. De 
zaal is open vanaf 19.30 uur en het 
inschrijfgeld bedraagt 1,50 per per-
soon. Op 9 september is Ons Ge-
noegen het nieuwe seizoen ge-
start met eerst de ledenvergadering. 
Daarna kwamen de kaarten op ta-
fel. De beste klaverjasser bleek me-
vrouw Luyben met 5604 punten. Op 
twee is de heer Marsé geëindigd 
met 5095 punten en op drie me-
vrouw Spaargaren met 5027 pun-
ten. Het rummicuppen is gewonnen 
door mevrouw G. Gahrman met 44 
punten. Zij werd gevolgd door me-
vrouw Van Soest met 46 punten. De 
buurtvereniging is overigens nog op 
zoek naar een voorzitter. Kandidaten 
kunnen zich melden bij secretaris L. 
van de Meer in de Vuurdoornstraat 
6, contact opnemen met penning-

meester N. Bekkers via 0297-327123 
of zich aanmelden tijdens de speel-
avond aanstaande dinsdag.

Trampoline seizoen begint 
met regionale teamwedstrijd
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 20 
september was de eerste trampoli-
ne wedstrijd van het seizoen 2008-
2009, een teamwedstrijd. Geluk-
kig voor de springers van SV Omnia 
was het een thuiswedstrijd wat be-
tekende dat ze een half uurtje lan-
ger in bed konden blijven liggen. 
De hal was door de vrijwillgers op 
vrijdagavond klaar gezet, zodat za-
terdag bij binnenkomst de trampo-
lines er netjes bijstonden. Er werd 
gesprongen in drie klassen de Klas-
se C met één team de Klasse D met 
drie teams en in de Klasse E ook drie 
teams. In de Klasse E2 sprong Om-
nia 8 met Marlou de Vries, Vera van 
der Steeg, Danischa Goede en Aï-
cha Croes zich in de prijzen met een 
fraai puntentotaal van 202,90 . Dit 
puntentotaal was ruim voldoende 
voor een mooie derde  plaats. Omnia 
10 met Serena Arendzen, Maureen 
Jansen, Lisan Wegstapel en inval-
ler Esther van Kerckhoven werd in 
deze klasse zesde met 192,10 pun-
ten. In de Klasse E1 deed sv Omnia 
2000 mee met één team, Omnia 9. In 
dit team sprongen Morina Versteeg, 
Mila van Bruggen, Naomi v.d. Cool-
wijk en Eliane Kok. 
 Dit team behaalde met 186,30 pun-

ten ook een zesde plaats. In de 
Klasse D deed Omnia mee met drie 
teams. Omnia 5 met Fabiënne Hoo-
gers, Marvin Arendzen, Carmen On-
derwater en Bente Geleijn sprong 
een goede wedstrijd en eindigde op 
een derde plaats met 203,50 pun-
ten. In dezelfde klasse werd er ook 
gesprongen door Omnia  6 met Ilon-
ka de Jong, Sanne van Vliet, Marc 
de Jong en Marinka Maarse. Ook 
dit team sprong een goede wed-
strijd en met een puntentotaal van 
202,65 punten werden zij vierde. 
Omnia 7 behaalde een mooie vijfde 
plaats met 202,30 punten. Dit team 
bestond uit Sanne Appelboom, 
Max de Vries, Sophie van Geest en 
Sharona de Rijk. Voor het eerst deed 
ook de C klasse mee aan een regi-
onale teamwedstrijd. In deze klas-
se srpong één team mee van Om-
nia en wel Omnia 4. Viola Schreu-
der, Daphne Hulsker, Rowana Moe-
nis en Iris Jongerius lieten een aan-
tal mooie oefeningen zien wat re-
sulteerde in een zevende plaats met 
204,30 punten. 
Het was een goed begin van een 
reeks van drie plaatsingswedstrij-
den. De volgende wedstrijd is 4 ok-
tober in Zoetermeer.  

Zes-Ballentoernooi 
in Sportzicht
Aalsmeer - Op zaterdag 27 septem-
ber organiseert café Sportzicht aan 
de Sportlaan het zes-ballentoer-
nooi. Het toernooi begint om 20.00 
uur en om 23.00 uur wordt de fina-
le gespeeld. Iedere biljartliefhebber 
kan en mag meedoen, voor één eu-
ro per poging. Inschrijven is moge-
lijk aan de bar. De deelnemers mo-
gen tot 22.30 uur spelen en probe-
ren om een plek in de finale te be-
halen. Er zijn leuke prijzen te verdie-
nen tijdens dit toernooi. Natuurlijk 
is het aanmoedigende publiek ook 
van harte welkom.

Klaverjassen in 
Oude Veiling
Aalsmeer - Na twee weken van 
stilstand is er afgelopen zaterdag 
weer volop geklaverjast in De Oude 
Veiling. De winnaar van deze mid-
dag was To van de Meer met 5439 
punten. Zij heeft hiermee een diner-
bon van 25 euro verdiend. 
De poedelprijs van deze middag, 
een heerlijke fles wijn, ging naar 
mevrouw Van Beelen met een score 
van 4083 punten. Aanstaande zater-
dag 27 september gaan de kaarters 
er weer voor. Aanvang  14.00 uur. 
Meld je via de site www.deoudevei-
ling.nl ook aan voor de nieuwsbrief 
die je dan regelmatig ontvangt en 
je informeert over  alle andere ac-
tiviteiten in De Oude Veiling in de 
Marktstraat. Het telefoonnummer is 
0297-368378.

Aalsmeer - De mannen van beker-
winnaar FIQAS Aalsmeer hebben de 
eerste prijs van het seizoen binnen: 
in het Topsportcentrum in Almere 
werd landskampioen Hellas in de 
wedstrijd om de Super Cup volledig 
overklast en kon de beker na de 35-
23 overwinning mee naar Aalsmeer! 
In de wedstrijd, die live door de 
NOS werd uitgezonden, nam FIQAS 
Aalsmeer al snel een voorsprong: 2-
1, maar liep daarna een minuut of 
tien te onzorgvuldig en wat gehaast 
te handballen. Hellas kon daardoor 
terug in de wedstrijd komen: 2-5. 
Daarna leken de zenuwen echter 
weggespeeld, ging de knop om en 
maakten de Aalsmeerders er bin-
nen vijf minuten 6-5 van. Met een 
fantastisch keepende Jeffrey Groe-
neveld in het doel, die menig break 
out feilloos aangooide, een solide 
dekking als basis en een in deze fa-
se sterk opererende Jarcha van Dijk, 
Wai Wong en Robin Boomhouwer 
(doeltreffend vanuit de rechterhoek) 
kon FIQAS Aalsmeer werken aan de 
voorsprong die bij rust al vier pun-
ten bedroeg: 14-10. Enige smet op 
de wedstrijd was de harde overtre-
ding op Jimmy Castien die hem een 
schouderblessure opleverde waar-
door hij waarschijnlijk wel een tijd 
uit de roulatie kan zijn. 

Super Cup voor FIQAS!
Na de rust kwam Hellas eigenlijk 
geen moment meer in de wedstrijd. 
De ploeg is weliswaar aan het eind 
van het vorig seizoen een aantal 
sterke spelers en trainer/coach Por-
tengen kwijtgeraakt: de Hagenaars 
waren in ieder geval geen schim 
meer van de tegenstander uit de 

kruisfinales die toen nog zo zinde-
rend spannend waren. Nu was het 
FIQAS Aalsmeer dat de wedstrijd 
dicteerde. De aanvallers van Hel-
las kwamen niet meer door de ver-
dediging heen, terwijl de Aalsmeer-
ders aanvallend het ene na het an-
dere fraaie doelpunt lieten zien. 

Mark Roest was nu wel trefzeker en 
maakte zes goals, ook op de break 
out kon veelvuldig gespeeld worden 
en anders werd op een andere ma-
nier wel een opening in de dekking 
van Hellas gevonden. Tien minuten 
voor tijd leidden de Aalsmeerders al 
met 28-18 en kreeg Groeneveld een 
publiekwissel. De laatste minuten 
werd de ploeg door het enthousias-
te publiek onder luid gejuich en ge-
klap naar de overwinning en dus de 
Super Cup geschreeuwd. Het werd 
uiteindelijk 35-23 en een zo’n rui-
me zege had bijna niemand vooraf 
verwacht. FIQAS Aalsmeer heeft de 
eerste prijs van het seizoen gewon-
nen en, gezien het vertoonde spel 
van een sterk collectief, belooft dat 
veel voor de rest van het seizoen. 
Dat gaat a.s. donderdag ‘gewoon’ 
weer verder met een (inhaal)comp
etitiewedstrijd bij Topteam Limburg 
in Sittard, op zaterdag gevolgd door 
een uitwedstrijd bij E&O in Emmen. 
Maar eerst werd er nog even een 
feestje gevierd!  Doelpunten: Jef-
frey Boomhouwer 9, Mark Roest 
6, Jarcha van Dijk en Wai Wong 5, 
Robin Boomhouwer en Menno v.d. 
Grift 3,  Jimmy Castien, Ruud Neeft, 
Serge Rink en Jelmer van Stam 1. 
Vanavond, donderdag 25 septem-
ber, staat de inhaalwedstrijd tegen 
Sittardia in Limburg in de stads-
sporthal in Sittard op het program-
ma voor de FIQAS heren. De wed-
strijd begint om 19.30 uur. Zaterdag 
27 september is E&O de tegenstan-
der van de Aalsmeerse handballers. 
Ook dit is een uitwedstrijd. Aanvang 
is 20.00 uur. Foto: Don Ran.

IJsbaan gaat open
Veel activiteiten 
voor de jeugd
Amsterdam - Woensdag 1 oktober 
om 13.00 uur gaat de Jaap Eden IJs-
baan weer open voor het publiek. 
Het wordt een feestelijke middag 
met allerlei clinics en activiteiten, 
speciaal gericht op de jeugd. 
Alle verenigingen die actief op de 
Jaap Eden IJsbaan zijn, wordt de 
gelegenheid gegeven om zich (op-
nieuw) aan de bezoekers te presen-
teren. 
De ijsbaan is deze woensdag 1 ok-
tober geopend tot 17.00 uur. De toe-
gangsprijs zal de eerste drie dagen 
slechts 20 eurocent bedragen! Hier-
mee gaat officieel het schaatssei-
zoen 2008- 2009 van start.

Buurtbarbecue Einsteinstraat
Aalsmeer - Zaterdag 6 septem-
ber heeft het hofje op de kruising 
Mijnsherenweg met de Einstein-
straat weer de jaarlijkse barbecue 
gehouden. Het feest ging om 17.00 
uur van start en vrijwel alle buurtge-
noten waren aanwezig. 
De organisatie had ook dit jaar weer 
gezorgd voor partytenten en feest-
verlichting. Voor de kinderen was er 
een heus springkussen, waar met 
heel veel plezier gebruik van werd 
gemaakt. Vlees en lekkere salades 
waren voldoende aanwezig, dit keer 
uitstekend verzorgd door de firma 

Kruyswijk. Vanaf 18.00 uur werd  
flink door iedereen toegetast. Na 
het eten was er een verrassend op-
treden van de in Aalsmeer en wij-
de omgeving beroemde zanger Ca-
miel Westerveld. Zijn repertoire om-
vat  nummers van René Froger en 
Elvis Presley. 
Aan het einde van de avond kwam 
ook nog de ijsman langs voor een 
overheerlijk dessert. Mede dank-
zij de bijdrage van de gemeente 
Aalsmeer werd het weer een gezel-
lige avond, wat volgend jaar zeker 
weer herhaald zal worden.

