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

www.amstelhof.com

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

www.amstelhof.com

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

BIG L. MAAK JE KEUZE

CRAZY DAYS
VRIJDAG 1 EN ZATERDAG 2 OKTOBER

BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61 
Aalsmeer
Tel. 0297-321177 
WWW.BIGL.NL

OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur. 
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

G-STAR
EDC
PALL MALL
ONLY

JACK & JONES
CARS

GARCIA
VERO MODA

G-STAR JEANS
DIVERSE DAMES- EN HEREN MODELLEN

-50%

CARS KIDS JEANS

L-SLEEVE 
VAN BEKEND HEREN MERK        2 VOOR 15,-

VERO MODA VEST 

REVERSE 
HEREN OVERHEMD      2 VOOR 19,95

ONLY TUNIEK

LTB HEREN/DAMES JEANS

ONLY BLAZER

10.-

15.-

10.-
10.-

19.95

EN NOG HEEL VEEL ANDERE SPECIALE AANBIEDINGEN!
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49,95

19,95

-40%

10.-
39,95

49,95

24,95

29,95

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

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

Verwarming 
Koeling 

Ventilatie

KETEL 
wINTERKLAAR 
mAKEN?
Vraag nu vrijblijvend naar 
een onderhoudscontract.

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

• Leenauto beschikbaar
• KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

Wij zijn gewoon bereikbaar
via de Machineweg

Banenspecialist 
in de regio!

www.antennagroep.nl

Aalsmeer 0297 – 380580

Alphen a/d Rijn 0172 – 245945

Amsterdam 020 – 6124945

Nieuw–Vennep 0252 – 629729

Ophelialaan 106
1431 HM Aalsmeer

0297 36 80 10

VAnAf Heden 
VerkijgbAAr bij

Ridder & Co

Bedankje gemeente voor winkeliers en omwonenden

Confetti voor feestelijke 
opening van Praamplein
Aalsmeer - Rode en groene confetti 
werd afgelopen dinsdag 28 septem-
ber afgeschoten op het Praamplein. 
Dit als officiële opening van het ver-
nieuwde parkeerplein dat omringd 
wordt door nieuwbouw en een grote 
supermarkt. Aan wethouder Ulla Eu-
rich de eer om de feestelijke slierten 
de lucht in te schieten. Het Praam-
plein is al geruime tijd in gebruik, 
heeft zelfs al de feestweek over-
leefd, maar toch vond de gemeen-
te het een leuk idee om alle omwo-
nenden, winkeliers en bezoekers te 
bedanken voor hun geduld. De offi-

ciële ingebruikname werd na afloop 
bezegeld met een drankje bij ‘buur-
man’ Historische Tuin. Ondanks het 
ietwat kille weer was overigens toch 
nog een grote groep belangstellen-
den, waaronder burgemeester Pie-
ter Litjens, naar het Praamplein ge-
komen. De ‘klus’ is overigens nog 
niet helemaal geklaard. De Grundel-
weg, de toegangsweg van de Uiter-
weg naar het Praamplein, moet nog 
onder handen genomen worden. 
Voor de definitieve verharding gaan 
dezelfde gebakken klinkers als op 
het Praamplein gebruikt worden. De 

Grundelweg krijgt een rijweg met 
een breedte van zes meter met aan 
weerszijden een voetpad. Van half 
oktober tot half november gaan de 
sanering en fundering gelegd wor-
den, vervolgens wordt de definitieve 
verharding in januari aangebracht. 

Voor de werkzaamheden moet de 
Grundelweg afgesloten worden en 
daarom is besloten de werkzaam-
heden niet in de drukke maand de-
cember uit te voeren. 

Dorpsstraat en Barendsebrug
Er staan overigens de aankomende 
periode nog flink wat werkzaamhe-
den op stapel in het Dorp. Zo gaat 
de riolering onder de Dorpsstraat, 
vanaf de Barendsebrug tot de Ro-
zenstraat, vernieuwd worden en het 
pompgemaal hier wordt naar de an-
dere kant van de weg verplaatst. De 
werkzaamheden staan gepland tus-
sen februari en half april volgend 
jaar. Verder is de Barendsebrug ook 
aan een opknapbeurt toe. Gekeken 
wordt of dit onderhoud tegelijkertijd 
met de rioolwerkzaamheden in de 
Dorpsstraat kan plaatsvinden. 

Reconstructie Van Cleeffkade
Als de Dorpsstraat dan vernieuwd 
en weer open is voor verkeer, staat 
de reconstructie van de Van Cleeff-
kade, vanaf de N201 tot de Kerkwe-
tering, op het programma. De weg 
wordt deels ingericht als vijftig kilo-
meter weg en vanaf de bebouwing 
gaat een 30 km zone gecreëerd 
worden. De reconstructie staat in de 
planning van eind april tot de bouw-
vakantie. Tijdens alle werkzaamhe-
den zullen de omleidingen met bor-
den aangegeven worden.

Burgemeester start Weekblog
Aalsmeer - Sinds maandagavond 
is de burgemeester van Aalsmeer te 
volgen via een Weekblog dat weke-
lijks wordt ververst op de site www.
aalsmeer.nl In zijn eerste bijdra-
ge schrijft Pieter Litjens over de in 
zijn ogen soms wat al te privé-ach-
tige toon die bestuurders in het pu-
blieke domein aanslaan op internet. 
Litjens: “Ik heb ook nog een beetje 
moeite met het digi-exhibitionisme 
dat sommige bestuurders en politi-
ci tentoonspreiden.” De bijdrage op 

het Weekblog zal wekelijks op vrij-
dagochtend – met uitzondering van 
vakantieperiodes – worden ververst. 
Wie de homepage van de websi-
te opzoekt, vindt de bijdrage rechts 
onderin de pagina. Geïnteresseerde 
volgers kunnen ook eenvoudig een 
RSS-feed (een automatische mel-
ding van een nieuwe bijdrage aan 
het Weekblog) aanmaken om niets 
te hoeven missen van Litjens’ kijk 
op al het politiek-bestuurlijke in en 
rondom Aalsmeer. 

Mooiste tuin aan Aalsmeerderweg
Uitslag tuinenwedstrijd met 
prijzen Het Oosten bekend!
Aalsmeer - Met alle drukte rond 
de feestweek en andere festivitei-
ten achter de rug, is het nu tijd voor 
de uitslag van de tuinenwedstrijd 
die deze krant in de zomer organi-
seerde. Wekelijks kreeg de redactie 
de mooiste foto’s aangeleverd, soms 
hele reportages! Een keuze maken 
uit de drie meest bijzondere tuinen 
viel nog niet mee. Toch is het gelukt! 
De tuin die het meeste indruk maak-
te is die van de heer Ton Boerlage 
aan de Aalsmeerderweg 164. Een 
bordertuin met meer dan 200 ver-
schillende planten en rozen en tuin-
bezitter Boerlage mag daarvoor een 
mooie eerste prijs à 250 euro (waar-
debon) in ontvangst nemen, be-
schikbaar gesteld door Tuincentrum 

Het Oosten aan de Aalsmeerderweg. 
De tweede prijs, ook een aantrek-
kelijke 100 euro (waardebon) gaat 
naar de heer Piet Donicie, wonend 
aan het Pijlkruidhof 3 in Kudelstaart. 
Deze tuin in de jonge Rietlandenwijk 
viel op door enorm veel kleur. Tot 
slot de derde prijs, een leuk bedrag 
van 50 euro (waardebon), en die is 
voor mevrouw Leny van Alphen-Bol 
uit Kudelstaart. Haar ‘ark’tuin aan de 
Herenweg 34 is bijzonder samenge-
steld door groene planten gecom-
bineerd met paarse bloeiers. Alle 
waardebonnen zijn beschikbaar ge-
steld door tuincentrum Het Oosten 
uit Aalsmeer. De winnaars dienen 
zelf contact op te nemen met Het 
Oosten: 0297 324026.

Eerste prijs voor Ton Boerlage, Aalsmeerderweg 164.

Als tweede is geëindigd de tuin van de heer Donicie aan het Pijlkruidhof 3 te 
Kudelstaart.

De derde prijs gaat naar mevrouw Leny van Alphen-Bol wonend aan de He-
renweg 34.
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Kinderen en echtscheiding
Aalsmeer - Vita welzijn en ad-
vies start donderdag 7 oktober met 
een cursus ‘Omgaan met kinderen 
bij echtscheiding’. De cursus is be-
stemd voor ouders die in een echt-
scheiding zitten of dit nog niet zo 
lang geleden hebben doorgemaakt. 
Zowel vaders als moeders, verzor-
gende als niet verzorgende ouders, 
kunnen aan de cursus deelnemen. 
De cursus start om 19.30 uur, be-
staat uit totaal acht bijeenkomsten 

om de twee weken en wordt gege-
ven bij Vita welzijn en advies aan de 
Dr. Willem Dreesweg 2. Telefonisch 
opgeven kan via 020-5430430 of 
0297-562955. In de cursus wordt in-
formatie gegeven, er worden onder-
ling ervaringen uitgewisseld en aan 
de hand van de door de deelnemers 
ingebrachte situaties wordt geoe-
fend. Omgaan met kinderen en pra-
ten met de kinderen is daarin een 
belangrijk aspect.

GGD onderzoekt gezondheid 
en leefsituatie in de regio
Aalsmeer - Circa 7.000 inwoners 
van negentien jaar en ouder in de 
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 
Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn 
ontvangen in oktober een vragen-
lijst voor het onderzoek ‘Gezond-
heidsmonitor 2010’. Elke vier jaar 
onderzoekt de GGD de gezondheid 
van de inwoners van haar werk-
gebied. Deze keer is er apart aan-
dacht voor de gezondheidssituatie 
van 65 plussers. De resultaten uit dit 
onderzoek worden gebruikt als in-
put voor het gezondheidsbeleid en 
preventieve volksgezondheidsacti-
viteiten van de gemeenten. In vori-
ge enquêtes voor de gezondheids-
monitor lag de leeftijdsgrens op 74. 
Dit jaar is deze bovengrens losge-
laten om meer inzicht te krijgen in 
de gezondheidssituatie en –wensen 
van ouderen. Om deze reden is voor 
65 plussers een aparte enquête ont-
wikkeld. In de enquête voor oude-
ren is extra aandacht voor eventue-
le beperkingen, hulp die zij ontvan-
gen, valongevallen en bijvoorbeeld 
de bekendheid met het WMO-loket 
in de eigen gemeente. De vragenlijst 

die bewoners ontvangen gaat in op 
diverse aspecten van gezondheid. 
De lijst bevat niet alleen vragen over 
de aan- of afwezigheid van ziekte, 
maar ook over de levensstijl (onder 
andere bewegen, roken, alcoholge-
bruik), sociale contacten en welbe-
vinden, en de woonomgeving. Daar-
naast zijn er vragen over het gebruik 
van gezondheidsvoorzieningen. Er 
zijn twee verschillende vragenlijs-
ten; één voor inwoners van 19 jaar 
tot en met 64 jaar en één voor inwo-
ners van 65 jaar en ouder. 
De resultaten van het onderzoek 
worden vertrouwelijk verwerkt en 
gebruikt om het gezondheidsbeleid 
in de gemeenten Aalsmeer, Amstel-
veen, Diemen, Ouder-Amstel en Uit-
hoorn af te stemmen op de gezond-
heidssituatie en wensen van de in-
woners. 
Daarnaast zijn de resultaten ook 
van belang voor andere zorginstan-
ties, zoals de geestelijke gezond-
heidszorg en huisartsen. 
Naar verwachting zal de GGD Am-
sterdam in het najaar van 2011 de 
eerste resultaten bekendmaken.

INFORMATIEF
DOkTERs

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

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

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

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

bRANDwEER 
& pOlITIE

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

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN 
gEluIDshINDER 
schIphOl

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

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

hulpDIENsT
Vrijwillige Hulpdienst 
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen 
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreek-
uur elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel: 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur 
di., do., vr. 10.00-11.00 u., 
tel: 344094.

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

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

sinds 1888

Verschijnt donderdag

EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug, 
boVEnkErk, kuDElsTAArT, 
ouDE mEEr, rIjsEnhouT, 
rozEnburg, VrIEzEkoop

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

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

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

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

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDITIE 1
oplAAg 16.975

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

Vermist:
- Anjerlaan: Zwart/witte kater. Heeft een Felix kopje. 
- Ketelhuis: Grijs/wit jong katertje. Hij heeft een grijs vlekje naast 

zijn neus. Is niet gecastreerd, zijn naam is Buddha. 
- Aalsmeerderweg in Rijsenhout: Lapjespoes. Pukkie. Mist een klein 

stukje uit bovenlip. Is ongeveer 12 jaar oud.
- Mercuriusstraat: Twice, een zwart-wit katertje van 1 jaar. Hij heeft 

een rechteroog wit en linkeroog, neus en wang zijn zwart. 
- Ringvaartzijde: Lapjeskat met veel wit en op linkerflank een vier-

kant van zwarte vlekken. Is aanhankelijk en heet Betty. Is bijna 1 
jaar oud.

Gevonden:
- Jasmijnstraat: Zwartkleurig poesje met klein wit befje. 
- Tussen Stommeerkade en Ophelialaan: Wit/lichtbruine kat met 

donkergrijs.
- Primulastraat: Ongecastreerde witte kater, loopt daar al maanden
   rond. 
- Helling: Goudfazant.
- Van Heijningenstraat in Kudelstaart: Rood/witte kater.
- Aletta Jacobsstraat in Kudelstaart: Jong zwart-wit ongecastreerd 

katertje met wit puntje aan zijn staart. Het katje draagt bandje van 
dierenbescherming 

Goed tehuis gezocht:
- Lieve lapjespoes van 4 jaar. Kan niet bij andere katten. 
- Spot en Sproet, 2 hondenzusjes (Beagles) van 10 jaar. Goed ge-

zond en beide gesteriliseerd. Kunnen bij kinderen en andere hon-
den. 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishan-
deling en informatie over de hondenschool op 
ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren 
kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Vita op Poldermeesterplein
Aalsmeer - Alle bewoners en om-
wonenden van het Poldermeester-
plein zijn van harte welkom bij de 
activiteiten van Vita welzijn en ad-
vies in het Steunpunt aan het Pol-
dermeesterplein. Er zijn nog plaat-
sen vrij bij de gymnastiek van Mieke 
Regelink, elke woensdag om 10.45 
uur. Elke donderdag, in de even we-
ken, dus 7 en 21 oktober vindt onder 
leiding van Ansje Weima de Ron-
de Tafel plaats. Op dinsdag 5 ok-
tober staat vanaf 13.30 uur klaver-

jassen op het programma. Opgeven 
hiervoor kan bij mevrouw Luyben, 
tel. 344087. Op de dinsdagen 19 en 
26 oktober worden workshops Pa-
verpol gegeven onder leiding van 
Ageeth Nieuwendijk. Voor meer in-
formatie en opgave voor de gym-
nastiekochtend en/of de workshop 
Paverpol: Vita welzijn en advies, Els 
Hendrikse, tel. 06-57740321 of 0297-
344094. 
Het Steunpunt is gehuisvest in het 
Gezondheidscentrum.

Lapjespoes 
zoekt baas
Aalsmeer - Lieve lapjespoes van 4 
jaar zoekt een nieuwe baas. De poes 
kan helaas niet bij andere katten, is 
wel heel lief. Wie interesse heeft 
kan contact opnemen met de Die-
renbescherming Aalsmeer via 0297-
343618.

KERKDIENSTEN
Zondag 

3 oktober
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in Wellantcollege, Thijsse-
laan 18. Zondag 10u. dienst, vg. Rob 
Kool.

Alphakerk Amstelland. 
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst met Maarten 
van Eck. Speciaal progr. voor de kin-
deren.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Dienst om 10u. en 16.30u. 
(H.A.) met drs. J. Vogel, Eindhoven. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met Liesbet Geijlvoet, geboorte-
dankz. dienst. Afscheid Dietmar 
Claassen. Mmv Kerkkoor. Extra col-
lecte: broederschapsdagcollecte tbv 
oecumene. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Om 19u. dienst met br. H.B. Slagter, 
Wijk bij Duurstede. 

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P. 
Prins. Gemeentezondag mmv gele-
genheidskoor. .

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dhr. A.J. Fraanje, 
Drachten. Organist: H. van Noord. 
18.30u. dienst met dhr. A.J. Fraan-
je, Drachten. Zangdienst met Haar-
lemmermeers Mannenkoor. Orga-
nist: H. van Noord. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg. 
kand. J. van Rumpt, Alblasserdam. 
Organist: M. Noordam.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van 

Borsselenweg 116.
Zondag dienst om 10u. en 18.30u. 
met ds. van Vuuren 

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

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. ds. K. Muller. 16.30u. 
ds. P.A. van Veelen, Heemstede.

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 9u. Kloos-
terkapel, euch. viering met karme-
lieten. Zaterdag 17u. in Kloosterhof 
woordcomm. viering met N. Kuiper. 
Zondag om 10.30u. in Karmelkerk 
gezinsviering met L. Seeboldt. Mmv 
Mirakeltjes. Om 14.30u. in Karmel-
kerk Poolse dienst. 

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen dienst.
 
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen viering.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst, ds. J. van Veen. 
Tienerdienst. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. ds. A.A. v.d. Berge-
Geudeke, Wilnis. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag 10.30u. dienst. 100 jaar An-
toniusschool. Om 15u. Mariacon-
cert. Dames- en herenkoor.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 4 oktober. Oscar Lohuis. 
 
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. 

Collectanten gezocht voor 
collecte Alzheimer Nederland
Aalsmeer - Alzheimer Nederland 
zet zich al ruim 25 jaar in voor een 
betere kwaliteit van leven voor men-
sen met dementie en hun naaste 
omgeving. 
Met een paar uur van uw tijd kunt 
ú daar een belangrijke bijdrage aan 
leveren. Door u in te zetten als col-
lectant tijdens de collecteweek van 
8 tot en met 13 november. Er zijn 
nu al 235.000 mensen met demen-
tie. En dat aantal zal de komende 40 
jaar verdubbelen. Dat is zorgwek-
kend vooruitzicht. De ziekte heeft 
immers een enorme impact op zo-
wel de patiënten als op zijn/haar 
naaste omgeving. Dementie is nog 
niet te stoppen. Nóg niet. Want on-

derzoekers werken hard aan een 
oplossing om dementie onder con-
trole te krijgen. Daarom steunt Alz-
heimer Nederland wetenschappelijk 
onderzoek naar (de oorzaken van) 
dementie.
Maar Alzheimer Nederland staat 
ook nú klaar voor mensen met de-
mentie en hun naasten. Onder an-
dere door voorlichting, ondersteu-
ning en belangenbehartiging. Met 
52 regionale afdelingen en meer 
dan 180 Alzheimer Cafés heeft Alz-
heimer Nederland een landelijk be-
reik. Opgeven als collectant kan 
bij Martine Riske-Guijt, tel. 078-
6429290 of via www.alzheimer-ne-
derland.nl/collecte.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 6 ok-
tober houdt de SOW gemeente haar 
maandelijkse koffie-inloop in ge-
bouw De Spil aan de Spilstraat, zij-
straat Bilderdammerweg. De aan-
vang is 10.00 uur, de toegang is gra-
tis en de koffie en thee staan klaar. 
Er zijn mogelijkheden om een kaart-
je te schrijven voor zieke mensen of 
om een gesprek van mens tot mens 
te hebben. Iedereen is van harte 
welkom.

OVAK houdt 
fietsmiddag
Aalsmeer - Donderdag 7 oktober 
staat de maandelijkse fietsmiddag 
van de OVAK- pedaalridders weer 
op het programma. Het is de laatste 
middagtocht van dit jaar. De groep 
vertrekt vanaf 13.30 uur bij het par-
keerterrein van zwembad De Water-
lelie aan de Dreef.

Oud papier en 
Supportersclub
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 1 oktober haalt de Suppor-
ters Vereniging Kudelstaart weer 
het oude papier op. Wie graag wil 
dat het papier naar de Supporters 
vereniging, dient de container pas 
aan de weg zetten na 16.00 uur. 
Gaarne op die plaatsen waar ook de 
vuilcontainers verzameld dienen te 
worden. Met de opbrengst van het 
oude papier steunt de Supporters 
Vereniging Kudelstaart direct of in-
direct alle Kudelstaartse sportver-
enigingen.

Open huis in de Open Hofkerk
Aalsmeer - Elke dinsdagmorgen 
staan tijdens het open huis in het 
Baken aan de Sportlaan 86 koffie en 
thee voor bezoekers klaar. Het open 
huis bestaat al meer dan 25 jaar. 
Ook in de periode 2010/2011 is er 
weer gelegenheid om hier gebruik 
van te maken. Op dinsdag 5 okto-
ber is de opening van het wintersei-
zoen. Dit zal gebeuren door domi-
nee J. van Popering. Het open huis 
is van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur. 

Het doel is een plek te creëren waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten 
en spreken over de alledaagse din-
gen. Het verplicht tot niets. Ieder-
een, van welke kerk of religie dan 
ook, is van harte welkom. Wie niet 
op eigen gelegenheid kan komen, 
kan contact opnemen met Annie 
Vijfhuizen, tel. 322131, Annie Stoof, 
tel. 328326, Bertha van der Linden, 
tel. 326940 of Panc Eikelenboom, 
tel. 327915.

Snuffelen aan Amsterdam
Aalsmeer - Woensdagmiddag 23 
september hebben de heren Voor-
tallen en Weijsman een leuke pre-
sentatie over Amsterdam gehouden 
bij de OVAK. Met veel humor werd 
verteld over het Amsterdam uit het 
verleden en in het heden. Er is in de 
loop der eeuwen veel veranderd in 
deze mooie stad. De aanwezigen 

hebben genoten van deze gezellige 
en leuke presentatie.
De volgende OVAK-middag is dins-
dag 19 oktober. Dan komt notaris 
Matthijs van Gaalen uitleg geven 
over erfrecht. Ook deze bijeenkomst 
is in het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat en begint om 14.00 uur.

Concert Interkerkelijk Koor
Aalsmeer - Ter gelegenheid van 
haar tienjarig bestaan geeft het In-
terkerkelijk Koor Aalsmeer aan-
staande zaterdag 2 oktober een 
concert in de Open Hofkerk in de 
Ophelialaan. Het jubileumconcert 
begint om 20.00 uur en staat onder 
leiding van André Keessen. Naast 
het IKA zal het combo New Spirit 
optreden. De toegang is gratis, wel 
wordt aan het einde van de avond 
een collecte gehouden om de kos-
ten te kunnen dekken. Het concert 

is een goede gelegenheid om eens 
kennis te komen maken met het In-
terkerkelijk Koor. Iedereen, die van 
zingen houdt, is welkom. Met name 
de bassen zouden graag verster-
king krijgen. Het IKA repeteert iede-
re dinsdag vanaf 20.00 uur in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdom-
plaan 3. 
Voor meer informatie kan gebeld 
worden naar Els Dubbelman, tel. 
0297-521282 of Coby Kockelkorn, 
tel. 0297-321379.
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Op 10.10.2010 gaat het Wheel 
of Energy op het Jan Dellaert 
plein bij Schiphol Plaza van start. 
The Wheel of Energy is een 
initiatief van de Stichting 
Marathon365 met als belang-
rijke inspirator Richard Bottram, 
befaamd marathonloper. 
Bottram verloor zijn vriendin 
aan longkanker. Die dramatische 
gebeurtenis inspireerde hem 
om in 2006 een jaar lang elke 
dag een marathon te lopen 
onder het motto ‘Run against 
Cancer’. Het Wheel of Energy is 
daar een vervolg op, 365 dagen 
rennen voor een goed doel. 
De Stichting Marathon365 zet 
zich in voor een wereld waarin 
kanker niet langer een levens-
bedreiging zal vormen. “Ik hoop 
dat veel mensen hun energie 
willen geven voor ‘Wheel Of 
Energy365’ en op deze manier 

het goede doel steunen.”
Wil je ook in beweging komen 
voor de strijd tegen kanker? 
Dat kan! Meld je aan en doe 
mee aan de 365 dagen durende 
loopestafette in het Wheel Of 
Energy op Schiphol. Ieder uur is 

er plaats voor drie lopers. 
Pak de uitdaging en wordt 1 
van de ruim 25.000 lopers die 
geschiedenis gaan schrijven. 

Kijk voor meer informatie op 
www.wheelofenergy.org. 

Er zijn vele initiatieven op het 
gebied van duurzaamheid 
op Schiphol. Zo wordt de ca. 
12.000 ton afval per jaar op 
de luchthaven al sinds jaren 
gescheiden opgehaald en 
verwerkt. Sinds kort loopt er 
in de terminal ook een proef 
met het gescheiden inzamelen 

van etensresten, die dan weer 
worden gebruikt voor het 
maken van biogas. Een fi lmpje 
over deze afvalscheiding vind 
je op www.schipholtv.com. 

Schiphol TV besteedt elke 
week aandacht aan ‘Schiphol: 
een duurzame luchthaven’. 

De Airport Library is onderdeel 
van de geheel vernieuwde 
Holland Boulevard, achter de 
paspoortcontrole op Schiphol. 
Hier kunnen passagiers zien wat 
dat Nederland zoal te bieden 
heeft. Met de Holland Boule-
vard wil Schiphol miljoenen 
reizigers een plek geven om 
aangenaam te verblijven, 
nieuwe energie op te doen en 
te genieten van Nederlandse 
kunst, cultuur en literatuur. 

Een gastvrij Schiphol 
Om een ambiance te creëren 
waarbij alle passagiers zich 
thuis voelen, zijn op de Holland 

Boulevard zogenaamde 
‘huiskamers’ ontwikkeld. 
Plekken om te ontspannen 
en uit te rusten. Ook aan 
de allerkleinste passagiers is 
gedacht in de vorm van een 
Babycare Lounge. Voor jonge 
kinderen is er een Kids Forest, 
een speelwereld met boomhut-
ten, klimrekken en glijbanen. 

Kijk voor een impressie van 
de Holland Boulevard op www.
schiphol.nl/hollandboulevard 
of kijk voor een verslag van de 
opening door Hare Koninklijke 
Hoogheid prinses Laurentien op 
www.schipholTV.com

Met luid applaus en onder grote belangstelling van 
de media opende Hare Koninklijke Hoogheid prinses 

Laurentien onlangs de Airport Library op Schiphol. 
Het was een bijzonder moment: de opening van de 

eerste bibliotheek op een luchthaven. De prinses 
doneerde een paar speciaal door haar gesigneerde 

boeken aan de Airport Library.

Informatie over Schiphol
www.schiphol.nl
Schiphol Inlichtingen 0900-0141 

Informatie en klachten over vliegverkeer
Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas)
020-601 5555 / www.bezoekbas.nl 

Schiphol
ReportSeptember 2010

Hardlopers gezocht voor Wheel of Energy

Nazomertip: Schiphol op de fi ets

Holland Boulevard: Nederland op zijn best 

Verken Schiphol eens op de 
fi ets! Schiphol is aangesloten op 
het landelijke fi etsknooppunten 
netwerk. Stop onderweg bij de 
spotterplaats en het Panorama-
terras (in de terminal) voor een 
mooi uitzicht op de vliegtuigen. 
Op informatiepanelen langs de 
route en op het Panoramaterras 

is van alles te lezen over het 
banenstelsel, vracht, fl ora en 
fauna op de luchthaven en 
nog veel meer. 

Een fi etsroute uitstippelen langs 
de knooppunten kan via 
www.noord-holland.com/
fi etsen-in-noord-holland 

Duurzame luchthaven

•  Schiphol biedt Nederlandse kunstenaars op Schiphol een 
wereldse plek om te exposeren. Onder de noemer ‘Travelling 
Art’ zijn achter de paspoortcontrole momenteel bijvoorbeeld 
tassen te zien van de jonge Nederlandse ontwerpster Gonnie 
Janssen en keramisch werk van Moritz Ebinger. Bekijk ook 
het fi lmpje op www.schipholtv.com. 

•  Binnenkort op vliegvakantie? Maak dan gebruik van de 
SchipholGids, een handige extra service van Schiphol.nl. 
De SchipholGids, die je vindt bij de vertrektijden van je 
vlucht, staat boordevol informatie. Zo kun je bijvoorbeeld 
kijken hoe je het snelst op Schiphol kan komen en welke 
winkels je niet mag missen. Op een online plattegrondje 
plan je de route naar de gate. Met een paar klikken stel 
je je persoonlijke reisgids samen. Print hem uit en je 
bent klaar voor vertrek!

Highlights
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Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
- Einthovenhof 17, het vergroten van de woning;
- Kudelstaartseweg 45, het wijzigen van een gevel;
- Kudelstaartseweg 104, het vergroten van de woning;
- Uiterweg 260 ws2, het bouwen van een botenhuis.
Bouwvergunning 1e fase:
- Pontweg 3B, het bouwen van een woning (1e fase).

MonuMentenvergunning

Het college van Burgemeester en wethouders heeft in haar verga-
dering van 17 augustus 2010 besloten een monumentenvergunning 
af te geven voor het aanbrengen van verlichting aan de Watertoren, 
gelegen aan de Kudelstaartseweg 16 in Aalsmeer. 

verleende bouwvergunningen Met toepassing 
van een ontheffing

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

- Perronzijde 11, het gedeeltelijk vergroten van een woning;
Bouwvergunning 1e fase:
- Dorpsstraat 15, het oprichten van een technische ruimte;
Verzenddatum bouwvergunningen: 30 september 2010.

aanpassen verordeningen t.b.v. invoering 
van de wabo per 1 oktober 2010

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de 
gemeenteraad op 23 september 2010 besloten heeft de volgende ver-
ordening aan te passen:
- Bouwverordening 2007
- Bomenverdening 2000
- Algemene Plaatselijke Verordening 2010

De Wet algemene bepalingen omgevingsrechts (Wabo) treedt per 1 
oktober 2010 in werking. De gemeentelijke verordeningen moeten 
zodanig worden aangepast dat deze aansluiten op de Wabo. Dit 
is ook nodig, omdat de Wabo hogere regelgeving is en decentrale 
regelgeving hierop moet worden aangepast. In de genoemde ver-
ordeningen zijn toestemmingstelsels opgenomen die in de omge-
vingsvergunning integreren. Ook zullen bepalingen die in de huidige 
verordening hetzelfde object en motief hebben, na de inwerking-
treding van de Wabo van rechtswege vervallen. Dit gaat o.a. over 
de indieningsvereisten, het aanvraagformulier, de beslistermijnen en 
de voorbereidingsprocedure. Ook enkele begripsbepalingen dienen te 
worden gedefinieerd. Wij willen benadrukken dat er inhoudelijk niets 
verandert aan de verordeningen. De vergunningplicht blijft bestaan, 
maar valt procedureel onder de Wabo. Inhoudelijke beleidsafspraken 
en weigeringsgronden die in de verordeningen zijn vastgelegd blijven 
onverkort van toepassing.

besteMMingsplannen
Rectificatie: deze onderstaande publicatie heeft abusievelijk 
een week te vroeg in de Nieuwe Meerbode van 
23 september 2010 gestaan. 

vastgestelde partiële herziening uitwerking 
‘oosteinderweg e.o. 2005 – uitwerking 
dorpshaven – gebouw f/g’ 

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

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

Doelstelling
De ontwerp partiële herziening uitwerkingsplan ‘Oosteinderweg e.o. 
2005 – uitwerking Dorpshaven – Gebouw F/G’ heeft betrekking op 
het klein gedeelte van het project Dorpshaven. Het doel van het 
project is te komen tot de realisatie van woningbouw. Het geldende 
bestemmingsplan ‘Oosteinderweg e.o. 2005’ kent voor het gebied een 
uitwerkingsplicht met een bouwverbod, waar na uitwerking binnen 
de uitwerkingsregels woningbouw is toegestaan. Op 21 februari 2010 
heeft het college van Burgemeester en wethouders het uitwerkings-
plan ‘Oosteinderweg e.o. 2005 – uitwerking Dorpshaven’ vastgesteld. 
De partiële herziening uitwerkingsplan past binnen de uitwerkings-
regels. Deze herziening geeft de bouw- en gebruiksvoorschriften voor 
de bouw van begane grond verdieping van appartementengebouw 
F/G. Op de begane grond zijn parkeerplaatsen en bergingen ten be-
hoeve van de appartementen voorzien en kraagt een aantal meters 
uit ten opzichte van het bouwvlak zoals dit aanvankelijk in het uit-
werkingsplan mogelijk is gemaakt.

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

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
30 september 2010

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 het bewo-
ners aanspreekpunt Schiphol (BAS). 
BAS is bereikbaar op alle dagen van 
9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of 
via info@mailbas.nl of website www.
bezoekbas.nl

serviCepunt beheer en 
uitvoering provinCie 
noord holland
Voor al uw klachten over provinciale 
wegen en bruggen: 0800-0200 600 of 
mail naar infobu@noord-holland.nl.
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aanvragen identiteitskaart voor kinderen 
t/M 13 Jaar:

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

geMeentegids 2011

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

verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer maken be-
kend dat zij op 28 september 2010 besloten hebben op grond van 
artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, om een ver-
keersbord met het verkeersteken C7 ‘Verboden voor vrachtauto’s’ met 
een onderbord ‘Uitgezonderd vrachtauto’s tot 12 meter’ te plaatsen 
op de Uiterweg, ter hoogte van de T-kruising Uiterweg – Grundelweg. 
Met het plaatsen van het verkeersbord met het verkeersteken C7 en 
het onderbord ‘Uitgezonderd vrachtauto’s tot 12 meter’ wordt een 
inrijverbod ingesteld voor vrachtverkeer langer dan 12 meter op de 
Uiterweg vanaf de T-kruising Uiterweg - Grundelweg. 

De bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer (BABW) en is terug te vinden onder regis-
tratienummer 2010 / 8089 – M&R. Dit besluit ligt gedurende een 
periode van zes weken ter inzage bij de Afdeling Publiekszaken van 
de Gemeente Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De be-
langhebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na publicatie 
van dit besluit een gemotiveerd bezwaar indienen bij: Burgemeester 
en wethouders van de Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer.

definitieve besChikkingen

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken 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 bestuursorgaan. 
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de moge-
lijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070 AW Amster-
dam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een 
verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend: De bomen 
mogen twee weken na publicatie gekapt worden, het is derhalve 
raadzaam om binnen twee weken bezwaar te maken.
- achterzijde van Aalsmeerderweg 336: alle bomen, diverse 

soorten, en de solitaire bomen, zijnde: 1 esdoorn, 2 ceders, 3 
beuken, 3 iepen, 1 cypres en 1 amberboom.

Datum verzending vergunning: 1 oktober 2010

Ventvergunning
Op grond van artikel 5:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening 
is de vergunning verleend aan de Stichting Tsjernobyl Kinderen Aals-
meer voor het houden van een speculaaspoppenactie op 8 t/m 13 
november 2010.
Datum verzending vergunning 24 september 2010

Standplaatsvergunning
Op grond van artikel 5:18 van de APV is vergunning verleend aan de 
Stichting Kinderen Kankervrij voor het innemen van een standplaats 
op 13 oktober 2010 op het Raadhuisplein voor de verkoop van boe-
ketten bloemen t.b.v. KIKa.
Datum verzending vergunning 23 september 2010

woningwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan tussen 9.00-
11.30 uur worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, 
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:
- Kamerlingh Onnesweg 124, het plaatsen van een schuur;
- Lisdoddestraat 13, het plaatsen van een dakkapel;
- Mendelstraat 47, het plaatsen van een dakkapel.
Bouwaanvraag 2e fase:
- Pontweg 3B, het bouwen van een woning.

Verleende bouwvergunningen

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

ontheffingen ingevolge de wet ruiMteliJke ordening

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

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij 
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet 
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing van 
het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor:
- Kerkweg 36, het plaatsen van een dakkapel en aanbouw;
- Lakenblekerstraat 51, het plaatsen van een tussenwand en 

wijziging van gebruik t.b.v. een autobedrijf;
- Oosteinderweg 290, het vergroten van de woning en het 

plaatsen van een carport.

bouwverordening

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
6 weken na de dag van verzending tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage 
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een belang-
hebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, 
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de 
volgende sloopvergunningen te verlenen:
- Hadleystraat 62, het slopen van een schuur;
- Spoorlaan 5A, het slopen van het Rode Kruisgebouw.
Deze besluiten worden op 30 september 2010 verzonden. 
 

publiCatie Melding artikel 8.40 wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken be-
kend dat zij van de volgende inrichting een melding ingevolge art. 
8.40 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrich-
tingen die onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waar-
door de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer niet van 
toepassing is. In de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de 
algemene regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : RVS Hans Enthoven 
Adres : Uiterweg 363
Plaats : 1431 AK Aalsmeer
Datum  : 22-09-2010

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het in-
brengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen de inge-
diende melding. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de 
afdeling Vergunningen en Handhaving.

ter inzage biJ de afdeling dienstverlening, week 39

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

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

Legmeerdijk;
t/m 12 okt  Kapvergunning Clematisstraat 15, 1 laburmum 

watereri Vossii en 1x abies nordmanniana; Hornweg 
t.o. huisnr 322, 1 esdoorn, Johan Frisostraat 2, 2x 
sorbus intermedia, Perronzijde 14, 1 thuja plicata; 
Uiterweg 93, 1 esdoorn; Hornweg 175 2x den; 
Kerkweg 21, 1 den; 

t/m 26 okt Verkeersbesluit Mozartlaan;
t/m 27 okt Kapvergunning: Violenweg 24, 1 ceder; 
 Wilgenlaan 19, 1 berk en 1 kastanje;
t/m 27 okt Kapvergunning: Constantijnstraat 17, 1 cederden;
t/m 29 okt Kapvergunning: A.H. Blaauwstraat 7, 1 sorbus, 1 

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

t/m 2 nov Kapvergunning: Geerland 8, 2x pinus, 1x cedrus, 
 2x berk, 1x conifeer;
t/m 4 nov Kapvergunning: Oosteinderweg 102, 
 1 acer platanoides en 1 prunes;
t/m 10 nov Verkeersbesluit: het plaatsen van een verkeersbord 

met verkeerstekenC7 en onderbord,  
Uiterweg vanaf de T-kruising Uiterweg-Grundelweg;

t/m 13 nov Kapvergunning: achterzijde van Aalsmeerderweg 336, 
alle bomen, diverse soorten, en de solitaire bomen, 
zijnde: 1 esdoorn, 2 ceders, 3 beuken, 3 iepen, 

 1 cypres en 1 amberboom;
t/m 2 dec Drank en Horecawet: Hoogvliet BV, Aalsmeerderweg 

207;
t/m 4 dec Ventvergunning: Stichting Tjernobylkinderen 

Aalsmeer, voor het houden van een    
speculaaspoppenactie;

t/m 5 dec Standplaatsvergunning: de Stichting Kinderen 
Kankervrij, op 13 okt. 2010; Raadhuisplein voor de 
verkoop van boeketten t.b.v. KIKa.

ter inzage biJ de afdeling dienstverlening, balie 6

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

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

bouwen van een berging. 

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

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

inzagetermijn tot vrijdag 12 november 2010
- Kerkweg 36, het plaatsen van een dakkapel en aanbouw;
- Lakenblekerstraat 51, het plaatsen van een tussenwand en 

wijziging van gebruik t.b.v. een autobedrijf;
- Oosteinderweg 290, het vergroten van de woning en het 

plaatsen van een carport.
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AGENDA
Muziek/Toneel
Donderdag 30 september:
* Optreden zangeres Ans Tuin en 
sjoelcompetitie vanaf 20u. in de 
Praam, Zijdstraat.
* Blitzz piano’s met entertainers uit 
Scheveningen. Marktstraat v/a 20u.
30 september-3 oktober:
* Toneelgroep Tobo brengt klucht 
‘Goeie buren’ in Noorddamcentrum, 
Bovenkerk. Alle avonden v/a 20.15u.
Vrijdag 1 oktober:
* Tango revisited met trio Picaresque 
in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
* Party dj-duo vieren feest in Blitzz, 
Marktstraat vanaf 21u.
* Singstar competitie in De Binding, 
Zijdstraat vanaf 20u.
* Dj Henk in de Praam, Zijdstraat.
Zaterdag 2 oktober:
* Jubileumconcert Interkerkelijk 
koor Aalsmeer in Open Hofkerk, 
Ophelialaan. Aanvang: 20u.
* Ierse Folk van Harmony Glen in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
* Band Memphis live in Dorpshuis 
Kudelstaart. Aanvang feest 20.30u.
* Oktoberbierfestijn met volksmu-
ziek in de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
Zondag 3 oktober:
* Concert zangkoor Cum Ecclesia in 
St. Jankerk Kudelstaart v/a 15u.
* Blood, Sweat & Kiers live in Blitzz, 
Marktstraat vanaf 16u.
Woensdag 6 oktober:
* Hip hop, r&b en reggae me zan-
gers Maikal en Gregory Pataca van 
band Postmen in Blitzz, Marktstraat 
vanaf 21u.
Donderdag 7 oktober:
* Zangeres Sasja Brouwers live in de 
Praam, Zijdstraaat vanaf 21u.
Zaterdag 9 oktober:
* Nacht van Aalsmeer met optreden 
zanger Jan Leliveld in de Praam, 
Zijdstraat, 22-5u.
* Muziektheater Project Force met 
‘Una Giornata Particolare’ in Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21u.

Exposities
Tot en met 17 oktober:
* Expositie ‘40 Jaar beelden van 
Miep Maarse’ in Het Oude Raad-
huis, Dorpsstraat. Open: donderdag 
tot en met zondag 14-17u. 
Op Kinderkunstzolder kinderteke-
ningen van nijlpaarden.
Oktober:
* Expositie ‘Aalsmeer op de kaart’ in 
Historisch Centrum in Historische 
Tuin, ingang Praamplein.
Zaterdag 2 oktober:
* Luchtoorlog en Verzetsmuse-
um Crash in fort Aalsmeer open. 
Aalsmeerderdijk 460. Zaterdag 
open 11 tot 16u. 

2 en 3 oktober:
* Historische tuin open, ingang 
Praamplein. Zaterdag en zondag 
van 13.30 tot 16.30u.
* Huiskamermuseum met Mokum 
Collectie open. Van Cleeffkade 12a. 
Zaterdag en zondag 12-17u.
Tot eind oktober:
* Zeefdrukken van Tineke van Dijk 
bij Carla de Klerk, Zijdstraat.
Tot en met 14 november:
* Glaskunst van Katrin Maurer in 
galerie Sous Terre, Kudelstaartse-
weg, tegenover watertoren. Open 
zaterdag en zondag 13-17u. 

Diversen
Donderdag 30 september:
* Speelavond buurtver. Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Vrijdag 1 oktober:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Klaverjasavond Supporters Vereni-
ging Kudelstaart in Dorpshuis, 20u.
Zaterdag 2 oktober:
* Kinderkledingbeurs in De Reede, 
Rijsenhout. Verkoop 12.30-14u.
Zondag 3 oktober:
* Oertijd op kinderboerderij Boeren-
vreugd, Hornmeer, 12-17u.
* Start beachvolleybalseizoen in The 
Beach, Oosteinderweg 247a v/a 10u.
Maandag 4 oktober:
* Jaarvergadering en veiling Postze-
gelvereniging in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 20u.
* Thema-avond ‘Speelfilm maken’ 
bij Film- en Videoclub in ‘t Anker, 
Oosteinderweg 273a vanaf 20u.
Dinsdag 5 oktober:
* Koffie-ochtend in ‘t Baken, Sport-
laan van 10 tot 11.30u.
* Fietstocht ANBO en PCOB. Ver-
trek 13.30u. bij Parochiehuis, Ger-
berastraat. 
* Rommelmarkt in Dorpshuis Ku-
delstaart. Aanvang: 19u.
Woensdag 6 oktober:
* Oost-Inn in De Mikado, Cath. 
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
* Koffie in de Spil, Spilstraat, Ku-
delstaart vanaf 10u.
* Dungan Tournament C1000 in 
gymzaal Thijsselaan, 14-16u.
* Breek in de week in de Praam, 
Zijdstraat met spijkerslaan, darten, 
pokeren, dobbelen en kaarten.
Donderdag 7 oktober:
* Sjoelavond in Het Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 20u.

Vergaderingen
Donderdag 7 oktober:
* Beraad en Raad in raadzaal, ge-
meentehuis vanaf 20u.
* Vergadering wijkraad Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan, 19.30u.

Zaterdag swingende feestavond
‘Mephis’ live in Dorpshuis
Kudelstaart - In navolging op de 
successen van vorig jaar staat aan-
staande zaterdag 2 oktober op-
nieuw een geweldige avond ge-
pland in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Deze avond zal de le-
gendarische band Memphis optre-
den. Memphis is begin jaren zeven-
tig ontstaan als een coverband van 
de Rolling Stones. De formule van 
de huidige Memphis is simpel; mu-
ziek uit de jaren zestig en zeventig 
aangevuld met hedendaagse mu-
ziek die gerelateerd is aan die peri-
ode. Hierdoor ontstaat een mix van 
Beatles, REM, U2, Rolling Stones, 
Queen en Robbie Williams. Veel Ku-
delstaarters gingen recentelijk al uit 
hun dak bij de muziek van Memphis 
tijdens zeer geslaagde feesten van 
TVK en de Antoniusschool en we-

ten dat de band garant staat voor 
een topavond met top(pop)muziek. 
Ook dj Kees Markman is van de par-
tij! De dj die geen nadere introduc-
tie behoeft en met zijn uitgebreide 
platenkoffer en ongeëvenaarde en-
thousiasme alles in huis heeft om 
de afgelopen decennia muzikaal te 
laten herleven. De combinatie van 
deze geroutineerde dj en de band 
Memphis is er een eentje van gro-
te klasse die ongetwijfeld veel pu-
bliek naar Kudelstaart gaat trekken. 

Wil je erbij zijn? Kaarten à 10 eu-
ro zijn verkrijgbaar bij de AH in Ku-
delstaart, het Dorpshuis aan de Ku-
delstaartseweg en bij Renault Nieu-
wendijk aan de Zwarteweg. Aan de 
deur kost een kaartje 12,50 euro. 
Het feest begint om 20.30 uur. 

Volgend jaar 40 jarig jubileum
Sponsors gezocht voor 
Bingo-avond Binding
Aalsmeer - De Binding bestaat vol-
gend jaar veertig jaar. In het jubi-
leumjaar worden allerlei activitei-
ten georganiseerd om dit feeste-
lijk te vieren. Zo staat een filmavond 
op het programma, wordt een play-
backshow gehouden en natuurlijk 
wordt een spetterend jubileumfeest 
georganiseerd. Omdat feestjes altijd 
leuk zijn, maar ook geld kosten wil 
De Binding geld inzamelen. Op za-
terdag 9 oktober wordt een grootse, 
gezellige en muzikale bingo-avond 
in Jordaanse stijl gehouden. De Bin-
ding wordt gezellig aangekleed, er 

worden oer-Hollandse hapjes en 
drankjes geserveerd en natuurlijk 
wordt er bingo gespeeld om mooie 
prijzen. Bedrijven die een prijs voor 
deze bingo beschikbaar willen stel-
len, kunnen hun bijdrage per mail 
opgeven aan lenneke@debinding.nl 
of bellen naar 0297-326326. Wie een 
geldbedrag wil storten, zodat De 
Binding zelf prijzen kan kopen, kan 
dit doen op 3801.19.722 ten name 
van stichting Vrienden van de Bin-
ding. Indien er geld overblijft, wordt 
dit benut voor andere activiteiten in 
het jubileumjaar.

Vrijdag dj’s en zondag live muziek
Crazy D. Team en Blood, 
Sweat & Kiers in Blitzz
Aalsmeer - De twee mafste en 
meest gestoorde DJ’s van Neder-
land gaan de discotheken, feestza-
len en feesttenten onveilig maken 
met hun nieuwe show. Aanstaande 
vrijdag 1 oktober komt het Crazy D. 
Team naar Aalsmeer en wel in Blitzz 
in de Marktstraat. Het belooft een 
super spektakel te worden op het 
podium met veel give-aways, veel 
interactie en natuurlijk 2 DJ’s die het 
publiek letterlijk op de kop krijgen.
Nu er besloten is om in een nieuwe 
samenstelling onder de naam Cra-
zy D. Team verder te gaan, wordt het 
alleen nog maar gekker. Ze zwepen 
het publiek op, vanaf het podium, in 
de zaal, op de wc. Het maakt alle-
maal niet uit, als de microfoon maar 
mee kan. Tevens wordt het publiek 
getrakteerd op echte zangkunsten 
van deze twee helden! Gillende mei-
den, bloemen (met bloempotten) en 
een groot superfeest zijn het gevolg. 
De allerleukste, nietszeggende din-

gen gebeuren op het podium. Di-
verse artiesten worden geïmiteerd 
en er is een heuse luchtgitaarspeel 
wedstrijd! Mis het niet aanstaande 
vrijdag in Blitzz. 

Blues, soul, rock and roll
Aanstaande zondag 3 oktober komt 
de band Blood, Sweat & Kiers optre-
den in Blitzz. Met de bekende, blon-
de saxofoonspeler Wouter Kiers, de 
virtuoze gitarist en zanger Chris Cle-
mens, de strakke bassist Ab Han-
sen en de onvermoeibare drummer 
Maarten Kruijswijk. Een muzikale 
snelkookpan met veel rock and roll, 
jazz, blues, soul en rythm and blues. 
Gegarandeerd een middagje swin-
gen. Aanvang: 16.00 uur. 
Ook het bezoeken waard: Iedere 
woensdagavond optreden van de 
zanger van Postmen, Maikal X, met 
band en donderdag pianoshow met 
entertainers uit Scheveningen. Alle 
activiteiten zijn gratis te bezoeken.

Vrijdag en zaterdag in Bacchus
Tango met trio Picaresque 
en Harmony Glen live
Aalsmeer - Vrijdag 1 oktober treedt 
in cultureel café Bacchus het Trio 
Picaresque op. Het trio bestaat uit 
drie muzikanten, Judith Glasbeek op 
fluit, Goos Kaaijk op drums en Lisa 
Kaaijk op de piano, Wat hen bindt 
is de liefde voor de tango. Verschil-
lende muziekstijlen komen bijeen: 
klassieke muziek, tango en jazz. Het 
trio speelt vooral muziek van As-
tor Piazzolla, ongetwijfeld de be-
kendste Zuid-Amerikaanse compo-
nist in Nederland. Piazolla staat be-
kend als de vernieuwer van de tan-
go. De Tango Nuevo betreft een an-
dere benaderingswijze van de Ar-
gentijnse tangomuziek, die in de ja-
ren 1950 van de 2twintigste eeuw 
werd geïntroduceerd. Deze muziek 
bevat meer complexiteit en afwij-
kende vorm in compositie, arrange-
ment, orkestratie, dan de oude tan-
go. Mede door Piazzolla’s eigen ho-
ge muzikale niveau is er meer ruim-
te voor virtuositeit van de solisten. 
Sterk wisselende tempi binnen één 
stuk muziek staan tegenover een 
constant tempo in klassieke dans-
bare tango’s. Laat je meeslepen met 
de geweldige ontroerende, emotio-
nele en wilde klanken van Trio Pica-
resque. Neem ook je dansschoenen 
mee, want er is gelegenheid om zelf 
de tango te dansen. Aanvang: 21.30 
uur, zaal open vanaf 21.00 uur. En-
tree: Uw gift. 

Iers-Keltische folk
En zaterdag 2 oktober gaat in Bac-
chus eigentijdse Ierse muziek klin-

ken van Harmony Glen. Harmo-
ny Glen is een powerfolk band uit 
Nederland. Sjoerd, Nienke, Domini-
que, Vincent en Job zijn stuk voor 
stuk meesters op hun instrumen-
ten, ze verbazen en betoveren sinds 
2005 in hun publiek met hun unie-
ke, eigenzinnige stijl en virtuositeit. 
De muziek van Harmony Glen is ge-
baseerd op Iers-Keltische folk, maar 
regelmatig komen er klanken voor-
bij waaien vanuit de hele wereld. 
De drie cd’s die ze gemaakt heb-
ben ontvingen wereldwijd lovende 
recensies en maakten hen in korte 
tijd een welkome gast op festivals in 
heel Europa. Hoge muzikale kwali-
teit en een sprankelende, enerve-
rende stage performance maken 
een optreden van Harmony Glen 
een magische ervaring die ieder-
een bij zal blijven. Aanvang: 21.30 
uur, zaal open vanaf 21.00 uur. En-
tree: Uw gift. 

Theater, film en wijnproeverij
Verder te zien, te horen en te be-
leven deze maand in cultureel ca-
fé Bacchus: Vrijdag 8 oktober: Bar-
Rage, pubquiz, zaterdag 9 oktober: 
Theater - Una Giornata Particola-
re, zaterdag 16 november: Jazz met 
violist Tim Kliphuis met zijn Gypsy 
Jazz trio, vrijdag 22 oktober: Litera-
tuur Junior, voorlezen met kinder-
disco na, zaterdag 23 oktober: Film, 
vrijdag 29 oktober: Kindermatineeen 
zaterdag 30 oktober: Wijnproeve-
rij. Meer informatie op de website: 
www.cultureelcafebacchus.nl

Talk of the Town nu met 
gastheer Pierre Tuning
Aalsmeer - Talk of the Town komt 
ook dit seizoen weer terug. De talk-
show gaat voor het eerst gehouden 
worden op zondag 31 oktober in De 
Oude Veiling in de Marktstraat en 
gastheer dit seizoen is Pierre Tuning. 
Hij vervangt Theodore van Houten, 
die wegens drukke werkzaamheden 
geen kans meer ziet om de show te 
leiden. 
De eerste gasten zijn drs. Jan H. 
Vinkenoog, auteur van het baan-
brekende boek Aalsmeer, gewon-
nen uit veen, bedreigd door het wa-
ter en Wim Roodenburg, die be-

trokken is bij het vastleggen van 
het fotoarchief van de gemeente 
Aalsmeer. Een nieuwigheid: Pierre 
gaat ze gelijktijdig interviewen. En 
nog een nieuwigheid: Na de pau-
ze krijgt het publiek de gelegenheid 
om vragen te stellen. Pierre Tuning 
(67) was ruim vijfentwintig jaar re-
dacteur bij het NOS Journaal (tv) en 
in de periode van 1970 tot 1976 en 
van 2002 tot 2010 gemeenteraads-
lid, eerst voor D66 en later voor 
PACT Aalsmeer. Talk of the Town 
gaat weer in de middag plaatsvin-
den. 

Expositie Kris en Kirsten 
in dorpshuis Kudelstaart
Kudelstaart - Tot en met 1 novem-
ber zijn in het Dorpshuis Kudelstaart 
foto’s van Kris Zwolle en tekenin-
gen van Kirsten Beintema te be-
wonderen. Thema van de expositie 
is ‘Kleur, liefde, kracht en stekelig-
heden’.
Kris heeft zijn oude fotografie-hob-
by weer opgepakt en richt zich voor-
namelijk op natuurfotografie en de-
tail . Hiervoor maakt hij gebruik van 
een Olympus E450 digitale spiegel-
reflexcamara met diverse objectie-
ven. Kirsten tekent met Faber Cas-
tell kleurpotloden (polychromos) en 
pastelkrijt, daarnaast werkt ze veel 
met encaustic wax. Haar tekeningen 
bevatten veel natuur-elementen. Ter 
gelegenheid van hun 25 jarig huwe-
lijk in oktober leek het een leuk idee 
de werken te combineren en samen 

te exposeren. De expositie kan be-
keken worden tijdens de openings-
tijden van het Dorpshuis.

Volgende week: Nacht van Aalsmeer

Oktober bierfestijn met 
volksmuziek in de Praam
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 2 
oktober wordt in danscafé de Praam 
in de Zijdstraat een gezellig oktober 
bierfestijn georganiseerd met gezel-
lige volksmuziek en natuurlijk wordt 
het bier geschonken uit de bekende 
bierpullen uit Duitsland. Onder an-
dere wordt trekt het bierfeest in ok-
tober in München altijd veel publiek, 
ook uit Nederland. In de Praam zal 
het bierfeest uiteraard kleiner van 
opzet zijn, maar dat het feesten met 
een hoofdletter wordt, mag duidelijk 
zijn. De pulletjes bier worden overi-
gens 35 cent onder de normale prijs 
verkocht. De aanvang is 22.00 uur. 
Woensdag 6 oktober presenteert de 
Praam weer de breek van de week 
met spijkerslaan en onder andere 
bierpulheffen. 

Donderdag 7 oktober komt de be-
kende zangeres Sasja Brouwers op-
treden in het café in de Zijdstraat 
vanaf 21.00 uur. De toegang is gra-
tis. Op zaterdag 9 oktober staat de 
Nacht van Aalsmeer weer op het 
programma. De Aalsmeerse zan-

ger Jan Leliveld komt optreden en 
het feest is van 22.00 tot 05.00 uur. 
Kaarten kosten 5 euro per stuk en 
zijn vanaf heden bij de bar te koop. 
Voor dansbare muziek en lekkere 
meezingers draagt dj Martijn zorg. 

Expositie en workshop in 
de Historische Tuin
Aalsmeer - Kunstenares Nanda 
van Alebeek exposeert aanstaan-
de zaterdag 2 oktober in de Histo-
rische Tuin en geeft daar ook een 
inspirerende workshop. Nanda van 
Alebeek werkt met cellenbeton. Met 
zaag en schuurpapier gaat zij de 
cellenbetonblokken te lijf. Na een le-
ven van artistieke hoogte, maar ook 
dieptepunten heeft Nanda van Ale-
beek nog een grote wens: haar in-
zichten en vaardigheden overbren-
gen aan ieder die het horen en le-
ren wil. De workshop is van 9.30 tot 

16.00 uur. In de workshops komen 
aspecten aan bod als gereedschap-
pen, technieken, afwerking en ver-
dere bewerkbaarheid van het mate-
riaal, zoals bijvoorbeeld beschilde-
ren. De deelnemers aan de work-
shop gaan aan het einde van dag 
naar huis met een eigen vervaar-
digd kunstwerk. Degenen die meer 
informatie willen of willen inschrij-
ven voor de workshop kunnen mai-
len met Nanda van Alebeek: info@
nanda-art.nl of bellen naar 0418-
515959.

Kasten opruimen en uitzoeken:
Baby- en kinderkleding-
beurs in het Dorpshuis
Kudelstaart - Op zaterdag 9 okto-
ber wordt weer een baby- en kleu-
terkledingbeurs gehouden in het 
Dorpshuis. Hier betreft het baby- 
en kleuterkleding vanaf maat 56 tot 
en met maat 134, speelgoed en ba-
by gebruiksartikelen, alsmede posi-
tiekleding. Voor de beurs geldt dat 
de kleding schoon, héél en niet ou-
derwets dient te zijn. De inbreng is 
maximaal 20 stuks kleding en maxi-
maal 15 stuks speelgoed. Om teleur-

stelling te voorkomen is het noodza-
kelijk, dat de inbrengers een num-
mer aanvragen bij één van de da-
mes van de organisatie. Voor de in- 
en verkoop geldt een 10% regeling. 
Inbrengen kan in de ochtend van 
8.30 tot 9.00 uur, verkoop vindt van 
12.00 tot 14.30 uur plaats en het uit-
betalen staat gepland tussen 17.00 
en 17.30 uur. Voor informatie en het 
opvragen van een nummer: 323072, 
360942 of 329337.

STAGE
MUSIC SHOP

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

klASSIEkE GITAAr
‘vAlEnCIA’ E 59,-

3/4 E 55,-

EffECTPEdAAl
‘dAnElECTrO'
fAb: E 23,05

MICrOfOOn
In blIk ‘rØdE'

E 129,-

TAMbOErIjn
dIvErSE klEUrEn

E 10,-
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recensie
Leuk en prachtig cabaret van 
Marieke en Jennifer in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdagavond 25 
september twee spannende thea-
termensen in Bacchus gezien. Wat 
heeft dat kleine podium toch een 
fantastische sfeer en ongedwon-
genheid! KCA had weer een goe-
de neus in de keuze van de caba-
retières, die allebei in de finale ston-
den van Cameretten Festival 2009 
in het Rotterdamse Luxor Thea-
ter. Voor de pauze kon kennis ge-
maakt worden met Marieke Visser, 
door de festivaljury ‘leuk raar’ ge-
noemd. Zij sjouwde maar liefst twee 
kratten bier het podium op, wat een 
hele toer leek voor haar fragiele fi-
guurtje en bovendien onnodig, wat 
bij Bacchus is altijd tapbier te krij-
gen! Maar Marieke maakte er een 
hele act van, met het stoer openen 
van de flesjes en het gestrekt liggen 
op de kratten. De rode draad in haar 
optreden was: vrienden in je tuin, 
als je die tenminste hebt in Amster-
dam. “Ik woon sinds drie maanden 
samen, hoe dat is? Geen idee, wij 
hebben altijd bezoek.” Subtiel stun-
telig, veel mimiek, mooi in lichaams-
taal en een heerlijke stem. Dat bleek 
ook uit haar prachtige slotlied: 
‘Spring erin’, waarmee het deel heb-
ben aan het leven bezongen werd. 
Na de pauze bleek Jennifer Even-
huis niet minder een theatervrouw 
met een grote uitstraling. Deze ont-
zettend leuke cabaretière/comédi-
enne kreeg het publiek onmiddellijk 

in haar ban. Haar act over het orga-
niseren van huiskamerorgies kreeg 
de zaal volledig plat. Zij stapte daar-
na met het grootste gemak in de rol 
van succesvol werkende vrouw en 
moeder die het allemaal onder con-
trole lijkt te hebben, maar die toch 
tot de grootste hysterie vervalt. 
In haar prachtige cabareteske stuk 
over ‘Wat er omgaat in het hoofd 
van Jennifer Evenhuis’ werden he-
dendaagse angsten en twijfels gro-
tesk verwoord. Een lied dat parodi-
eerde op haar relatie met de natuur, 
liet horen dat ook zij een prachtige 
zangstem heeft. 
Deze avond in Bacchus was als al-
tijd een avond waarop je weer blij 
naar huis gaat.

Joke van Klink

Nels de Vries exposeert in 
zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - Tot eind oktober is 
een expositie van schilderwerk van 
Nels de Vries te zien in zorgcen-
trum Aelsmeer aan het Molenpad. 
De schilderijen sieren de gang tus-
sen het Zorgcentrum en Rozenholm 
op. Nels de Vries is nu 25 jaar actief 
bezig met beeldende kunst. Schil-
deren en beelden van hout maken 
zijn haar favorieten. Vele jaren volgt 

zij cursussen en workshops. Het be-
gon ooit met bij Maarten Krabbé in 
Amsterdam. Zelf ziet zij haar kunst 
als een expressie van creativiteit die 
een zinvolle en bevredigende erva-
ring oplevert. Zij is bestuurslid van 
het Aalsmeers Schildersgenoot-
schap, dat deze zomer een mooie 
jubileumexpositie had in het Oude 
Raadhuis in Aalsmeer.