Deze mensen zijn hier op uitnodi-
ging van de KNVB. De avond staat 
vooral in het teken van de mensen 
die van plan zijn komend seizoen 
voor het eerst met een pupillenteam 
aan de slag te gaan. Natuurlijk is 
ook het verenigingskader dat al met 
pupillen werkt van harte welkom. 
De ontvangst van de deelnemers en 
de gasten is om 18.30 uur. Om 18.45 
uur start vervolgens de demonstra-
tie die duurt tot 21.00 uur. Belang-
rijkste doel van deze avond is om 
aan de hand van een demonstratie-
training en een presentatie de aan-
wezigen te laten zien hoe zij op een 
leuke en leerzame manier trainin-
gen binnen het jeugdvoetbal kun-
nen verzorgen. Onder het mom van 
‘Leren voetballen? Dat doe je bij je 
eigen club’ wordt er deze avond een 
training gehouden met een tiental 
E-pupillen van V.V. Aalsmeer. De-
ze training wordt gegeven door de 
Aalsmeerse jeugdtrainer Michel 
Wittebol die daarin wordt begeleid 
door Peter Wittebol jeugdcoördina-
tor van V.V. Aalsmeer en hij wordt 
tevens bijgestaan door een KNVB 
docent. Na afloop zal de training 
worden besproken en is er ruim de 
gelegenheid om vragen te stellen 
aan de KNVB delegatie.

Boek Bert van Lingen
Daarnaast wordt op deze avond ook 
het nieuwe boek van Bert van Lin-
gen gepresenteerd. Van dit boek 
met als titel ‘Het coachen van voet-
ballen’ namen Bert van Marwijk 
en Foppe de Haan afgelopen don-
derdag in Zeist het eerste exem-
plaar in ontvangst. Uit handen van 
de schrijver van het boek Bert van 
Lingen, coach voetbalontwikkeling 
en opleiding van de KNVB, kregen 
de bondscoach en coach van Jong 
Oranje het boek dat (jeugd)trainers 
van een complete voetbaltheorie 
voorziet. Van Lingen wil met zijn 
boek vooral het ‘leren’ voetballen 
onder de aandacht brengen. ”Als 
trainer leidt je kinderen op tot voet-
baller. Maar hoe doe je dat? En wel-
ke factoren spelen een rol, want si-
tuaties in het veld zijn nooit het-
zelfde. Het gaat erom dat de spe-
lers de situatie in het veld begrijpen 
en daarop kunnen inspelen. De per-
ceptie van de trainer is daar belang-
rijk bij. Daarnaast moeten kinderen 
ook vooral gewoon voetballen.” Nu 
V.V. Aalsmeer ook is begonnen met 
het minivoetbal of te wel de Blauw-
witte Welpen en dus de laatste tijd 
veel nieuwe ouders bij de Aalsmeer 
binnen stromen is het wellicht ook 
interessant om naar deze avond te 
komen en te kijken naar wat voet-
bal allemaal heeft te bieden voor 
uw kind, maar wellicht ook voor u 
als leider of misschien wel toekom-
stig trainer. Heeft u interesse in de 
demonstratie training of het nieu-
we boek van Bert van Lingen?  Dan 
bent u van hart welkom bij de voet-
balclub V.V. Aalsmeer aan de Dreef 
1 in de Hornmeer. Aanvang 18.45 
uur. 
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Juf Toos Vonk neemt afscheid 
van het onderwijs
Aalsmeer - Zeventien jaar was 
Toos Vonk toen zij, na haar lage-
re en hoofdakte, als kleuterleidster 
voor de klas belandde waarin veer-
tig kleuters zaten. Jarenlang werk-
te zij als invalster op een groot aan-
tal scholen in Aalsmeer. Zo ook op 
de openbare basisschool De Zuid-

ooster waar zij nu inmiddels al veer-
tien jaar als vaste kracht groep een 
en twee onder haar hoede heeft. 
Woensdag 15 oktober is haar laatste 
schooldag. “Hé juf Toos”, een beeld-
schoon meisje van 17 begroet juf 
Toos die een graag geziene gast is 
bij Pasta Vino, het leukste Italiaanse 

restaurant van Aalsmeer. “Even den-
ken hoor, noem even de eerste let-
ter van je naam.” Het is een J en na 
nog eens even nadenken verschijnt 
er een gulle lach: “Nee, maar Jaimy. 
Ik herkende je bijna niet meer.” Het 
is een leuke spontane ontmoeting. 
Tijdens het gesprek wordt duidelijk 

dat Jaimy goede herinneringen be-
waart aan haar schooltijd. En dat is 
ook precies waar het juf Toos om-
gaat. “Kinderen moeten graag naar 
school gaan. Zij moeten zich veilig 
voelen, een eigen plek hebben in de 
groep. Ook de ouders moeten zich 
thuis voelen op school, zij moeten 
hun kind met een gerust hart aan 
mij kunnen toevertrouwen. Daarom 
vind ik de band met de ouders heel 
belangrijk. Harmonie is nodig om 
zowel de kinderen, hun ouders als 
mijzelf goed te laten gedijen.”

Eigen tempo 
“Een kind moet kleuter kunnen zijn, 
een eigen tempo kunnen ontwikke-
len. Kinderen van deze tijd zijn vroeg 
wijs, zij weten bij wijze van spreken 
meer van computers dan ik, maar 
het is mijn taak ervoor te zorgen dat 
er ook gespeeld wordt, dat is nood-
zakelijk voor de emotionele en soci-
ale ontwikkeling.” Juf Toos zal onge-
twijfeld het contact met haar kleu-
ters, de ouders en haar collega’s 
missen. En ook de kleuters zullen 
vast een traantje laten als zij hun 
juf voorgoed uitzwaaien. Twee van 
haar leerlingen, Sanne en Niels, 
verzuchtten ooit eens tegen elkaar, 
toen zij allang in de bovenbouw za-
ten: ‘Hadden wij maar altijd juf Toos 
gehad.” En zij zijn vast niet de eni-
gen die er zo over denken. Alle leer-
lingen en oud leerlingen kunnen Juf 
Toos gedag zeggen op woensdag 
15 oktober van 16.00 tot 18.00 uur 
op De Zuidooster in brede school 
De Mikado aan de Catherina Ama-
lialaan. Zij verheugt zich zeer haar 
kleuters van toen te zien.

Janna van Zon

Jeugdschaak weer begonnen!
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag is 
het jeugdschaken weer begonnen 
bij Schaakclub Aalsmeer. Na een 
zomer zonder schaken gingen de 
jongens en meisjes weer enthousi-
ast van start. In de jeugdcompetitie 
was het voor sommigen weer even 
wennen, maar de meeste kinde-
ren ging direct fel van start. Zo ging 
bij Alexander de Kok en Nicky Jon-
kers snel alles van het bord. Even 
niet opletten in het eindspel koste 
Nicky zijn dame en bracht Alexan-
der de winst. Tom Korenwinder of-
ferde zomaar zijn dame! Dat het niet 
voor niets was bleek wel, want par-
does stond Stefan Meijer mat. Ook 
broer Koen deed het goed. In een 
knappe partij van beide kanten wist 
hij toch te winnen van Jurren Stie-
kel.De dames Mariëlle Hooijman en 
Ilse Beentjes maakten er een waar 
spektakelstuk van. Beide dachten 
goed na en deden goede zetten. De 
tijdnood bracht de beslissing, want 
Ilse was opeens haar koningin kwijt. 

Pepijn Kuijpers moest het opne-
men tegen het sterke meisje Arlette 
Maarse. Pepijn deed dit uitstekend 
en wist Arlette te verslaan. Ook Cor-
né Selser had een goede eerste ron-
de en won van Pelle Stiekel. Door 
broedermoord op Rick is ook Olivier 
Veenemans een van de koplopers 
na de eerste ronde.
Kinderen die willen leren schaken of 
nog beter willen leren schaken zijn 
van harte welkom in t Stommeer-
kwartier aan de Baccarastraat 15. 
Iedere vrijdag wordt van 19.00 tot 
19.30 uur les gegeven door ervaren 
trainers, waarna om 19.30 uur de 
jeugdcompetitie begint. 
Uitslagen eerste ronde jeugdcom-
petitie
Marielle Hooijman-Ilse Beentjes  1-0
Alexander de Kok-Nicky Jonkers  1-0
Arlette Maarse-Pepijn Kuijpers  0-1
Tom Korenwinder-Stefan Meijer  1-0
Pelle Stiekel-Corne Selser  0-1
Rick Veenemans-Olivier Veenemans 0-1
Jurren Stiekel-Koen Korenwinder  0-1 

Actiedag ‘Op voeten en 
fietsen’ op Zevensprong
Rijsenhout - Ook dit jaar hebben 
de leerlingen van obs De Zeven-
sprong meegedaan aan de actiedag 
‘Op voeten en fietsen naar school’.
Liefst negenennegentig procent van 
de kinderen was afgelopen donder-
dag op de fiets naar school geko-
men. Voor de groepen 7 en 8 stond 
een fietskeuring op het programma 
omdat de verkeerscommissie het 
heel belangrijk vindt dat de fietsen 
van de schoolkinderen in orde zijn. 
Met het oog op de winter moeten 
vooral het licht en de remmen het 
doen. Dankzij fietsenmaker Henk 
Berger werd de keuring afgesloten 
met een bandenplaksessie, die zeer 
geïnteresseerd gevolgd werd.
Voor de groepen 3 tot en met 6 
was een parcours uitgezet van het 
Fiets Safe programma met oefenin-
gen, zoals over de schouder kijken, 
hand uitsteken, vooruit kijken, acht-

je fietsen en met een tas aan het 
stuur fietsen gevolgd door fietsen 
met een tas op de rug. Op deze ma-
nier ervaarden de jongens en meis-
jes zelf  dat fietsen met een tas aan 
het stuur erg gevaarlijk is. De kin-
deren hebben met veel plezier mee-
gedaan aan alle onderdelen van het 
parcours. Voor de groepen 1 en 2 
was een aangepaste versie van het 
parcours waarin ze heel enthousiast 
hun best deden. Al met al was het 
een fantastische dag waar iedereen 
van genoten heeft.
Ook deed De Zevensprong mee 
aan de actie ‘Groene Voetstappen’ 
wat inhield dat de kinderen de he-
le week lopend of op de fiets naar 
school moesten komen. Tot genoe-
gen van alle leerkrachten hebben 
heel veel ouders hieraan meege-
daan. Bedankt, namens het school-
bestuur.

Rondleiding met ecoloog 
voor kinderen op Fort
Aalsmeerderbrug - In het kader 
van Stellingmaand september or-
ganiseert Fortboerderij Dijkzicht in 
Aalsmeerderbrug speciaal voor kin-
deren tussen 5 en 12 jaar op zater-
dag 27 september een bijzonde-
re rondleiding over de ecologische 
waarde van de weiland en water op 
en rond het Fort bij Aalsmeer en de 
naburige Geniedijk. 
Onder leiding van boer Paul Bos en 
de ecoloog Norbert Daemen gaan 
de jongens en meisjes op zoek naar 
zeldzame planten en dieren die op 
het fort en Geniedijk steeds vaker 
voorkomen. Door het jarenlange 
ecologische beheer met een kud-
de Schoonebeeker schapen verove-

ren steeds meer bijzondere soorten 
planten, zoals de wilde orchidee, en 
bijzondere dieren, waaronder het 
ijsvogeltje, terrein. Tijdens de ont-
dekkingstocht van circa 2 uur krij-
gen kinderen en volwassenen ook 
meer informatie over de achtergron-
den van de Stelling en het type be-
heer door Fortboerderij Dijkzicht. 
Misschien wordt ook nog een kor-
te trektocht met de kudde houden 
gemaakt. 
De bijeenkomst start om 15.00 uur 
met de rondleiding. Kinderen heb-
ben alleen toegang onder begelei-
ding. De toegang is 2,50 euro per 
kind. Van tevoren aanmelden via 
dijkzicht@boerbos.nl. 