Jaarvergadering en veiling 
Postzegelvereniging Aalsmeer
Aalsmeer - Maandagavond 4 ok-
tober houdt Postzegelvereniging 
Aalsmeer haar jaarvergadering in 
het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat 6. De vergadering begint 
om 20.00 uur, maar de zaal is al om 
19.15 uur open. De agenda voor de-
ze vergadering is de leden toege-
zonden. Voor belangstellenden is 
een exemplaar aan de zaal verkrijg-
baar. Tijdens deze jaarvergadering 
zal na 21 jaar afscheid worden ge-
nomen van voorzitter Klaas F. Kees-
sen, die met zijn bestuurlijke taken 
stopt. Na het officiële gedeelte volgt 
nog een veiling. In de veiling zitten 
diverse kavels frankeergeldige ‘gul-
den’ zegels tegen een omgerekende 
inzet van 50 procent van nominaal. 

Verder velletjes en boekjes uit Ne-
derland en materiaal uit onder meer 
Suriname, Engeland, Nieuw-Zee-
land, België en Duitsland. Nieuw-
tjes uit binnen en buitenland kun-
nen bij de vereniging besteld wor-
den, evenals albumbladen en cata-
logi. De nieuwtjes Nederland wor-
den verzorgd door William Bosdam. 
Hij heeft nog een redelijke voorraad 
zegels en dat alles tegen loketprijs. 
De nieuwtjes buitenland en verder 
alle benodigdheden (albums, bla-
den en catalogi) worden verzorgd 
door J. Teunen. Interesse gewekt? 
Kom maandagavond uiterlijk 20.00 
uur naar de jaarvergadering van 
Postzegelvereniging Aalsmeer. Er is 
volop gratis parkeergelegenheid.

Thema-avond ‘Speelfilm maken’ 
bij Film- en Videoclub Aalsmeer
Aalsmeer - Videoamateurs vinden 
het over het algemeen moeilijk om 
een korte speelfilm te maken. Veel-
al kiezen zij voor het uitwerken van 
een mooi reisverslag of maken een 
reportage van een actuele gebeur-
tenis in het dorp. Binnen de familie 
wordt ook vaak een beroep gedaan 
op de amateurfilmer om van een 
bruiloft een mooi filmverslag te ma-
ken. Bij het maken van een speel-
film komt natuurlijk meer kijken. 
Het begint al met het bedenken van 
een verhaal wat vervolgens omge-
zet moet worden naar een werkbaar 
scenario. En het leuke bij een speel-
film maken is dat je dit niet alleen 
doet. Om meer te weten te komen 
over alle in-en outs, valkuilen en an-
dere wetenswaardigheden bij het 
maken van een speelfilm heeft het 
bestuur de nestor van de Federa-
tie van Audiovisuele Amateurs FAA 
NH 63, scenarioschrijver, regisseur 
en filmer Piet van Eerden verzocht 
om op maandagavond 4 oktober als 
gastspreker het thema: ‘Speelfilm 
maken’ eens goed uit te diepen. Ie-
dereen die belangstelling heeft de-
ze avond van de Film- en Video-
club Aalsmeer bij te wonen, wordt 
verzocht dit vooraf aan te melden 

bij secretaris Dick van der Meulen, 
tel: 0297-326344 of per e-mail: dick.
vandermeulen@caiway.nl. De toe-
gang is gratis en de avond begint 
om 20.00 uur in de grote zaal van ’t 
Anker aan de Oosteinderweg 273a.

Kinderkledingbeurs in Reede
Rijsenhout - Aanstaande zater-
dag 2 oktober vindt weer de jaarlijk-
se herfst en winter kinderkleding-
beurs plaats in dorpshuis De Ree-
de aan de Schouwstraat 14. Het be-
treft de in- en verkoop van kinder-
kleding (vanaf maat 80), speelgoed 
en kinderbenodigdheden. De enige 
voorwaarden hiervoor zijn dat de in-
gebrachte kleding en andere spul-
len heel, modieus en schoon zijn. 
Voor de kleding wat mee terug gaat 
graag een plastic tas, doos of krat 
achter laten voorzien van verkoop-
nummer en naam. De inbreng is van 
9.00 tot 10.00 uur, de verkoop vindt 
vervolgens van 12.30 tot 14.00 uur 
plaats en het afhalen van de niet 

verkochte goederen staat gepland 
tussen 17.00 en 17.30 uur. Alles wat 
om 17.30 uur nog niet is opgehaald 
gaat zondermeer naar een goede 
doel. Dit keer is gekozen voor de cri-
sisopvang voor kinderen die uit huis 
zijn geplaatst. 
Er kunnen maximaal 30 artike-
len per nummer worden aangebo-
den. Om verwarring te voorkomen: 
Gebruik schilderstape met daar-
op in een rondje het verkoopnum-
mer en daarachter de prijs en plak 
dit dan op de kleding. Verkoopnum-
mers kunnen aangevraagd worden 
bij Henriëtte via 0297-345007, Nettie 
via 0172-508930 of Joke via 0297-
323955.

Verhalenmiddag in het Dorpshuis
Snuffelen aan Amsterdam 
van vroeger en nu
Kudelstaart - De verhalenvertellers 
Gerard Voortallen en Wim Weijs-
man werden een aantal jaren gele-
den uitgenodigd om met wat verha-
len een aandeel te leveren aan een 
typisch Amsterdamse middag on-
der het motto ‘Mazzel en Sores’. Dit 
hebben ze, afgewisseld met muziek 
door het bekende Zeedijkkoor, met 
veel succes gedaan. Wat als een 
eenmalig optreden was bedoeld, is 
op verzoek van een aantal aanwe-
zigen, uitgebouwd tot een theater-
voorstelling van circa anderhalf uur 
waarin Gerard en Wim Amsterdam 
op een luchtige manier van verschil-
lende kanten belichten.
Vele onderwerpen komen aan bod. 
Een stukje historie en natuurlijk 
markante gebouwen waar veelal 
een verhaal aan vastzit. Ook vertelt 

het tweetal over de veelvoud aan 
beroepen in Amsterdam in de vorige 
eeuw, zoals de bruggentrekkers, de 
straatventers, de porders, muzikan-
ten en de standwerkers, die vaak op 
ludieke wijze hun waar aan de man 
brachten,
De rommelmarkten komen aan de 
orde, evenals de Jordaan met z’n 
gezellige café’s en natuurlijk heel 
veel heerlijke anekdotes. Kortom, 
een aangename, luchtige voorstel-
ling waar je ook, als je geen Amster-
dams hart hebt, plezier aan kunt be-
leven. Op zondag 17 oktober geven 
Gerard en Wim een voorstelling in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. De 
show begint om 14.00 uur en de 
toegang bedraagt 8 euro. Kaarten 
zijn in de voorverkoop te bestellen 
via 0297-340657.

Zingen bij Alsmar Popkoor
Aalsmeer - Aalsmeer telt vele ko-
ren, variërend van kerk- tot pop-
koren en alles wat daar tussenzit. 
Eén daarvan is het Alsmar Popkoor 
dat op 22 april 1997 door (dirigent) 
Bram Landzaat werd opgericht. Het 
repertoire bestaat uit pop(ulaire) 
muziek in de breedste zin van het 
woord, waaronder zeer eigentijdse 
nummers van onder andere Anouk, 
Krezip en een Joseph-medly. Ben 
je een beetje muzikaal en lijkt het 
je het leuk om meerstemmige pop-

songs te zingen? Kom dan eens 
langs in jongerencentrum N201 aan 
de Zwarteweg, waar het koor iede-
re dinsdagavond van 20.00 tot 22.15 
uur oefent. Sopranen, alten, teno-
ren, bassen, iedereen is van har-
te welkom! Je hoeft geen noten te 
kunnen lezen (mag wel). Alle num-
mers worden op cd ingespeeld om 
thuis in te studeren. Bel voor meer 
informatie Wies via 321890 of Ju-
lie via 327831 of bezoek de websi-
te www.alsmarpopkoor.com.

Acryl bij De Werkschuit
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 2 
oktober om 14.00 uur start de werk-
schuit met een cursus acryl schil-
deren. In deze cursus wordt op zes 
achtereenvolgende middagen ge-
werkt met acrylverf. Onder enthou-
siaste en deskundige begeleiding 
ontdekken en onderzoeken de cur-
sisten de veelheid aan schilderkun-
stige mogelijkheden. Er wordt ge-

werkt aan de hand van gerichte op-
drachten, waarin zowel techniek als 
eigen wensen aan bod zal komen. 
De begeleiding is individueel, zodat 
iedere cursist in eigen tempo en op 
eigen niveau kan werken. Nog snel 
inschrijvingen kan via www.gklein.
org/wsa of telefonisch bij Margot 
Tepas, tel. 0297- 340150 of Ester 
Krenn 0297-531326.

Workshop voor kinderen 
Harmen van Straaten en 
Super Jan in bibliotheek
Aalsmeer - Bibliotheek Aalsmeer 
organiseert tijdens de nationale kin-
derboekenweek, van 6 tot en met 16 
oktober, een workshop met een van 
de grootste en bekendste jeugdil-
lustratoren van Nederland: Harmen 
van Straaten. Harmen van Straaten 
geeft op zondag 10 oktober in de bi-

bliotheek in de Marktstraat tekenles 
aan kinderen van 7 tot 10 jaar. Hier-
bij leert hij de kinderen de moeilijke 
dingen van het vak. Natuurlijk kan 
er ook van alles over tekenen aan 
hem gevraagd worden. Aanslui-
tend begint de quiz over Super Jan. 
Door goed te luisteren naar het luis-
terboek, die Harmen laat horen, en 
de vragen te beantwoorden maak je 
kans om in de finale te komen. Hier-
in spelen de vier beste tegen elkaar 
en de winnaar krijgt de titel grootste 
kenner van de avonturen van Super 
Jan. Harmen van Straaten en Super 
Jan zijn in de bibliotheek van 15.30 
tot 16.20 uur. De workshop kost zes 
euro. Pashouders betalen vijf euro 
en in de voorverkoop zijn alle kaart-
jes een euro goedkoper. Voor meer 
informatie over deze activiteit en 
overige activiteiten van Amstelland 
Bibliotheken: www.amstelland-bi-
bliotheken.nl

Mariaconcert 
Cum Ecclesia
Kudelstaart - Zangkoor Cum Ec-
clesia gaat een Mariaconcert geven 
en iedereen wordt van harte uitge-
nodigd om naar dit concert te ko-
men luisteren en te genieten! Het 
concert vindt aanstaande zondag 
3 oktober plaats vanaf 15.00 uur in 
rk-kerk St. Jan Geboorte aan de Ku-
delstaartseweg. Het zangkoor onder 

Cursus koken voor vijftig 
plus mannen in Aalsmeer
Aalsmeer - Tegenwoordig gaan 
steeds meer mannen thuis koken. 
Soms omdat het nodig is, maar vaak 
omdat ze meer tijd hebben en ko-
ken als hun hobby zien. Want ko-
ken is leuk en zie, de beste beroem-
de koks zijn mannen. Deelnemers 
aan de kookcursus voor vijftig plus 
mannen leren op professionele wij-
ze goede basisgerechten op tafel te 
zetten en variatie te brengen in het 
menu. Samen met collega koks ge-

nieten de cursisten van een gezel-
lige kookles en een heerlijke maal-
tijd. Voor deze cursus hoeven deel-
nemers geen basiskennis te heb-
ben, maar heeft u die wel dan bent u 
ook van harte welkom. Docent is Jos 
Pompe. De cursus bestaat uit negen 
lessen en start dinsdag 19 oktober 
om 17.00 uur. De kosten zijn 117 eu-
ro en dit bedrag is inclusief de in-
grediënten. Opgeven bij: Vita welzijn 
en advies, tel. 0297-344094.

Cursus Tai Chi beginners 
voor senioren bij Vita
Aalsmeer - Beoefening van Tai Chi 
helpt gespannen spieren en ge-
wrichten los te maken. Het bevor-
dert een goede houding en deel-
nemers aan de beginnerscursus Tai 
Chi leren werkelijk rust te ervaren. 
Tai Chi leert de innerlijke kracht te 
ontwikkelen die de ziel voedt, waar-
door men steviger in de schoenen 
komt te staan. De gracieuze bewe-
gingen worden in een laag tempo 

uitgevoerd. Tai Chi bevordert licha-
melijke gezondheid en geestelijk 
welzijn. De cursus Tai Chi voor be-
ginners is voor senioren en start bij 
voldoende belangstelling in oktober 
op donderdagmorgen om 11.30 uur 
in buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan. De docente is Rieke van 
der Plasse. Interesse of meer infor-
matie: Bel naar Vita welzijn en ad-
vies, tel. 0297-344094.

leiding van Irma Hogenboom is al 
enkele weken druk bezig met nieu-
we liederen in te studeren, waar-
onder de bekende melodie van Het 
gebed, maar dan op andere tekst. 
Ook wordt het Ave Maria van Gui-
lio Cassini ingestudeerd. Natuurlijk 
zullen de traditionele liederen van 
Maria ook gezongen worden. Alle-
maal oude melodieën met nieuwe 
teksten. Het concert duurt ongeveer 
1 uur. De toegang is vrij. Iedereen is 
van harte welkom!

Thema Azië bij OSA-avond
Aalsmeer - Zoals ieder jaar orga-
niseert de stichting Ontwikkelings 
Samenwerking Aalsmeer (OSA) 
weer een informatieavond. Deze 
avond wordt gehouden op woens-
dag 13 oktober en is in de raads-
kelder van het gemeentehuis. Ieder-
een is welkom. Het thema voor de 
avond is Azië. Op deze avond zul-
len enkele organisaties, die subsi-
die hebben ontvangen, een presen-
tatie houden over hun project in een 
ontwikkelingsland. OSA zorgt dat de 

organisatie, die een aanvraag voor 
subsidie indient voor een project, 
naast dat zijzelf geld hebben inge-
zameld, een subsidiebedrag krijgen. 
Het geld wordt door de gemeen-
te ter beschikking gesteld. Geïn-
teresseerd n ontwikkelingssamen-
werking? Kom dan naar deze avond 
voor informatie. 
De avond begint om 20.00 uur, 
maar vanaf 19.30 uur staan koffie 
en thee klaar. Informatie: www.osa-
aalsmeer.nl.

Laatste fietstocht ANBO en PCOB
Aalsmeer - De pedalen gaan weer 
rond op dinsdag 5 oktober bij de 
ANBO en de PCOB. De fietstocht 
start om 13.30 uur bij het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat. Het 
wordt de laatste rit voor dit seizoen. 
Er wordt een kort rondje gefietst. 
De groep komt rond 15.00 uur te-
rug voor een gezellig samenzijn met 

een hapje en een drankje. De familie 
Beijnvoort heeft ter afsluiting weer 
een leuk spel bedacht, dus fiets ge-
zellig mee. Wanneer er door zeer 
slecht weer niet gefietst kan wor-
den, komen de leden wel om 15.00 
uur naar het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat voor een gezellige af-
sluiting van het seizoen.

Oost-Inn op 
woensdag
Aalsmeer - Woensdag 6 oktober 
is er ’s morgens van 9.30 tot 11.30 
uur gelegenheid voor inloop en ont-
moeting onder het genot van koffie 
en thee. ’s Avonds wordt van 19.30 
tot 22.00 uur een literaire avond ge-

houden. Het boek ‘De engel van 
Amsterdam’ van Geert Mak wordt 
besproken. Geert Mak weet als 
geen anders het heden met het ver-
leden te verweven. Een meesterlijk 
verteller is aan het woord. Iedereen 
is hartelijk welkom! De Oost-Inn is 
te vinden in De Mikado aan de Ca-
tharina-Amalialaan 66, bibliotheek-
ingang. Inlichtingen: 0297-325636 
of 0297-345413.

‘Orde der Dwazen’ nieuwe, 
kerkelijke toneelvereniging 
Amstelveen – ‘Orde der Dwazen’ 
zo heet een nieuwe interkerkelijke 
toneelvereniging in Amstelveen. De 
spelers komen uit de omgeving van 
Schiphol. Zij zeggen op het chris-
telijke geloof geënt theater te wil-
len maken. Daarmee richten zij zich 
overigens niet alleen op de kerk, 
maar op ‘de volle breedte van de sa-
menleving’. Hoewel de groep een 
christelijke signatuur heeft, zegt zij 
niet te willen evangeliseren of mo-
raliseren, wel uitdagen en mensen 
een spiegel voorhouden. Er wordt op 
vrijdagavond gerepeteerd in het ge-
bouw van de Levend Evangelie Ge-
meente (LEG) in Schiphol-Rijk. De 
spelers zijn tot nu toe, behalve uit 
die geloofsgemeenschap, afkomstig 

uit de gemeenten De Wijngaerdt, 
Crossroads (beide in Amstelveen) 
en de Meerkerk in Hoofddorp. Ge-
start is met speltraining. Op 15 okto-
ber beginnen de repetities voor het 
eerste toneelstuk. De groep is nog 
op zoek naar een regisseur. Spe-
lers tot nu toe zijn: Martijn van den 
Burgt, Erwin van der Lans, Roosje 
Meijer, Marleen van der Duin, Rei-
nier Overbeek, Bettina de Jong, Ar-
ne Overbeek en Barbara Overbeek. 
De naam van de vereniging is geba-
seerd op de uitspraak van Paulus in 
diens eerste brief aan de Korinthen 
dat wat de wereld dwaas vindt door 
God is uitgekozen om de wijzen te 
beschamen. Meer informatie: www.
ordederdwazen.nl.

Zangdienst in 
de Dorpskerk
Aalsmeer - Op zondag 3 oktober 
wordt weer een zangdienst gehou-
den in de Dorpskerk in de Kanaal-
straat. Vanaf 18.30 uur is iedereen 
welkom. Gebleken is dat bezoekers 
graag de vele bekende liederen 
zingt die in deze diensten gezongen 
worden. Ook de medewerking van 
koren wordt zeer op prijs gesteld. In 
deze zangdienst zal het Interkerke-
lijk mannenkoor Haarlemmermeer 
medewerking verlenen. Het man-
nenkoor is bekend in de regio en 
heeft ook nu weer mooie nummers 
uitgezocht om te zingen. Het koor 
staat onder leiding van Hans van 
Noord die ook de gemeentezang zal 
begeleiden. Voorganger is dominee 
Fraanje uit Drachten.
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Flynth beste accountant 2010
Aalsmeer - Bij de presentatie van 
de top 100 beste dienstverleners 
van Nederland op Landgoed Duin 
& Kruidberg, heeft Flynth adviseurs 
en accountants de eerste plaats be-
haald op het gebied van klantge-
richtheid in de sector Accountancy 
en Belastingadvies. 
Uit handen van hoofdredacteur van 
zakenmagazine Incompany, Re-
né Gerhardus, ontving Fons Over-
water, directielid van Flynth, de bij-
behorende award. In opdracht van 
Incompany heeft onderzoeksbu-
reau Blauw Research een onder-
zoek uitgevoerd onder zakelijke be-
slissers naar hun tevredenheid over 
adviesbedrijven in Nederland. 25 
Toonaangevende accountantsorga-
nisaties deden mee aan dit onder-
zoek, Flynth is met een 7,35 als bes-
te naar voren gekomen. Blauw Re-
search heeft in totaal onderzoek ge-
daan naar 172 dienstverleners in 
negen sectoren. In de overall top 
100 heeft Flynth de vijfde plaats be-
haald. De belangrijkste conclusie 
van hoofdredacteur van Incompa-
ny René Gerhardus: “Flynth is in de 
sector Accountancy en Belasting-
advies duidelijk als nummer één ge-
eindigd. Met de nadruk op duidelijk. 
De nummers twee en drie volgen 
op gepaste afstand en met num-
mer vier is al sprake van een signifi-
cant niveauverschil.” De totale note-
ring is gebaseerd op zestien aspec-
ten. Deze vormen samen vier cate-
gorieën: knowhow, prijs, service en 
resultaat. Flynth scoorde het hoogst 
op knowhow en service.” Gerhardus 

geeft aan hoe de organisatie zich 
onderscheidt van de concurren-
tie: “De kracht van Flynth zit hem in 
de service, de betrouwbaarheid en 
de communicatie. In de praktijk be-
tekent dat bereikbaar zijn, snel te-
rugbellen en je afspraken nakomen. 
Daar is Flynth erg sterk in, want 71 
procent van de klanten geeft de or-
ganisatie een 8 of hoger voor com-
municatie.”

De klant voorop
Directielid Fons Overwater van 
Flynth adviseurs en accountants in 
reactie op de waarderingscijfers: 
“We moeten natuurlijk onze klan-
ten en medewerkers bedanken voor 
dit geweldige resultaat. We kunnen 
trots zijn op deze mooie score. Ik 
vind het terecht dat wij als beste uit 
de bus zijn gekomen: klantgericht-
heid loopt als een rode draad door 
al onze activiteiten. Vooral aan snel-
heid, eerlijkheid en toegankelijkheid 
besteden we voortdurend aandacht. 
Uiteraard doen we er alles aan om 
ook volgend jaar hoog te scoren. We 
zoeken de klant nog meer op en zijn 
we bezig met een klantenportal, ons 
nieuwe digitale loket waarmee wij 
geavanceerd informatie kunnen uit-
wisselen met onze klanten.” Met 20 
vestigingen en zo’n 900 enthousi-
aste vakspecialisten behoort Flynth 
adviseurs en accountants tot de top 
10 advieskantoren in Nederland. 
Vanuit de regionale vestigingen 
worden ondernemers ondersteund 
op bedrijfsmatig, personeels-, finan-
cieel en fiscaal gebied. 

Drie dagen op locatie
De Bruijn Videoproducties biedt 
uitgebreid dienstenpakket 
Aalsmeerderbrug - Erwin de 
Bruijn is directeur van De Bruijn Vi-
deoproducties. Dit van oorsprong 
Maastrichtse bedrijf is sinds febru-
ari 2006 gevestigd in een voorma-
lig cafépand aan de Aalsmeerder-
dijk 351. De Bruijn Videoproduc-
ties verzorgt hoogwaardige bedrijfs-
reportages, congresregistraties, 
promotiefilms en tv-commercials. 
Ook regelt De Bruijn Videoproduc-
ties de registratie van kleinschali-
ge evenementen als jubilea, huwe-
lijken en toneelvoorstellingen. Was 
het tot voor kort de videoband die 
centraal stond als drager van beeld-
materiaal, in de afgelopen jaren zijn 
het steeds meer nieuwe media als 
DVD en internet die de videoband 
zijn gaan verdringen. De digitalise-
ring van het montageproces en de 
opkomst van al deze ontwikkelin-
gen heeft Erwin de Bruijn nauwge-
zet gevolgd. Al deze ontwikkelingen 
hebben geleid tot ongekende mo-
gelijkheden. Deze zijn ook tot ui-
ting gekomen in het dienstenpak-
ket van De Bruijn Videoproducties, 
dat de afgelopen jaren ook dras-
tisch is uitgebreid. Daardoor is ook 

de afgelopen jaren sterk de behoef-
te gegroeid om oude analoge me-
dia te digitaliseren, zodat deze goed 
zijn te conserveren, archiveren en 
bovendien gemakkelijk toegankelijk 
kunnen zijn via internet of intranet. 
De Bruijn Videoproducties gebruikt 
daarvoor de meest moderne appa-
ratuur en heeft daardoor de moge-
lijkheid om oude smalfilms, video-
banden, dia’s, grammofoonplaten, 
audiotapes en cassettes om te zet-
ten naar digitale bestanden.
Meer weten? Op zaterdag 2 en 
maandag 4 oktober is De Bruijn Vi-
deoproducties aanwezig op de on-
dernemersdagen bij het Staples Of-
fice Centre in Hoofddorp. Beide da-
gen zijn geïnteresseerden welkom 
van 9.00 tot 17.00 uur. Staples Of-
fice Centre is gevestigd aan de Ja-
cob Spijkersdreef 10 op het indu-
strie terrein President. Op zater-
dag 9 oktober staan De Bruijn met 
haar RetroService op de 55+ beurs 
in Hoofddorp. Deze beurs is van 
10.00 tot 15.00 uur in het Raadhuis 
in Hoofddorp. Voor meer info: www.
dbvideo.nl, email: info@dbvideo.nl 
of bel 0297-367661.

Authentieke streekkazen 
in winkels Hoogvliet
Aalsmeer - In het Groene Hart 
worden de mooiste streekproduc-
ten gemaakt waaronder boeren-
kaas, sappen en zuivelproducten. 
Vanuit Stichting Groene Hart, klop-
pend hart is de Groene Hart Coö-
peratie ontstaan waarin een groep 
boerenbedrijven actief is om het 
streekproduct bereikbaar te ma-
ken voor een groter publiek. Hoog-
vliet is een regionale supermarktke-
ten die zich concentreert in en rond-
om het Groene Hart. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat beide partij-
en elkaar gevonden hebben in een 
unieke samenwerking om het Groe-

ne Hart Streekproduct te promoten. 
Sinds september vindt u een aantal 
authentieke streekkazen, zoals bij-
voorbeeld de Boeren jong belegen 
van de Zoeterwoudse kaasboerde-
rij Van Veen of de Boeren Hollandse 
Witte van Anna’s Hoeve in Abcoude, 
onder het label Groene Hart Streek-
producten in de Hoogvliet winkels. 
Binnen de samenwerking is een 
nauw contact met de boerenbedrij-
ven om ‘ons’ Groene Hart ook bin-
nen de supermarkt op de kaart te 
zetten. Meer informatie: www.groe-
nehart.nl en www.groenehartklop-
pendhart.nl.

Kinderboekenweek 6 t/m 16 oktober

Kleur mee aan langste Rupsje 
Nooitgenoeg van Aalsmeer
Aalsmeer - Woensdag 6 oktober 
gaat de Nederlandse Kinderboe-
kenweek weer van start. Het thema 
dit jaar is ‘De Grote TekenTentoon-
stelling - beeldtaal in kinderboeken’. 
Het verbeelden van verhalen staat 
centraal. Boekhuis Aalsmeer speelt 
hier op in met een leuke actie. Het 
Boekhuis in de Zijdstraat gaat tij-
dens de Kinderboekenweek probe-
ren de langste Rupsje Nooitgenoeg 
van Aalsmeer te maken. Rupsje 
Nooitgenoeg is de bekende rups uit 
het prentenboek van Eric Carle. Het 
gaat over een rupsje dat altijd maar 
honger heeft. Het eet en eet tot het 
zich aan het einde van het boek ont-
popt tot een prachtige vlinder. In het 
Boekhuis zijn kleurplaten verkrijg-
baar waarmee kinderen een deel 

van de rups kunnen inkleuren. Hoe 
meer tekeningen er worden ingele-
verd, hoe langer de rups wordt! Na-
tuurlijk wordt de rups op een zicht-
bare plaats in de winkel gehangen, 
zodat iedereen kan zien hoe lang hij 
al is. De kleurplaten zijn aan de ba-
lie verkrijgbaar. Inleveren kan tot 16 
oktober. De actie is vooral bedoeld 
voor kinderen van ongeveer 2 tot 6 
jaar. Onder alle deelnemers wordt 
een leuke prijs verloot. Natuurlijk 
zijn er tijdens de Kinderboekenweek 
heel veel kinder- en jeugdboeken 
verkrijgbaar. Bij besteding van ten 
minste 10 euro aan kinderboeken 
wordt gratis het boek ‘Mees Kees in 
de gloria’, geschreven door Mirjam 
Oldenhave, gegeven. Meer informa-
tie: www.boekhuisaalsmeer.nl.

Kaaswinkel bestaat twee jaar
Feest bij ‘Een Blokje Om’
Kudelstaart - Kaaswinkel Een 
Blokje Om in het winkelcentrum be-
staat twee jaar en dit wordt gevierd 
met leuke acties. Zo kunnen kinde-
ren deelnemen aan een kleurwed-
strijd en hier zijn leuke prijzen uit 
de speelgoedwinkel mee te winnen. 
De kleurplaten zijn af te halen in de 
winkel, waar ze vervolgens gekleurd 
en versierd weer ingeleverd mogen 
worden. De prijsuitreiking is op za-
terdag 13 november. De tekeningen 
kunnen tot de woensdag er voor in-
geleverd worden. Uiteraard wordt 

het tweejarig bestaan ook gevierd 
met de volwassen inwoners. Zij wor-
den getrakteerd op korting en dat is 
natuurlijk altijd meegenomen. Bij 
aankoop van kaas naar keuze wordt 
een kortingsbon van 2 euro gege-
ven. Deze bon is geldig van 1 tot 
en met 16 oktober. Kaaswinkel Een 
Blokje Om nodigt u/jou uit eens bin-
nen te stappen in de winkel in de 
Einsteinstraat 87a en te komen ge-
nieten van de vele soorten kaas. On-
der andere wordt kaas van specia-
list Weydeland te koop aangeboden. 

Leveranciersdag DFG
‘Kweker en handelaar moeten 
elkaar vaker opzoeken’
Aalsmeer - “We maken samen de 
toekomst door samen actief te zijn, 
elkaar te vertrouwen en elkaar op 
te zoeken.” Dit was de gezamenlijke 
conclusie op de leveranciersdag van 
de bloemengroothandelsdivisie van 
Dutch Flower Group (DFG) op 23 
september jongstleden. Marco Ver-
meulen, behalve directeur van OZ 
Export ook divisiedirecteur Groot-
handel Bloemen van DFG, wees er-
op dat de samenwerking tussen de 
bedrijven binnen de divisie niet be-
tekent dat ze onderling inwisselbaar 
worden. “Binnen de divisie probeer 
je samen te doen wat je kunt, maar 
wel met behoud van je eigen iden-
titeit. Alle bedrijven bedienen een 
eigen segment en hebben een ei-

gen specialisme”, aldus Vermeulen. 
Als één van zijn speerpunten rich-
ting kwekers noemde hij toegan-
kelijkheid. Daarmee bedoelde hij 
dat de DFG-bloemenhandelsbedrij-
ven graag met de kwekers in con-
tact zijn en samen met hen zaken 
op willen pakken. Gezamenlijk er-
gens de schouders onder zetten en 
vertrouwen hebben in elkaar wa-
ren de kernpunten in de inspireren-
de presentatie van Frank Engelbart 
van Rijnconsult. “Je moet niet alleen 
zeggen dat je iets gaat doen, maar 
je moet het ook oppakken. Gewoon 
beginnen en niet eerst heel lang 
praten”, zei hij. “Zoek de win-win-si-
tuatie, leer al doende en wees trans-
parant”, was Engelbarts boodschap. 

Directeur Marco Vermeulen van de Divisie Groothandel Bloemen van Dutch 
Flower Group tijdens zijn inleiding op de DFG-leveranciersdag.

Arie Koops gastspreker bij 
schaatstrainingsgroep
Kudelstaart - Vrijdag 24 september 
konden de schaatsabonnementen 
van de schaatstrainingsgroep VZOD 
in het Dorpshuis van Kudelstaart 
voor het komende schaatssei-
zoen weer opgehaald worden. Ook 
schaatskleding werd omgeruild 
of aangeschaft. Op zaterdag 9 ok-
tober gaat de IJsbaan in Haarlem 
weer open, de leden van STG VZOD 
zijn er alvast klaar voor. Deze avond 
stond ook een korte ledenvergade-
ring op het programma. Cees van 
Dok en Jan-Willem Hansen open-
den deze vergadering met een pre-
sentatie van de vernieuwde websi-
te. Op www.stgvzod.nl is te zien hoe 
gebruiksvriendelijk en mooi het alle-
maal gaat worden. Vervolgens nam 
voorzitter Leo Bakker het woord om 
tekst en uitleg over de verzelfstandi-
ging van de schaatstrainingsgroep 
VZOD te geven. In goed overleg met 
de ijsclub VZOD is besloten om, na 
25 jaar een soort veredelde commis-
sie te zijn geweest, vanaf nu als een 
zelfstandige club en volwaardig lid 
van het gewest NHU van de KNSB, 
verder te gaan. Alle neuzen bin-
nen het bestuur stonden al dezelfde 
kant op en de leden sloten zich hier-
bij aan. Vanaf 21.00 uur was het de 
beurt aan gastspreker Arie Koops, 
technisch directeur van de KNSB. 