Jozefschool kijkt terug op een 
geslaagd 75–jarig jubileum
Aalsmeer - Het was 6 dagen feest, 
in en rond de 75-jarige Jozefschool. 
De opening op 15 september begon 
met een roofvogelshow. Midden op 
het schoolplein vlogen of liepen de 
meest exotische en grappige vogels 
en ze brachten een cadeau voor ie-
dereen. Deze lepel kon tijdens de 
gezamenlijke lunch direct in ge-
bruik genomen worden. Tevens zijn 
alle leerlingen en leerkrachten naar 
de Karmelkerk geweest. Het thema 
van de viering was talenten. Ieder-
een kreeg een kroon om zijn/haar 
talent te onderstrepen.
Dinsdag stond in het teken van een 
vossenjacht. Op zoek naar 16 plek-
ken in de wijk, waar feestelijk ver-
klede mensen zaten. Als je ze ge-
vonden had, kreeg je een puzzel-
stuk. Het is vele kinderen gelukt om 
alle stukjes te verzamelen en een 
prachtige fotopuzzel van de school 
in elkaar te zetten.
Halverwege de week, op woensdag, 
ging iedereen van de Jozefschool 
op schoolreis. Een goede reis, een 
superleuk pretpark, onvermoeibare 
leerlingen en prachtig weer maak-
ten ook deze dag tot een feestdag.
Op donderdag heeft elke groep een 
aandeel gehad in een professione-
le zang- en dansvoorstelling. In de 
ochtend werd er geoefend, ’s mid-

dags was er een voorstelling voor de 
familieleden. Zelfs het publiek had 
een rol in de grootse voorstelling, 
waar elk kind zich van z’n beste en 
mooiste kant heeft laten zien. Het 
was een super optreden! De feest-
week eindigde voor de leerlingen 
met een vrijmarkt. De groepen 5 tot 
en met 8 mochten op het plein iets 
presenteren, verkopen of showen, 
zoals dat op Koninginnedag gaat. Er 
is heel creatief, muzikaal en gezellig 
gehandeld. En het aantal bezoekers 
loog er niet om!
Op de zaterdag was er een reü-
nie voor oud-leerlingen, die tus-
sen 1940 en 2002 de school hebben 
verlaten. Vele mensen troffen elkaar 
in een veranderde school en haal-
den herinneringen op. Er kon ook 
naar oude films, foto’s en materia-
len gekeken worden. Onder het ge-
not van een drankje, een hapje en 
muziek is het nog lang gezellig ge-
weest met elkaar. Ter afsluiting van 
deze fantastische feestweek was er 
zaterdagavond een knalfeest voor 
ouders en personeel van de school. 
Met elkaar is men een mooie herin-
nering rijker.
Mocht u nog meer willen zien en le-
zen van de jubileumweek, kijk dan 
op de website: www.jozefschool.
net.

Kookcursus op Binding 
Zolder helemaal vol
Kudelstaart - De kookcursus van 
de Binding Zolder gaat weer van 
start. Voor zowel de beginnerscur-
sus, die op dinsdag 7 oktober start, 
als voor de gevorderdencursus die 
op donderdag 9 oktober start, heb-
ben weer heel tieners zich aange-
meld. De Binding Zolder organi-
seert vanaf dinsdag 7 oktober weer 
een kookcursus voor tieners. Het 
afgelopen seizoen is er lekker ge-
kookt op de Zolder in Kudelstaart 
en ook het komende najaar zullen 
er weer heerlijke gerechten worden 
gemaakt. In zeven lessen komen er 
verschillende wereldgerechten aan-
bod en wordt er van alles geleerd 
over voor- en hoofdgerechten, maar 
wordt er ook aandacht besteed aan 

tafeldekken en serveren. De laat-
ste les wordt er een diner voorbe-
reid voor vrienden en familie van de 
deelnemers. Ook de tieners die al 
mee hebben gedaan aan de kook-
cursus gaan weer aan de slag tij-
dens de kookcursus voor gevorder-
den. In vijf lessen leren zij nog meer 
over koken en alles wat daarbij 
komt kijken. Voor meer informatie 
over andere activiteiten voor tieners 
op De Binding Zolder kan contact 
opgenomen worden met Kim Ver-
schuere via kim@debinding.nl of op 
dinsdag- of vrijdagmiddag tussen 
14.00 en 18.00 uur op 0297-892091. 
Voor meer informatie over Stichting 
de Binding en bijbehorende activi-
teiten: zie www.debinding.nl 

Schrijf, teken en denk mee
Tienerkrant in de maak
Kudelstaart - Aalsmeer en Ku-
delstaart kent diverse soorten kran-
ten, maar krant voor tieners ont-
breekt nog! Gelukkig gaat er ook 
dit najaar weer een tienerkrant ge-
maakt worden voor en door tieners. 
Lijkt het jou leuk om mee te denken, 
te schrijven en/of te tekenen? De 
Binding is op zoek naar tieners die 
het leuk vinden om een tienerkrant 
in elkaar te zetten. De eerste tie-

nerkrant vergadering is op woens-
dag 1 oktober van 19.00 tot 20.30 
uur. Geef je op via kim@debinding.
nl door je naam, adres en telefoon-
nummer te mailen. Bellen kan ook 
naar 0297-892091 alleen op dins-
dag- en vrijdagmiddag tussen 14.00 
en 18.00 uur. De vergadering is in 
het SJOK-gebouw aan de Hoofd-
weg, met ingang aan de Haya van 
Somerenstraat. 

Kinderfilm ‘Over the Hedge’ 
woensdag in Oude Veiling
Aalsmeer - Op woensdagmiddag 
1 oktober vertoont De Oude Vei-
ling de kinderfilm ‘Over The Hedge, 
beesten bij de buren’. Als oplichter 
R.J de Wasbeer betrapt wordt bij 
het stelen van voedsel van Vincent 
de Beer, redt hij zich uit de situa-
tie door het onmogelijke te beloven: 
Hij zal binnen een week een nieu-
we lading voedsel regelen.  Intus-
sen ontwaakt een groep dieren van 
hun winterslaap en komt er achter 
dat er een woonwijk is gebouwd in 
hun bos!  Hun voorzichtige en neu-
rotische leider, de gevoelige schild-
pad Verne, gaat op onderzoek uit 
en schrikt enorm van de tuinsproei-

ers, insectenvangers en enge auto’s.  
De eerste reactie van Verne is om in 
zijn schulp te kruipen en nooit meet 
‘over de heg’ te gaan. Deze geweldi-
ge film mag je niet missen. Neem je 
vrienden en vriendinnen mee. Meld 
je met behulp van je ouders via de 
website ook aan voor de nieuws-
brief die je dan regelmatig ontvangt 
en je informeert over films en alle 
andere activiteiten in De Oude Vei-
ling in de Marktstraat Aanvang film 
14.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur. 
De toegang voor kinderen is 3 euro,  
volwassenen betalen de helft.
De Oude Veiling, Marktstraat 19, tel 
0297-368378.
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Trainingsweekend De Blauwe Beugel
Bart van der Vlugt evenaart 
parcoursrecord uit 2005
Rijsenhout - Afgelopen weekend 
vond bij IJsclub de Blauwe Beu-
gel het jaarlijkse trainingsweek-
end plaats. Er werd op donderdag-
avond gestart met de laatste tijd-
rit van dit seizoen op het parcours 
nabij Woubrugge en Rijnsaterwou-
de. Onder prima omstandigheden 
bij een temperatuur van 16 graden 
en windkracht 2-3 Bft uit het Oosten 
moest het parcours van 8,7 kilome-
ter afgelegd worden. Het parcours-
record stond sinds 2005 op de naam 
van oud-marathonschaatser Peter 
Baars. Deze tijd werd geëvenaard 
door de 16 jarige junior Bart van 
der Vlugt uit Hoofddorp, de beste 
tijd bij de dames werd gereden door 
Moniek Langhout. Op vrijdagavond 
stond er Cosmic Bowlen  bij Claus 
Event Center in Hoofddorp op het 

programma waar een veertien tal 
leden aan deelnamen. En op zater-
dagmiddag werd een toertocht van 
75 kilometer gefietst richting Was-
senaar en met een stop in Noord-
wijk via de duinen terug naar Rij-
senhout waar totaal ook een twin-
tig tal rijders aan deelnamen. Dit 
mooie trainingsweekend onder pri-
ma weersomstandigheden werd af-
gesloten op zaterdagavond met een 
chineesbuffet voor de vrijwilligers 
en deelnemers van dit trainings-
weekend. IJsclub De Blauwe Beu-
gel kan terugzien op een geslaagde 
zomertraining. De leden gaan zich 
nu opmaken op het winterseizoen 
wat op 4 oktober van start gaat als 
de Kennemerkunstijsbaan in Haar-
lem zijn poorten weer opent voor 
het publiek.

Moniek Langhout en Bart van der Vlugt winnaars van de tijdrit van IJsclub De 
Blauwe Beugel.

Dartclub Poel’s Eye in Dorpshuis
Jarige Danny Zorn schenkt 
zichzelf de overwinning
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was weer een dartfeest bij de Poel’s 
Eye. Iedere darter uit de wijde om-
geving was weer ‘uitgenodigd’. Maar 
omdat de competitie (voor de bond) 
ondertussen ook weer begonnen 
was, lag het aantal (top)darters toch 
lager dan de afgelopen keren. Hier-
door konden andere darters hun 
feestnummer op voeren. Michel van 
Galen en Remo Twaalfhoven, dar-
ters van het eerste uur, hadden pret 
voor tien in het Dorpshuis De Zwar-
te Hoed, zoals het Feesthuis in Ku-
delstaart officieel heet, maar Alex 
Adema bereikte via hen de kwartfi-
nale van de Sconeronde. Vaste klant 
Gilbert van Eijck bedierf daar echter 
het feest voor Alex, alvorens in de 
halve finale zelf het onderspit te del-
ven tegen Piet Schild. Ronald Baars, 
Peter van de Laarse en Jeroen van 
den Helder, óók allen darters van 
het eerste uur én voormalige win-
naars van de (toenmalige) verliezer-
ronde, moesten in de andere helft 
van de sheet Bas Aupers voorrang 
verlenen. In de finale kon Piet een 
2-0 voorsprong niet verzilveren, zo-
dat Bas uiteindelijk de tweede Sco-
newinnaar werd.
In de Scone ronde kwartfinales 
speelden Jeroen vd Helder tegen 
Peter vd Laarse, Bas Aupers tegen 
Ronald Baars, Gilbert van Eijck te-
gen Alex Adema, en Piet Schild te-
gen Dennis Meijer. In de halve fina-
le stonden Piet en Gilbert tegenover 
elkaar, evenals Bas en Jeroen. De fi-
nale ging tussen Bas Aupers en Piet 
Schild. Waar de ‘oude rotten’ in de 
Sconeronde huis hielden, viel in de 
winnaarronde het aantal ‘jeugdige’ 
darters op. Roy de Jong, Nick Dek-
ker, Danny Zorn en René Kruit zijn 
wat darten betreft zo ongeveer in 
het Dorpshuis opgegroeid. Zij lieten 
deze speelavond zien goede leerlin-
gen te zijn. Op het viertallen toer-
nooi komende zaterdag, waarover 
zo meteen meer, vormen zij samen 
een team. Nu stonden zij nog te-
genover elkaar. Hierdoor werd pou-
lewinnaar Roy al vroeg uitgescha-

keld. Nick reikte echter knap tot de 
kwartfinale, René tot de halve fina-
le en Danny tot de finale. Hierin trof 
Danny voor de tweede keer deze 
avond Arie van de Eijkel. Zowel in 
de poule als uiteindelijk in de fina-
le won Danny. Voor de jarige Dan-
ny was het feest hiermee compleet. 
Op deze avond werden vele hoge 
finishen gemist. Zo mistte Danny 
170 voor de wedstrijd. Uiteindelijk 
bleek 116 van Stefan Kokkeling ge-
noeg voor de anderhalve liter Sco-
ne bier. In de winnaarsronde waren 
de kwartfinales tussen Nick Dek-
ker en Nick van der Linden, Arie van 
de Eijkel en Gert Jan van de Wolf, 
Danny Zorn en Asam Mian en René 
Kruit en Stefan Kokkelink.
De halve f inales werden ge-
speeld door Arie tegen Nick Dek-
ker en Danny tegen René. De fina-
le was tussen Danny Zorn en Arie. 
Na twee speelavonden is de stand 
nog maar een flauwe afspiegeling 
van de krachtverhoudingen. Naast 
de genoemden Danny Zorn en René 
Kruit is echter ook Barry Zander het 
seizoen uitstekend begonnen. De-
ze drie darters bezetten gezamenlijk 
de eerste plaats.