Met een aanstekelijk verhaal, ver-
duidelijkt met een powerpoint pre-
sentatie, bracht hij zijn enthousias-
me over op de zaal. Arie zette hoog 
in met zijn streven naar 13 medail-
les op de Winterspelen van 2014 in 
Sotsji en zelfs 15 medailles tijdens 
de Winterspelen van 2018 in An-
necy. Niet alleen bij het lange baan 
schaatsen, maar ook bij het short-
track moet Nederland dan gaan 
oogsten. Voor het zover is, moet er 
nog van alles gebeuren. Arie had 
een aantal zeer interessante aan-
bevelingen die ook voor de STG van 
belang kunnen zijn: Laat kinderen 
vooral op heel veel leuke manie-
ren kennismaken met de schaats-
sport en aanverwante sporten als 
shorttrack, marathon en inline ska-
ten. Laat ze niet te vroeg aan saaie 
wedstrijden van 1 tegen 1 en samen 
tegen de tijd doen, maar maak er 
meer spektakel van met achtervol-
gingen, massa starts, korte banen 
en wat je allemaal kunt bedenken. 
Ze houden dan veel langer hun mo-
tivatie vast. Kortom, het werd duide-
lijk dat Arie Koops een zeer visionai-
re en capabele manager aan de top 
van de KNSB is en dat VZOD daar-
mee ook een bijzonder lid van de 
schaatstrainingsgroep in haar mid-
den hebben. 

Weer uitdeeldag Ophelialaan 
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
2 oktober is het weer uitdeeldag in 
de Ophelialaan. Iedere maand wor-
den er op een zaterdag cadeaus uit-
gedeeld door een winkelier namens 
alle Ophelia ondernemers. Een leuk 
gebaar van de Opheliawinkeliers, 
om duidelijk te maken dat zij het 
winkelend publiek waarderen. Nog 
maar heel kort geleden was de vori-
ge uitdeeldag, maar dat mag de pret 
niet drukken! 
Integendeel, want dit keer worden 

cadeaus uitgedeeld voor jong en 
oud door elkaar! Want de Ophelia-
winkeliers waarderen niet alleen de 
volwassenen, maar ook kinderen 
worden niet vergeten. 
Dus, kom in grote getale naar de 
Ophelialaan, neem je vader en moe-
der mee, en opa en oma, de buur-
vrouw of je vriendinnetje, en ga win-
kelen in de Ophelialaan. Wie weet 
word je of u dit keer aangesproken 
door iemand die de cadeaus uit-
deelt.

Brulboeien brengen sfeer op 
laatste open dag watertoren
Aalsmeer - Gezellige zeemanslie-
deren, hét repertoire van shanty-
koor de Brulboeien, sloten zondag 
jl. het seizoen van de Watertoren af. 
Het afgelopen weekend opende het 
Rijksmonument nog eenmaal zijn 
deuren voordat de renovatie van de 
toren een aanvang neemt. Op deze 
laatste openingsdagen werd de wa-
tertoren nog druk bezocht. Zeker 

zondag trok het baken aan de West-
einderplas flink wat bezoek: ruim 
150 mensen. 
Een groot deel van deze groep pikte 
tijdens de ‘gang’ naar boven de gal-
mende koorzang van de Brulboei-
en mee. Het shantykoor is ook ge-
vraagd de heropening (waarschijn-
lijk begin januari 2011) luister bij te 
zetten. 

Haarlemmermeer sluit inspiratietour af

“Gemeentelijke samenwerking 
versterkt Greenport”
Aalsmeer - “We hebben goe-
de stappen gezet om als gemeen-
ten met de provincie de samenwer-
king voor de Greenport Aalsmeer 
te intensiveren. Daar moeten we 
mee doorgaan’’. Dit zei vice-voor-
zitter Pieter Litjens van de Stuur-
groep Greenport Aalsmeer onder 
meer bij de ontvangst van een de-
legatie van de gemeenteraad van 
Haarlemmermeer op 23 september. 
Het bezoek is onderdeel van een 
programma, om de kerngemeenten 
van de Greenport Aalsmeer ken-
nis te laten maken met alle facetten 
van de sierteeltcluster. “Die is goed 
voor zo’n 40.000 tot 50.000 arbeids-
plaatsen en van grote economi-
sche en maatschappelijke beteke-
nis’’, onderstreepte vestigingsmana-
ger Marcel Claessen van FloraHol-
land bij de omvangrijke delegatie. 
Met het bezoek van de bestuurs-
delegatie werd een serie afgeslo-
ten, waarin de direct bij de green-
port betrokken gemeenten Nieuw-
koop, Kaag en Braassem, Uithoorn, 
Amstelveen, Aalsmeer en Haarlem-
mermeer nader kennis maakten met 
de sierteeltcluster. Bezoek aan Flo-
raHolland Aalsmeer, handelsbe-
drijven, sierteeltbedrijven in de be-
treffende gemeenten en een busrit 
door het gebied waren de onderde-
len van het programma. Pieter Lit-
jens, die stuurgroepvoorzitter Jaap 
Bond van de provincie Noord-Hol-
land verving, ging in zijn presenta-
tie de knelpunten niet uit de weg. 
”Als we nu al weten dat de capaci-

teit van de omgelegde N201 in 2018 
of eerder nog alweer onvoldoende 
is, moeten we over de gemeente- 
en provinciegrenzen heen gaan om 
alsnog verbeteringen proberen te 
realiseren. En als er een teveel aan 
bedrijventerreinen is, moeten we 
gezamenlijk met de betrokken ge-
meenten oplossingen zoeken, hoe 
moeilijk dat ook ligt”, noemde hij als 
voorbeelden.

Samenhang koesteren
Overigens noemde Litjens de sa-
menwerking met Haarlemmermeer 
goed. “Als het om sierteeltzaken 
gaat, hebben we in de Haarlemmer-
meer warme pleitbezorgers’’, waarbij 
hij naar het nieuwe glastuinbouw-
gebied PrimAviera verwees. Marcel 
Claessen ging tijdens zijn presenta-
tie in op het belang van dit gebied 
voor de zogenaamde ‘dynamische 
dagvoorraad’. “Voor de handels-
functie van Greenport Aalsmeer is 
het essentieel, dat bloemen en plan-
ten vaker, vlugger en verser kunnen 
worden geleverd. Dat is de groeien-
de behoefte van de markt, waaraan 
we kunnen voldoen doordat we een 
complete greenport zijn. Als tuin-
bouw tekenen we voor meer dan 
20% van het handelsoverschot op 
de Nederlandse betalingsbalans’’, 
legde hij uit. “De samenhang tussen 
alle gespecialiseerde bedrijven ver-
sterkt de internationale concurren-
tiepositie en moeten we koesteren’’, 
zo werd aan het eind van het bezoek 
geconcludeerd. 
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Artsenlaboratorium voor Amstelland: 
Nieuw adres, vertrouwde gezichten

Weer Crazy Days bij Big L
Aalsmeer - De Bijenkorf heeft de 
dolle dwaze dagen, V&D kent het 
prijzencircus en Big L heeft al ja-
ren lang zijn Crazy Days. Ongeken-
de aanbiedingen voor spotprijsjes. 
Het nieuwe seizoen is in volle gang, 
de herfst heeft zijn intrede gedaan, 
dus tijd voor nieuwe en warme kle-
ding. Op dit moment ligt de winkel 
in de Zijdstraat vol met de nieuw-
ste mode van onder andere G-Star, 
Cast Iron, Only, Garcia en nog meer 
aansprekende A-merken. Een win-
kel met een oppervlakte van 450 
vierkante meter shopplezier. Bene-
den de heren, en boven een etage 
vol dames en kinderkleding. Bij Big 
L kan echt de hele familie slagen en 
dat is wel zo handig, alles onder één 
dak. Van sokken tot een jeans, van 

een boxershort tot een nieuw paar 
schoenen van bijvoorbeeld het mo-
dische merk G-Star. Dit weekend, 
vrijdag 1 en zaterdag 2 oktober, is 
het weer Crazy Days bij Big L. De 
winkel in de Zijdstraat pakt ook de-
ze Crazy Days weer flink uit. Dit is 
hét moment om een G-Star jeans 
te scoren voor zowel de dames als 
de heren met een korting van maar 
liefst 50 procent. Voor de dames, 
leuke tops van de merken Only en 
Vero Moda, voor meeneem prijsjes. 
Ook voor de kids zijn er leuke aan-
biedingen in de winkel. 
Eigenlijk is het teveel om allemaal 
op te noemen. 
Gewoon binnen lopen, is de aan-
rader! Big L is vrijdag geopend van 
10.00 tot 21.00 uur en zaterdag staat 

Aalsmeer - Ze hebben tijdens het 
prikken altijd een witte jas aan, de 
dames Lenie, Linda, Helma en Ada 
van de stichting Artsenlaboratori-
um voor Amstelland. “Herkenbaar 
en praktisch. De jas heeft zakken, 
dus we hebben altijd pennen, stif-
ten en onze telefoon bij de hand.” 
Sinds begin augustus is het Artsen-
laboratorium verhuisd. Na ruim vijf-
tien jaar in het Rode Kruisgebouw in 
de Spoorlaan gehuisvest te zijn ge-
weest, is het gebouw naast de dok-
terspraktijk van Bon en de Groot 
in de 1e J.C. Mensinglaan 27b het 
nieuwe onderkomen. Twee ruimtes 
in dit gebouw van Amstelring, waar 
onder andere ook jeugdzorg en het 
consultatiebureau zitten, heeft het 
Artsenlaboratorium gehuurd. 
“Het is een prettig gebouw. Men-
sen, die langs komen, zeggen alle-
maal dat we er op vooruit zijn ge-
daan”, zegt Helma. “Het is laag-
drempelig en sluit aan met de an-
dere activiteiten hier.” En Ada vult 
aan: “Het is ook fijn dat hier al-
tijd iemand aanwezig is. In het Ro-
de Kruisgebouw zat je soms alleen.” 
Al 51 jaar is het Artsenlaboratorium 
in Aalsmeer een begrip. “Het eerste 
onderkomen was het Groene Kruis-
gebouw in de Hortensialaan, hier 
zijn nu appartementen in gemaakt. 
Het prikteam van het ‘lab’ neemt 
bloed af van inwoners uit Aalsmeer, 
Kudelstaart, Rijsenhout en regio op 
verzoek van huisartsen en specia-
listen. Patiënten krijgen een verwijs-
brief mee van de artsen met daarop 
aangekruist waarvoor bloed geprikt 
dient te worden. Het Artsenlabora-
torium in de 1e J.C. Mensinglaan is 
iedere maandag tot en met vrijdag 
geopend van 8.00 tot 10.30 uur, ook 

Oertijd op 
kinderboerderij!

Christelijke Kinderboekenmaand 
in Ichtusshop Aalsmeer
Aalsmeer - Tot en met 30 oktober 
is het Christelijke Kinderboeken-
maand. Thema van 2010 is: Kijk es! 
– verbeelding in christelijke kinder-
boeken. Tijdens de actiemaand zet-
ten honderden boekhandels, biblio-
theken en scholen christelijke kin-
derboeken in de schijnwerpers. Ook 
De Ichtusshop in Aalsmeer doet 
mee aan de Christelijke Kinderboe-
kenmaand 2010. Ter gelegenheid 
van de actiemaand is in de winkel 
een breed scala aan actiematerialen 
rond het thema Kijk es! te vinden. Zo 
zijn er drie nieuwe actieboeken ver-
krijgbaar tegen een speciale actie-
prijs. Bij De Ichtusshop ligt ook weer 
een nieuwe kinder-actie-cd klaar. 
Hierop staan nieuwe liedjes van on-
der anderen Elly & Rikkert Zuider-
veld, Marcel & Lydia Zimmer, Her-
man Boon, en Ron Schröder & Ma-
rianne Busser. Verder zijn er weer 
veel nieuwe agenda’s, (scheur)-ka-
lenders en dagboekjes en een gro-
te variatie aan tafelkalenders, de zo-
genoemde perpetuals. Sinds kort is 

het ook mogelijk de doelen van De 
Ichtusshop te ondersteunen door 
via de site www.ichtusshop.nl de 
nationale boekenbon aan te schaf-
fen. De christelijke boekhandel is 
gevestigd in gebouw Irene in de Ka-
naalstraat en is iedere dinsdag, vrij-
dag en zaterdag open van 10.00 tot 
16.00 uur.

Verjaardagsfeest
In de Christelijke Kinderboeken-
maand 2010 doen veel scholen 
en kinderen mee aan een nieuwe 
spaaractie: ‘Organiseer een verjaar-
dagsfeest voor kinderen in Zuid-
Amerika’. De eerste levensjaren van 
kinderen in Zuid-Amerika zijn vaak 
zwaar. Via de verjaardagsactie kun-
nen arme kinderen in Zuid-Ameri-
ka zorgeloos hun verjaardag vieren. 
Schoolkinderen laten zich sponso-
ren en verdienen verjaardagskaars-
jes bij elkaar die ze op een spette-
rend verjaardagsfeest kunnen aan-
steken. Kijk voor meer informatie op 
www.compassion.nl/verjaardag.

Aalsmeer - Op zondag 3 oktober 
zijn op Boerenvreugd in de Horn-
meer oertijden her te beleven. Van 
12.00 tot 15.00 uur zullen dinosau-
russen en mammoeten op de kin-
derboerderij te bewonderen zijn. Op 
een prachtige tijdsbalk zal de ont-
wikkeling van Neanderthaler tot 
huidige mens getoond worden. Ui-
teraard wordt ook informatie gege-
ven over de hunebedden. En waar 
komen alle kleuren vandaan? Ook 
zijn er diverse gesteenten en fos-
sielen te zien. Mensen van het Ar-
cheon uit Alphen aan de Rijn ko-
men zondag naar de kinderboerde-

rij. Aan het creatieve aspect wordt 
uiteraard ook de nodige aandacht 
besteed. Van 14.00 tot 16.00 uur zal 
de ervaren steenbewerker Jan van 
Schaik een cursus steen bewerken 
geven. Voor dit onderdeel wordt een 
vergoeding van 5 euro gevraagd. De 
overige activiteiten als het maken 
van speren en bijlen, het beschilde-
ren van een grot en het maken van 
zanderige dinosaurussen zijn gratis. 
De toegang is gratis, maar het 
spaarvarken staat uiteraard weer 
lustig te knorren bij de uitgang. 
Voor meer informatie: www.boeren-
vreugd.nl.

De Dorper te gast in 
Crown Business Studios
Aalsmeer - Crown Business Studi-
os Aalsmeer heeft grootse plannen 
met het complex aan de Van Cleeff-
kade en een klein deel hiervan is 
reeds ingevuld en/of zijn onderhan-
delingen over gaande. 
Met name wordt gegokt in de crea-
tieve hoek wat kleine bedrijven be-
treft. Er is liefst 20.000 vierkante me-
ter aan kantoorruimte beschikbaar. 
Er is plaats voor zo’n 150 tot 200 
kleine ondernemingen en zij kun-
nen gebruik maken van alle aan-
wezige faciliteiten als het restau-
rant, de vergaderruimte en de cen-
trale receptie. Afgelopen maandag 
27 september was de eerste bijeen-
komst in de foyer. 
De vergadering van wijkraad De 
Dorper werd hier gehouden en te 
gast was wethouder Gertjan van 
der Hoeven van wijkgericht wer-
ken. Eerst was het woord aan Hui-
bert Kralt, adjunct-directeur van De 
Raad Vastgoed. En als het aan hem 
ligt, komt er veel leven in de brou-
werij. Echter, een en ander moet 
wel, zoals hij zei, ‘in het mandje 
passen’. Het complex beschikt over 
grote en kleine studioruimten. In de 
grote studio gaat komende week 
weer televisie gemaakt worden. 
Vandaag, donderdag 30 september, 
gaat de eerste productie van start. 
Acht keer 1.200 personen over de 
vloer voor de serie ‘So, you think you 
can dance’. In studio 5 komt zo goed 
als zeker een dansschool en in een 
vergeten hoek op het terrein, achter 
de parkeergarage, zijn onderhande-
lingen gaande om een kinderdag-
verblijf te starten. Dat de gemeente 
hier open voor staat, hoeft niet aan 
getwijfeld te worden. 

Casino, bowling en hotel
Het complex beschikt verder over 
een entertainment centre met een 
theaterzaal met 870 stoelen, een 
discotheek, een pianobar en moge-
lijkheden voor restaurant facilitei-

prikservice wordt verleend in zorg-
centrum Aelsmeer aan het Molen-
pad iedere donderdag van 9.30 tot 
10.30 uur. Verder zitten ‘prikkers’ 
iedere maandag tot en met vrij-
dag klaar tussen 8.00 en 9.30 uur, 
11.00 tot 12.00 uur en tussen 14.00 
en 15.00 uur  in het Gezondheids-
centrum in Oosteinde aan het Pol-
dermeesterplein 18, in Kudelstaart 
is het Dorpshuis dé prikpost en de-
ze is iedere maandag tot en met 
vrijdag geopend van 8.30 tot 9.30 
uur en in Rijsenhout zijn labmede-
werkers iedere maandag en vrijdag 
aanwezig van 11.00 tot 11.15 uur en 
op woensdag van 8.00 tot 8.15 uur 
in de Ontmoetingskerk. Op verzoek 
van (huis)artsen wordt ook huisbe-
zoeken gebracht. 
Dagelijks gaan Lenie, Linda, Hel-
ma en Ada de wijk in om bij mensen 
thuis bloed te prikken. “Als mensen 
bijvoorbeeld slecht ter been zijn, 
gaan we bij hen langs en bij patiën-
ten die niet meer zelfstandig naar 
onze posten kunnen komen. We ko-
men dus niet zo maar, alleen als het 
noodzakelijk is. Maar deze service 
verlenen wij met liefde.” Het Artsen-
laboratorium heeft in samenwer-
king met het Amstelland ziekenhuis 
en het Zuwe Hofpoort ziekenhuis 
nu ook een trombosedienst. Men-
sen met trombose moeten regel-
matig geprikt worden en met velen 
van hen heeft het viertal een goe-
de band. 
Vooral Ada is bij een heel groot aan-
tal (oudere) inwoners een bekend 
gezicht. “Ik doe dit werk al 21 jaar  
in Aalsmeer en omgeving”, legt ze 
uit.  Helma maakt nu vier jaar deel 
uit van het team, Linda al 3,5 jaar en 
het ‘jongst’ in dienst, pas 1 jaar, is 

Lenie. Alle vier zijn echter zeer be-
trokken bij hun werk en verrichten 
hun taken met volledige, honderd 
procent inzet. Het staat overigens 
vrij waar mensen bloed willen laten 

prikken. Voor wie niet naar één van 
de posten van het Artsenlaboratori-
um voor Amstelland wil, maar liever 
kiest voor een andere dienst of het 
ziekenhuis: De keuze is aan de pa-
tiënt zelf. Zeker is in ieder geval dat 
iedere patiënt, zowel jong als oud, 
in goede handen is bij Lenie, Linda, 
Helma en Ada!

Door Jacqueline Kristelijn

ten. Er wordt gedacht aan de reali-
satie van een bowlingcenter en een 
wens is casino-achtige activiteiten. 
Wel hoogdrempelig, achter een ge-
sloten deur. Een vergunning is hier-
voor nog niet aangevraagd, er heeft 
zich ook nog geen onderneming 
gemeld. Gehoord in de ‘wandel-
gangen‘ is dat er een hotel in het 
complex gemaakt gaan worden. 
“Het zou het avondje uitgaan com-
pleet maken”, aldus Kralt. “Het is 
een wens, mocht een onderneming 
zich melden, dan halen we hem bin-
nen. Er staat tot slot 20.000 vierkan-
te meter kantoorruimte leeg.” 
De adjunct-directeur gaf verder aan 
ook open te staan voor Aalsmeer-
se activiteiten als bijvoorbeeld 
een grote toneeluitvoering of een 
bridgeavond. “Het is ook jullie cen-

trum.” Het complex slopen en wo-
ningbouw realiseren, is volgens 
Kralt geen optie. “Gezien het gro-
te bedrag aan investeringen de af-
gelopen jaren, zouden er 500 wo-
ningen moeten komen. En dat mag 
met Schiphol in de buurt zeker niet.” 
Huibert Kralt schepte een positieve 
kijk op de toekomst van de Business 
Studios. 

Flink bezuinigen
Met beide benen weer stijf op de 
grond, kwamen de aanwezigen bij 
aanvang van het verhaal van wet-
houder Gertjan van der Hoeven. De 
gemeente moet de komende jaren 
drastisch bezuinigen. 
Hij zei er geen doemverhaal van te 
willen maken, maar de broekriem 
moet strakker. Fundamenteel gaan 

bekeken worden waar de gemeente 
wel op gaat bezuinigen, waar mee 
gestopt kan worden en waar min-
der geld aan uitgegeven kan wor-
den. “We moeten keuzes gaan ma-
ken”, aldus wethouder van der Hoe-
ven. Er gaat meer qua zelfredzaam-
heid en initiatief van de inwoners 
gevraagd worden. 
Natuurlijk blijft de gemeente wel het 
basis kwaliteitsniveau leveren, maar 
zelf meer verantwoording nemen in 
onder andere de eigen woonstraat 
en initiatieven van verenigingen 
gaan zeker op prijs gesteld worden. 
Zo heeft Groei en Bloei bijvoorbeeld 
aangeboden om het groen in de ge-
meente op peil te houden. Help ook 
mee om de gemeente de forse be-
zuinigingsronde ‘op stand’ door te 
komen: Gooi geen papiertjes en 
plastic (meer) op straat, raap af en 
toe eens zwerfvuil op en spreek 
mensen die niet de hondenpoep 
van hun huisdier opruimen hier op 
aan. Controleurs en opruimers zijn 
duur!

Door Jacqueline Kristelijn

Aalsmeer - Afgelopen week zijn de prijswinnaars van de Gi-ga-gave Gero-
nimoquiz gevraagd hun prijs op te komen halen bij de Bruna, waar een week 
eerder Geronimo zelf aanwezig was. De kinderen moesten zeven vragen be-
antwoorden over het leven van Geronimo. Op de foto staan Robert, Anne en 
Aisha met hun prijzen te glunderen van plezier.

Robert, Anne en Aisha 
winnaars Geronimoquiz

MBO bijeenkomst geslaagd!
Aalsmeer - Op 21 september orga-
niseerde Rabobank Regio Schiphol 
op de Historische Tuin in Aalsmeer 
een bijeenkomst met als thema 
Maatschappelijk Betrokken Onder-
nemen. De top van het Aalsmeerse 
bedrijfsleven was hiervoor uitgeno-
digd. Na een introductie door kan-
toordirecteur Nic Kors gaf burge-
meester Litjens zijn visie op MBO. 
Hij gaf aan dat Aalsmeer vergeleken 
met andere gemeenten een hoge 
mate van ‘zelfredzaamheid’  heeft. 
Met andere woorden, er komen zo-
veel initiatieven vanuit de gemeen-
schap dat de overheid hier een zeer 
beperkte rol in hoeft te vervullen. En 
dat is ook goed, want in de komen-
de tijd worden de middelen die van-
uit de gemeente beschikbaar kun-
nen worden gesteld steeds beperk-
ter. Na deze introductie werd er ge-
start met een MBO workshop. In de 
workshop werd de MBO kennis van 

de aanwezigen getoetst en werden 
zij aangezet om samen met colle-
ga-ondernemers van gedachten te 
wisselen over dit belangrijke thema. 
Er zijn daarbij goede tips en tricks 
uitgewisseld. Ter afsluiting van de-
ze inspirerende MBO dag werd 
een veiling georganiseerd waarvan 
de opbrengst ten goede komt aan 
stichting de Binding in Aalsmeer 
en Kudelstaart. De aanwezige be-
drijven waren gevraagd artikelen in 
te brengen voor deze veiling. On-
der leiding van Coos Buis, ervaren 
veilingmeester, en zijn aangever de 
heer van Stempelgem werd via de 
veilingklok druk geboden. De heer 
Buis en de heer Stempelgem wis-
ten de sfeer op de veiling tot gro-
te hoogte te brengen en mede door 
hun inzet is er uiteindelijk ruim 3.000 
euro opgehaald. 
Al met al een zeer geslaagde bijeen-
komst.
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Dinsdag in Dorpshuis Kudelstaart
Rommelmarkt en veiling 
voor prefab huizen Haïti
Kudelstaart - Dinsdag 5 oktober 
wordt in het Kudelstaartse Dorps-
huis de 37e rommelmarkt gehou-
den. De opbrengst is bestemd voor 
de fundering van vijftig prefab hui-
zen in Haïti, dit najaar. De huizen 
worden gemaakt in een fabriek in 
Haïti. De materialen worden ge-
financierd door de stichting Pro-
jecthulp Haïti. Aan stichting ‘Naar 
School in Haïti’ zijn 50 huisjes toe-
gewezen. Ze ondersteunt scholen 
in de bergen ongeveer 60 kilometer 
ten zuiden van de hoofdstad Port-
au-Prince. De reguliere noodhulp 
is daar nog niet verschenen. De-
ze stichting moet zelf voor het ver-
voer, de fundering en de bouw zor-
gen. Naar School in Haïti is al meer 
dan 10 jaar actief in het berggebied 
in het zuiden van Haiti. Door het on-
derwijs te steunen wordt aan de 
armste kinderen van wie de ouders 
het lage schoolgeld en een schoolu-
niform niet kunnen betalen toch on-
derwijs gegeven. Momenteel gaan 
1100 kinderen naar de scholen. 
Dankzij kennis van de aardbevings-
geschiedenis van het land en een 
goede architect zijn de scholen zo 
gebouwd dat ze de aardbeving zon-
der schade hebben doorstaan. In de 
omgeving is dat anders. Daar is heel 
veel vernield en zijn veel mensen die 
toch al bijna niets hadden vrijwel al-
les kwijtgeraakt. De prefab huizen 
zijn speciaal ontworpen voor Haïti. 
De materialen komen zoveel moge-
lijk uit Haïti. De kosten van de huis-
jes, ongeveer 2000 euro, worden 
gedragen door de stichting Project-
hulp Haïti. Het vervoer en de bouw 
van de huizen voor ‘Naar School in 
Haïti’ wordt uitgevoerd door Haïtia-
nen die gesteund worden door vrij-

willigers uit Nederland. Dit najaar 
gaat een groep van 14 vrijwilligers 
helpen bij de bouw. Ook de toekom-
stige bewoners helpen om de bouw 
te realiseren. De opbrengst van de 
Kudelstaartse Rommelmarkt wordt 
gebruikt voor de fundering van de 
huizen. Per huis kost het egalise-
ren en het storten van een beton-
nen funderingsvloer ongeveer 1000 
euro. Eerder dit jaar hebben kinde-
ren van de Jozefschool in Aalsmeer 
actie gevoerd voor Naar School in 
Haïti. Meer informatie over ‘Naar 
School in Haïti’ is te lezen op de 
website www.stichtingnaarschool-
inhaiti.nl. Aan Stichting Ontwikke-
lingssamenwerking Aalsmeer (OSA) 
wordt steun gevraagd. 

Spullen inleveren!
Spullen voor de rommelmarkt kun-
nen worden ingeleverd op de be-
kende inleveradressen maar in ver-
band met het vervoer het liefst op 
Mijnsherenweg 46. Grote meubels 
zoals tafels, kasten, bedden, witgoed 
en computers zijn op de markt niet 
te verkopen en worden daarom ook 
niet geacceptereerd. De rommel-
markt in het Kudelstaartse Dorps-
huis begint op 5 oktober om 19.00 
uur. De veiling begint om 21.00 uur. 
Dan worden ook de bekende blau-
we zakken verkocht. Nieuw is een 
tafel met spullen die voor een vas-
te prijs worden verkocht. Deze zijn 
bijzonder of nieuw. Kinderen zullen 
weer lootjes verkopen. Voor vragen 
kan gebeld worden naar telefoon-
nummer 0297 340635. 
Helpen kan ook door een gift 
over te maken op SNS Regiobank 
90.41.01.193 tnv. W.A. Husemeier-
Rommelmarkt. 

Gratis WiFi in bibliotheken
Aalsmeer - Vanaf 1 oktober biedt 
Amstelland Bibliotheken in al haar 
bibliotheken een eigen draadloos 
netwerk aan. Dit betekent dat leden 
hier gratis gebruik kunnen maken 
van WiFi. Binnen de muren van de 
bibliotheek kunnen laptops, mobiele 
telefoons, iPods en elk ander appa-
raat dat geschikt is voor draadloos 
internet, aangesloten worden op dit 
netwerk. Hiervoor is geen wacht-
woord nodig. Eenmaal ingelogd kan 
gratis gebruik gemaakt worden van 

internet, uw e-mail en andere onli-
ne diensten. Ideaal om in een rusti-
ge en sfeervolle omgeving verder te 
werken of om gewoon te ontspan-
nen. 

Afgelopen zomer hield Amstelland 
Bibliotheken al een proef met haar 
draadloze netwerk in de bibliotheek 
aan het Stadsplein. De uitkomsten 
hiervan hebben ertoe geleid dat nu 
in alle zeven vestigingen gratis ge-
bruik gemaakt kan worden van WiFi.

Start nieuwe 
basisschool
Uithoorn - Volgend schooljaar start 
een nieuwe basisschool in Uithoorn. 
De onderwijsvorm wijkt af van wat 
er in het algemeen wordt aangebo-
den. De school zal veel van het ge-
dachtegoed van Maria Montesso-
ri in de praktijk brengen. Elders in 
deze krant een advertentie over de 
aanstaande informatieavond.

Cardanus zoekt taalcoaches
Aalsmeer - Cardanus heeft be-
hoefte aan taalcoaches die op vrij-
willige basis anderstaligen hel-
pen bij het leren van de Nederland-
se taal. Sinds anderhalf jaar bege-
leid Ank van der Woude een fami-
lie van de Kaap Verdische eilanden. 
Daarnaast werkt zij als klasse assi-
stent waar zij volwassenen uit on-
der andere Marokko, Iran, Irak, Af-
ghanistan, met een taalachterstand, 
helpt met het spreken en het leren 
schrijven van de Nederlandse taal. 
“De meeste mensen die naar ons 
land komen zijn vaak heel eenzaam. 
Veelal hebben zij in hun eigen land 
heel veel meegemaakt. Niet ieder-
een komt hier naar toe uit vrije wil. 
Het is geweldig om te ervaren hoe 
ieder met een eigen achtergrond 

en een eigen verhaal, zijn of haar 
best doet om de voor hen zo vreem-
de en moeilijke taal toch leren spre-
ken. Zij zijn zo trots op wat ze le-
ren, zij willen graag wijzer worden. 
Het geeft hen zelfvertrouwen, omdat 
zij zich verstaanbaar kunnen maken 
in winkels, en contact kunnen ma-
ken met buurtbewoners, op school, 
bij de dokter, enz.” Ank vervolgt: “Ik 
zie het als een verrijking voor mijn 
eigen leven, omdat het geweldig is 
om andere mensen met een andere 
cultuur te leren kennen.” Wilt u ook 
taalcoach worden? Zoek dan con-
tact met Vrijwilligerscentrale Carda-
nus, Hilde Koudijs, tel 020-7600054, 
e-mail: hkoudijs@cardanus.nl. Meer 
informatie is te vinden op www.vrij-
willigerscentrale.cardanus.nl.

Hans topper bij 
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 16 sep-
tember was Hans Dolk onverslaan-
baar bij buurtvereniging Oostend. 
Hij kaartte maar liefst 5788 punten 
bij elkaar. 
Op de tweede plek is H. Van Bem-

Zwemles voor gehandicapte kids
Veiling JCI levert bijna 
3.000,- op goede doel
Aalsmeer - “Fantastisch zoveel 
hadden we nooit verwacht”, riep El-
len van Klinken van Stichting de 
Dolfijn toen zij de cheque, met de 
daarop genoteerde opbrengt, van 
de ludieke veiling overhandigd 
kreeg. In totaal hebben alle belan-
geloos ingebrachte kavels 2775 eu-
ro opgebracht voor de Amstelveen-
se stichting die wekelijks zwemles 
geeft aan (verstandelijk) gehandi-
capte kinderen. Stichting de Dol-
fijn bestaat inmiddels bijna 40 jaar 
en kan elke euro goed gebruiken. 
“Wij weten nog niet precies wat we 
er mee gaan doen. Maar een mooie 
onderwater puzzel voor de kinderen 
komt er zeker”, aldus Ellen van Klin-
ken, één van de vrijwilligers van de 
stichting die wekelijks in het water 
staat om vrijwillig kinderen zwem-
les te geven voor wie in het regu-
liere zwemonderwijs geen plaats is. 
De veiling vond plaats in De Oude 

Veiling te Aalsmeer en werd geleid 
door Wim Dieker van Troostwijk Vei-
lingen. Dit vooraanstaande inter-
nationale veilinghuis is bekend van 
onder andere de (internet)veilin-
gen van de inboedels van DSB Bank 
en Het Land van Ooit. Mede dank-
zij deze uiterst professionele veiling-
meester hebben de kavels een fan-
tastisch mooi bedrag opgebracht 
voor het goede doel. De veiling was 
een initiatief van JCI Amstelland. 

JCI is de netwerkvereniging voor 
ondernemende en maatschappe-
lijk betrokken mensen tussen de 25 
en 40 jaar. De vereniging zet zich 
in voor de persoonlijke ontwikke-
ling van haar leden en allerlei maat-
schappelijke projecten. Alle leden 
hadden belangeloos kavels inge-
bracht. De duurste kavel, een schil-
derij van Ellen van Toor, bracht zelfs 
240 euro op.

Kudelstaarter in de race 
voor Chipswedstrijd Lays

‘Met de auto scheur je al dat moois voorbij’

Dirk Raams fietst in twaalf 
dagen naar Kroatië
Aalsmeer - Al vele jaren gaat het 
gezin van de 52-jarige Dirk Raams 
uit Aalsmeer op vakantie naar het 
eiland Rab in Kroatië. Met de auto 
rijden ze door Duitsland, Oostenrijk, 
Italië en Slovenië met als doel zo 
snel mogelijk op de plaats van be-
stemming te komen. Na vorig jaar 
weer dezelfde rit gemaakt te heb-
ben, leek het de sportieve Dirk leuk 
om deze reis een keer met de fiets 
te ondernemen. Dirk fietst al heel 
zijn leven en als allround sportman 
heeft hij een hoop uitdagingen ge-
kend. Zo was hij keeper bij voetbal-
vereniging Aalsmeer in de hoofd-
klasse, handbalkeeper bij Fiqas 
Aalsmeer waarbij hij in de eredivisie 
uitkwam, twee keer heeft hij de ma-
rathon van New York gelopen, maar 
liefst dertien keer de hele triathlon 
van Almere volbracht, twee keer de 
Elfstedentocht uitgereden, honderd 
kilometer gelopen bij AVA Aalsmeer 
voor de Cliniclowns en was hij loop- 
en conditietrainer bij de handbal 
voor de jeugd en damesteams. Nu 
is hij handbalhoofdtrainer bij West-
site Amsterdam, Dames 1. Sport is 
dus echt zijn passie. In oktober 2009 
begonnen de voorbereidingen voor 
de fietstocht naar Kroatië al, want er 
moest goed getraind worden. Ten-
slotte fiets je niet iedere dag zo’n 
130 tot 150 kilometer en daar moet 
je lichaam aan wennen. Ook moest 
de route zorgvuldig uitgestippeld 
worden, overnachtingplaatsen wor-
den uitgezocht en de mountainbike 

worden geprepareerd. Er kwamen 
onder andere antilekrij banden on-
der, een speciale vering omdat Dirk 
een kunstheup heeft gekregen en 
bij het voorwiel kwam iets speci-
aals dat stroom kon opwekken voor 
het opladen van zijn telefoon, MP3 
speler en navigatiesysteem. Helaas 
heeft dit laatste apparaat het bege-
ven, waarschijnlijk door de hevige 
regenval tijdens de tweede dag.
Op 7 augustus stapte Dirk Aalsmeer 
op zijn mountainbike en zijn vrouw 
Joke en zoon Kevin vertrokken in 
de auto. Iedere dag troffen ze el-
kaar weer, nadat Dirk ongeveer ze-
ven of acht uur op de fiets had ge-
zeten voor het eten en de overnach-
ting. Iedere avond schreef hij een 
stukje voor zijn eigen weblog, die 
trouw gevolgd werd vanuit Neder-
land. Dirk vond het prettig om al-
leen te fietsen en met een gemid-
delde snelheid van zo’n 27 kilome-
ter per uur genoot hij van de natuur. 
“Het mooie landschap, de dorpjes 
waar ik doorheen kwam en voor-
al de Alpen met zijn vele hoogte-
verschillen, hebben grote indruk op 
mij gemaakt,” vertelt de enthousias-
te Dirk. “Het was een machtig ge-
voel om in je eentje door de ber-
gen te fietsen en hoogtes te berei-
ken van zo’n 1.270 meter.” Ook de 
gastvrijheid van de hoteleigenaren 
beviel hem bijzonder. Hij kon over-
al zijn fiets veilig stallen en zijn kle-
ren wassen. Ondanks de zware re-
genval en de soms wat gevaarlijke 

tunnels, is alles zeer voorspoedig 
verlopen en kwam hij na twaalf da-
gen fietsen aan op het eiland Rab. 
Daar kon zijn vakantie pas echt 

goed beginnen, ook al was volgens 
zijn eigen zeggen zijn vakantie al in 
Aalsmeer begonnen. “Je moet na-
tuurlijk goed naar je lichaam luiste-
ren, maar ik heb onderweg ook ge-
noten van lekker eten en een bier-
tje.” Omdat deze fietsreis zo goed 
is bevallen is Dirk Raams nu al aan 
het denken aan een volgende uitda-
ging: Fietsen naar de Noordkaap via 
de fjorden. Een reis van zo’n 5.000 
kilometer. Maar eerst kan hij terug-
kijken op deze knappe prestatie. 

Door Ilse Zethof

Voor Pax Kinderhulp en stichting Malawi

Thamen-leerlingen werken 
ruim 9.000 euro bij elkaar
Uithoorn - Eens per schooljaar 
gaan alle leerlingen uit de eer-
ste, tweede en derde klassen van 
de Scholengemeenschap Thamen 
in Uithoorn aan de slag om geld te 
verdienen voor een goed doel. Niet 
door te gaan collecteren, maar door 
zélf de handen uit de mouwen te 
steken. Uiteindelijk wordt het daar-
mee verdiende ‘salaris’ in een ge-
zamenlijke pot gestopt, waarna het 
geld wordt overgedragen aan het 
uitgekozen doel. Vlak voor de zo-
mervakantie werd deze jaarlijkse 
‘werkdag’ gehouden, dit keer ten 
bate van Pax Kinderhulp en stich-

ting ‘Het warme hart voor Malawi’. 
Op woensdag 16 september was 
de uitreiking en kon een cheque ter 
waarde van ruim 1.718 euro worden 
overgedragen aan Joke Penning van 
stichting ‘Het warme hart voor Ma-
lawi’ en een cheque van maar liefst 
7.500 euro aan Lucy Claessen van 
Pax Kinderhulp. Scholengemeen-
schap Thamen gaat er vanuit dat je 
ook wat voor een ander mag over-
hebben, zonder dat je daar wat voor 
terugkrijgt, tenzij het natuurlijk de 
dankbare woorden zijn van de bei-
de stichtingen, voor alle inzet van de 
leerlingen van Thamen.

Kudelstaart - Peter Boogaard uit 
Kudelstaart is één van de drie fi-
nalisten die uit bijna 700.000 inzen-
dingen gekozen is om een nieuwe 
chipssmaak op de markt te bren-
gen. De smaakwedstrijd is georga-
niseerd door chipsfabrikant Lays 
onder de naam Maak de Smaak. Af-
gelopen zondag heeft Peter in het 
RTL4 televisieprogramma Life 4 You 
samen met de twee andere finalis-
ten de smaken aan het Nederlandse 
publiek bekend gemaakt. De smaak 
van Peter is Patatje Joppie: chips dat 
smaakt naar patat met Joppiesaus. 
Joppiesaus smaakt naar kerrie en 
ui. Peter heeft zijn finaleplaats naar 
eigen zeggen te danken aan zijn 
vrouw. Peter: “Zij zag op een avond 
de actie van Lays op het internet 
staan en we raakten erover aan de 
praat. Tijdens haar zwangerschap 
was ze gek op patat met Joppie-
saus en ze vroeg zich af waarom er 
eigenlijk geen Patatje Joppie chips 
waren. De smaken van de andere 
twee finalisten zijn Babi Pangang en 

Mango Red Chili. Tot eind november 
kunnen consumenten door te stem-
men op hun favoriete smaak bepa-
len welke smaak de lekkerste is. De 
winnende smaak komt gedurende 
een jaar in de schappen van de su-
permarkt. Stemmers maken kans op 
een Mini Clubman Limited Edition. 
Op zondag 12 december zal In Life 
4 You de winnende smaak bekend 
worden gemaakt. De winnende fi-
nalist wint 25.000 euro plus 1% van 
de omzet. Peter roept al zijn streek-
genoten op om zo vaak als mogelijk 
is te stemmen op zijn smaak Patatje 
Joppie. Dat kan via www.maakdes-
maak.nl, www.lays.nl of sms ‘smaak 
pj’ naar 4411. De drie finalesmaken 
zullen als Lays Limited Edition vanaf 
4 oktober overal verkrijgbaar zijn. Ze 
zijn herkenbaar aan de opvallende 
kleuren: Felgroen voor Mango Red 
Chilli, knalgeel voor Patatje Joppie 
en hardroze voor Babi Pangang.

Mooie Mensen organiseren 
feest voor minder validen
Aalsmeer - Vorige week was er in 
deze krant te lezen dat Aalsmeerder 
René Spaargaren genomineerd is 
voor de IZZ Mooi Mens award 2010. 
Door op mooimens.izz.nl een stem 
op hem uit te brengen, wordt hij op 
9 november misschien Mooi Mens 
2010. De belangrijkste reden dat hij 
is genomineerd, is het feit hij in zijn 
vrije tijd feestjes voor minder validen 
organiseert. Dit doet hij overigens 
niet alleen en daarom zal de titel 
Mooi Mens 2010 het hele feestteam 
toekomen als hij deze wint. Op za-
terdag 25 september is voor de tien-
de keer een feest georganiseerd. Dit 
feest stond in het teken van sprook-
jes. In een tot duizend en één nacht 
omgetoverde omgeving kon er ge-
danst worden met Assepoester, Pi-

nokkio, Duimelijntje, De gekke Hoe-
denmaker of Sneeuwwitje. Maar 
ook de prins van Assepoester, de 
heks van Hans en Grietje, de blik-
kenman uit de Wizz en Shrek waren 
op het feest afgekomen. Een kleine 
vijftig gasten genoten van de uitge-
breide theetafel met veel zoetigheid 
uit het verhaal van Alice in Won-
derland. In het sprookjesbos kon-
den de feestgangers op de foto met 
Roodkapje, de piraat uit Peter Pan of 
een ander sprookjesfiguur. DJ Jan, 
een jongen met de ziekte van Du-
chenne, draaide voor de tiende keer 
voortreffelijke muziek. Aan het ein-
de van de avond ging iedereen vro-
lijk en voldaan naar huis. Het enige 
wat achter bleef was de zoete geur 
van de theetafel...

melen geëindigd met 5694 punten 
en op drie eindigde D.Tromp met 
5585 punten. De poedelprijs mocht 
de heer P. Aarsman mee naar huis 
nemen met 3487 punten. De vol-
gende speelavond staat vanavond, 
donderdag 30 september, gepland 
en is in gebouw Het Middelpunt 
aan de Wilhelminastraat. De aan-
vang is om 20.00 uur precies, zaal 
open vanaf 19.30 uur.
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Wel of geen woningbouw op Deelplan 9

Actiecomité wil Oosteinde 
groen en leefbaar houden
Aalsmeer - In het Beraad van don-
derdag 23 september was de be-
handeling van de Quickscan Deel-
plan 9 Nieuw-Oosteinde gericht op 
het bespreken van de wijze waar-
op het college uitvoering heeft ge-
geven aan de in maart van dit jaar 
aangenomen motie. Voorafgaan-
de aan de behandeling kreeg Hans 
Kremer van actiecomité Groen Oos-
teinde gelegenheid om in te spre-
ken over de uitkomsten. De wet-
houders Ulla Eurich (PACT) en Gert-
jan van der Hoeven (AB) hadden 
een week eerder al een informatief 
gesprek gehad met het actiecomi-
té. Na bestudering van de Quick-
scan plaatste de woordvoerder van 
het actiecomité een aantal opmer-
kingen en deed hij nog een aanvul-
lend verzoek. De plannen voor de 
Koningsstraat gaan uit van (vooral) 
langzaam verkeer en bestemmings-
verkeer van bewoners. De komst 
van een school en/of kinderopvang 
zal leiden tot meer verkeer dan was 
voorzien in deze straat en de aan-
liggende straten, terwijl de Konings-
straat juist bedoeld is als (veilige) 
route voor de Mikado. Volgens het 
actiecomité zal de verkeersintensi-
teit met het realiseren van 39 wo-
ningen op Deelplan 9 en 8 wonin-
gen in de Koningsstraat ook niet 
verminderen. Dit gaat evenzeer ten 
koste van de verkeersveiligheid. Bo-
vendien staat dat in schril contrast 
met wat er in het visiedocument Ko-
ningsstraat e.o. staat, namelijk: een 
functiemenging aan de Konings-
straat, niet enkel wonen, maar ook 
realisatie van voorzieningen (zo-
wel commercieel als maatschappe-
lijk). De bewoners van de Oranje-
wijk ervaren verder een verlies aan 
groen in de wijk en dat is volgens 
het actiecomité nogal wiedes. Met 
de kap van de volwassen bomen op 
het voormalige schoolterrein is im-
mers ruwweg tienduizend vierkante 
meter groen verdwenen. Dit zou ge-
compenseerd moeten worden met 
een groenstrook van circa vierhon-
derd meter en dit noemt het actie-
comité beneden proportioneel, want 
een compensatie van vier procent 
verdiend die naam niet. Het is be-
kend dat de gemeente voornemens 
is het voormalige scholenterrein in 

eigendom over te dragen aan Ei-
gen Haard. De toegezegde ruil van 
het perceel kan pas worden voltooid 
nadat het huidige bestemmingsplan 
is gewijzigd middels een artikel-19 
procedure. “Tegen de wijziging van 
het bestemmingsplan is door Groen 
Oosteinde en Wijkraad Oost in eer-
ste termijn bezwaar aangetekend en 
onze bezwaren tegen wijziging van 
het bestemmingsplan blijven onver-
minderd van kracht”, aldus Kremer.

Alternatief plan
Naast de opmerkingen diende het 
actiecomité ook een verzoek in. “We 
missen in de Quickscan een uitwer-
king van de optie om elders in de 
gemeente (bijvoorbeeld in Nieuw-
Oosteinde 2) grond te verwerven ter 
grootte van Deelplan 9 en die grond 
aan te bieden aan Eigen Haard 
voor woningbouw. Het onderzoe-
ken waard”, aldus het actiecomité. 
Op grond van de thans voorliggen-
de uitkomsten van de Quickscan 
heeft het college een voorkeur uit-
gesproken voor een alternatief voor 
de huidige plannen. Dit alternatief 
komt er op neer dat Deelplan 9 toch 
wordt volgebouwd met de geplan-
de woningen op één na en met en-
kele toezeggingen ten aanzien van 
groen. Deze keuze is voor veel in-
woners van Plan Blom en Oostein-
de teleurstellend. Het actiecomi-
té deed een dringend beroep op de 
raad om de Quickscan kritisch te-
gen het licht te houden en zo moge-
lijk aanvullend onderzoek te (laten) 
verrichten naar mogelijkheden om 
Plan Blom alsnog leefbaar en groen 
te houden. 

Niet bepaald quick
Naar de mening van PACT heeft het 
college zeven maanden over het 
stuk kunnen nadenken en dat is 
niet bepaald quick te noemen. Het 
eerste gevoel is dat er met acht va-
rianten op één na (variant 7) wordt 
voortborduurt op het zelfde thema. 
PACT gaf aan meer creativiteit ver-
wacht te hebben van het college. 
Dat een andere invulling geld gaat 
kosten is de fractie bekend en de 
bereidheid is er daar dan ook meer 
geld voor uit te trekken, maar niet 
tot elke prijs. De VVD: “Het nieu-

we college en de raad hebben 140 
dagen nodig gehad en ten opzich-
te van maart is er niet veel veran-
derd. Zo had de tijdelijke kinderop-
vang er al in kunnen staan.” Wat de 
VVD betreft waren het onderzoeken 
naar alternatieven meestal volstrekt 
overbodig en de fractie is van me-
ning dat er 120 dagen achter schim-
men is aangelopen. Indien er voor 
1 januari 2011 niet gestart wordt 
met de bouw, zal een bedrag van 
352 duizend euro (subsidie) moeten 
worden teruggestort. De VVD-frac-
tie gaf aan het college hiervoor dan 
aansprakelijk te stellen. AB-fractie 
gaf aan het stuk ook als een puzzel 
ervaren te hebben en zei niet bijster 
gelukkig te zijn met wat er in staat. 
“Hoe ver ga je om een stuk groen in 
een wijk te realiseren?” 

Geld kwijt
Het subsidiebedrag van 352 dui-
dend rechtvaardigt het om nog eens 
met Eigen Haard te gaan praten. 
Ook de gemeente levert een finan-
ciële bijdrage van 175 duizend euro 
en wellicht kan dat bedrag gebruikt 
worden om het groen te upgraden 
als de gemeente het geld toch kwijt 
is. De CDA-fractie gaf aan zich te 
kunnen vinden in de tijdelijke voor-
ziening van de lokalen van scholen 
en noemde de acht aangedragen al-
ternatieven weinig bevredigend. Ge-
zien de kosten van de vele miljoe-
nen is de oplossing om het groen 
te laten, met het oog op de komen-
de bezuinigingen, niet haalbaar. 
De fractie gaf aan niet veel anders 
te kunnen doen dan akkoord gaan 
met het plan. Wethouder Gertjan 
van der Hoeven: “Wat je ook doet, 
op het moment dat je contractbreuk 
gaat plegen, wordt de gemeente 
hier op aangesproken en in dit ge-
val zal de gemeente aangesproken 
worden op een bedrag van 115 tot 
120 duizend euro per woning als er 
niet gebouwd wordt.” De wethouder 
zei verder met Eigen Haard te gaan 
praten om dus nog even op zich laat 
wachten. De fracties van PACT, AB 
en CDA hebben aangedrongen op 
een tweede termijn. Dit zal in het 
presidium worden besproken. 

Door Jan Peterse

Beraad en Raad in vogelvlucht
College van B&W wordt: 
Het bevoegd gezag
Aalsmeer - De bijeenkomst van het 
Beraad stond donderdag 23 sep-
tember onder voorzitterschap van 
Joop van der Jagt (AB) en hij kreeg 
afmeldingen binnen van de raads-
leden Ines van der Boon-Hulshof 
(CDA), Wim Spaargaren (VVD) en 
Dirk Stoker (AB). Het voorstel be-
treffende het instemmen met het 
intrekken van de Verordening cli-
entenparticipatie gemeentelijk in-
tegraal gehandicaptenbeleid 2005 
stond op de agenda als hamerstuk 
omdat het een noodzakelijke aan-
passing is. De Regeling Wmo-raad 
Aalsmeer 2010 is op 7 september 
2010 vastgesteld en daarmee is de 
verordening overbodig geworden.
De behandeling gericht op het in 
werking laten treden van de wijzi-
gingen van de Bouwverordening 
2007-1, de Algemene Plaatselij-
ke Verordeningen 2010 en de Bo-
menverordening 2000 op dezelfde 
dag dat de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht (Wabo) in wer-
king treedt betreft tekstuele wijzi-
gingen. De aanduiding “het College 
van B&W” wordt bijvoorbeeld gewij-
zigd in “het bevoegd gezag” en het 
behandelstuk ondervond geen en-
kele weerstand.

Communicatieplan
De AB-fractie maakte gebruik van 
de rondvraag en wilde weten hoe 
de stand van zaken was met be-
trekking tot het communicatieplan 
over de aangenomen Verordening 
duurzaamheidsleningen 2010. Wet-

houder Ulla Eurich (PACT) gaf aan 
dat er direct begonnen is met com-
municeren via persberichten en de 
website. Verder worden er tal van 
activiteiten in de planning opgeno-
men en de communicatie heeft al 
gewerkt. Er is één keer een lening 
aangevraagd voor het isoleren van 
een dak en zeven maal is er een 
subsidie aangevraagd. De wethou-
der geeft toe dat het even heeft ge-
duurd maar dat had te maken met 
het stellen van prioriteiten. 

Groen Schweitzerstraat
De CDA-fractie maakte ook ge-
bruik van de rondvraag. Er wordt to-
taal geen onderhoud gepleegd aan 
het plantsoen bij de Mijnsherenweg 
en de Schweitzerstraat en het ziet er 
schandalig uit. De CDA-fractie wil-
de graag weten waarom er geen on-
derhoud wordt gepleegd. Wethou-
der Ad Verburg (CDA)  is het met 
de fractie eens dat er ter plaatse 
niet uitziet hoe het is bedoeld. Wel 
maakte de wethouder bezwaar te-
gen het woordgebruik schandalig 
en vroeg zich af of deze toonzet-
ting wel past binnen de normen en 
waarden van de CDA-fractie. “Er-
gerlijk” kwam wat hem betreft dich-
ter bij de waarheid. Enige tijd gele-
den heeft aanbesteding plaatsge-
vonden met betrekking tot de rio-
lering in de Schweitzerstraat en het 
plantsoen kan dan integraal in het 
plan worden meegenomen. Tot die 
tijd zal er enig onderhoud plaatsvin-
den.

Afgelopen donderdag heeft CDA-raadslid Richard Buskermolen in het be-
raad van de raadsvergadering het slechte onderhoud van het plantsoen tus-
sen de Mijnsherenweg en de huizen van de Schweitzerstraat aan de orde ge-
steld. “Dit stuk is buiten proporties slecht onderhouden. Al jaren ziet het er 
niet uit. De klimop heeft de al dode planten totaal overwoekerd. Hoe kan het 
zo ver gekomen zijn en hoe lossen we dit op?”, aldus de vragen van Busker-
molen aan de betreffende wethouder. Antwoord gaat gegeven worden in het 
volgende beraad, waarschijnlijk op donderdag 7 oktober.

Veel te hoge 
snelheid!
Aalsmeer - Een 26-jarige vrouw is 
woensdag 22 september rond drie 
uur in de ochtend aangehouden, 
nadat agenten haar over een lange 
afstand met zeer hoge snelheid za-
gen rijden. Na meting en correctie 
bleek de vrouw 46 kilometer per uur 
te hard te hebben gereden over de 
provincialeweg N201. De vrouw is 
aangesproken op haar rijgedrag en 
heeft een proces-verbaal gekregen.

Auto na botsing 
weggesleept
Aalsmeer - Een vrachtwagen en 
een auto zijn woensdagmiddag 22 
september rond drie uur met elkaar 
in botsing gekomen op een bedrij-
venterrein aan de Legmeerdijk. De 
bestuurder en de bijrijder van de 
personenauto zijn ter controle over-
gebracht naar het ziekenhuis, maar 
zij bleken geen letsel te hebben. 
Ook de vrachtwagenchauffeur bleef 
ongedeerd. De auto moest wel wor-
den weggesleept.

Vrachtwagen 
botst op auto
Leimuiderbrug -  Maandagmiddag  
27 september omstreeks 16.15 uur 
heeft een verkeersongeval plaats-
gevonden tussen een vrachtwagen 
en een personenauto op de Lei-
muiderbrug. De 37-jarige bestuur-
der van de auto remde op het laat-
ste moment voor het stoplicht. Een 
24-jarige vrachtwagenchauffeur die 
achter de auto reed, kon niet meer 
op tijd tot stilstand komen en reed 
achterop de personenauto. Naast 
de 37-jarige bestuurder zaten er 
ook een vrouw en een kind in de 
auto. Ambulancepersoneel heeft de 
betrokkenen nagekeken, maar nie-
mand hoefde naar het ziekenhuis 
vervoerd te worden. 

Fietser gewond 
na aanrijding
Kudelstaart - Een 50-jarige fiet-
ser uit Kudelstaart is zondagmiddag 
26 september rond 13.00 uur ge-
wond geraakt na een aanrijding met 
een auto in Burgerveen. De 43-jari-
ge bestuurder van de auto reed op 
de Grote Poellaan en wilde links-
af de Leimuiderdijk inslaan. Hierbij 
zag hij de fietser over het hoofd. Het 
slachtoffer is door een ambulance 
met licht letsel afgevoerd naar het 
ziekenhuis. 

Kettingbotsing 
op Bosrandweg
Aalsmeer - Drie auto’s zijn vrij-
dag 24 september rond half zes aan 
in de middag op elkaar gebotst op 
de Bosrandweg (N231). Twee be-
stuurders zijn voor onderzoek naar 
het ziekenhuis gebracht; één met 
nek- en rugklachten, de ander met 
klachten aan de borst.

Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
is al enige tijd bezig met plannen 
voor de herinrichting van de Bur-
gemeester Kasteleinweg en omge-
ving (De Tuinen van Aalsmeer). Om 
op termijn woningbouw mogelijk te 
maken in het gebied rond de Spoor-
laan, moet het Rode Kruisgebouw 
(Spoorlaan 5) worden gesloopt. Het 
gebouw is inmiddels door de ge-
meente Aalsmeer aangekocht en 
niet langer in gebruik. Om vandalis-
me tegen te gaan, zijn de ramen met 
platen dichtgetimmerd. Het Ontwik-
kelingsbedrijf &2=1, een samenwer-
kingsverband tussen de gemeen-

te Aalsmeer en ontwikkelaar Bo-
hemen, heeft een sloopvergunning 
voor het gebouw aangevraagd. Zo-
dra de gemeente de sloopvergun-
ning heeft afgegeven (waarschijnlijk 
begin oktober), zal het pand worden 
gesloopt. Het sloopwerk zal onge-
veer twee weken in beslag nemen. 
Verder zal het groen rondom het Ro-
de Kruisgebouw worden verwijderd. 
De bedoeling is dat het gehele ter-
rein voor het einde van het jaar is 
opgeruimd. 

Start bouw in 2011
Afgelopen zomer heeft het Ontwik-

Sloop Rode Kruisgebouw 

Aalsmeer - Wie wil bouwen of 
verbouwen, heeft nu nog te ma-
ken met verschillende vergunnin-
gen voor wonen, ruimte en milieu. 
Met elk hun eigen criteria, proce-
dures, ambtelijke loketten, afhan-
delingtermijnen, leges en toezicht-
houders. Daar gaat per 1 oktober 
2010 verandering in komen met de 
Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo). 25 vergunnin-
gen, waaronder de bouw-, kap- en 
milieuvergunning, worden dan sa-
mengevoegd in één omgevingsver-
gunning. Alle gemeenten zijn door 
het Rijk (VROM) verplicht de wet uit 
te voeren om de dienstverlening op 
het gebied van vergunningen verder 
te verbeteren. Minder regels en pro-
cedures, snellere service en meer 
kwaliteit. Dat zijn de uitgangspun-
ten van de omgevingsvergunning. 
Een omgevingsvergunning kan bij 
één loket worden aangevraagd en 
hiervoor gaat één procedure gelden 
waarop één besluit volgt. Ook komt 
er maar één bezwaar- en beroeps-
procedure. Bovendien wordt met 
de omgevingsvergunning het ver-
gunningsvrij bouwen verruimd. Voor 
veel bouwwerken is er dan geen 
bouwvergunning meer nodig. Een 
ander voordeel is, dat de vergun-
ningaanvraag straks volledig van-
uit huis of kantoor kan worden in-
gediend via een digitaal loket: Om-
gevingsloket online. Het in veel-
voud aanleveren van allerlei papie-
ren, zoals bouwtekeningen, behoort 
daarmee tot het verleden. Op Om-

gevingsloket online kan bovendien 
met de vergunningcheck bekeken 
worden of er überhaupt een ver-
gunning nodig is en zo ja, welke in-
formatie dan nodig is voor de aan-
vraag. De invoering van deze nieu-
we wet kan bedrijven en burgers tijd 
besparen bij het ontwikkelen en re-
aliseren van plannen. De nieuwe in-
tegrale aanpak zorgt voor een bete-
re afstemming in de aanvraag en in 
de vergunning. 

Wat verandert er en voor wie? 
Een groot aantal vergunningen op 
het gebied van bouwen, ruimtelij-
ke ordening en milieu komt straks 
samen in de omgevingsvergun-
ning. Het gaat onder andere om de 
aanlegvergunning, bouwvergun-
ning, gebruiksvergunning (en ge-
bruiksmelding), inrit- of uitwegver-
gunning, kapvergunning, milieuver-
gunning, monumentenvergunning, 
reclamevergunning, sloopvergun-
ning. De omgevingsvergunning is 
voor alle inwoners en bedrijven die 
toestemming van de overheid no-
dig hebben om een activiteit uit te 
voeren die gevolgen heeft voor de 
leefomgeving. Zij moeten bij de ge-
meente een omgevingsvergunning 
aanvragen. Inmiddels zijn bedrijven 
en ondernemers reeds door zowel 
ministerie van VROM en door de 
Provincie Noord-Holland schriftelijk 
ingelicht over deze nieuwe wet en 
de bijbehorende procedures. Voor 
meer informatie: www.aalsmeer.nl 
of www.omgevingsloket. nl.

Sneller en overzichtelijker
Per 1 oktober 25 vergunningen 
in één omgevingsvergunning

Initiatief wijkraad Stommeer 
Familiezeskamp tijdens 
de Nationale Burendag
Aalsmeer - Zaterdag 25 september 
was het  in heel Nederland Nationa-
le Burendag. Zo ook in Aalsmeer. De 
wijkraad Stommeer organiseerde bij 
het jongerencentrum N201 aan de 
Zwarteweg een familiezeskamp. 
Diverse speeltoestellen en attrac-
ties werden in alle vroegte opgezet. 
Deelname en het eten en drinken 
waren gratis. Niets stond een mooie 
dag met veel bezoekers in de weg. 