Ans doet het weer
Het seizoen is nog maar net be-
gonnen, of Ans heeft al twee keer 
gewonnen. In de poule duldde ze 
al geen tegenspraak, in het daar-
op volgende knock-out ronde trok 
ze deze lijn door. Met vijf overwin-
ningen op rij toonde zij zich voor de 
tweede keer op rij de terechte win-
nares.
In de halve finales speelden Ans 
Engel tegen Henny Taal en Marie-
ke ten Joyce Kommers. De finale 
was tussen Ans Engel en Marieke 
van Zanten. Aangezien Ans met de 
hoogste uitgooi van de avond van 
86 ook nog eens een bonuspuntje 
verdiende, staat zij in de prille stand 
een straatlengte voor op de overige 
dames. De volgende gewone speel-
avond is volgende week vrijdag 3 
oktober. Iedereen is welkom.

Schaakcompetitie
Beoogd kampioen verslagen 
bij ’t Kalende Pionnetje
Kudelstaart - Na een fantastische 
start van het seizoen door Peter Ver-
schueren te verslaan, moest Bert 
Lammers afgelopen vrijdag het on-
derspit delven tegen Jos Buskermo-
len. Waarschijnlijk door een tikkeltje 
overmoedige start was Bert niet in 
staat om de aanval van Jos te pare-
ren. Dat Jos nog tijd kan vinden om 
te schaken blijft opmerkelijk. Door 
de weeks bezig met zijn plastics en 
planten, ontvangt Jos tegenwoordig 
ook kampeerders op zijn land. Af-
gelopen weekend meldde de eer-
ste kampeerder zich, rechtstreeks 
uit Slowakije.
Zondagmorgen na een goed ont-
bijt, aangeboden door Jos, vertrok 
de kampeerder weer. Helaas kon 
Jos hem niet overhalen voor een oe-
fenpartijtje schaak. Nu maar weer 
hopen op een nieuwe kampeerder. 
De snelste partij van de avond was 
weggelegd voor ‘turbo’ Theo Baars 
die in een mum van tijd Martijn van 

het bord veegde. Nu had Martijn 
ook een goed excuus daar hij re-
centelijk vader is geworden van een 
dochter, waardoor de concentratie 
niet optimaal was. De langste par-
tij van de avond was tussen Marco 
van Nieuwburg en Paul den Haan. 
Door een cruciale fout wist Paul aan 
het einde van de partij de dame van 
Marco te verschalken waardoor de 
winst voor Paul binnen was.
Uitslagen ronde 3 van 19 septem-
ber:
Gerard Verlaan-Jaap van der Bergen   1-0
Martin Poortvliet-Marco Hogenboom      0-1
Wim de Hertog-Richard Piller        0-1
Jos Buskermolen-Bert Lammers          1-0
Gerard van Beek-Peter Verschueren    0-1
Fred Buskermolen-Peter de Jong         0-1
Kees van der Weijden-Fred Klijn            0-1
Jurgen v.d. Zwaard-Joep v.d. Geest    remise
Theo Baars-Martijn Baars         1-0
Armando v.d. Hoorn-Jaap v.Staaveren    1-0
Harry Buskermolen-Leo Poortvliet        1-0
Marco van Nieuwburg-Paul den Haan   0-1

Darten in Dorpshuis zaterdag
Poel’s Eye en Scone houden 
4-tallen toernooi
Kudelstaart - Ter ere van het 40-
jarig bestaan van Dorpshuis Ku-
delstaart presenteren Poel’s Eye 
en Scone bierbrouwerij aanstaan-
de zaterdag 27 september het 4-
tallen toernooi. Een uniek toernooi 
met een geheel andere opzet dan 
gebruikelijk. Met het 4-tallen wordt 
een toernooi georganiseerd wat 
uniek is in de dartwereld. De teams 
strijden onder andere om de enor-
me 6-liter fles Scone bier. Er zullen 
deze avond geen single wedstrijden 
worden gespeeld, koppels en team-
games gaan bepalen welk viertal 
zich mag laten kronen tot de kampi-
oenen. Inschrijven is uitsluitend met 
4 personen mogelijk. Heren en da-
mes mogen dit keer met elkaar spe-
len, er zal geen apart damestoer-
nooi worden georganiseerd.
 Meer informatie over dit unieke 
toernooi treft u op www.poelseye.
nl. De inschrijving voor het 4-tallen 
toernooi ter ere van 40 jaar Dorps-

huis aanstaande zaterdag sluit om 
19.30 uur. Deelname kost 10 euro 
per team.

P.V. de Telegraaf
Duivenmelker Leo van 
Leeuwen beste visser
Aalsmeer - Zaterdag 20 septem-
ber is het duivenseizoen 2008 afge-
sloten met de jaarlijkse viswedstrijd. 
De vooruitzichten waren prima. Een 
strakblauwe lucht en een mooie 
schone sloot, wat wil je nog meer. 
De hengels werden opgetuigd, 
voerplekken gemaakt, tot zover al-
les onder controle. Maar dan begint 
het pas. Een duivenmelker tuurt al-
tijd in de lucht, maar niet naar zijn 
dobber. Zou dit de reden zijn van de 
matige vangst?
Wat wel opviel was dat de meeste 
vissen gevangen zijn op het hoog-
ste en laatste nummer. Terwijl het 
spreekwoord toch zegt dat de mees-

te vis tussen de kop en de staart zit. 
Bij de prijsuitreiking bleek dat Leo 
van Leeuwen het respectabele aan-
tal van 12 vissen verschalkt had. Dus 
Leo, stoppen met duiven en lid wor-
den bij een visclub. De uitslag:
1. Leo van Leeuwen 12 stuks
2. Peter Spook 8 stuks
3. Alfred Kok 6 stuks
4. Hans Kluinhaar 3 stuks
5. Lies v.d. Bergen 2 stuks
6. Cees v. Vliet 1 stuks + een kleintje
Ter afsluiting was er nog een heer-
lijke barbecue georganiseerd door 
Lies en Loes. Na de nodige priet-
praat kwam er een einde aan een 
geslaagde dag.

Midgetgolfclub Aalsmeer trakteert:
Gratis midgetgolf spelen 
op zondag 28 september
Aalsmeer - Deze week viert de 
Aalsmeerse midgetgolfclub feest. 
Het is namelijk dertig jaar geleden 
dat de vereniging werd opgericht. 
Op 25 september 1978 zag zij het le-
venslicht. Nu dertig jaar later is zij 
nog steeds springlevend en heeft 
ongeveer 75 leden. Ooit zijn het er 
maar liefst 120 geweest. Zo rond 
1985.
Op zaterdag 27 september organi-
seert de club voor haar leden het 
over drie omlopen te spelen zgn. 
Verjaardagstoernooi. Daags daar-

op, op zondag 28 september, doet 
zij ook wat voor de recreanten. Van-
af 13.00 uur is het gratis spelen voor 
jong en oud op de baan in sport-
park Hornmeer aan de Beethoven-
laan 116. In de kantine is van alles 
te verkrijgen tegen redelijke prijzen. 
U bent van harte welkom.
Openingstijden in het winterseizoen: 
zaterdag, zondag en woensdag tus-
sen 13.00 en 17.00 uur. Kosten een 
ronde: tot en met 12 jaar 2,50 eu-
ro, ouderen 3 euro. Telefoonnummer 
van de kantine is 0297-340433.

Op weg naar het volgende doelpunt. Foto Don Ran.

Eredivisie handbal 
FIQAS snel klaar met Tachos 
Aalsmeer - Een kwartiertje kon 
Red-Rag/Tachos het tempo en het 
niveau van FIQAS Aalsmeer bijhou-
den, daarna moest het lijdzaam toe-
zien hoe de Aalsmeerders zich uit-
leefden en simpel naar een mon-
sterzege toewerkten: 38-17. De 
Waalwijkse ploeg was overigens 
maar net voor de eredivisie behou-
den gebleven, want aan het eind 
van het vorig seizoen vertrokken zo-
veel spelers dat men er serieus over 
dacht het team terug te trekken. Dat 
gebeurde niet, maar de jonge ploeg 
die er nu staat moet wel helemaal 
opnieuw beginnen en er valt duide-
lijk nog veel te doen voor men terug 
is op het oude niveau. Het begin van 
de wedstrijden speelden beide ploe-
gen overigens erg slordig. De Waal-
wijkers verprutsten meteen de nodi-
ge kansen en de FIQAS Aalsmeer-
aanvallers wilden het allemaal te 
mooi doen. 
Het duurde dan ook ruim zes minu-
ten voor het eerste doelpunt (van 
Jeffrey Boomhouwer) genoteerd kon 
worden. Daarna ging het lopen aan 
Aalsmeer-kant en was met name 
Mark Roest in de beginfase trefze-
ker. Tot 5-4 kon Tachos in het spoor 
blijven, daarna liepen de Aalsmeer-
ders (met voor de rust een zeer ster-
ke Jeffrey Groeneveld in het doel en 
na de rust een al even sterke Bart 
van Huisstede) in één keer weg naar 
11-4 door fraaie doelpunten van Jar-

cha van Dijk, Luuk Obbens, Serge 
Rink en Robin Boomhouwer. Bij rust 
leidde FIQAS Aalsmeer al met 16-6 
en was de wedstrijd in feite al ge-
speeld. In de tweede helft werd het 
alleen nog maar erger voor Tachos, 
dat er eenvoudig niet meer aan te 
pas kwam. 
De Aalsmeerse dekking stond weer 
als een huis, blokte menig schot en 
zo kon er veelvuldig op de break 
out worden gespeeld. Nu waren 
het o.a. Menno v.d. Grift, Jelmer van 
Stam en Stefan Geleijn die de kan-
sen afmaakten en van alle posi-
ties kon vrijuit worden geschoten. 
De teller stopte pas bij 38-17 en de-
ze zeer ruime overwinning bracht 
de Aalsmeerders door het doelsal-
do dan ook meteen op de twee-
de plaats in de competitie. Komen-
de zondag kan de ploeg echter pas 
écht zien waar het in de nationale 
competitie staat als er tegen Hellas 
gespeeld wordt om de Super Cup. 
Die wedstrijd, in Topsportcentrum 
Almere, begint om 13.30 uur! Doel-
punten:  Jarcha van Dijk en Mark 
Roest 6, Jelmer van Stam en Luuk 
Obbens 5, Menno v.d. Grift en Ste-
fan Geleijn 4, Robin Boomhouwer, 
Serge Rink, Jeffrey Boomhouwer en 
Frank Lübbert 2.   

Uitslagen eredivisie heren
Inhaal donderdag: FIQAS Aalsmeer– 
Red-Rag/Tachos  38-17.