Helaas waren er - vanwege het on-
berekenbare weer - minder bezoe-
kers dan waar de wijkraad op ge-
rekend had. Diegenen die er wel 
waren, en dat was vooral de jeugd, 
hebben genoten. Ze konden mee-
doen aan een afmatrace. De snelste 
tijd was 47 seconden. Ook konden 
de jongens en meisjes zich laten 
schminken door de dames van Kar-
mas Fantasy. De wijkraad kijkt terug 

op een gezellige burenactiviteit, die 
ze volgende jaar opnieuw wil orga-
niseren. Sponsors van de familiezes-
kamp zijn: het Oranje fonds, de win-
keliersvereniging Ophelia (C1000), 
The Beach, Chimpie Champ en de 
gemeente Aalsmeer. Wethouder 
Gertjan van der Hoeven vindt het 
een prima initiatief van de wijkraad.
“Deze activiteit sluit perfect aan bij 
het idee van zelfwerkzaamheid van 
bewoners en wijkraden. Misschien 
zijn er volgend jaar zelfs wel meer 
buurten en wijken die activiteiten 
willen organiseren tijdens de Na-
tionale Burendag.” Meer informa-
tie over de burendag is te vinden te 
vinden op: www.oranjefonds.nl en 
www.burendag.nl

kelingsbedrijf &2=1 een proefvak 
aangelegd om inzicht te krijgen op 
het zettingsgedrag van de onder-
grond. Dit zandpakket van 20 bij 
20 meter en 2 meter hoog, is om-
heind met hekwerk en blijft nog een 
paar weken liggen. Het speelveld 
en de JOP (jeugdontmoetingsplek) 
zullen in ieder geval tot medio vol-
gend jaar gehandhaafd blijven. Af-
hankelijk van de voortgang en vast-
stelling van het bestemmingsplan 
zal het Ontwikkelingsbedrijf &2=1 
na de zomer 2011 beginnen het ge-
hele gebied geschikt te maken voor 
de bouw van nieuwe woningen. De 
gemeente zal omwonenden vóór die 
tijd nader inlichten over de werk-
zaamheden. 

Zaterdag a.s.
Brandweer 
Rijsenhout bij 
wedstrijden
Rijsenhout - Op zaterdag 2 okto-
ber wordt de jaarlijkse (regionale) 
brandweerwedstrijd georganiseerd 
door post Heemstede, onderdeel 
van Brandweer Kennemerland. Dit 
jaar is dat voor de 40e keer! 
Aan deze jubileumwedstrijd zullen 
ook burgemeesters uit gemeenten 
van de regio Kennemerland mee-
doen. Tussen de tien deelnemen-
de ploegen, waaronder Beverwijk 
Heemskerk en Nieuw-Vennep, be-
vindt zich ook een team uit Rijsen-
hout. Alle deelnemende brandweer-
korpsen worden volgens tijdschema 
gealarmeerd om een brandincident 
te bestrijden en hulp te verlenen. De 
eerste ploeg start om 9.00 uur.

Burgmeesters ingezet
Aan het einde van de wedstrijd-
dag, om 16.00 uur, wordt de ploeg 
van enthousiaste burgemeesters uit 
de regio ingezet op een alternatief 
wedstrijdobject bij de kazerne van 
de post Heemstede. 
Aansluitend, in de kazerne, be-
spreekt de voorzitter van de jury het 
verloop van de wedstrijd. De burge-
meester van Heemstede mevrouw 
Heeremans maakt de winnaars be-
kend en reikt de gewonnen bekers 
uit. Bij de jaarlijkse brandweerwed-
strijd wordt een calamiteit in scè-
ne gezet. Diverse simulatiemidde-
len worden gebruikt zoals, rooksi-
mulatie, lichteffecten, vlammenbor-
den, oefenpoppen, andere hulp-
middelen en soms Lotusslachtoffers 
(landelijke opleiding tot uitbeelding 
van slachtoffers). Met de wedstrijd 
wordt de medewerkers de gelegen-
heid geboden om in een ontspan-
nen sfeer kennis te delen en elkaar 
te ontmoeten.

Uithoorn - Wat doe jij bij brand?’ is 
het thema van de Nationale Brand-
preventieweken in oktober. Ook 
Brandweer Amsterdam-Amstelland 
grijpt de gelegenheid aan om extra 
aandacht te vestigen op brandvei-
ligheid. Kazerne Uithoorn geeft het 
startsein met een open dag op za-
terdag 2 oktober. Van 11.00 tot 17.00 
uur kunnen geïnteresseerde bezoe-
kers een kijkje nemen in de keu-
ken van de brandweer aan de Zij-

delweg 1. Een greep uit alle activi-
teiten: Red een slachtoffer in een 
gesuggereerde brand in de ‘cool-
box’. Je hebt 90 seconden. Zie met 
eigen ogen hoeveel kracht er ach-
ter een bouwmarktgasbusje zit als 
die explodeert. Speciaal voor kinde-
ren: haal je spuitdiploma. En natuur-
lijk leer je welke maatregelen je zelf 
kunt nemen om een brand te voor-
komen. Kijk voor meer informatie de 
op: www.watdoejijbijbrand.nl. 

Open dag kazerne Uithoorn
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Van links naar rechts: Bert Witpeerd, Niek van Noort, John ’t Hoen, André Co-
lijn, Dick Verhoef en Winfried Falk.

NK estafette in Amstelveen
Tweede plaats AV Masters 45+
Aalsmeer - Zaterdag 25 en zondag 
26 september stond de NK estafet-
te in Amstelveen op het programma, 
een 2-daagse wedstrijd met uitslui-
tend estafettes voor jeugd, senioren 
en Masters met een grote diversi-
teit aan afstanden, meer dan 2000 
atlete(s)n hadden zich ingeschre-
ven en die kwamen uit werkelijk alle 
hoeken van het land. AV Aalsmeer 
had een ervaren mannenploeg ge-
stuurd onder de naam Run-4-Fun 
in de categorie Masters 45+ op het 
onderdeel 4 x 1500 meter. 
Het team bestaande uit John ’t 

Hoen, André Colijn, Niek van Noort 
en Dick Verhoef en reserve Win-
fried Falk is een mix van ervaring 
en (jeugdig) enthousiasme en wordt 
getraind door good old Bert Wit-
peerd, een begrip in de loopwe-
reld. Zij hadden zich ten doel ge-
steld het 9 jaar oude clubrecord te 
verbreken en dat is gelukt, met liefst 
30 seconden en staat nu dus op 
20:23.36 maar de grootste verras-
sing was wel de tweede plek die be-
haald werd. 
Op een zilveren plak was door de 
heren niet op gerekend.

Dorpsloop groot succes
Aalsmeer - Dinsdag 7 septem-
ber vond de Dorpsloop plaats en 
deze loop georganiseerd door AV 
Aalsmeer was een groot succes. Al-
lereerst waren de jongsten aan de 
beurt om hun rondje van iets meer 
dan 1000 meter door het dorp te lo-
pen. Bij de meisjes tot 11 jaar kwam 
Kimberley Colijn als eerste over de 
finish, gevolgd door Marcella Ad-
jape op de tweede plaats. Marit Vol-
muller eindigde als derde. Bij de 
jongens tot 11 jaar had Wessel Heil 
als snelste het rondje afgelegd, ge-
volgd door Bjorn van den Berg op 
de tweede plek en Gregory ‘t Hoen 
op de derde plek De meisjes en jon-
gens tot 14 jaar moesten twee rond-
jes afleggen en hierbij was Evelien 
Hooijman bij de meisjes het snelst, 
terwijl Isabel Hooijman als tweede 
de finishlijn passeerde en Suzanna 
Wentzel als derde. Bram Anderies-
sen was de snelste van de jongens 
met Evert Bunschoten als tweede en 
Dirk Kaas als derde. Voor alle kin-
deren was er na afloop een medail-
le als beloning voor de schitteren-

de prestatie die ze geleverd hadden. 
Albert Heijn had daarnaast voor ie-
dere junior-loper een ijsje beschik-
baar gesteld. Toen het parcours uit-
gezet door AV Aalsmeer weer vrij-
gegeven was, werd het tijd voor de 
start van de volwassenen. Het was 
een nieuwigheidje van de dorpsloop 
dat zij als team van vier in estafet-
te-vorm het rondje liepen. Iedere lo-
per liep het rondje, waarna het stok-
je in wat voor vorm dan ook werd 
overgenomen door de volgende lo-
per. Er was nog een vijfde ronde die 
het team gezamenlijk moest afleg-
gen. Het team Run-4-Fun (John ‘t 
Hoen, Andre Colijn, Niek van Noort, 
Winfried Falk) liep deze estafet-
te als snelst en bezette daarmee de 
hoogste plaats op schavot. Les Turt-
les (Nils Sickman, Thomas Roode, 
Joost le Febre, Mark Meijer) kwam 
een minuutje later als tweede over 
de streep en Maandag-2 (Gerrie 
Verschuren, Ruud van Wees, Edwin 
de Koning, Gerrit Hansen) finishte 
als derde. Zij mochten onderling de 
prijzen verdelen.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 2 oktober

AALSMEER
Castricum 1 - Aalsmeer 1  14.30 u
DVVA 2 - Aalsmeer 2 11.30 u
DVVA 3 - Aalsmeer 3 12.30 u
Aalsmeer 4 – Concordia 2 14.30 u
Aalsmeer 5 – SCW 3 14.30 u
Aalsmeer 6 – Pancratius 3 14.30 u
Aalsmeer/RKAV Vet.1 – Legm.vet.1 14.30 u

Dames
F. Lobi KDS DA.3 - Aalsmeer DA.1 12.00 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – Hoofddorp 2 14.00 u
RKAV Vet.2 – Amstelveen Vet.1 14.30 u

Meisjes
RKAV MB.1 – Waterwijk MB.1 12.30 u

Jong Aalsmeer United

Junioren
J.A.United A1 – Zuidvogels A1 12.00 u
J.A.United.B2 – Assendelft B1 14.30 u
SCW B2 - J.A.United B3 11.30 u
Swift C1 - J.A.United C1 11.30 u
Buitenveldert C1 M - J.A.United C2 11.45 u
DCG C5 - J.A.United C3 14.00 u

Pupillen
J.A.United D1 – Weesp D1 11.15 u
Bloemendaal D2 - J.A.United D2 10.15 u
Concordia D2 - J.A.United D3 10.00 u
RCH D3 - J.A.United D4 10.00 u
Sp.Martinus D6 - J.A.United D5 13.00 u
Kon.HFC MD.1 - J.A.United D6 11.30 u
Diemen E1 - J.A.United E1 11.30 u
J.A.United E2 – Hoofddorp E1 11.00 u
DIOS E2 - J.A.United E3  9.00 u
J.A.United E4 – KDO E1 11.00 u
J.A.United E5 – DSOV E3  9.30 u
J.A.United E6 - Bloemendaal E7  9.30 u
J.A.United E7 – Overbos E8  9.30 u
RCH E3 - J.A.United E8 10.00 u
Allance’22 E10 - J.A.United E9 11.00 u
J.A.United F1 – Legm.vogels F2  9.00 u
J.A.United F2 – Bloemendaal F3  9.00 u
Overbos F3 - J.A.United F3 11.30 u
Hoofddorp F6 - J.A.United F4  9.00 u
VVC F6 - J.A.United F5  9.00 u
VVC F8 - J.A.United F6  9.00 u
H’lem Ken’land F3-J.A.United F7   9.45 u
J.A.United F8 – Zwanenburg F4  9.00 u
DSOV F6 - J.A.United F9  9.00 u
J.A.United F10 – DSS F20M  9.00 u

Meisjes
J.A.United MC.1 – Sp’burg MC.1 12.30 u
Sp. Mart. MC.1 – J.A.United MC.2  13.00 u
WVHEDW MD.1 - J.A.United MD.1 10.00 u
Hillegom MD.1 - J.A.United MD.2 10.00 u
HBC ME.1 - J.A.United ME.1  9.00 u

RKDES
RKDES D1-Roda’23 D5 11.00 u
RKDES D2 – Kon.HFC D4  9.30 u
Zwanenburg D5 - RKDES D3 10.30 u
SCW D2 - RKDES D4  9.00 u
RKDES E1 – Arsenal E1 11.00 u
Pancratius E6 - RKDES E2  9.00 u
SDZ E10 - RKDES E3 12.30 u
RKDES E4 – Arsenal E9  9.30 u
Blauw-wit E6 -RKDES E5 11.15 u
ZRC/Herenmarkt F1 - RKDES F1  9.30 u

OSV F3 - RKDES F3 11.00 u
SDZ F5 - RKDES F4  9.00 u
Pancratius F8 - RKDES F5  9.00 u
Ouderkerk F8 - RKDES F6  9.00 u
RKDES F7 – Badhoevedorp F2 11.00 u
RKDES F8 – Zandvoort F7 11.00 u
RKDES F9 – TOS-Actief F8 11.00 u
RKDES F10 – DWV F7  9.30 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – Buitenveldert DA.2 13.00 u
Odin’59 MA.1 - RKDES MA.1 14.30 u
RKDES MB.1 - Hillegom MB.1 11.00 u
RCH MC.1 - RKDES MC.1 12.30 u
RKDES MD.1 – ZSGO /WMS MD.1  9.30 u

S.C.W.
EDO 1 - SCW 1 14.30 u
VEW 2 - SCW 2 12.00 u
Aalsmeer 5 - SCW 3 14.30 u
SCW Vet.1 – Zuidoost United Vet.1 14.30 u
DRS Vet.1 - SCW Vet.2 14.30 u
SCW Vet.3 - Meteoor Vet.2 14.30 u
Kon.HFC Vet.3 - SCW Vet.4 14.30 u
SCW A1 – NVC A1 12.30 u
SCW B1 – Hillegom B1 10.30 u
SCW B2 – J.A>United B3 11.30 u
Concordia C2 - SCW C1 14.45 u
SCWC2 – H’lem-Kennemerland C2 11.15 u

Pupillen
SCW D1 – Legm.vogels D1 10.00 u
SCW D2 – RKDES D4  9.00 u
Overbos E3 - SCW E1 10.00 u
SCW E2 – HBC E7  9.00 u
SCW E3 – United/Davo E3  9.00 u
HBC F3 - SCW F1  9.00 u
SCW F2 – Overbos F 10  9.00 u
Hoofddorp F 14 - SCW F3 10.00 u
Onze Gazellen F9M - SCW F4  9.30 u

Dames en meisjes
Odysseus’91 DA.5 - SCW DA.1 12.15 u
DSS MC.3 - SCW MC.1 10.00 u
KDO MD.1 - SCW MD.1 11.00 u
Concordia ME.1 – SCW ME.1 10.00 u

Zondag 3 oktober

RKAV
RKAV 1 – VVC 1 14.00 u
RKAV 2 – Swift 3 11.30 u
KDO 4 - RKAV 3 12.00 u
RKAV 4 – GeuzenM’meer 3 11.30 u
RKAV 5 – RAP 8 14.00 u
RKAV 6 – Nautilus 4 11.30 u
Legm.vogels 5 - RKAV 7 14.00 u

Dames
Roda’46 DA.2 - RKAV DA.1 11.00 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – KDO 1 14.00 u
RKDES 2 – DEM 3 11.00 u
Onze Gazellen 2 - RKDES 3 11.00 u
Sloterdijk 2 - RKDES 4 12.00 u
RAP 5 - RKDES 5 14.30 u
Seref spor 5 - RKDES 6 14.00 u
RKDES 7 – NFC 4 14.00 u

Junioren
RKDES A1 – Pancratius A2 12.00 u
De Meer A2 - RKDES A2 9.30 u
Almere B1 - RKDES B1 11.00 u
Sloterdijk B1 - RKDES B2 10.00 u
RKDES C1 – Almere C2 10.00 u
Pancratius C6 - RKDES C2 14.00 u

Kudelstaarter fietste mee 
met Duchenne Heroes!
Kudelstaart - Moe, gehavend maar 
absoluut voldaan kijkt Kudelstaarter 
Fred Flameling terug op z’n deelna-
me aan de ‘Duchenne Heroes 2010’. 
In zeven dagen tijd heeft hij samen 
met teamgenoten Pierre Blom en 
Martin van Schaik in een prachti-
ge maar loodzware mountainbike-
tocht van zo’n 700 kilometer afge-
legd. De heren zijn allemaal fervente 
sporters en een beetje actie en af-
zien is hen ook niet vreemd. Werd 
voorheen de kick gehaald uit skiën 
vanuit een helikopter of deelname 
aan Parijs-Dakar, ditmaal werd de 
energie ingezet voor het goeie doel: 
Het bijeen brengen van zoveel mo-
gelijk geld voor onderzoek naar de 
ziekte van Duchenne. De ‘Duchen-
ne Heroes’ mountainbiketocht werd 
voor de vijfde keer georganiseerd. 
Er werd gestart in Luxemburg. Via 
de Belgische Ardennen en de Duits-
Belgische grens ging men in een 
tijdsbestek van zeven dagen met 
een gemiddelde van 100 kilometer 
per dag naar Nederlands Limburg. 
Onverharde paden, geen parcours 
afzettingen of bewegwijzering (ori-
entatie via de GPS) en overnach-
ten in een tentje maken deze tocht 
tot een uitputtingsslag. Tijdens de-

ze editie werd daar door de weergo-
den nog een schepje bovenop ge-
daan. Door de zeer natte en storm-
achtige nachten, was het modderi-
ge parcours slopend. Diverse val- en 
glijpartijen waren het gevolg. Samen 
met nog zo’n 300 andere fanatieke-
lingen hebben ze met hun sponsor-
tocht ruim 1.250.000 euro bij elkaar 
gebracht. De ziekte van Duchenne 
is een zeer ernstige, erfelijke ziek-
te en treft alleen jongens. Doordat 
het spierweefsel wordt aangetast, 
neemt de kracht van alle spieren en 
dus ook van het hart langzaam af. 
De levensverwachting is niet hoger 
dan dertig jaar. 
In Nederland hebben ongeveer 
achthonderd jongens de ziekte van 
Duchenne. De opbrengst van ‘Du-
chenne Heroes’ gaat naar onder-
zoeksprojecten van het ‘Duchen-
ne Parent Project’. Deze stichting is 
opgericht door ouders van kinderen 
met Duchenne en heeft als doel het 
versnellen van het onderzoek naar 
een genezing of behandeling voor 
Duchenne en het geven van infor-
matie aan iedereen die betrokken 
is bij Duchenne patiënten. Wilt u 
ook een steentje bijdragen? Kijk op 
www.duchenne.nl

Van links naar rechts: Pierre Blom, Fred Flameling en Martin van Schaik.

Voetbal

Aalsmeer en Amstelveen 
delen de punten: 1–1 
Aalsmeer - In een vooral levendi-
ge tweede helft kwamen Aalsmeer 
en Amstelveen uit op een 1–1 ge-
lijk spel. Een terechte uitslag. Voor-
al in de eerste helft was Amstelveen 
met beter veldspel de bovenliggen-
de partij, maar waren de kansen ge-
lijk verdeeld. Het begin van het du-
el was tamelijk chaotisch. Veel fou-
te passes en kleine overtredingen, 
maar er werd aan weerskanten hard 
gewerkt. Scheidsrechter Pol Hinke 
had er deze middag goed kijk op en 
floot een prima wedstrijd. Het eerste 
gevaarlijke moment kwam in de 13e 
minuut toen Tim Boelrijk vrij voor 
Sander Bakker opdook. Deze stop-
te de inzet met verve. Aan de andere 
kant was het Stefan v.d. Dussen die 
in de 16e minuut goed opkwam. Zijn 
harde inzet via het been van Pieter 
Staphorst leverde alleen een corner 
op. Het spel ging op en neer en fraai 
oogde het allemaal niet. De opbouw 
van Aalsmeer was in deze periode 
ronduit slecht en Amstelveen pro-
beerde met een paar afstandsscho-
ten doelman Sander Bakker te ver-
rassen. Die steekt momenteel in een 
goede vorm en had daar geen moei-
te mee. Het doelpunt viel onver-
wacht in het voordeel van Aalsmeer 
toen in de 42e minuut Salih Yil-
diz uit een perfect genomen vrije 
trap vanaf 20 meter doelman Henk 
Hoeksema totaal verraste, 1–0. En 
zo ging Aalsmeer tegen de verhou-
ding in met een 1–0 winst de rust in. 
Aalsmeer begon goed aan de twee-
de helft. Een schotkans van Ilker Yil-
diz in de 47e minuut ging maar net 
over. En ook de goed spelende Tho-
mas Harte was in de 48e minuut ge-
vaarlijk toen zijn schot over doelman 
Henk Hoeksema op het dak van het 
doel belandde. Te lang lopen met de 
bal in de 50e minuut van Salih Yildiz, 
die de bal op het middenveld ver-
speelde, werd Aalsmeer fataal. Bas-

tiaan Netjes maakte hier dankbaar 
gebruik van. Een diepte pass op Bri-
ce de Groot bracht deze vrij voor 
doelman Sander Bakker. Deze had 
geen kans op de inzet en zo was het 
1–1. Een twijfel geval van buitenspel 
leverde in de 55e minuut geen doel-
punt op voor Aalsmeer. Het werd 
afgekeurd. Aalsmeer had pech in 
de 59e minuut toen een afstands-
schot van Dirk Jan v.d. Meer rake-
lings over het doel verdween. Ook 
een hard schot van de ijverige Peter 
Neuvel werd door Henk Hoeksema 
met de vingertoppen tot corner ver-
werkt. Twee minuten later had de 
rechterspits weer pech toen zijn 
schot rakelings naast ging. Het werd 
een leuk duel om te zien. Aalsmeer 
moest oppassen voor de aanvals-
driften van Amstelveen. Een gro-
te kans kreeg Tim Boelrijk toen hij 
in de 79e minuut vrij voor het doel 
opdook en kon scoren. Sander Bak-
ker hield Aalsmeer in de race. Ook 
Harmen Colijn (de beste speler aan 
Aalsmeer kant) kon vrij opkomen in 
de 81e minuut, maar zijn schot werd 
gestopt door Henk Hoeksema. Zo 
kon deze wedstrijd alle kanten op 
en een winnaar was op voorhand 
niet bekend. Wel werd Aalsmeer 
sterker in de laatste 10 minuten. Zo 
ging een schot van Thomas Harte in 
de 87e minuut net naast en schoot 
Stefan v.d. Dussen in de 90e minuut 
rakelings over. De beste kans op de 
overwinning kwam in blessure tijd 
toen uit een voorzet van Ilker Yildiz, 
Peter Neuvel buiten bereik van de 
doelman tegen de paal kopte, maar 
daar bleef het bij en hielden de bei-
de elftallen er 1 punt aan over. Aan-
staande zaterdag 2 oktober speelt 
Aalsmeer tegen Castricum in Cas-
tricum. Aanvang wedstrijd 14.30 uur 
op sportpark Noord End.

Jack van Muijden

Veelzijdige paardensport
Goed NK Sanne de Jong
Aalsmeer - In het weekend van 
17 tot en met 19 september deed 
de Aalsmeerse amazone Sanne de 
Jong mee aan het Nederlands kam-
pioenschap eventing voor junioren 
(14 tot en met 18 jaar) in Varsseveld. 
Met een fraaie vijfde plaats kan de 
pas 15-jarige, als jongste deelnemer, 
terugkijken op een geslaagd debuut 
op dit niveau. Het NK werd verreden 
als onderdeel van de officiële inter-
nationale wedstrijd in Twente. San-
ne was met twee paarden gekwa-
lificeerd voor de wedstrijd die haar 
debuut vormde op een NK in deze 
discipline, en ook meteen een inter-
nationaal debuut betekende. Beide 
paarden, Melvin en O’Prospect, be-
gonnen goed in de dressuur en het 
springen waarna de altijd spannen-
de cross country de afsluiting vorm-
de. De derde plaats na de dressuur 
en het springen met Melvin kon niet 
worden vastgehouden door enkele 
strafpunten voor tijdsoverschrijding, 
maar de uiteindelijke vijfde posi-
tie was ook super. “Misschien had 
ik wel iets harder gekund, maar dan 
is een fout ook zo gemaakt. Mijn 
paard is pas zeven jaar en heeft ook 
nog niet veel ervaring. Een podium-
plaats was natuurlijk super geweest, 
maar dit is ook mooi. Volgend jaar 
hoop ik er weer bij te zijn.” De uit-
slag van het NK was goed, maar 
ook de 22ste plaats in het 80 deel-

nemers tellende internationale veld 
dat voornamelijk uit senioren be-
stond, is er één om trots op te zijn. 
Ook tweede paard O’Prospect liep 
een goed wedstrijd, maar kreeg 
in de cross country een weigering 
waardoor een top klassering er niet 
meer in zat. De Nederlandse junio-
ren selectie is in deze discipline nog 
niet zo groot, maar bestaat wel uit 
een groep ruiters die internationaal 
ook al goed mee kunnen doen. Het 
vizier van de meeste uit deze ploeg 
is dan ook gericht op deelname aan 
het Europees kampioenschap vol-
gend jaar in deze veelzijdige paar-
densport discipline.

Zondag surfwedstrijd om 
Grote Prijs van Aalsmeer
Aalsmeer - Op zondag 3 oktober 
wordt voor de zeventiende keer de 
Grote Prijs van Aalsmeer georgani-
seerd. Het is het ‘oudste’ windsurf-
evenement van Nederland. Naast de 
Nederlandse en buitenlandse top-
pers zal het wedstrijdveld bestaan 
uit enthousiaste starters en herin-
treders, jong én oud. Met het ver-
brede strand én de komst van het 
Paviljoen fungeert het vernieuwde 
surfeiland als sfeervol decor van het 
evenement en maakt het uitermate 
geschikt voor het publiek. Met een 
wedstrijdveld van 80 windsurfende 
mannen, vrouwen, jongens en meis-
jes belooft het ook dit jaar weer een 
waar spektakel te worden. Niet al-
leen chil om naar te kijken, maar ze-
ker ook funk om zelf mee te doen. 
De wedstrijd wordt gehouden op 
de Westeinderplassen. Voor de race 
wordt een baan over de Grote Poel 
uitgelegd, waarbij de deelnemers 
zo snel mogelijk verschillende ron-
den over deze baan moeten varen. 
Zowel de start om 12.30 uur als de 
finish vanaf 14.00 uur zijn bij surf-
eiland Vrouwentroost aan de Ku-
delstaartseweg 20. In de volgende 
klassen zal gestreden worden om 
de titels én de prijzenpot van meer 
dan 2500 euro: Formula Windsur-
fing (heren, dames, youth/junior en 
masters), Bic Techno (onder 17 he-

ren en dames), Open klasse (he-
ren en dames), Rookie (jongens en 
meisjes) en Oude Deuren (40 jaar of 
ouder, materiaal 25 jaar of ouder). 
Traditiegetrouw ontvangt iedere 
deelnemer een goodiebag en krij-
gen de op facebook aangemel-
de deelnemers na afloop een tren-
dy evenementshirt. Ook dit jaar ligt 
de organisatie in handen van Wind-
surfclub Aalsmeer en haar vrijwilli-
gers. Informatie: www.wsca.nl.

Kaartseizoen bij 
RKAV van start
Aalsmeer - Afgelopen 24 septem-
ber is het kaartseizoen bij RKAV van 
start gegaan. Iedere vrijdag komen 
liefhebbers van klaverjassen en har-
tenjagen bijeen in de kantien van de 
voetbalvereniging aan de Beetho-
venlaan 120. Aanvang is 20.15 uur. 
Iedereen die van kaarten houdt, is 
van harte welkom. Het motto van de 
kaartavonden is: Gezelligheid troef.

Kaartavond bij 
Supportersclub
Kudelstaart - Vrijdagavond 1 okto-
ber organiseert de Supporters Ver-
eniging Kudelstaart de eerste kla-
verjasavond van het seizoen waar-
bij mooie prijzen zijn te winnen. Drie 
maal worden de kaarten geschud. 
Tussen het tweede spel en het der-
de spel worden de loten verkocht 
voor de grote loterij waarvoor deze 
avond opnieuw volop fantastische 
prijzen op de tafel staan uit gestald. 
Kom gerust met familie, vrienden, 
clubgenoten en buren naar deze 
klaverjasavond in het dorpshuis te 
Kudelstaart. Aanvang 20.00 uur. In-
schrijfgeld bedraagt 2,50 euro.

Schaakclub Aalsmeer 
wint eerste wedstrijd
Aalsmeer - Het eerste team van 
Schaakclub Aalsmeer is het nieuwe 
seizoen na de promotie van vorig 
jaar naar de promotieklasse goed 
begonnen. Thuis in het Stommeer-
kwartier werd er met 5,5-2,5 gewon-
nen van Aartswoud, de nummer 2 
van vorig jaar. Ondanks de ruime 
overwinning was het een spannen-
de wedstrijd. Lange tijd leek Aarts-
woud het beste van het spel te heb-
ben. Topscoorder van vorig jaar, Jo-
ran Donkers, moest van begin af 
aan keepen, maar leek desondanks 
te gaan verliezen. Ook Rik Könst en 
Jeroen Cromsigt hadden het zwaar. 
Aalsmeer scoorde echter als eer-
ste door een goede overwinning van 
Tjark Vos. Tjark was agressief be-
gonnen en overrompelde zijn te-
genstander volkomen. Jan Bosman 
en Vincent Jongkind stonden allebei 
iets beter, maar kwamen niet ver-
der dan remise door goed verdedi-
gen van hun tegenstanders. Rik of-
ferde ondertussen nog een kwaliteit 
om de boel droog te houden, maar 
dit mocht helaas niet baten. 2-2. Jo-
ran verraste toen iedereen, incusief 
zijn tegenstander, door een pion te 
promoveren tot dame en zo onver-
wacht de winst te pakken. De score 
werd vergroot door Peter Verschue-
ren die een stuk had geofferd voor 
twee verbonden vijpionnen. Peter 
gebruikte deze als een ware bul-
dozer en schoof zo zwart van het 
bord. Willem Hensbergen haalde de 
overwinning binnen met een fraaie 
overwinning op de sterkste tegen-
stander. Willem stond de hele par-
tij al wat beter en vergrote zijn voor-

deel langzaam aan totdat de zwar-
te stukken geen kant meer op kon-
den. Jeroen Cromsigt scoorde het 
laatste halve puntje en maakte hier-
mee het feest compleet. In de club-
competitie ging het er vrijdag ook 
weer hard aan toe. Slechts een par-
tij eindigde in remise. Zoals gebrui-
kelijk begon Marco Hutters het sei-
zoen goed. Hij wist nu knap te win-
nen van Jan van Willigen. Ook Koen 
Beentjes en Clemens Koster speel-
den sterk en wonnen van goede te-
genstanders. 

Uitslagen clubcompetitie ronde 2:
Joran Donkers-Erik Korenwinder remise
Jan Bosman-Elham Wasei   1-0
Koen Beentjes-Cees Verburg   1-0
Clemens Koster-Ron Klinkhamer   1-0
Martin Steinhart-Ferry Weverling   0-1
Huup Joosten-Hans Pot   1-0
Han Carpay-Abdul Wasei   0-1
Gerrit Harting-Willem Alderden   1-0
Jan van Willigen-Marco Hutters  0-1
Jan van der Laarse-John Vink   1-0
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De Brug multi-culinair 
Aalsmeer - Voor het tweede jaar 
heeft basisschool De Brug het nieu-
we schooljaar geopend met een 
groots en multi-culinair kennisma-
kingsfeest voor alle ouders en kin-
deren. Elke groep had afgelopen 
vrijdag een kraam in de sfeer van 
een bepaald land aangekleed en 
de ouders brachten rond vijf uur al-
len een gerecht of specialiteit mee 
die paste bij dit land. Naast Holland 
met de traditionele poffertjes waren 
er ook Indonesische gebakken ba-

nanen, Amerikaanse worteltjestaart, 
Zweedse bolletjes en een keur aan 
andere wereldgerechten. De kinde-
ren konden zich heerlijk uitleven in 
de disco onder leiding van een ech-
te DJ terwijl de ouders en leerkrach-
ten onder het genot van een hapje 
en een drankje met elkaar konden 
praten. Alle ouders, leerkrachten en 
leerlingen kijken terug op een we-
reldfeest. 
De sfeer voor het nieuwe schooljaar 
is zeker gezet!

Samen Een naar palingrokerij
Aalsmeer - Van basisschool Sa-
men Een bracht groep 4 woensdag 
22 september een bezoek aan pa-
lingrokerij Rekelhof in Kudelstaart. 
Het was een prachtige dag om bui-
ten (en binnen) te luisteren naar de 
mooie verhalen over het paling vis-
sen. Niet alleen paling werd er be-
keken, maar ook een meerval en 
een snoekbaars waren te bewon-
deren. Beroepsvisser Theo Rekel-
hof had in zijn boot diverse vissen 
liggen die hij aan de groep liet zien. 
Onder luid gegil werd de toch wel 
interessante meerval van liefst 1.10 
meter bewonderd. Het was een ge-
slaagd uitstapje tijdens de culturele 
week erfgoed Aalsmeer op school.