Dames FIQAS Aalsmeer 
doen zichzelf tekort
Aalsmeer - Zondag speelden de 
dames van FIQAS Aalsmeer hun 
tweede competitiewedstrijd uit bij 
v.d.Voort/Quintus 2. En ze begonnen 
werkelijk super aan de wedstrijd 
en kenden een flitsende start! De 
aanval liep als een speer, de ballen 
vloegen er lekker in en binnen een 
kwartier stonden de Aalsmeerse da-
mes met 8-2 voor. Die voorsprong 
had zelfs nog groter kunnen zijn, 
als álle kansen benut waren. Daar-
na werd het spel echter wat onzui-
verder en waar trainer/coach Men-
no de Klerk vooraf al voor had ge-
waarschuwd gebeurde: alle fouten 
aan Aalsmeer-kant werden gena-
deloos door Quintus afgestraft. Er 
sloop meer en meer onzekerheid in 
het Aalsmeerse spel en de wedstrijd 
kantelde compleet. Bij rust leidde 
Quintus met 12-10. Op zich was er 
toen nog niets aan de hand, maar 
FIQAS Aalsmeer startte de twee-
de helft niet goed genoeg en kwam 
zelfs achter met 18-12. Daarna kre-
gen ze dames gelukkig weer iets 
meer grip op de wedstrijd en kon-
den terugkomen tot een verschil 
van drie doelpunten. Er brak toen 
een rommelige fase aan van beide 
ploegen en het was jammer dat de 
Aalsmeerse ploeg op dat moment 
niet kon doordrukken. Quintus deed 
dat even later wel, de Aalsmeerse 
koppies gingen hangen en zo werd 
het uiteindelijk een nog vrij forse ne-
derlaag: 19-27. De Klerk was duide-
lijk teleurgesteld: “We wisten dat de 
eerste twee wedstrijden zwaar zou-
den worden, maar we hebben ons-
zelf zowel vandaag als vorige week 
tekort gedaan door veel te veel kan-

sen te missen en dan gan je tegen 
jezelf lopen handballen. We missen 
dan misschien wel een stuk routi-
ne in de ploeg, maar dat is geen ex-
cuus. Het moet (en kan) echt be-
ter! Daarmee wordt de druk op de 
ploeg komende zaterdag natuur-
lijk wel weer mega-groot, maar de 
speelsters willen dolgraag hun bes-
te beentje voorzetten en ik vertrouw 
er dan maar op dat het goed komt!”  
Aanstaande zaterdag 27 september 
spelen de dames van FIQAS thuis in 
De Bloemhof aan de Hornweg te-
gen Bentelo. De wedstrijd begint om 
19.00 uur. Uiteraard is publiek van 
harte welkom.

Vergadering van 
FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - De jaarlijkse Algeme-
ne Ledenvergadering van HV FIQAS 
Aalsmeer wordt dit jaar gehouden 
op dinsdag 30 september in de be-
stuurskamer van de Bloemhof aan 
de Hornweg. Aanvang 19.30 uur. Na 
de opening worden eerst de inge-
komen stukken en mededelingen 
behandeld. 
Vervolgens worden de notulen vast-
gesteld, komt het financieel jaarver-
slag op tafel, wordt gesproken over 
de begroting en wordt een voor-
stel gedaan ten aanzien van de con-
tributie. Als laatste staat een be-
stuursverkiezing op het programma. 
De vergadering wordt besloten met 
de rondvraag.

Handbal
BeneLiga krijgt vervolg 
voor FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - Ook dit seizoen spelen 
de vier beste Belgische (Kv Sasja, 
Initia Hasselt, Sporting Neerpelt 
en HC Atomix) en vier beste Ne-
derlandse handbalclubs (FIQAS 
Aalsmeer, Hellas, Kras/Volendam en 
Eurotech/Bevo) tegen elkaar in de 
Beneligacompetitie, maar de opzet 
is iets veranderd. 
Elke ploeg speelt nu tegen alle vier 
de tegenstanders uit het andere 
land, uit of thuis, en ook de onder-
linge confrontaties met de andere 
drie Nederlandse teams tellen mee 
(en dat gelt ook voor de Belgen on-
derling). Een overwinning in een ‘in-
ternationale’ Beneliga-wedstrijd le-
vert 3 punten op, tegenover 2 pun-
ten voor een ‘nationale’ wedstrijd. 
Met twee internationale thuiswed-
strijden per club krijgt het eigen pu-
bliek nu ook meer de gelegenheid 
om kennis te maken met de Ben-
eliga. Bovendien krijgen wedstrij-
den met weinig inzet in de regulie-
re competitie (de play-offs zijn al-
lesbeslissend) toch nog extra span-
kracht door de Beneliga. Na afloop 
van de reguliere competitie gaan de 
vier best geplaatste teams naar het 
Final Four weekend. 
De samenstelling van de Final Four 
wedstrijden wordt vervolgens be-
paald door het lot. De Final four zal 
plaats vinden op 30 mei en 31 mei 
2009. 
Zaterdag 4 oktober, 20:00 uur:  FI-

QAS Aalsmeer - KV Sasja; zondag 5 
oktober, 15.00 uur: Initia Hasselt - FI-
QAS Aalsmeer; zaterdag 11 oktober, 
20.30 uur:  FIQAS Aalsmeer – Hel-
las; zaterdag 1 november, 20.00 uur:  
Eurotech/Bevo - FIQAS Aalsmeer; 
zaterdag 29 november, 19.30 uur: 
Kras/Volendam - FIQAS Aalsmeer; 
zaterdag 10 januari, 20.00 uur: Hel-
las – FIQAS Aalsmeer; zaterdag 24 
januari, 20.30 uur: FIQAS Aalsmeer 
– Eurotech/Bevo; zaterdag 21 febru-
ari, 20:00 uur: Sporting Neerpelt - 
FIQAS Aalsmeer; zondag 22 februa-
ri, 15:00 uur:  FIQAS Aalsmeer - HC 
Atomix; zaterdag  28 februari, 20.30 
uur: FIQAS Aalsmeer – Kras/Volen-
dam.

Speeldata Europacupwedstrijden
In de tweede ronde van de Europe-
se Cup Winners Cup neemt FIQAS 
Aalsmeer het op tegen het Franse 
Paris Handball. 
De Aalsmeerders spelen eerst uit 
in Parijs op zaterdag 11 oktober om 
20.30 uur. In het weekend daarna, 
op zondag 19 oktober volgt dan de 
thuiswedstrijd in de Bloemhof en 
die begint om 16.30 uur. 
Kan FIQAS Aalsmeer voor een goed 
resultaat zorgen tegen deze sterke 
ploeg, waarvan een aantal spelers 
deel uit maakte van het Franse na-
tionale team dat deze zomer Olym-
pisch kampioen werd in Peking? 
Mis het niet!   



Nieuwe Meerbode  - 25 september 2008 pagina 45

Tafeltenniscompetitie 
Puntendeling Bloemenlust 1
Aalsmeer - In een spannende wed-
strijd deelde Bloemenlust 1 de pun-
ten met het bezoekende Volewij-
ckers 1: 5-5. Na een verloren eer-
ste game herstelde startspeler Jo-
han Berk zich goed door de tweede 
en derde game te winnen. De vier-
de game leek weer naar de tegen-
stander te gaan, maar Johan wist 
zich van een 1-7 achterstand terug 
te knokken naar 8-8. Bij 8-10 werk-
te hij ook nog twee game-punten 
weg om vervolgens met 13-11 de 
game en dus de partij te winnen. 
Bart Spaargaren verloor zijn eerste 
wedstrijd kansloos in drie games te-
gen wat later de sterkste Volewijc-
ker zou blijken. In een Frans onder-
onsje ontsnapte Hervé Pantegnies 
aan een nederlaag, door bij een 1-
2 achterstand en match-point tegen 
in de vierde game, alsnog met 13-
11 te winnen en daarna ook de vijf-
de game met 11-5 op zijn naam te 
schrijven. Hervé en Johan dubbelde 
voor het eerst samen en na een wat 
onwennig begin (7-11, 8-11) raak-
ten ze beter op elkaar ingespeeld. 
De derde game werd gewonnen 
met 11-6, maar helaas ging de vier-
de game, en dus de partij, nipt ver-
loren (9-11). Bart begon zijn tweede 
wedstrijd met game-winst (14-12), 
maar kon dit helaas niet doorzetten. 
In vier games moest hij zijn meerde-
re erkennen. Vervolgens mocht Jo-
han het opnemen tegen de Franse 
Volewijcker, die een lastige service 
koppelde aan ‘alles of niets’ spel. 
Gelukkig voor Bloemenlust was het 
vaker niets, waardoor Johan een re-
gelmatige drie games overwinning 
kon boeken. Tegen de sterkste te-
genstander maakte Hervé er vervol-
gens een spannende en mooie par-
tij van, maar hij moest zich na vijf 
games uiteindelijk met 7-11 gewon-
nen geven. Met een verdiende zege 
in zijn laatste partij zorgde Bart voor 
een 4-4 tussenstand. Hervé speelde 
wederom een spannende vijf-setter, 
die hij ternauwernood in zijn voor-
deel besliste (13-11), waarmee hij 
Bloemenlust op een 5-4 voorsprong 
bracht. Aan Johan de opdracht om 
het winnende punt binnen te ha-
len, maar met drie maal 8-11 was 
hij kansloos tegen de sterkste be-
zoeker.

Weer winst Bloemenlust 2
Bloemenlust 2 blijft het goed doen 

in de vijfde klasse. Deze week werd 
Tempo Team 9 in eigen huis getrak-
teerd op een 4-6 nederlaag. Bloe-
menlust kwam snel op een 1-3 voor-
sprong door prima overwinningen 
van Ton de Hollander en Tineke Nap 
en door beiden gezamenlijk in het 
dubbelspel. Frans Ravesteijn moest 
zich in zijn eerste partij nog gewon-
nen geven, maar hij herstelde zich 
uitstekend door zijn volgende twee 
wedstrijden winnend af te sluiten. 
Ton was nog één keer dicht bij een 
overwinning, maar hij moest in de 
vijfde game toch buigen voor zijn te-
genstander. 
Tineke zorgde met haar tweede ze-
ge van de avond voor het zesde 
Bloemenlust-punt. In haar laatste 
wedstrijd leek ze op weg om onge-
slagen te blijven, maar helaas kwam 
haar tegenstander terug van een 1-
2 achterstand om in vijf games als-
nog te winnen en de eindstand op 
4-6 te bepalen.

Goed hersteld
Noodgedwongen moest Bloemen-
lust 3 tegen AGT 3 aantreden met 
twee invallers uit het vierde team en 
genoegen nemen met een 3-7 ne-
derlaag. De licht geblesseerde Irene 
Gerritsma leek in haar eerste par-
tij op weg om het goede voorbeeld 
te geven voor de invallers, maar na 
een 2-1 voorsprong was de AGT-er 
haar met 9-11 in de vijfde game als-
nog de baas. 
Vervolgens liep AGT uit naar 0-6, 
maar niet zonder slag of stoot. In-
vallers Dirk Piet en Philippe Monnier 
gaven goed partij. Philippe dwong 
zijn tegenstander tot een uiterste 
inspanning en capituleerde pas in 
de vijfde game. Ook het dubbel-
spel ging gelijk op en ook hier trok-
ken Dirk en Philippe pas in de vijf-
de game aan het kortste  eind (10-
12). Gelukkig wist Bloemenlust nog 
voor een ommekeer in de wedstrijd 
te zorgen. 
Philippe wist heel knap allebei zijn 
volgende partijen te winnen en on-
danks haar blessure sleepte ook Ire-
ne nog een winstpunt uit haar laat-
ste confrontatie. Bijna zorgde Dirk 
voor een vierde Bloemenlust-punt, 
maar na het missen van serieuze 
winstkansen in de vierde game ver-
loor hij uiteindelijk kansloos in de 
vijfde game (11-9, 5-11, 11-3, 11-13, 
6-11).

Zwemcompetitie
Eerste wedstrijd voor 
Oceanus groot succes
Aalsmeer - Vrijwel de hele wed-
strijdploeg van Oceanus, zo’n 90 
personen, kwam aan de start bij de 
eerste wedstrijd van het seizoen, 
een driekamp met als tegenstan-
ders Het Y uit Amsterdam en de Fu-
ten uit Amstelveen. Het was dus erg 
druk in de Waterlelie en de wedstrijd 
duurde dan ook wat langer dan ver-
wacht. Maar de prestaties waren er 
niet minder om. Voor veel ‘kleintjes’ 
was het hun eerste officiële wed-
strijd. Zo heel af en toe ging er nog 
wat fout met een keerpunt, maar 
dat waren echt uitzonderingen. Zo 
niet voor de 8-jairge Lianne Bouw-
meester, die al een paar wedstrijd-
jes heeft gezwommen, maar nu veel 
indruk maakte met haar tijden en 
mooie stijl op de rugslag en school-
slag. Bij de iets ouderen een sterk 
optreden op de vrijeslag van Fabi-
enne Vork en bij de schoolslag en 
rugslag van Celesta Tas en Roan van 
Bakel. En, alsof het gewoon is, waren 
er ook alweer de eerste NK limieten. 
Nils Mollema, Vincent Moolhuijsen 
en Jeffrey Reijnders waren op de 
200 wissel snel genoeg voor deel-
name in Drachten in januari. Voor 

Jeffrey betekende de 2.30.10 ook 
een nieuw clubrecord. Bij de meis-
jes miste Maxime van den Heuvel 
de NK limiet op 0.1 seconde. Tama-
ra Grove kwam ondanks een per-
soonlijk record van 12 seconde ook 
nog een krappe seconde tekort en 
Robin Pagano Mirani zwom ook een 
dik persoonlijk record (8 seconde) 
en moet er, net als Daniëlle Grootes, 
nog ruim 4. Ook Bastiaan Waanders 
miste de 200 wissel limiet op minder 
dan een seconde. Er werden zoveel 
persoonlijke records gezwommen 
dat een opsomming te lang wordt. 
Voor geïnteresseerden zie de websi-
te van Oceanus www.zsc-oceanus.
nl. Komend weekeind komen weer 
veel zwemmers van Oceanus in ac-
tie. Plaats van handeling is het fraaie 
zwembad de Tongelreep in Eindho-
ven waar de Nederlandse estafet-
te kampioenschappen worden ver-
zwommen. 
Oceanus is zaterdags zowel bij de 
meisjes als bij de jongens in alle 
leeftijdsgroepen vertegenwoordigd. 
Op zondag is het de beurt aan de 
senioren zowel bij de dames als bij 
de heren.

Lianne Bouwmeester Fabienne Vork

Voetbalwedstrijd tegen RKAVIC 
Aalsmeer hard onderuit!
Aalsmeer - Zelfs de nieuwe out-
fit van hoofdsponsor Adviseurs Ac-
countants Bureau FLYNTH , voor-
heen L.T.B., kon niet voorkomen dat 
Aalsmeer met lege handen bleef 
zitten zaterdagmiddag 20 septem-
ber in de wedstrijd tegen RKAVIC. 
Het zag er niet naar uit in de eer-
ste helft dat Aalsmeer aan het kort-
ste eind zou trekken. Met goed op-
gezette aanvallen, de één nog mooi-
er dan de ander werd RKAVIC op 
eigen helft genageld. Welgeteld één 
doelgerichte kans kreeg men in de 
eerste helft. Aalsmeer daarentegen 
kreeg elf reële kansen om te sco-
ren. Er was niemand die zijn ‘kont’ er 
echt tegenaan gooide. Daar lag dan 
ook het knelpunt. Te veel kansen en 
ook de overmacht op de tegenstand 
deed Aalsmeer de das om. Toen 
de wedstrijd vorderde in de twee-
de helft geloofde men zelf niet meer 
in een overwinning en bij de eerste 
echte tegenaanval liep men al een 
achterstand op. Al in de 1e minuut 
dook Ilker Yildiz alleen voor de kee-
per op. Keeper Alex Koopen wierp 
zich voor de bal en de eerste kans 
was verkeken. 
RKAVIC moest in de 6e minuut al-
le zeilen bijzetten en twee corners 
weggeven om de gebroeders Yil-
diz van het scoren af te houden. Di-
on Boagaard moest zich in de 12e 
minuut met een hamstring blessu-
re laten vervangen door Robert Ba-
tenburg. Aalsmeer speelde dat het 
een lust was. De kansen regen zich 
aaneen, maar het geluk ontbrak en 
soms te veel doordrijven om zoveel 
mogelijk spelers uit te spelen. En dat 
verkleint de scoringskansen. Een 
vrije trap in de 21e minuut werd met 
veel kunst en vliegwerk uit het doel 
gewerkt. In de 29e minuut speelde 
dit keer Furgel Cairo drie man uit en 
plaatste de bal over de keeper. San-

der Koops kon de bal nog net uit het 
verlaten doel koppen. Een aanval in 
de 38e minuut die tot corner werd 
verwerkt was het enige wapenfeit 
van RKAVIC in de eerste helft. 
Ook in de eerste 15 minuten van de 
tweede helft kreeg Aalsmeer nog 
goede kansen, maar Ilker Yildiz en 
Milton Cooman wisten zich geen 
raad met deze kansen. Langzaam 
verlegde het spelbeeld zich naar de 
Aalsmeer helft en RKAVIC voelde 
dat er meer in zat. Aalsmeer geloof-
de er al niet meer. Stefan van der 
Dussen werd in de 50e minuut ge-
wisseld voor Dirk Jan van der Meer. 
Het noodlot voltrok zich in de 72e 
minuut. 
Een redding van keeper Kenny de 
Jong werd tot hoekschop verwerkt. 
Uit de corner kon Thomas Brinkhof 
ongehinderd inschieten. Aalsmeer 
maakte een steriele indruk en had 
niet de kracht om terug te knokken. 
Wel wist men twee gele kaarten op 
te lopen wat weer een logisch ge-
volg is als het niet loopt. De kaarten 
waren voor Robert Batenburg en Ale 
Keles. Om vóór meer druk uit te oe-
fenen werd Frank Ebenharter inge-
bracht voor Robert Batenburg. Het 
mocht niet baten, want in de 79e mi-
nuut kon weer Thomas Brinkhof on-
gehinderd Kenny de Jong passeren. 
Het was gezien de tweede helft nog 
verdiend ook, want ook de makke-
lijkste scoringskansen werden nog 
verprutst. Aalsmeer heeft het aan 
zichzelf te danken dat het met een 
0–2 nederlaag van het veld stapte. 
RKAVIC maakte op het juiste mo-
ment de doelpunten en Aalsmeer 
moest dat lijdzaam toezien. Komen-
de zaterdag speelt Aalsmeer uit te-
gen NFC/Brommer. Aanvang 14.30 
uur. 

Jack van Muijden

’LEMO Gaat Los’ nieuwe aanwinst 
bij ZABO-zaalvoetbalcompetitie
Aalsmeer - De Aalsmeerse be-
drijfszaalvoetbalcompetitie, de ZA-
BO Aalsmeer, is zaterdag 20 sep-
tember van start gegaan met het 
seizoen 2008/2009 en de ope-
ningsronde vond plaats in sport-
hal de Bloemhof aan de Hornweg in 
Aalsmeer-Oost.
De ZABO kent momenteel negen 
deelnemende ploegen en dit is er 
eigenlijk één te weinig. Nu zijn er 
slechts vier wedstrijden op de ZA-
BO-speelavond in plaats van vijf du-
els waar jarenlang sprake ván is ge-
weest. 
Meedoen kan nog steeds! Opgeven 
vóór 4 oktober is gewenst, bel hier-
voor de ZABO-secretaris via tele-
foonnummer: 0297-342416. De wed-
strijden zijn altijd dichtbij: in sport-
hal de Bloemhof of in de Proosdij-
sporthal in Kudelstaart, eens in de 
twee weken op zaterdagavond tus-
sen 18.30 uur en 22.00 uur. 

Wedstrijden ronde 1
De openingswedstrijd van de eerste 
speelronde ging tussen de kampi-
oen van vorig seizoen, Mantel Ma-
kelaars en DGL. Het publiek zag 
over en weer doelpunten vallen en 
uiteindelijk werd de wedstrijd afge-
sloten met een ‘korfbaluitslag’ van 
13-11 in het voordeel van Mantel 
Makelaars. 
De tweede wedstrijd van afgelopen 
zaterdag kende eveneens een hoog 
spanningsgehalte. Het duel tussen 
LEMO en Sportcafé de MiDi’s bleef 
enerverend tot de laatste secon-
de. De zaalvoetbalpartij werd ten-
slotte beëindigd met een 3-4 zege 
voor Sportcafé de MiDi’s. De der-
de wedstrijd van het avondje ZA-
BO ging tussen ‘LEMO Gaat Los’ en 
Accon. LEMO Gaat Los is de nieuw-
komer in het nieuwe ZABO-seizoen 
en dit zaalvoetbalteam met veel jon-
ge spelers, toonde leuk en aanval-
lend zaalvoetbal. 
Helaas voor de ploeg ging de eerste 
wedstrijd tegen het gerenommeer-
de Accon verloren hoewel de partij 
spannend bleef tot ver in de twee-
de helft. Bij Accon werd Robert Weij 
uitgeroepen tot ‘Man of the Match’ 
Tijdens het slotduel afgelopen za-
terdag in de Bloemhof moest Pil-
ler Sport een nederlaag incasse-
ren. Tegenstander Easy Beveiliging 
kwam in dit duel op een snelle 0-2 
voorsprong. Piller Sport haakte wel 
steeds aan maar wist gedurende 
de gehele wedstrijd niet op gelijke 
hoogte te komen. 

Na 1-2, 1-3, 2-3 en 2-4 gingen bei-
de teams de rust in met een tussen-
stand van 3-4 in het voordeel van 
Easy Beveiliging. In de tweede helft 
bleven beide teams dicht bij elkaar. 
Via 3-5, 4-5 werd het 4-6. 
Bij deze stand ontving Piller Sport 
een terechte gele kaart en moest 
twee minuten lang met een man 
minder verder spelen. 
Ondanks de ondertall-situatie 
scoorde juist Piller Sport via Gerard 
van Schaik de aansluitingstreffer: 
5-6. In de slotfase bleek Easy Be-
veiliging de betere ploeg en via 5-7 
en 6-7 sloten zij de wedstrijd af met 
een verdiende 6-8 overwinning. 

Nieuw team en website
De ZABO-competitie heeft een 
nieuw team met de naam LEMO 
gaat Los. Voor velen is de naam LE-
MO reeds sinds jaren een begrip in 
de ZABO zaalvoetbalcompetitie. Het 
ZABO-bestuur was op zoek naar 
een nieuw team en oprichter en ei-
genaar van LEMO, Leo Moolhuy-
sen wilde nog wel een ploeg spon-
soren en zo werd LEMO Gaat Los 
geboren. LEMO bestaat dit jaar 10 
jaar en de naam LEMO Gaat Los is 
ook al geen toevalligheid. Vorig jaar 
werd er voor het eerst een specta-
culair feest georganiseerd met de 
naam LEMO Gaat Los en ook dit 
jaar wordt op zaterdag 18 oktober 
aanstaande wederom een LEMO 
Gaat Los-feest georganiseerd. Voor 
meer informatie kijk op de website: 
www.lemogaatlos.nl 
Overigens was de eerste wedstrijd 
op zaterdag 20 september in sport-
hal de Bloemhof van LEMO Gaat 
Los geen gelukkige en moesten zij 
het onderspit delven in de wedstrijd 
tegen Accon welke wist te winnen 
met 4-2. De tweede speelronde van 
de ZABO zaalvoetbalcompetitie 
staat geprogrammeerd voor zater-
dag 4 oktober in sporthal de Bloem-
hof aan de Hornweg. 
Het programma luidt als volgt: om 
18.35 uur LEMO tegen  LEMO Gaat 
Los. Om 19.20 uur Piller Sport tegen 
De Jet Set BV. Om 20.05 uur: Sport-
café de MiDi’s tegen  Easy Bevei-
liging en om 20.50 uur DGL tegen 
Accon. Het team van Mantel Make-
laars is vrij. 
De ZABO Aalsmeer gaat met zijn 
tijd mee en heeft een nieuwe websi-
te gelanceerd. 

Kijk voor de vernieuwde website op 
www.zaalvoetbalvereniging-zabo.nl.