Kinderen werken aan kunst!
Aalsmeer - De kinderen van de 
OBS de Zuidooster en de OBS Ku-
delstaart zijn tijdens de opbouw van 
de kunstroute in Aalsmeer langs ge-
weest bij een aantal kunstenaars die 
hun werk aan het opbouwen en in-
richten waren. Bijvoorbeeld bij Con-
nie Fransen en Monic Persoon in het 
huis bij Geluk met de kunstwerken 
verborgen in kastjes en hoeken en 
gaten. En bij Femke Kempkes die 
een beeld maakte speciaal voor de-
ze kunstroute in de Oude Veiling in 
de Marktstraat. Het was voor het 
eerst dat de Oude Veiling mee deed 
aan de kunstroute en het was een 
groot succes. De grote zaal op de 
eerste verdieping leent zich bijzon-
der goed voor kunstprojecten. Zo 
ook voor het grote project van Fem-
ke Kempkes en de ontvangst van 
ruim 50 leerlingen van de scholen. 
De leerlingen kwamen in groepjes 
langs en nadat Femke het een en 
ander vertelde over hoe het is om 
kunstenaar te zijn, waar je leert kun-
stenaar te worden (de kunstacade-
mie), en wat je als kunstenaar zoal 

doet was het tijd voor de kinderen 
om zichzelf kunstenaar te voelen: 
ze mochten aan de slag met klei op 
de levensgrote figuren van Femke! 
De drie grote figuren werden voor-
zien van een kleilaag. Deze kleilaag 
zou gedurende het weekend van 
de kunstroute drogen en scheuren 
en krimpen en zo ‘tijd’ verbeelden. 
Mede dankzij de hulp van ruim 50 
schoolkinderen, de juffen Meriam 
en Jessica, meester Wim en de be-
geleidende ouders is het een bijzon-
der geslaagd project geworden. Het 
uiteindelijke kunstwerk vormde een 
belangrijke rol binnen het geheel 
van wat er te zien was tijdens de 
kunstroute. Door het bijzondere ge-
bruik van de ruimte (er stond verder 
niets) en de theatrale setting kre-
gen de bezoekers alle rust en ruim-
te om de verbeelding van het thema 
‘tijd’ rustig op zich in te laten wer-
ken. Veel van de ‘assistenten’ van de 
OBS in Aalsmeer en Kudelstaart zijn 
het weekend komen kijken om te 
zien hoe de beelden langzaam ver-
anderden. Activiteiten bij de Binding

Aalsmeer - Vrijdag 1 oktober orga-
niseert de BindingBoven in de Zijd-
straat weer een Singstar - compe-
titie. De jongens tegen de meiden. 
Wie gaat er winnen? Wil je het we-
ten, wees er dan bij! De avond begint 
om 20.00 uur en eindigt als de laat-
ste is uitgezongen. Op woensdag 
6 oktober is er van 13.00 tot 15.00 
uur een inloopmiddag en mag een 
herfstschilderij gemaakt worden. De 
kosten zijn 2,50 per persoon. En van 
15.30 tot 17.00 uur staat een sleu-
telhanger maken van kralen op het 
programma. Deze activiteit is voor 
de jeugd uit de groepen 3 tot en met 
8 van de basisschool. De kosten zijn 
3 euro per persoon. Graag van te vo-
ren aanmelden bij lenneke@debin-
ding.nl.

Schilderen in Oost
De schilderscursus is inmiddels ge-
start. Met een echte schildersezel 
en een dik canvas doek is de eerste 
les begonnen. Iedereen maakt een 
doek met zijn of haar horoscoop er 
op. De enthousiaste schilders heb-
ben ook de schildersezel meteen 
een kleurtje gegeven. 
Tijdens de dinsdagmiddag inloop 

bij Binding Oost aan de Machine-
weg 12 kwamen 26 kinderen aller-
lei soorten kauwgom proeven. Het 
proefformulier kon worden inge-
vuld, met als uitslag dat de zoete 
kauwgomsmaken favoriet zijn bij de 
jeugd. Op de site www.debinding.nl 
kun je kijken of er binnenkort weer 
zo’n proefmiddag aan komt.

Koekjes bakken op Zolder
Dinsdagavond kunnen alle tieners, 
die in groep 6,7,8, 1e of 2e brugklas 
zitten, koekjes bakken tijdens de in-
loopavond op de BindingZolder Ku-
delstaart aan de Haya van Some-
renstraat 35c. De avond begint om 
19.00 uur en is om ongeveer 20.30 
uur afgelopen. Natuurlijk hoef je 
geen koekjes te bakken, je mag ook 
gewoon internetten, een filmpje kij-
ken of gezellig kletsen. Deze inloop-
avond is gratis ook als je koekjes 
wilt bakken. Woensdag kunnen tie-
ners tot en met 15 jaar de film Kei-
zer Kuzco komen kijken. Keizer Kuz-
co is een leuke film vol humor en is 
te zien van 14.00 tot 16.00 uur. Kij-
ken kost 2 euro per persoon, inclu-
sief drankje en iets lekker.

Doe mee aan het Dungan 
Tournament van C1000 
Aalsmeer - Op woensdaag 6 ok-
tober organiseert C1000 Koster een 
Dungan Tournament. Van 14.00 tot 
16.00 kunnen kinderen tegen el-
kaar strijden met Dungan-munten. 
En natuurlijk hun dubbele munten 
ruilen. De gymzaal in de J.P. Thijs-
senlaan wordt omgetoverd tot het 
strijdtoneel van de drie elementen 
aarde, water en vuur, vertolkt door 
drie medewerkers van C1000. Zij 
begeleiden als echte Dungan Mas-
ters het toernooi. Natuurlijk is er wat 

te eten en te drinken en de win-
naar van het toernooi krijgt een leu-
ke prijs. Sinds 13 september krijgen 
klanten bij hun boodschappen bij 
C1000 Dungan-munten. Daarmee is 
een spannend spel te spelen. Elke 
munt heeft namelijk een ander ele-
ment: water, vuur of aarde. Kinderen 
spelen tegen elkaar door een munt 
in de hand te nemen en de vuisten 
tegen elkaar aan te boksen. Water 
wint van vuur, vuur van aarde en 
aarde van water. 

Ouders gaan op natuurpad!
Aalsmeer - Iedere basisschool wil 
leerlingen de natuur laten ervaren 
en onderzoek laten doen in de na-
tuurlijke omgeving. Leerkrachten 
die met hun groep op stap gaan 
kunnen best een paar helpen-
de handen gebruiken: de natuur-
ouders. De Werkgroep Natuur- en 
Milieueducatie (NME) van de re-
gio Amstelland-Meerlanden orga-
niseert in 2011 weer een natuurou-
dercursus. Geïnteresseerde (groot)
ouders van leerlingen op basisscho-
len uit onder andere Aalsmeer kun-
nen aan deze gratis cursus mee-
doen. Natuurouders staan leer-
krachten bij in de organisatie en de 
uitvoering van het veldwerk in de 
schoolomgeving. De regionale NME 
werkgroep organiseert een kor-
te, praktische cursus om potentiële 
natuurouders te trainen. Er wordt in 
een ontspannen sfeer gewerkt. De 
voorbeelden zijn praktisch en snel 

toepasbaar. Voorkennis over natuur 
of milieu is niet nodig, enthousias-
me is voldoende. De cursus Natuur-
ouders biedt ouders van leerlingen 
in de basisschoolleeftijd handreikin-
gen om leerkrachten te helpen bij 
natuur- en milieuonderwijs. Aan het 
eind van de cursus hebben de cur-
sisten een rugzakje met basiskennis 
en -vaardigheden om als natuurou-
der aan de slag te gaan. Als natuur-
ouder hoef je niet persé structureel 
aan de school verbonden te zijn, in 
overleg met de school kán men een 
of meerdere projecten doen.
De start van de cursus is op dins-
dag 15 februari 2011 en de vol-
gende cursusdagen zijn op 1 en 15 
maart, steeds van 19.45 uur tot cir-
ca 22.00 uur. De vierde bijeenkomst 
is op zaterdag 2 april van 14.30 tot 
17.00 uur. Voor meer informatie of 
om u op te geven, mail naar nme@
amstelveen.nl.

Wekelijks worden in de Binding Oost aan de Machineweg allerlei activiteiten 
georganiseerd voor de jeugd. Er wordt geknutseld, film gekeken en gezellig 
gerelaxed tijdens inloopmiddagen en -avonden. Ook jij bent welkom. Kijk voor 
het programma op www.debinding.nl.

Regelmatig worden op de Binding Zolder in Kudelstaart speciale meidenmid-
dagen georganiseerd. Er worden dan ook echte meiden ‘dingen gedaan, zoals 
nagels pimpen, chocolade eten en film kijken. Natuurlijk zijn jongens ook wel-
kom op de Zolder. Wekelijks zijn er inloop-middagen en -avonden. Kijk voor 
data en activiteiten op www.debinding.nl.

Kunst kijken en creatief werken
KCA educatief programma 
voor basisscholen
Aalsmeer - Stichting KCA biedt 
een educatief programma voor het 
basisonderwijs. De eerste les ging 
deze week van start. Leerlingen van 
de Oosteinder bezochten de beel-
dententoonstelling van Miep Maar-
se. De kunstlessen zijn erop ge-
richt leerlingen vertrouwd te ma-
ken met het museum en met beel-
dende kunst. Leerlingen ervaren en 
beleven de kunst intensief aan de 
hand van verhalen over kunst en 
kunstenaars op interactieve wijze. 
Kinderen zijn van nature ontvanke-
lijk voor kunst. Ze kijken graag, vra-
gen zich van alles af, kunnen vrij as-
sociëren en houden ervan om din-
gen zelf te maken. Stichting KCA 
vindt het belangrijk om dat te stimu-
leren en er voor te zorgen dat kinde-
ren van jongs af aan op een speelse 
en vrolijke manier met kunst in aan-
raking komen. Samen met de muse-

umdocent bekijken de kinderen de 
kunstwerken en er ontstaat een ge-
sprek over de vragen die de won-
derlijke kunstwerken kunnen op-
roepen. De lessen zijn gericht op de 
beleving van het kind. Centraal staat 
de vraag: Wat vond jij ervan? Gericht 
kijken, kijkopdrachten doen, schets-
ten, vragen stellen en het verwoor-
den van gedachten wisselen elkaar 
af. Iedere les van 60 minuten kent 
een onderdeel waarin de kinderen 
zelf creatief werken. Deze tekenin-
gen en gedichten gaan mee doen in 
de tentoonstelling op de unieke kin-
derkunstzolder! Een bezoek aan het 
Oude Raadhuis en de Kinderkunst-
zolder is een leerzame ervaring. 
Door te kijken en te vergelijken ma-
ken leerlingen kennis met de won-
derlijke wereld van de kunst! 
Voor meer info en aanmeldingen: 
annefie@kunstencultuuraalsmeer.nl

Ballonnenwedstrijd Oosterbad
Waardebonnen voor 
Valentijn, Jelle en Gijs 
Aalsmeer - Het heeft even ge-
duurd, maar de winnaars van de 
ballonnenwedstrijd van Het Ooster-
bad zijn bekend. Valentijn, Jelle en 
Gijs zijn getrakteerd op een waarde-
bon van Bart Smit. De kaartjes aan 
hun ballonnen zijn teruggestuurd 

vanuit het buitenland. Het Ooster-
bad is inmiddels weer gesloten. 
Maar in januari is iedereen van har-
te welkom om aan de nieuwjaars-
plons mee te doen of om de durf-
als aan te moedigen. Voor meer in-
fo: www.hetoosterbad.nl

Jeugdhandbalnieuws
B1 FIQAS te sterk voor SDS ‘99
Aalsmeer - Zondag 26 septem-
ber speelden de jongens van de B1 
van FIQAS Aalsmeer tegen SDS ’99. 
Dit team stond tweede in de pou-
le, maar dat zegt niet alles omdat ze 
eerder twee zwakke tegenstanders 
hadden gehad. Het was erg koud, 
dus de jongens begonnen aan een 
goede warming up. Aalsmeer haal-
de alles de kast en zo stonden ze 
binnen 10 minuten al met 7-0 voor. 
Er werden verschillende breaks ge-
gooid en ook de systeempjes liepen 
prima. In het begin van de wedstrijd 
werd er ook nog veel op de paal 
of over geschoten, dus de stand 
viel eigenlijk nog tegen. De scho-
ten werden geleidelijk zuiverder en 

zo was het al snel 12-0 in het voor-
deel van FIQAS Aalsmeer. In de rust 
stond er een stand van 13-3 op het 
scorebord en werd er door de jon-
gens genoten van een lekker kop-
je warme thee. In de tweede helft 
werd er hier en daar geëxperimen-
teerd in de verdediging, waardoor 
SDS’99 iets meer kansen kreeg. Zo 
kreeg Aalsmeer nog zes doelpun-
ten tegen, maar won uiteindelijk wel 
met 27-9. Volgende week is de laat-
ste wedstrijd van het veldseizoen en 
de mannen verheugen zich weer op 
het zaalseizoen. Doelpunten wer-
den gemaakt door: Rein 6, Floris en 
Nigel 5, Tim en Remco 4, Martijn 2, 
Glenn en Niels 1.
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Tafeltenniscompetitie
Winst voor alle teams van 
Bloemenlust
Aalsmeer - Bij Bloemenlust 1 
maakte Jeroen Hensel na ruim 5 
jaar zijn rentree tegen zijn oude ver-
eniging Tempo Team, waar hij bij de 
jeugd nog in de landelijke compe-
titie speelde. Met zeer aanvallend 
en spectaculair spel wist hij de aan-
dacht te trekken van de vele aanwe-
zigen in de zaal en tevens twee van 
zijn drie partijen in zijn voordeel te 
beslissen. Tegen een ook zeer aan-
vallend ingestelde tegenstander 
stond Jeroen in de beslissende vijf-
de game op een 10-8 achterstand 
en dus op matchpoint tegen. Maar 
door er nog een schepje bovenop 
te doen en ‘alles of niets’ te spe-
len, werkte Jeroen de twee match-
points weg om vervolgende de par-
tij alsnog met 10-12 naar zich toe 
te trekken. Al met al een zeer ge-
slaagde comeback in het hol van de 
leeuw. Brian v.d. Heuvel won zeer 
solide spelend alle drie zijn wed-
strijden en was samen met Ed Cou-
wenberg ook sterker dan het Tem-
po Team duo in het dubbelspel. Ed 
zorgde met één overwinning voor 
de 3-7 eindstand en dus een pri-
ma zege voor Bloemenlust 1. Ook 
Bloemenlust 2 blijft winnen en nes-
telt zich met een 8-2 overwinning op 

Spaarne 3 aan de kop van de stand 
in de vierde klasse. Bart Spaargaren 
en Johan Berk bleven ongeslagen 
en Frans Ravesteijn moest twee te-
genstanders feliciteren. 
Ook in het dubbelspel bleven Bart 
en Johan hun Haarlemse tegen-
standers de baas. In tegenstelling 
tot wat de uitslag doet vermoe-
den was het toch geen gemakke-
lijke avond voor Bloemenlust, want 
voor vier winstpartijen was een be-
slissende vijfde game nodig. Aan 
de andere kant waren de twee door 
Frans verloren wedstrijden ook zeer 
spannend en close. Bloemenlust 
3 heeft zich met een 7-3 overwin-
ning op koploper Bloemenkwartier 
4 goed hersteld van de nederlaag in 
de eerste wedstrijd. Wim v.d. Aard-
weg, Peter Velleman en Irene Ger-
ritsma waren allen goed voor twee 
winstpartijen, hoewel een blessu-
re bij één van de bezoekers hierbij 
meespeelde. 
De door Wim en Peter verloren en-
kelspel partijen waren spannend en 
gingen over de maximale vijf games. 
In het dubbelspel waren Wim en Pe-
ter na vier spannende gelijkopgaan-
de games uiteindelijk in de vijfde 
game met 11-3 duidelijk de sterkste.

Start indoor beachvolleybal 
seizoen in The Beach
Aalsmeer - Vanaf oktober gaat het 
indoor beachvolleybal seizoen in 
The Beach weer van start. Ervaren, 
maar zeker ook onervaren sporters 
kunnen op de maandag-, dinsdag-, 
woensdagavond en de zaterdag-
ochtend weer deelnemen aan de 
beachvolleybaltrainingen. De trai-
ningen worden verzorgd door trai-
ners van Beach Team Aalsmeer en 
er kan op verschillende niveaus ge-
traind worden. 
Zo komen op de maandag en 
woensdag de 2x2 trainingsgroe-
pen aan bod en starten op de dins-
dagavond de 4x4 startersgroepen. 
Nieuw zijn de 2x2 selectietrainingen 
op de woensdagavond en zater-
dagochtend voor heel ervaren spe-
lers. Naast de trainingen wordt aan-
staande zondag 3 oktober het sei-

zoen geopend met het eerste in-
door beachvolleybal maandtoernooi 
in The Beach aan de Oosteinderweg 
247a na de zomer. 
Tijdens dit maandtoernooi wordt er 
natuurlijk op verschillende niveaus 
beachvolleybal gespeeld en wordt 
er gestreden om leuke prijzen. Het 
toernooi is op drie niveaus inge-
deeld. In de ochtend, om 10.00 uur, 
start het 2x2 niveau hoog beachvol-
leybaltoernooi. Om 12.00 uur vindt 
vervolgens het 4x4 allround toer-
nooi plaats en wordt er op recre-
atief niveau gespeeld. Tot slot be-
gint om 14.00 uur het 2x2 laag toer-
nooi. Surf voor meer informatie over 
de trainingen en toernooien naar 
www.beach.nl. Opgeven kan via: 
sportief@beach.nl of bel naar 0297-
347444.

Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond 
bridgeclub Strijd en Vriendschap op 
21 september:

Lijn a:
 1. Jan Doeve - R. v.d. Zwaard 59,52
 2. Mieke - Guus van Neijenhof 55,36
 3. Nelly Mul - Marry Tulp 54,46
 4. Juul- Matje Wentzel 53,57
 5. Klaas Maarse - Adri Otto 53,27
 6. Jan Geleijn - Jasper Blom 50,30
 7. Rob Raggers - M. Lammers 49,40
 8. Ger Lubbers - Willy Stokman 48,81
 9. André Lanser - J. v.d Zwaard 48,51
10. Jan van Ginkel - Jan Joore 47.62
11/12 Gerard Vermeer - J. Oor 45,54

Feestelijk afzwemfeest
Aalsmeer - Op zaterdag 18 sep-
tember hebben 55 kinderen hun A-
diploma en 26 kinderen hun B-di-
ploma behaald. De afzwemmers 
hadden allemaal heel hard gewerkt 
tijdens de zwemlessen en op deze 
feestelijke dag hebben zij de kroon 
op hun werk gezet. In de afzwem-
eisen voor de diverse zwemdiplo-
ma’s waren een paar kleine veran-
deringen aangebracht, maar het 
was voor alle zwemkanjers geen 
probleem. De borstcrawl werd keu-
rig uitgevoerd, de banen heel netjes 
gezwommen en alle visite en aan-
wezige juffen en meester waren dik 
tevreden. Bij het afzwemfeest voor B 
was ook mevrouw den Brave aan-
wezig namens de NPZ/NRZ. Ook zij 
was heel content over het afzwem-
niveau en gaf de kinderen een com-
pliment. Op dinsdag 21 septem-
ber kwamen nog 2 kinderen in ac-
tie voor A afzwemmen en 4 kinderen 
voor B. Helaas was één kindje nog 
niet beter en hij zal over een tijdje 
alsnog zijn B-diploma proberen te 
halen. Alle zes behaalden met vlag 
en wimpel hun diploma’s.

Voor het A-diploma 
zijn geslaagd: 
Wessel van Ackooy, Bernt Adema, 
Sem Albers, Jimmy Baars, Owen 
Balk, Elle Baudert, Evelien Beek, 
Corné Beukhof, Michael Blanken, 
Job Bleekemolen, Isa Blokker, An-

ne van der Blom, Amy Boere, Ar-
naud Brassem, Robin Brassem, Ele-
nah Creemers, Lotte Doeswijk, Eva 
Gorter, Rens Grömmel, Danique 
Hartman, Simone de Hartog ,Sjoera 
Huel Nora Jongman, Stijn Kaslan-
der, Caïn van Kessel, Sanne Kooij-
man, Ryan Kouwenhoven, Mienke 
Lek, Pien Lodder, Sil Meijer, Goya 
Moens, Jill Nierop, Marith Nijholt, 
Aidan van Oostveen, Maiky Perlee, 
Jurriaan Ponsen, Leander Potemans, 
Mats van der Putten, Finn Radema-
ker, Frida Reijm, Thijmen Riechelm-
an, Esmée Smit, Noa Spaargaren, 
Nikee de Veld, Tessa Verweij, Cees 
Vonk Noordegraaf, Julian van der 
Wielen, Lindsey van Wieren, Mijntje 
Wiersma, Danny Wijtmans, Madelief 
Wilhelmis, Thomas Zantingh, Mees 
van der Zee, Anne van der Zwaan, 
Tes de Vries, Sem Jesse Moleman.

Het B-diploma is uitgereikt aan: 
Robin Boer, Young Joon Braakman, 
Sem Buskermolen, Claire Corveleijn, 
Rink Marijn van Dam, Nick Gouwe-
rok, Dua Güven, Oscar van Helder, 
Beau Kroes, Djoeke Lek, Christop-
her McDade, Charlotte Meijer, 
Quinn van Munster, Sem van Noord, 
Lara Noordhoek, Michelle Oos-
terwijk, Ayra Pistoor, Roald Sack, 
Floor Snaterse, Noa Adi Sorber, En-
zo Steenstra, Pim Stokman, Florence 
Tros, Floris Paling, Rens Hulleman, 
Malika Luczak

ZABO programma

Aalsmeer - Speelronde 2 van 
de ZABO zaalvoetbalcompetitie 
vindt aanstaande zaterdag 2 okto-
ber plaats in sporthal de Bloemhof 
aan de Hornweg. Het wedstrijdpro-
gramma luidt als volgt: Om 18.35 
uur Sportcafé de Midi’s tegen Am-
sec Beveiliging. Om 19.20 uur Schijf 
Grondboringen tegen Sporting Uit-
hoorn. Om 20.05 uur Piller Sport te-
gen Café Johnny’s. Om 20.50 uur 
LEMO tegen LEMO-gaat-los en om 
21.35 uur tenslotte DGL tegen Ac-
con. Publiek is van harte welkom en 
de toegang tot de tribunes van de 
sportzaal is gratis.
Stand na ronde 1: Accon 1-3, Sport-
café de Midi’s 1-3, Amsec Beveili-
ging 1-3, DGL 1-3, Café John-
ny’s 1-3, Schijf Grondboringen 1-0, 
Sporting Uithoorn 1-0, Piller Sport 
1-0, LEMO 1-0, LEMO-gaat-los 1-0.

Klaverjassen bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Vrijdag 1 oktober is er 
weer koppelkaarten bij buurtver-
eniging Hornmeer. Vanaf 20.00 uur 
worden de kaarten verdeeld in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
De zaal gaat open om 19.30 uur. Het 
kaarten op 24 september is gewon-
nen door Leo Ton met 5593 pun-
ten, gevolgd door Siem Burgers 
met 5385 punten en Cor Knol met 
5180 punten. De poedelprijs mocht 
Ans Doeswijk met 3775 punten mee 
naar huis nemen.

Schaakcompetitie
Hard bevochten 5-3 voor AAS
Aalsmeer - Het eerste team van 
schaakclub AAS heeft in de eerste 
ronde van het nieuwe seizoen ge-
wonnen van het eerste team van 
de Westlandse Schaak Combina-
tie (WSC). Een hard bevochten 5-3 
overwinning stond aan het einde 
van de wedstrijd op het scorebord. 
De punten werden op de bovenste 
vier borden gescoord, waar Olaf Cli-
teur met een goed geplaatst remise 
aanbod de twee matchpunten bin-
nenhaalde. Bob Feis voegde daar 
nog een halfje aan toe met een ge-
keepte remise. Paul Schrama pak-
te in zijn partij maar wat hij pak-
ken kon en hoopte dat hij niet mat 
zou gaan. In plaats van rustig wat 
materiaal terug te pakken met be-
houd van aanval ging wit direct voor 
het punt en offerde een stuk in het 
proces. De zwarte koning ontsnap-
te echter alsnog waarna de kan-
sen volledig keerden toen de wit-
te koning ineens op de tocht bleek 
te staan. De witspeler met een to-
ren minder zag het hopeloos in en 
gaf op. Nieuwkomer Dennis van 
Vliet (uit Vlaanderen, teamgenoot 
van team captain Ben de Leur bij 
Schaakclub Wachtebeke) gaf direct 
zijn visitekaartje af door in een stra-
tegisch gevecht een vrijpion naar de 
overkant wist te dirigeren hetgeen 
stukwinst opleverde. Hij manoeu-
vreerde zijn stukken handig rich-
ting de zwarte koning waarna het 
pleit snel beslecht was. AJ Kees-
sen scoorde de 3-0 door een foutje 
van zijn opponent af te straffen. Jef-
frey van Vliet op bord 1 liet zich stra-
tegisch weer van zijn sterkste kant 
zien en speelde zijn lopers derma-
te handig dat hij daarmee een kwa-

liteit veroverde en winst. 4-0 Voor 
AAS. Henk Noordhoek had wat ga-
ten in zijn stelling moeten toestaan 
waarlangs de zwarte stukken kwa-
men binnenzetten. Daarnaast had 
zwart een pion meer die een doorn 
in Henk’s oog was, al met al genoeg 
om de strijd te staken. Marco de 
Groot kwam niet lekker uit de ope-
ning en het loperpaar was niet ge-
noeg compensatie voor de pion die 
hij was kwijtgeraakt. Ondanks hef-
tig verzet wist wit zijn veroverde 
kleinood te koesteren en langzaam 
maar zeker Marco tot overgave te 
dwingen. Bob Feis intussen had een 
pion minder maar dit was een dub-
belpion en alles stond op 1 vleugel, 
hetgeen het zwarte loperpaar tegen 
paard en loper van Bob enigszins 
neutraliseerde. Olaf Cliteur had een 
scherpe opening overleefd maar de 
stelling was erg onduidelijk. Met al-
lebei nog ongeveer anderhalve mi-
nuut voor een zet of 15 bood hij re-
mise aan. De speler van WSC dacht 
dat de match al gestreden was en 
accepteerde, iets wat hij zeker niet 
had gedaan wanneer hij had gewe-
ten dan het pas 4-2 was. Daarmee 
was de match daadwerkelijk beslist 
en kon Bob in alle rust proberen zijn 
stelling te keepen, hetgeen lukte 
doordat zwart (ook door de stand) 
niet voluit meer aandrong. Schaak-
club AAS schaakt van begin sep-
tember tot eind mei op de vrijdag-
avond in de Doopsgezinde kerk in 
de Zijdstraat. Training en les wordt 
gegeven van 19.00 tot 20.00 uur, 
daarna start de competitie tot 01.00 
uur. Voor informatie: 0297-324459 
of 0297-268954. Homepage: http://
www.aas.leisb.org.

Henk wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjas-
sen, jokeren en ook biljarten staan 
op het programma. Mensen die 
graag willen rummikubben of har-
tenjagen zijn ook van harte wel-
kom. Op donderdag 23 september 
is het klaverjassen gewonnen door 
Henk van Wichen met 5041 punten, 
gevolgd door Cobie van der Meer 
met 5031 punten. Bij het jokeren 
behaalde Bets Teunen de hoogste 
eer met 112 punten. Op de tweede 
plaats eindigde Janny Lubbert met 
208 punten.

Zaalvoetbal 1e klasse
Farregat1 wint in Monnickendam
Aalsmeer - De zaalvoetballers van 
Farregat1 hebben ook hun tweede 
competitieduel winnend afgeslo-
ten. In Monnickendam werd ’t Spil 
met 2-3 verslagen. Na een sterke 
start van het Farregat was het toch 
‘t Spil dat de leiding nam. Daarna 
werden er veel kansen gecreëerd 
door de zaalvoetballers uit Aalsmeer 
wat resulteerde in een fraaie treffer 
van Khalid. Dat het Farregat alleen 
kwam voor 3 punten bleek in de pe-
riode die volgde. De tegenstander 
werd stevig onder druk gezet en via 
Eliaz werd het zelfs 1-2, wat ook de 
ruststand zou worden. Na rust wa-
ren er kansen over en weer, maar de 
mannen van coach Koos Abraha-
my hadden het betere van het spel. 
Na een rode kaart, gegeven aan een 
speler van het Farregat, was het de 
thuisploeg die het initiatief over-
nam. Dat het Farregat dit seizoen 
beschikt over een hechte groep met 
goede voetballers, bleek wel op het 
moment dat zij met één man min-
der speelden. 
Er werd geknokt voor elke meter 
en zelfs enkele kansen gecreëerd. 
Helaas konden zij niet voorkomen 
dat de thuisploeg op gelijke hoog-
te kwam, 2-2.Maar daar nam het 
Farregat geen genoegen mee en er 

werd vol op de winst gespeeld. En-
kele minuten voor tijd werd de eind-
stand bepaald door Gert Jan met 
een afstand schot 2-3,een voor-
sprong die de ploeg uit Aalsmeer 
niet meer weg zou geven.Daarmee 
is het Farregat de competitie in de 
1e klasse uitstekend begonnen met 
6 punten uit 2 duels.

Dartclub Poel’s Eye in Dorpshuis
Dé avond van Rinus Jurka
Kudelstaart - De afgelopen speel-
avond van de dartclub Poel’s Eye in 
het Dorpshuis van Kudelstaart werd 
niet de avond van Rinus in die zin 
dat hij de ‘grote’ winnaar werd. De 
titel ‘de avond van’ is een verwij-
zing naar de persoon die in dit stuk-
je voor het voetlicht wordt gebracht. 
Rinus is een darter die al jarenlang 
bij de Poel’s Eye komt. Zo was hij 
bijvoorbeeld in het eerste seizoen 
de derde darter ooit die een 180-er 
wist te gooien. Rinus bleef door de 
jaren heen komen, al was hij er ze-
ker niet alle avonden bij. Dat hoeft 
ook niet bij de Poel’s Eye. Men hoeft 
geen lid te zijn of van te voren op te 
geven. Al naar het gelang men tijd 
en of zin heeft kan men komen. En 
gelukkig voor de Poel’s Eye had Ri-
nus tijd en zin in een gezellig avond-
je. Rinus was niet alleen gezellig, 
maar ook redelijk succesvol aanwe-
zig. De eerste poule wedstrijd tegen 
Piet van Overbruggen werd gewon-
nen. Helaas gingen de overige twee 
poule wedstrijden, tegen Ben Blok-
huizen en Martijn Vos, verloren. Al-
le wedstrijden gingen ‘all the way’: 
2-1. Rinus werd derde in de poule, 
de winnaarronde kon niet meer be-
reikt worden. De Sconeronde (mid-
denronde) en de E ronde echter nog 
wel. Bijzonder is wel dat Rinus ooit 
in alle ronden twee keer de fina-
le heeft gehaald. Van de zes finales 
won hij er één, in de Sconeronde. 
De vraag was nu dus op de afge-
lopen speelavond voor welke ronde 
Rinus voor de finale zou gaan. Een 
tussenronde moest daarover een 
beslissing brengen. Rinus won de-
ze tussenronde en bereikte zodoen-
de via Wim Könst de Scone ronde. 