Open N.K. Solo Klasse:
Zeiler Kortekaas wint bij 
weinig wind op Westeinder
Aalsmeer - Afgelopen week werd 
over drie dagen het Open Kampi-
oenschap in de Solo Klasse verzeild. 
De Solo is een ontwerp uit 1956 van 
de bekende Engelse ontwerper Jack 
Holt, die ook de Cadet en de Hornet 
ontwierp. De Solo is een zg. knik-
spant open boot, waardoor ener-
zijds zelfbouw niet al te ingewikkeld 
is en anderzijds goede zeileigen-
schappen kunnen worden bereikt. 
Kenmerkend voor de Solo zijn het 
‘stompe neusje’ en de doorlopende 
zeillatten in het grootzeil. Inmiddels 
mag van een moderne klassieker 
worden gesproken, waarvoor de be-
langstelling elk jaar weer toeneemt. 
Door de brede en afgeronde kuip-
randen is de Solo ook voor Masters 
prettig zeilen. Het kampioenschap 
op de Westeinder werd georgani-
seerd door de Stichting Westeinder 
Zeilwedstrijden vanaf de haven van 
de Watersport Vereniging Aalsmeer 
en bracht een ongekend grote op-
komst van 48 deelnemers, waaron-
der een mooie vloot uit Engeland. 
Organisatie en deelnemers trof-
fen goed zeilweer; weinig wind die 
weliswaar erg veranderlijk over het 
water kwam, waardoor de klasse-
mentsopbouw erg spannend werd. 
Uiteindelijk konden negen van de 
aangekondigde tien races worden 
verzeild. Zondagochtend stond An-
dy Davis uit Engeland en Armand de 
la Rie (W.V.Aalsmeer) met 24 punten 
gelijk, op slechts 4 punten gevolgd 
door Peerke Kortekaas, die ook in 

de Laserklasse in de top zeilt. Door 
een te vroege start van zowel Andy 
als Armand kon Peerke Kortekaas 
de slotrace winnen en daarmee het 
kampioenschap op naam zetten. 
Hij ontving van de voorzitter van de 
Stichting Westeinder Zeilwedstrij-
den, Norbert Douque, de kampioen-
smedaille tijdens een geanimeerde 
prijsuitreiking in het clubhuis van de 
Watersport Vereniging Aalsmeer.

Theo van Mierlo.

Jeugddarten in 
Proosdijcafé
Kudelstaart - Aanstaande zater-
dag 27 september staat het twee-
de darttoernooi voor de jeugd van 8 
tot en met 15 jaar op het program-
ma van sportcafé de Proosdijhal. 
Pupillen, aspiranten en junioren zijn 
welkom vanaf 14.00 uur. Deelname 
kost 1 euro per persoon. Er is prijs 
voor elke deelnemer. Het jeugddar-
ten vindt iedere laatste zaterdag 
van de maand plaats. De volgen-
den zijn op 25 oktober, 29 novem-
ber en de finale met prijsuitreiking 
is op 27 december. De organisatie 
is in handen van Pim Weberink. Ook 
jij bent welkom! Voor informatie kan 
gebeld worden naar 0297-327823 of 
06-24504321. 

Mooi, zonnig weer tijdens 
9e Bridge-kroegentocht
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
20 september is alweer voor de ne-
gende keer de Aalsmeerse bridge-
kroegentocht gehouden. Aan dit 
door bridgeclub Onder Ons geor-
ganiseerde evenement deden op-
nieuw 196 bridgers mee. Spelend in 
zeven lijnen trokken zij onder pri-
ma weersomstandigheden door het 
centrum om op acht verschillende 
locaties vier spellen te spelen. Voor 
de nummers 1 en 9 in elke lijn was 
er een leuke attentie in de vorm van 
een lekkere fles wijn. Na de prijs-
uitreiking ging iedereen met een 
mooie plant naar huis. De organisa-
tie kan wederom terugkijken op een 
bijzonder geslaagd evenement.
De eerste drie paren in elke lijn wa-
ren: A-lijn 1e Tilly en Jan Eveleens 
met 63.75, 2e Gerda en Ed Kilian met 
58.09, 3e Roelie Everts en Joop van 
Harskamp met 57.38. B-lijn: 1e  Lia 

van Groningen en Bert Huiskes met 
64.25, 2e Leny en Ger Lubbers met 
57.50, 3e Corrie en Wijnand van der 
Woude met 55.94. C-lijn: 1e Trees de 
Jong en Hans Pothuizen met 63.26, 
2e Jan Geleijn en Gre Aartsen met 
55.17, 3e dames Bakker en de Jon-
ge met 53.88. D-lijn: 1e Jan Doeve 
en Gert Klootwijk met 60.75, 2e da-
mes Maarse en de Voys met 56.79, 
3e Gonny en Pim van der Zwaard 
met 56.18. E-lijn: 1e Tiny van Zijver-
den en Ali van Verseveld met 64.72, 
2e Rita van Leeuwen en An van der 
Bijl met 57.47, 3e dames Huisman en 
Muiters met 55.46. F-lijn: 1e An en 
Marleen Dol met 67.46, 2e Nel de 
Jong en Ariette Tromp met 61.42,  
3e Angela Korenromp en Margreet 
Arnolds met 59.41. G-lijn: 1e Christa 
en Ton Leuven met 68.79, 2e Carola 
en Rob Scholte met 58.99 en 3e Lies 
Binkhorst en Gert Boutsema 57.26.

Mix van routine en jeugdig elan
RKDES handbalsters starten 
Aalsmeer - Aankomend weekend 
begint de oefencampagne van het 
sterk verjongde eerste dames team 
van RKDES Handbal. 
Nadat eind vorig seizoen een vijftal 
zeer ervaren dames besloot om te 
stoppen met handballen, bleven er 
slechts vijf speelsters over van het 
eerste team. 
Dat leidde er toe dat het bestuur 
gedwongen werd om per direct een 
keus te maken tussen recreanten-
handbal en selectie-handbal. Door-
dat bij de jeugd inmiddels een am-
bitieus jeugdplan wordt gehanteerd, 
was de keus voor het samenstellen 

van een dames-selectie een logi-
sche vervolg stap. Komend seizoen 
zal het eerste damesteam, dat ge-
sponsord wordt door P. Hoekwa-
ter B.V. en Multi Supplies, daardoor 
een mix zijn van routine en jeugdig 
elan. Ongetwijfeld zal het de eer-
ste wedstrijden in de tweede klasse 
van Midden-Nederland flink wen-
nen zijn, maar met enthousiasme 
en strijdlust zal de ploeg de pun-
ten moeten gaan pakken. Aanko-
mende zaterdag komt KDO naar 
Kudelstaart om een oefenwedstrijd 
te spelen. De wedstrijd begint om 
20.30 uur.

Voorste rij: Frans Sparnaaij (coach), Evelien Vieveen, Linda Verschueren, 
Maartje Sparnaaij, Laura Berghoef en Kiki Kraak. Achterste rij: Laurens van 
Kessel (trainer/coach), Franka van Bemmelen, Britt Versteeg, Natascha Kou-
wenhoven, Eline Luijten, Lisanne van Bemmelen, Diana van Kessel en Edith 
Hoogland (begeleidster). Niet op de foto: Anouk Markwat.

Zilveren Kruis Achmea Loop
Haarlem - Zondag 28 septem-
ber valt voor de 24e keer het start-
schot van de Zilveren Kruis Achmea 
Loop. Om 12.00 uur zullen de kinde-
ren het spits afbijten met de Family 
Run, waarna vanaf 12.30 uur de lo-
pers van de halve marathon en de 
loop van 8,5 kilometer van start zul-
len gaan.
Van 10.00 tot 16.00 uur zal de Grote 
Markt in Haarlem in het teken staan 
van het grootste ééndaagse sport-
evenement van Haarlem met na-
tuurlijk de start en finish van de lo-
pers. Maar ook de health experience 

van Zilveren Kruis Achmea zal op de 
Grote Markt aanwezig zijn. Kinderen 
kunnen worden geschminkt en op 
de foto met Zilveren Kruis Achmea 
kindermascotte Sprietje.
Op vrijdag 26 en zaterdag 27 sep-
tember is het nog mogelijk om op 
het kantoor van Sport Support aan 
de Gen. Spoorlaan, nog in te schrij-
ven voor dit unieke hardloopeve-
nement. Op zondag 28 september 
is dit nog mogelijk in het Stedelijk 
Gymnasium. 
Kijk voor meer informatie op www.
zilverenkruisachmealoop.nl



pagina 46 Nieuwe Meerbode  - 24 september 2008

Workshop ‘letters en poëzie’ 
voor kinderen op kunstzolder
Aalsmeer - Op woensdag 1 okto-
ber wordt op de Kinderkunstzol-
der van het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat 9 een workshop ‘letters 
en poëzie’ voor kinderen van 6 tot 12 
jaar gegeven. Aan de hand van een 
leuke opdracht en prachtige voor-
beelden van lettertekeningen van 

kinderen uit Rusland gaan de jon-
gens en meisjes aan de slag met al-
lerlei cratief materiaal. De workshop 
is 1 oktober van 14.00 tot 15.30 uur 
en de kosten van deelname zijn 7,50 
euro per persoon. Opgeven is wel 
een vereise en dit kan via KCAinfo@
kpnplanet.nl.

Aalsmeer - Tijdens de workshop letters ontwerpen in het openluchtatelier 
van de Stichting KCA, besloot mevrouw Maarse uit Aalsmeer om haar mooi-
ste quilt-stoffen beschikbaar te stellen voor de jonge deelnemers. Jaren lang 
was quilten haar hobby, nu gaf ze haar dierbare materiaal door aan een talent-
volle groep kinderen! De koffer vol unieke stoffen, op kleur gesorteerd, bleek 
een bron van inspiratie voor de ruim 50 kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar. 
Die zelfde middag nog werden de kleurrijke stoffen verwerkt in lettercollages. 
De resultaten van deze workshop zijn tot en met 7 december te zien op de 
Kinderkunstzolder van het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9. De toegang is 
gratis. De resultaten zijn ook te bewonderen op de website van KCA: www.
kunstencultuuraalsmeer.nl.

Koffer vol unieke stoffen 
voor lettercollages kids

Kunst met hoofdletter K
Aalsmeer - Net als vorig jaar heeft 
groep 7 van OBS De Zuidooster 
samen met groep 7 van OBS Ku-
delstaart zich dit jaar weer ver-
diept in kunst. Op school leerden zij 
al wat kunst is. Dat kunst voor ie-
dereen verschillend is en dat kunst 
een ruim begrip is. Daarna maak-
ten de kinderen allemaal hun ei-
gen kunstwerk. De een maakte 
een schilderij, de ander een moza-
iek, maar ook echte kleiwerken zijn 
met veel plezier gemaakt. In de wa-
tertoren mochten al deze kunstwer-
ken tentoongesteld worden. Afgelo-
pen vrijdag, de dag voor de opening 
van de Kunstroute, hadden de kin-
deren ook de unieke gelegenheid 
om op bezoek te gaan bij twee ech-

te kunstenaars: Mark van Kuppevelt 
en Cathy van der Meulen. Zij kon-
den hun werk bewonderen en vra-
gen aan hen stellen. Daarna hebben 
de kinderen in de watertoren hun 
eigen en elkaars kunst kunnen be-
kijken en mochten ze ook de water-
toren op.  Dit alles onder het genot 
van limonade en een echt Aalsmeer 
Westplasje. Niet te verwarren met 
een rondo! In het weekend van de 
Kunstroute hebben veel mensen de 
kunst kunnen bewonderen en de 
kinderen hopen dat alle bezoekers 
er van genoten hebben. “Wij in ieder 
geval wel! Het was een bijzondere 
en leerzame ervaring”, aldus de jon-
gens en meisjes van De Zuidooster 
en OBS Kudelstaart.