De volgende wedstrijd tegen Albert 
Geleijn werd ook gewonnen. Ook 
al deze wedstrijden gingen ‘all the 
way’, zodat Rinus na vijf wedstrijden 
de maximale vijftien legs had ge-
speeld. Hij stond nu in de kwartfina-
le, en trof daarin Tony van Riel. Ri-
nus was nu echt op dreef want hij 
bereikte de halve finale. Uiteindelijk 
riep Tim Maas hem een halt toe. Tim 
zou later (nipt) de finale winnen van 
Gerard van de Weijden. De lekkere 
flessen Sconebier waren voor hen. 
De mooie bossen rozen van Barn-
hoorn BV gingen naar de winnaar 
van de winnaarronde, Arie van de 
Eijkel, en naar de runner up, Roy de 
Jong. De chocolaatjes van de E ron-
de werd gewonnen door Harm van 
Bezouw. Finaliste Henny Taal ver-
dedigde met succes de eer van de 
dames en daarmee verdiende zij 
de nieuw ingevoerde ‘Punt op de i 
prijs’. Rinus ging daarentegen met 
lege handen huiswaarts, maar met 
een tevreden gevoel. En terecht. 
Hij had een gezellige avond en lek-
ker veel gedart. Overigens dart ie-
dereen veel. Iedereen dart mini-
maal vijf wedstrijden. De helft zes, 
een kwart zeven en zo verder. De-
gene die acht of negen wedstrijden 
wint is winnaar in zijn ronde. Afhan-
kelijk van het aantal deelnemers, en 
de ronde waarin men terecht komt. 
Lekker veel darten dus voor ieder-
een, en toch, dankzij de vele dart-
borden, op tijd klaar. Dus, darters uit 
Aalsmeer, Kudelstaart en omgeving, 
tot de volgende speelavond, aan-
staande vrijdag 1 oktober. De in-
schrijving sluit om 19.45 uur, deel-
name kost drie euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar.

Rinus (links) na zijn overwinning in een finale.

12/11 Theo Blom e- Ko van Es 45,54 
13. Martha - Theo Teunen 44,94
14. Annie - Sima Visser 43,15

Lijn b:
 1. Jan - Tilly Eveleens 62,50
 2. Marianne Joore - H. Raggers 62,24
 3. A. v. Verseveld - T. v. Zijverden 58.42
 4. Jan - Mien Korenwinder 55,10
 5. R. Doeswijk- T. Peperkoorn 54,85
 6. Wil Groot - Trudy Stokkel 54,08
 7 . Gerrit - Coby van Leeuwen 53,57
 8. B. Brockhoff - A.Roodenburg 51,28
 9. O. de Jong - A. Korenromp 49,49
10. Ben Wahlen - H. Zandvliet 47,45
11. Miep - Wim Bakker 45,41
12. Ria Kragtijk - Elly Zandvliet 45,15
13. An Joore - Mien v.d. Laarse 43,37
14. H. v.d. Laarse - E. Vermeer 42,35
15. Piet Vis - Jan van Zwieten 39,29
16. Ton Celie - Loes Oosterwijk 35,46

OVAK-Soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is woensdag 6 
oktober. Vanaf 14.00 uur worden de 
kaarten verdeeld in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat. Klaver-
jassen en pandoeren staan op het 
programma en vijftig plus kaartlief-
hebbers zijn van harte welkom. Het 
klaverjassen op 15 september is ge-
wonnen door Annie Blauwhoff met 
5250 punten, gevolgd door Daan 
Sandee met 4999 punten. De hoog-
ste eer bij het pandoeren is behaald 
door Tom Verlaan met 650 punten. 
Kees van de Meer werd tweede met 
600 punten.

Voetbalwedstrijd tegen koploper
RKDES strijdend ten onder
Kudelstaart - RKDES moest afge-
lopen zondag naar de koploper van 
3C, ZSGO/WMS. De ploegen waren 
de gehele eerste helft aardig aan el-
kaar gewaagd, dan was het ZSGO 
die gevaarlijk door kwam dan was 
het weer RKDES die een kans wist 
te creëren. Kansjes waren er voor 
Roald Pothuizen en Edwin van Ma-
ris, maar goals bleven uit. Ook de 
toegekende vrije trappen kwamen 
niet eens tussen de palen, zodat 
de grote, schreeuwende maar wel 
goede keeper van ZSGO gemakke-
lijk overeind bleef. Na een gelijk op-

gaande eerste helft werd de rust-
stand met de brilstand van nul te-
gen nul bereikt. In de tweede helft 
liet ZSGO zien waarom het boven 
aan staat, tempo ging omhoog. De 
ploeg jaagde de Afas/v Berkel bri-
gade het hele veld na zodat de voet-
ballers van RKDES bijna niet meer 
over de middenlijn kwamen. De 
beste kans aan Des zijde was voor 
de hardwerkende Robert van Loon, 
maar zijn inzet was toch net weer 
iets te slap dus een makkelijke prooi 
voor de keeper. Van rechts kwam 
een hoge voorzet en bij de twee-
de paal werd de bal binnen gekopt: 
1-0. ZSGO schoot ook nog op de lat, 
maar de rest van de inzetten wer-
den gekeerd door de weer uitste-
kend keepende Ivo Peters. RKDES 
kreeg ook kansen. Edwin van Ma-
ris miste half een volley,anders had 
er zomaar 1-1 op het bord gestaan. 
RKDES kreeg nog twee maal een 
vrije trap van de rechterkant, maar 
helaas. Vier minuten in blessure-
tijd werd het zelfs nog 2-0. Al met al 
een verdiende overwinning van ZS-
GO/WMS. Komende zondag 3 okto-
ber eindelijk weer een echte streek-
derby en wel tegen KDO uit het an-
dere leuke dorp. Ook staat de jaar-
lijkse sponsordag op het program-
ma, dus iedereen die ook maar wat 
sponsort bij RKDES is van harte uit-
genodigd. Aanvang wedstrijd 14.00 
uur aan de Wim Kandreef.

Eppo

Badmintonvereniging heeft nog ruimte
Open huis bij Volant ’90
Kudelstaart - De vakantie zit er op, 
de sportkleding kan tevoorschijn 
worden gehaald, want het is tijd 
om de overtollige kilootjes er weer 
af te gaan sporten. Weet je nog niet 
precies welke sport het moet wor-
den, dan nodigt Volant ’90 je uit om 
op dinsdagavond 5 oktober in de 
Proosdijhal te komen badminton-
nen. Voor de jeugd beschikt de ver-
eniging over 9 banen. 
Onder leiding van een gediplomeer-
de trainer en ervaren begeleiders 
worden de beginselen van de bad-
mintonsport bijgebracht. Als je wat 
beter wordt, kun je mee doen aan 
recreatieve wedstrijdjes tegen an-
deren verenigingen en ben je heel 
goed dan kun je ook competitie 
spelen. De jeugdtraining start om 
18.30 uur. Voor de senioren zijn 6 

banen beschikbaar, waar met vier 
mensen op gespeeld wordt, gedu-
rende een half uur. 
Dan wordt er van baan, tegenstan-
der en partner, via een afhangsy-
steem, gewisseld. Er wordt gespeeld 
van 20.30 tot 23.00 uur. Mocht je tij-
dens je vakantie de rackets ter hand 
hebben genomen, dan is dit het mo-
ment om toe te slaan. Trek je sport-
schoenen aan en kom gezellig een 
shuttletje slaan. Volant ‘90 heeft rac-
kets beschikbaar. Er mag gerust een 
paar keer meegedaan worden voor 
besloten wordt om lid te worden. Er 
is ruimte voor zowel jeugd- als vol-
wassen spelers. Voor verdere in-
formatie en inlichtingen: www.vo-
lant90.nl. Je kunt ook gewoon ko-
men en vragen naar Wil, Erna, of 
Martin.
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Zusjes Paula en Carmen in 
Tennis Najaarscompetitie
Aalsmeer - De zusjes Paula (6) uit 
groep 3 van de Oosteinderschool en 
Carmen (8) uit groep 5 nemen deel 
aan de landelijke tennis najaars-
competitie 2010. 
Competitie spelen betekend dat 
je wedstrijden gaat spelen in een 
team van je tennisclub tegen an-
dere teams van andere clubs. Voor 
Paula zijn dat clubs uit Qui Vive (De 
Kwakel) en Spaarndam. Voor Car-
men zijn dat Weesp, Zandvoort, en 
Qui Vive. Paula speelt voor de aller-
eerste keer mee in de competitie. Zij 
hoort bij de Mini Team tot en met 
8 jaar. Ze spelen op het mini veld. 
De eerste wedstrijd is al gespeeld 
en is met 6-2 gewonnen van Qui Vi-
ve. Er staan nog drie westrijden op 
woensdagen op het programma. 
Carmen speelt voor de derke keer in 
de competitiewedstrijden. Zij hoort 
bij de Gemengd Team tot en met 10 
jaar. Ze spelen op het heel veld. Te-
gen Qui Vive is met 4-1 gewonnen 
en tegen Weesp helaas verloren met 

2-3. Carmen moet nog vier wedstrij-
den spelen. 
Paula en Carmen spelen bij Tennis-
vereniging LTC Amstelland in Am-
stelveen in de district IJmond in de 
Regio Noordwest.

Sponsor voor F9 van RKDES
Kudelstaart - Het seizoen mag dan al even gestart zijn, de sponsorcommis-
sie van RKDES heeft toch weer een nieuwe kledingsponsor binnen kunnen 
halen. Kwekerij Rocuma uit De Kwakel is bereid gevonden de F9 van RKDES 
in het nieuw te steken. Met de naam op het shirt van dit enthousiaste team 
zal Rocuma de aandacht op zich gevestigd zien worden én RKDES F9 heeft 
een professionele uitstraling hebben. Menig tegenstander zal op voorhand al 
onder de indruk zal zijn. Op de foto, staand van links naar rechts: Sjaak Kok 
(trainer), Hans Strampel (leider), Jan-Willem Kiburg (leider), Michel van Ma-
ris (sponsor). Midden vlnr: Don de Haas, Ashley Kiburg, Igal van Zwieten, Vin-
cent Groeneveld. Onder vlnr.: Bram ter Reehorst, Lars van Maris, Stef Strampel

Handbalcompetitie jeugd
Spannende wedstrijd Rkdes B1
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
stond de wedstrijd Meiden Zee-
burg B1 tegen Rkdes B1 op het pro-
gramma. De handbalsters van Rk-
des hadden er zin in. Het werd een 
pittige wedstrijd. De coach van de 
tegenpartij was de meiden aan het 
opstoken dat de hoeken hard aan-
gepakt moesten worden. Dit had 
dan ook wat gele kaarten en tijd-
straffen tot gevolg. Ondanks de har-
de aanpak, kon Rkdes het hoofd er-
bij houden. De stand ging gelijk op. 
Er werd goed aanvallend gespeeld 

en ook de verdediging bij Rkdes 
stond als een blok. In de laatste mi-
nuut werd het nog spannend bij een 
stand van 16-15, maar helaas kon 
Rkdes de stand niet gelijk krijgen. 
De meiden kunnen terug kijken op 
een spannende, maar heftige wed-
strijd met een mooi eindresultaat. 
Volgende week de laatste buiten-
wedstrijd tegen Venus Nieuwe-
gein om 11.00 uur bij de buitenvel-
den van Rkdes aan de Wim Kand-
reef. Daarna begint het binnensei-
zoen weer.

VZOD 1 met team van de week, de D1.

Korfbalcompetitie
VZOD komt tekort tegen ON
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag stond de thuiswedstrijd tegen 
Oranje Nassau op het programma 
voor de korfballers van VZOD/v.d. 
Boon 1. De Amsterdammers wisten 
een week eerder van KIOS te win-
nen met één punt verschil, terwijl 
de selectie van Klaas Bosman gelijk 
speelde tegen de ploeg uit Nieuw-
Vennep. Oranje Nassau, vorig sei-
zoen nog gedegradeerde uit de 2e 
klasse, begon fel aan de wedstrijd 
en kreeg al snel een strafworp mee. 
Deze werd niet benut, maar de toon 
was wel gezet. 
Het duurde even voordat de 0-1 als-
nog viel. Toch deed VZOD op dat 
moment nog niet veel onder voor 
de gasten. Het harde werken werd 
dan ook beloond met een doelpunt 
van Martijn Vervark na een prach-
tig combinatie met Eric Spaargaren. 
Ondanks het lichte overwicht van 
Oranje Nassau toonde VZOD zich 
in deze fase van de wedstrijd zeer 
veerkrachtig. Zo werd de 1-3 voor-
sprong van Oranje Nassau even la-
ter in de eerste helft gepareerd door 
doelpunten van achtereenvolgens 
Martijn Vervark en Josine Verburg. 
Direct daarna kwamen de Amster-
dammers weer met 2 doelpunten op 
voorsprong. Deze voorsprong zou-
den ze niet meer uit handen geven, 
zo bleek later. Beide ploegen scoor-
den nog 1 keer voor het rustsignaal. 
Aan de kant van VZOD was het we-
derom Josine Verburg die scoor-
de. Met een 4-6 ruststand leek de 
wedstrijd nog alle kanten op te kun-
nen. Wel vaker is gebleken dat een 
wedstrijd na rust een totaal ander 
spelbeeld kan hebben. Natuurlijk 
was er de hoop dat VZOD beter uit 
de kleedkamer op het veld zou te-
rugkeren dan Oranje Nassau. De-
ze hoop bleek echter al snel aan 
duigen te worden geschoten door 

Oranje Nassau. Ondanks het wind-
voordeel voor de thuisploeg kwam 
VZOD er niet meer aan te pas. De 
Amsterdammers scoorden er vanuit 
alle standen lustig op lus en bouw-
den de voorsprong makkelijk uit 
tot 4-11. Gelukkig stokte de doel-
puntenmachine van Oranje Nas-
sau bij deze stand. Uiteindelijk wist 
VZOD/v.d. Boon 1 de achterstand 
van 7 doelpunten terug te brengen 
tot 5 doelpunten, maar dat was al-
leen nog voor de statistieken. Uit-
eindelijk prijkte er een 10-15 eind-
stand op het scorebord. De doel-
punten aan VZOD zijde werden 
daarbij gescoord door Martijn Ver-
vark (3x), Bart Verheul (2x) en Don-
ja Passies. Klaas Bosman vond het 
jammer dat de getoonde groei van 
de afgelopen weken er niet uitkwam 
tegen Oranje Nassau, dat een maat 
je te groot bleek voor zijn team. Ken-
merkend bij deze wedstrijd was toch 
wel het enthousiasme van het mee-
gekomen Oranje Nassau publiek, 
dat op een positieve hartstochte-
lijke wijze hun ploeg aanmoedigde 
vanaf de zijlijn. Dat in tegenstelling 
tot de meeste VZOD-supporters die 
ondanks hun grote meerderheid op 
een apathische wijze en van te gro-
te afstand (onder het afdak van het 
clubgebouw) de wedstrijd gade-
sloeg. Het grote verschil in de be-
leving bij het publiek, duidelijk in 
het nadeel van VZOD, zou wel eens 
zijn weerslag op de spelers kunnen 
hebben. In dat opzicht is het te ho-
pen dat het goede voorbeeld van 
het Oranje Nassau publiek niet on-
opgemerkt is gebleven bij de VZOD 
aanhang. De volgende wedstrijd is 
op zaterdag 2 oktober tegen Madjoe 
in Rijnsburg. Hopelijk laat het mee-
reizende publiek zich dan ook op de 
wijze van de ON-supporters horen 
vanaf de zijlijn.

Voetbal
RKAV houdt winst in Aalsmeer
Aalsmeer - Het eerste kwartier in 
de wedstrijd RKAV tegen DSOV gaf 
al meer voetbal te zien dan vorige 
week de hele wedstrijd. Dat RKAV 
zich er van bewust is dat het hoger-
op wil, hebben ze de aanhang duide-
lijk laten zien. Reeds na acht minu-
ten was het Alexander Goes die na 
een perfecte diepte pass van vanuit 
het middenveld de stand op 1-0 zet-
te. Een heerlijke opsteker. Er volg-
de een reeks aanvallen op het vij-
andelijk doel, maar het vizier van de 
RKAV voorwaartse stond nog niet 
op scherp. Net als in de voorgaan-
de wedstrijden was het weer de ver-
dediging die een steekje lieten val-
len. In de twintigste minuut was het 
Jevon van Dijk die hier  handig ge-
bruik maakte en zijn ploeg op 1-1 
zette. Mishon Bucular had de mo-
gelijkheid om de stand , in de twin-
tigste minuut, op 2-1 te zetten, maar 
zijn inzet kwam tegen de paal. Het 
enige foutje van de goed leidende 
scheidsrechter kwam vlak voor de 
rust. Een vrije trap, perfect genomen 
door Eric Jansen, ging rechtstreeks 
de goal in, maar een vroegtijdig 

fluitsignaal verstoorde het RKAV 
feestje. Na afloop gaf de leidsman 
ruiterlijk toe, ik heb een foutje ge-
maakt. Het zei hem vergeven. Uit 
een toegekende strafschop was het 
Eric Jansen die RKAV vlak na rust 
op 2-1 zette. Dat deed de thuisploeg 
goed. Er kwamen meer combinaties, 
hoewel deze niet allemaal voldeden, 
maar de inzet was daar. Timo Peters 
kreeg de kans om de voorsprong te 
vergroten, maar de inzet was een 
prooi voor de doelman van DSOV, 
Daan Kerkman. Zo bleef de stand 
2-1. Toch kwam RKAV in de vijftig-
ste minuut op 3-1. Het harde wer-
ken werd beloond. Het was Barry 
Springintveld die de stand een meer 
dragelijk karakter gaf. Ook hierna 
bleef RKAV aandringen, met diver-
se kansen onder andere voor Mis-
hon Bucular en Fabian Waayman. 
Gescoord werd er echter niet meer, 
het bleef 3-1 voor RKAV. Komende 
zondag 3 oktober speelt RKAV thuis 
aan de Beethovenlaan tegen VVC, 
aanvang 14.00 uur.

Theo Nagtegaal

Lange dag in Drachten 
voor zwemmers Oceanus
Aalsmeer - De Nederlandse es-
tafette kampioenschappen wer-
den dit jaar in Drachten verzwom-
men. In de vroege ochtend was het 
de beurt aan de minioren en junio-
ren van Oceanus, ’s middags  kwa-
men de senioren- en jeugdzwem-
mers aan de start. 
Oceanus startte in de ochtend met 4 
teams. De jongste jongens moesten 
het zonder Dennis Weening doen, 
die geblesseerd is. Maar de ploeg 
met Daan Sommeling, Roan van 
Bakel, Tijn de Boer en Ruben van 
Vierzen wist zich goed te weren en 
werd veertiende in het eindklasse-
ment. Tijn pakte een persoonlijk re-
cord mee op de 50 rug, Daan op de 
50 school en 50 vrij. De meisjes ju-
nioren 1 met Anouk van Noord, Fa-
biënne Vork, Lianne Bouwmees-
ter en Lulu-May Verbeek behaal-
den op hun estafettes drie keer een 
dertiende plaats en werden ook 
dertiende in de eindstand. Op zo-
wel de schoolslag- als de vrijesla-
gestafette bleven ze onder hun in-
schrijftijd. Anouk boekte een per-
soonlijk record op de vrijeslag, Li-
anne zwom mooie splittijden op de 
schoolslag en vrijeslag. De meis-
jes junioren 3 met Maxime van den 
Heuvel, Eva van den Born, Michel-
le Meulenbroek, Luca Ebbinge en 
Cheryl Zethof waren op de school-
slag en wisselslag sneller dan hun 
opgetelde persoonlijke record tij-
den. Maxime haalde een persoonlijk 
record op de schoolslag, Cheryl op 
de rugslag. Michelle noteerde op-
vallende tussentijden op de vrijes-
lag (1.06.90) en schoolslag (1.26.68), 
Maxime op de vlinderslag (1.08.79). 
In het totaalklassement werden de-
ze dames veertiende. Bij de jongens 
junioren 4 bestond de ploeg uit Jef-
frey Reijnders, Martijn de Merca-
do, Stanley Moolhuijsen, Wessel de 
Jong, Thomas Verouden en Fernan-
do Moolhuijsen. Via een elfde, acht-
ste, achtste en vijfde plaats werden 
zij uiteindelijk zevende in het klas-
sement. Jeffrey noteerde persoon-
lijke records op de vrijeslag en de 
rugslag. Meest opvallende splittij-
den hier voor Stanley Moolhuijsen 
op de schoolslag (1.17.31) en vrijes-

lag (1.01.20). Op de vrijeslagestafet-
te doken de heren gezamenlijk on-
der de 4 minuten, op de schoolsla-
gestafette gingen ze ruim onder hun 
inschrijftijd naar de finish en haal-
den ze de hoogste Oceanus klasse-
ring van de dag: vijfde. In de middag 
kwamen de heren aan start. Vanuit 
de ochtendploeg waren daarbij ook 
nog Jeffrey en Wessel aanwezig, die 
hun aantal starts zag oplopen tot 
zes op deze dag. Robert Rohaan en 
Jos Vergeer stonden in alle vijf es-
tafettes, terwijl Robin Hofman, Gijs-
bert van Wijk en Michael van Am-
stel speciaal voor de 10 x 100 me-
ter vrijeslag naar Drachten waren 
gekomen. Istvan en Menno Spaar-
garen en Vincent Moolhuijsen (ie-
der drie starts) completeerden het 
tiental. Het team wist in het totaal-
klassement de zestiende plaats te 
veroveren. Meest in het oog sprin-
gende tijden hier de 100 school-
slagtijd (1.17.40) van invaller Wessel 
de Jong en de 100 vrij tijd van Vin-
cent Moolhuijsen (55.32). Komen-
de weekeinde staat voor de zwem-
mers van Oceanus de grote kracht-
meting met de top van Nederland 
op het programma: De eerste com-
petitiewedstrijd met tegenstanders 
AZ&PC Amersfoort, DAW-Finenzo 
uit Alkmaar en Eiffel Swimmers PSV 
uit Eindhoven.

Persoonlijk record voor Daan Som-
meling.

Jeugdweekend Tennisvereniging 
Rijsenhout een groot succes!
Rijsenhout - Tennisvereniging Rij-
senhout bestaat dit jaar 40 jaar en 
dit wordt groots gevierd met aller-
lei activiteiten voor de leden. Op 17, 
18 en 19 september vond ter gele-
genheid van dit jubileum een jeugd-
weekend plaats. Vijftig kinderen na-
men deel aan dit sportieve en bo-
venal gezellige evenement. Ook ou-
ders hebben zich goed vermaakt. 
Het weekend werd afgetrapt met de 
populaire TennisInstuif, die wekelijks 
georganiseerd wordt door tennisle-
raar Louis van Rijn. Gelukkig was 
het tot het avondeten droog. Rond 
half 6 vielen de eerste druppels. 
Goede timing, omdat in het clubhuis 
heerlijke vers gebakken pannen-
koeken klaar stonden. Zaterdag was 
het een prachtige dag en dat kwam 
goed uit, omdat er een soft tennis 
clinic op het programma stond.  De-
ze clinic werd verzorgd door het Ne-
derlands Soft Tennis Promotie Team 
bestaande uit Iwar Yong, Nicky de 
Geest, Louis van Rijn, Mara Yong 
en Anouk van Rijn. Dit team is mo-
menteel zeer succesvol in Europa 
en hebben al diverse Europese ti-
tels op hun naam staan. Soft tennis 
houdt in dat je niet met een normale 
tennisbal slaat, maar met een zach-
te rubberen bal. Dit vergt veel tech-
niek en zorgt dan ook voor lachwek-
kende acties. Ook de ouders moch-
ten een poging wagen. Zij speel-
den onderling wedstrijden soft ten-
nis. De ene helft van de groep be-
gon met de softtennis clinic, terwijl 
de andere helft van de kinderen zich 
binnen vermaakten met een djem-

be workhop. Na deze workshop ga-
ven de kinderen een korte voorstel-
ling aan de ouders. Er zaten abso-
luut natuurtalentjes tussen. Na al-
le inspanningen was er een heerlij-
ke barbecue voor zowel de kinderen 
als de ouders. De dag werd afgeslo-
ten met een disco waarbij DJ Max 
de leukste plaatjes draaide. Er werd 
volop gedanst en ook werd er een 
stoelendans gehouden. Dat ging er 
fanatiek aan toe, want er waren leu-
ke prijzen te winnen. 
Zondag werd de jeugd alweer vroeg 
verwacht in het clubhuis voor een 
brunch met verse broodjes, eitjes, 
melk, jus en vers beleg. Als toetje 
konden de kinderen plakjes cake 
versieren. Ook werd er deze dag 
weer volop getennist. De jeugd-
commissie had een spannend toer-
nooi georganiseerd. Na afloop van 
het toernooi werd de Tennismaster 
van 2010 bekend gemaakt. Je kunt 
bij TV Rijsenhout Tennismaster wor-
den wanneer je aan alle toernooien 
van de tennisclub hebt deelgeno-
men, je een positieve en enthousi-
aste instelling hebt en ook aan toer-
nooien buiten de eigen club deel-
neemt. TV Rijsenhout wil dit en-
thousiasme graag belonen met een 
grote wisselbeker. Tamara Mutsaars 
is gekozen tot Tennismaster 2010. 
Een knappe prestatie. Het jeugd-
weekend was een groot succes. De 
jeugdleden hebben zich goed ver-
maakt en ook de ouders konden 
meegenieten. Het jubileumjaar zal 
op 13 november worden afgesloten 
met een spetterende 70ties party.

Foto: Don Ran

Handbal
Geen kans voor FIQAS in 
strijd om Super Cup
Aalsmeer - Als verliezend bekerfi-
nalist speelden de mannen van FI-
QAS Aalsmeer afgelopen zondag 
26 september de wedstrijd om de 
Super Cup tegen landskampioen 
en bekerwinnaar Kras Volendam. 
Plaats van handeling was het Top-
sportcentrum in Rotterdam, waar 
eerder het  Holland Handbal Toer-
nooi was gespeeld. 
De Aalsmeerders wisten vooraf dat 
het een zware kluif zou worden; eer-
der in het seizoen was namelijk al 
met 30-37 van de Volendammers 
verloren. En deze wedstrijd bleek 
Kras Volendam opnieuw een ma-
tje te groot. De wedstrijd begon met 
snel spel van beide kanten, maar de 
Volendammers – die in Joey Duin, 
Jasper Snijders en Niels Reigers-
berg een indrukwekkende opbouw-
rij hebben – waren veel doeltref-
fender en konden meteen al uitlo-
pen: via 5-2 naar 9-4 na acht mi-
nuten. Trainer/coach René Romeijn 
nam een time out en dat leek resul-
taat te hebben, want een paar mi-
nuten later was de achterstand te-
ruggebracht naar 9-7. Daarna waren 
het echter opnieuw de Volendam-
mers die het beste van het spel had-
den. Keeper Jeroen van ’t Hart deed 
wat hij kon, maar kon ook niet voor-
komen dat zijn ploeg steeds ver-
der achter kwam: via 17-8 naar een 
ruststand van 20-10. Na de pauze 
moesten de Aalsmeerders – met in-
middels de ervaren Jeffrey Groene-
veld in het doel - op zoek naar snel-
le combinaties, individuele acties en 
breaks. Er was ook meteen een op-
vallende rol weggelegd voor Groe-
neveld, die niet alleen een aantal 
doelkansen van Kras Volendam fraai 
pareerde, maar ook drie penalty’s 
stopte! Aanvallend ging het nu ook 
iets beter lopen en met name Jim-
my Castien en Robin Boomhouwer 
zorgden ervoor dat het verschil niet 

verder opliep. Veel dichterbij kon FI-
QAS Aalsmeer echter ook niet ko-
men en zo was de marge na veertig 
minuten nog altijd tien: 26-16. Toch 
bleven de Aalsmeerders knokken 
voor ieder doelpunt en aanhaken op 
karakter, maar uiteindelijk konden 
ze toch niet voorkomen dat de Su-
per Cup naar Volendam ging: 35-24. 
Topscorers: Robin Boomhouwer 7, 
Jimmy Castien 5 en Jarcha van Dijk 
3. Komend weekend gaat de com-
petitie weer verder en moet FIQAS 
Aalsmeer naar Panningen voor een 
ontmoeting met Eurotech/Bevo.  

Award voor Jeffrey
Tijdens het Holland Handbal Toer-
nooi werden ook de winnaars be-
kend gemaakt van de Handbal 
Awards 2010. De hele zomer had-
den handballiefhebbers kunnen 
stemmen op een groot aantal ge-
nomineerden. Uiteindelijk bleven 
drie Aalsmeerders (Robin en Jef-
frey Boomhouwer en keeper Jef-
frey Groeneveld) over voor een prijs 
en één ervan werd gewonnen door 
Jeffrey Boomhouwer. Hij werd over 
het seizoen 2009/2010 verkozen tot 
beste linkerhoekspeler van Neder-
land!   

Dames naar Westlandia
Na een vrij weekend pakken de da-
mes van FIQAS Aalsmeer de draad 
van de competitie in de Eerste Divi-
sie weer op. 
Voor komende zaterdag 2 oktober 
staat een uitwedstrijd bij Westlandia 
op het programma. Vorig seizoen 
wisten de Aalsmeerse dames twee 
keer van deze ploeg te winnen. FI-
QAS Aalsmeer behaalde tot nu toe 
twee punten uit twee wedstrijden, 
Westlandia één punt, dus het be-
looft spannend te worden. De wed-
strijd, in sporthal de Pijl in Naald-
wijk, begint om 20.15 uur.  

KDO Rugby speelt mee met 
TBM dag in Amstelveen
De Kwakel - Afgelopen zater-
dag heeft een aantal jeugdleden 
van KDO rugby meegedaan met de 
TBM dag in Amstelveen. TBM staat 
voor Turven (6-7 jr), Benjamins (8-9 
jr) en de Mini’s (10-12 jr). De TBM 
dag is nog geen competitie. Op de-
ze dag spelen verschillende vereni-
gingen onderling wedstrijdjes van 2 
x 15 minuten. Het doel van de TBM 
dag is om vertrouwd te raken met 
de regels, techniek en plezier van de 
rugby sport. De scheidsrechter be-
spreekt tijdens het spel ook de re-
gels. De TBM dagen worden drie à 
vier keer per maand bij verschillen-
de verenigingen gehouden. De spe-
lers van KDO, hebben meegedaan 
met de teams van Alkmaar. Ian met 
de Benjamins en Derek en Sam met 
de Mini’s. De jongens hebben en-
thousiast en met veel plezier mee-
gedaan. Ze hebben kunnen laten 
zien wat ze de afgelopen weken al-
lemaal geleerd hebben op de trai-
ningen. Derek heeft dan ook zijn 

eerste try (= doelpunt) gemaakt. 
Aanstaande zaterdag gaan de 
jeugdspelers met nog meer jongens 
meedoen met de TBM dag in Haar-
lem.  Daarnaast zal er ook bij KDO 
een TBM dag gehouden worden, 
maar de datum hiervoor is nog niet 
bekend. Dus jongens en/of meisjes 
kom naar de trainingen op het KDO 
terrein op maandag (wordt eventu-
eel vrijdag) en woensdag van 18.30 
tot 19.30 uur. Naast jeugd heeft 
KDO Rugby ook een aantal senio-
ren leden. Ook zij zullen dit seizoen 
wedstrijden gaan spelen. De seni-
oren trainen op woensdag en vrij-
dag van 20.00 tot 21.30 uur. Inmid-
dels zijn er ook diverse apparaten 
en spullen aanwezig om tijdens de 
training het spel nog beter te kun-
nen beoefenen.  Denk hierbij aan 
een scrummachine en diverse an-
dere trainingsmaterialen als stoot-
kussens en tacklebags. Interesse? 
Neem dan contact op via rugby@
kdo.nl.