Jeugdnieuws handbal
Winst en verlies voor jongens 
A1 van FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - Op donderdagavond 
om half acht spelen in Soest, dat 
is 50 minuutjes rijden volgens Tom. 
Maar die vergat voor het gemak 
wat fileleed. Om half zes vertrok de 
ploeg en om kwart voor acht kwa-
men ze pas in Soest aan. De tegen-
stander had dus een flinke war-
ming-up kunnen doen, maar toch 
begonnen de jongens A1 van FIQAS 
Aalsmeer vol goede moed aan deze 
wedstrijd. Via een gelijk opgaande 
strijd was het 12-11 voor de thuis-
ploeg bij de rust. 
De Aalsmeerse jongens hadden 
wat moeite met de fysieke inbreng 
van de tegenstander, wat overigens 
nooit gemeen werd. Toch begonnen 
ze de tweede helft sterk en door sa-
men keihard te werken kwamen ze 
voor te staan. Vervolgens ging het 
weer gelijk op en FIQAS Aalsmeer 
kon de voorsprong vasthouden tot 
vlak voor tijd. Toen wist BDC ech-
ter alsnog gelijk te maken en daar-
na zelfs nog twee extra doelpun-
ten te maken, zodat deze wedstrijd 
verloren werd met 25-23. Twee da-
gen later was de wedstrijd op za-
terdagavond tegen Havas. Spelen 
om 19.10 uur zonder verlichting, 
gaan we dat redden? Het antwoord 
is ja, maar vraag niet hoe, het had 
geen minuut langer moeten duren. 
De laatste vijf minuten gingen alle 
schoten erin doordat de keepers de 
bal niet meer zagen, maar gelukkig 
hadden beide ploegen daar last van. 
Via het bekende snelle spel kwam 
FIQAS Aalsmeer vrij eenvoudig zo’n 
vijf doelpunten voor te staan. Maar 
Havas was natuurlijk niet voor niets 

gekomen en mede door slordig ver-
dedigen scoorden zij er ook lus-
tig op los. Dit overigens zonder dat 
de Aalsmeerse voorsprong in ge-
vaar kwam: 22-15 bij rust. Iedereen 
kon lekker spelen en zijn doelpuntje 
meepikken en uiteindelijk werd de-
ze sportieve wedstrijd door FIQAS 
Aalsmeer gewonnen met 40-33. 

Nederlaag jongens B2 
Afgelopen zondag hebben de jon-
gens B2 van FIQAS Aalsmeer hun 
eerste competitie nederlaag geleden 
tegen Vido. De wedstrijd was verzet 
naar 09.30 uur omdat de jongens 
s`middags bij de wedstrijd van de 
heren om de Super Cup wilden kij-
ken. Ze begonnen echter te slap aan 
de wedstrijd met veel afspeelfouten 
en slechte schoten op het doel, al 
wisten ze door twee doelpunten in 
de laatste minuut van de eerste helft 
de ruststand nog wel op 10-10 te 
brengen. Toch dachten de jongens 
dat ze de wedstrijd nog wel konden 
winnen, maar dat bleek jammerge-
noge niet het geval! De Aalsmeerse 
jongens bleven de mooiste kansen 
missen (waaronder 4 penalty’s) en 
Vido bleef slim de gaten in de ver-
dediging opzoeken.
Uiteindelijk gingen de jongens met 
een 19-17 nederlaag het veld af. Ge-
lukkig zorgde de overwinning van 
heren 1 er in de middag voor dat 
het met de stemming toch nog goed 
kwam. 
Aanstaande zondag is het gelukkig 
alweer tijd om te laten zien waar-
toe ze in staat zijn en spelen ze om 
11.00 uur thuis tegen Najaden.

Wesley Maarssen pupil 
van de week bij VVA
Aalsmeer - Bij elke thuiswedstrijd 
van V.V. Aalsmeer is een E-junior 
van de voetbalvereniging te gast bij 
de selectie. Deze pupil maakt dan 
een hele dag mee en krijgt zodoen-
de een beetje inzicht wat er zoal 
rond de wedstrijd van het hoogste 
elftal gebeurt. 
Deze week speelde VVA thuis tegen 
RKAVIC en dus was er een pupil van 
de week. 
Deze keer Wesley Maarssen. We-
sley’s favoriete club is Ajax en zijn 
favoriete speler is Ismaël Assa-
ti. Wesley en zijn zusje Esmeé gaan 
naar school op de Wegwijzer waar 

hij les krijgt van meester Breur. Van 
lekker eten houdt Wesley ook en 
hij vindt patat met een frikadel het 
aller lekkerste. Wesley voetbalt bij 
v.v.Aalsmeer in de E2 en speelt daar 
op het middenveld.
In de wedstrijd tegen RKAVIC kwam 
Aalsmeer niet tot scoren en werd 
jammer genoeg met 2-0 verloren. 
Wesley mocht natuurlijk wel dé man 
van de wedstrijd kiezen en dat werd 
verdediger Thomas Harte. Wesley is 
beloond met de door sponsor aan-
nemersbedrijf W. van der Laarse & 
zn te Aalsmeer beschikbare trofee-
en.

Pupil Wesley Maarssen met zijn man van de wedstrijd, Thomas Harte van v.v. 
Aalsmeer.  

Spannende  battle van Zo zit dat
Wie weten het beter: 
De jongens of de meiden?
Kudelstaart - Zo Zit Dat, hét weet-
jesblad van Sanoma Men’s Maga-
zines voor kids, daagt jongens en 
meiden uit in ‘De jongens tegen de 
meiden battle!’ Wie zijn nu eigenlijk 
het slimst, snelst en wie onthouden 
het meest: de jongens of de mei-
den? Vanaf woensdag 24 septem-
ber kunnen ze in het kader van de 
oktober kennismaand de strijd aan-
gaan op www.jongenstegenmeiden.
nl. Goede Tijden Slechte Tijden-ster-
ren Everon Jackson Hooi (Bing) en 
Alexandra Alphenaar (Ronja) heb-
ben gistermiddag, woensdag 24 
september, het startsein gegeven 
op de openbare basisschool in Ku-
delstaart. Zij zijn als eersten de strijd 
aangegaan. Wie van hen scoort het 
best? Kinderen quizzen zich slim en 
trainen hun oog-handcoördinatie en 
geheugen met verschillende games. 
De battle is niet alleen leuk, maar 

ook leerzaam! De jongens en mei-
den kunnen opgenoemde site zo 
vaak trainen als ze willen. Hoe va-
ker je traint, hoe beter je voorbereid 
bent op de battle. Want daar mag je 
maar één keer per week aan mee-
doen. De hele maand oktober wor-
den de scores bijgehouden. Aan het 
einde van de maand wordt bekend 
gemaakt wie beter zijn: de jongens 
of de meiden. 
Deze spannende strijd levert uiter-
aard ook iets op. Iedere deelnemer 
heeft altijd prijs. De beste jongen en 
het beste meisje winnen een lap-
top. Bovendien maakt iedereen elke 
week kans op nieuwe prijzen. Ook 
is er een prijs voor de beste klas: 
een schoolreisje naar Snowplanet. 
De ‘Jongens tegen de meiden battle’ 
is een initiatief van Zo Zit Dat, hét 
weetjesblad voor nieuwsgierige jon-
gens en meiden.

Kunstroute ook voor jeugd 
Aalsmeer - – De negende Kuns-
troute Aalsmeer afgelopen week 
bood ook veel bekijks en doe-din-
gen voor de jeugdige inwoners. De 
tuin van het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat was omgetoverd tot 
openluchtatelier voor jongens en 
meiden. De kinderen mochten aan-
schuiven en zelf letters ontwerpen 
en versieren met bladeren, dieren, 
figuren, patronen en stoffen. Zo-
wel zaterdag als zondag wist menig 
jeugdig inwoner de weg naar de ex-
positietuin te vinden. Ook op enke-

le locaties in de Kunstroute konden 
en mochten de jongens en meiden 
de handen uit de mouwen steken. 
Op nummer 125 op de Uiterweg, bij 
Anneke Harting, bijvoorbeeld ston-
den brokken klei klaar en mochten 
de kinderen schaaltjes, bakjes en 
andere voorwerpen maken die ver-
volgens gebakken gaan worden in 
de oven van de keramiste. Ook leuk 
voor de jeugdige bezoekers was de 
live-muziek op diverse locaties en 
lekker de appeltaart en de poffer-
tjes!

Disco voor tieners 13 tot 15 jaar
BonBini gaat weer starten
Aalsmeer - Op vrijdag 26 septem-
ber gaat de BonBini disco weer van 
start in discotheek Bon Ami! Ieder-
een van 13 tot en met 15 jaar is van 
harte welkom! De vaste dj van de 
Bon Ami draait alle hits van dit mo-
ment en natuurlijk kun je even lek-
ker bijkletsen met alle vrienden en 
vriendinnen die je in de zomerva-
kantie weinig gezien hebt! Het feest 
begint om 20.00 uur en om 23.00 uur 
wordt het laatste nummer gedraaid 
en kan iedereen weer naar huis.
Van te voren moet je wel even een 
kaartje kopen. Dit kan tijdens de 
inloop op de Bindingzolder in Ku-
delstaart op vrijdag 19 en dinsdag 
23 september van 14.00 tot 17.00 uur 
en tijdens de nieuwe inloop in de 

Binding Boven in Aalsmeer op de 
donderdagen 18 en 25 september 
van 15.30 tot 17.00 uur. De Binding-
Boven is te vinden in de Zijdstraat 
53, druk even op de bel bij de zijdeur 
en je kunt naar binnen! Een kaartje 
kost vijf euro. Tijdens de disco wordt 
er geen alcohol geschonken. In de 
discotheek mag alleen gerookt wor-
den in de nieuwe rookruimte, tus-
sendoor mag je dus niet meer naar 
buiten, tenzij je naar huis gaat. Aan 
ouders wordt gevraagd hun kinde-
ren zoveel mogelijk te brengen en 
op te halen. Voor meer informatie 
kan contact opgenomen worden 
met Tessa Westerhof via tessa@de-
binding.nl of telefonisch via 0297-
326326. 

Nieuwe volleybalgroep voor 
jeugd bij Oradi/Omnia
Aalsmeer - Tijdens het volleybal-
toernooi voor de Aalsmeerse en Ku-
delstaartse basisscholen hebben 
veel kinderen bij Oradi/Omnia voor 
de zomervakantie kennis gemaakt 
met volleybal. Via hun school heb-
ben zij trainingen kunnen volgen 
in het kader van de JeugdSchool-
Sportpas. Veel kinderen hebben dan 
ook gevraagd: “Waar kan ik gaan 
volleyballen?”. Inmiddels heeft zich 
al een flink aantal kinderen gemeld 
bij de bestaande donderdaggroep 
van volleybalvereniging Oradi/Om-
nia. Deze is nu te groot geworden 
om nieuwkomers te kunnen opvan-
gen. Het bestuur van Oradi/Om-
nia heeft daarom besloten om een 
nieuw trainingsuur open te stellen. 
Jongens en meisjes rond 10 jaar zijn 
vanaf nu welkom op dinsdagmid-
dag van 16.00 tot 17.30 uur. Voor de 
jongste kinderen is het beste mo-
ment om met volleybal te beginnen 
als ze kunnen gooien en vangen. 
Alle trainingen vinden plaats in de 
Proosdijhal te Kudelstaart. Ervaren 
jeugdtrainer Frits van der Zee ver-
zorgt de lessen.
De invoering van het circulatievol-
leybal (CMV) heeft ervoor gezorgd, 
dat het jeugdvolleybal is veranderd 

van een statisch in een zeer be-
weeglijk spelletje. Er wordt op in to-
taal zes niveaus gespeeld. De op-
bouw is zodanig dat bij ieder speel-
niveau een nieuwe volleybaltech-
niek wordt toegevoegd. Na enige 
weken kan daarom al deelgenomen 
worden aan wedstrijden. Bij de Ne-
VoBo is het namelijk mogelijk om ie-
dere twee maanden nieuwe teams 
in te schrijven. 
De wedstrijden worden gespeeld in 
de vorm van toernooien. Ongeveer 
een maal in de maand organiseert 
een vereniging in onze omgeving 
voor de NeVoBo op zaterdag een 
toernooi. Oradi heeft al enige jaren 
een van de grootste CMV-afdelin-
gen. De vereniging was daarom erg 
trots, dat de oudste meisjes samen 
met een team van VCH uit Hoofd-
dorp eind vorig seizoen namens dit 
rayon mochten deelnemen aan het 
regiokampioenschap.
Mocht je meer willen weten over 
het circulatievolleybal dan kan je 
bellen met Yvonne Bus, telefoon 
0297-329323. Kom anders meteen 
met je sportkleding naar  het nieu-
we trainingsuur. Natuurlijk mag je 
een vriendje of vriendinnetje mee-
nemen.


