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Stevig pakket
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad een stevig
pakket maatregelen voor, op basis
waarvan het voorzieningenniveau
in Aalsmeer wordt gehandhaafd. De
bekendste, aangekondigde bezuinigingen zijn natuurlijk terug naar
1 bibliotheek, KCA commerciëler
laten denken en de maaltijdvoorziening een andere wending geven. Het pakket maatregelen zorgt
er wel voor dat Aalsmeer een gezonde financiële positie behoudt! Er
valt overigens wat de programmabegroting 2012 betreft ook positief
nieuws te melden: In brede school
De Mikado wordt voor de start van
het nieuwe schooljaar een geïntegreerde bibliotheekfunctie gerealiseerd, er gaan ontmoetingsplaatsen
voor ouderen gecreëerd worden, er
wordt minimaal 1 kunstwerk toegevoegd aan de openbare ruimte, het
zwembad blijft, de parkeervoorzieningen bij winkelcentrum Ophelia
worden uitgebreid, er komen meerdere oplaadpunten ten behoeve van
elektrisch vervoer, er komen fietsvoorzieningen bij de verschillende
winkelcentra, groenelementen worden omgevormd in onderhoudsarm groen, in 2012 worden circa
zes nieuwe bouwprojecten gestart
en er gaat een actief beleid gevoerd

39,95 CRAZY DAYS PRIJS

worden om inwoners uit te nodigen
voor de vergaderingen van het beraad en de raad. Wie in deze gelijk
daad bij het woord wil voegen en de
route van de programmabegroting
wil gaan volgen: Eerst mogen de
raadsleden hun vragen stellen. Op
dinsdag 1 november beantwoordt
het college de ingediende schriftelijke vragen. Daarna zal op donderdag 3 november de eerste behandeling van de begroting in het beraad
plaatsvinden. Behandeling en vaststelling staan gepland in de raad
van 10 november. De programmabegroting kan vanaf vandaag ingezien worden in het gemeentehuis en
is te downloaden (162 pagina’s!) via
de website van de gemeente.
Door Jacquelin e Krist elijn

EN NOG HEEL
VEELValseANDERE
rekeningen
voor advertentie
AANBIEDINGEN!
Aalsmeer - Een bedrijf uit Maassluis heeft naar verschillende bedrijven valse facturen gestuurd. De
bedrijven zouden een advertentie hebben genomen in de nieuwe
gemeentegids. Op de factuur staat
weliswaar het logo van de gemeentegids afgebeld, maar de gemeente werkt niet samen met dit bedrijf.
De gemeente raadt ondernemers
aan de toegezonden facturen niet te
betalen. De gemeentegids wordt in
Aalsmeer uitgegeven door De Kleine Media B.V. De medewerkers van
dit bedrijf kunnen zich legitimeren
en de aanbevelingsbrief van de gemeente tonen.

EDC PALL MALL ONLY
& JONES CARS GARCIA VERO MODA
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.
Wethouder A. Verburg van verkeer neemt een kijkje bij de laatste werkzaamheden voor de duiker in de Mijnsherenweg.

Mijnsherenweg weer open
Kudelstaart - Vanaf 23 september
is de Mijnsherenweg weer open.
Helemaal af is het werk nog niet.
De bermen aan weerszijde van de
weg moeten nog netjes gemaakt
worden. Ook de verharding van
de Mijnsherenweg is momenteel
van tijdelijke betonplaten voorzien.
Daarnaast wordt nog een reparatie aan een drinkwaterleiding uitgevoerd en wordt oppervlaktewater
opgegraven langs de Zwanebloemweg in de wijk Rietlanden. De afgelopen weken is er een duiker aangelegd om het water van de wijk Rietlanden te verbinden met het oppervlaktewater aan de andere kant van
de Mijnsherenweg. De Mijnsherenweg was gedurende de werkzaam-

heden afgesloten voor verkeer. De
werkzaamheden kunnen niet in één
keer worden uitgevoerd omdat nog
moet worden afgewacht of er geen
nazakking meer optreedt op de weg
boven de duiker. Vandaar dat er nu
betonplaten liggen en er niet meteen is geasfalteerd. Het asfalteren
van de Mijnsherenweg gebeurt nadat de fiets- en voetgangersoversteek tussen Midvoordreef (entree
wijk Proosdij-Noord) en de Zwanebloemweg (entree wijk Rietlanden)
is gemaakt. Er komen een zebrapad en een zogenaamde middengeleider (vluchtheuvel). De uitvoering
staat gepland voor het voorjaar van
2012 en daarbij wordt de Mijnsherenweg dan ook geasfalteerd.

Meer dan 100
tubes gestolen
Aalsmeer - Op dinsdag 20 september is rond half vijf in de middag in
een winkel op het Praamplein een
flinke slag geslagen door een dief.
Een bezoeker is er vandoor gegaan
met meer dan 100 tubes tandpasta
met een totaalwaarde van rond de
500 euro. Camera’s hebben de diefstal vastgelegd. De dief is een man
van rond de 30 tot 35 jaar, is 1.80
tot 1.85 meter lang, heeft een blanke huid en donker haar. Hij droeg
een zonnebril in zijn haar. De man
was gekleed in een donkere trui en
spijkerbroek.

Bord van
lesauto weg
Aalsmeer - In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 september is
het naambordje met de bekende
L van de lesauto van een autorijschool gestolen. De Opel Corsa van
Mitra stond geparkeerd in de Begoniastraat.

CRAZY DAYS PRIJS

19.

95

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK
• Leenauto beschikbaar
• KZS gecertificeerd
Wij zijn gewoon bereikbaar
via de Machineweg

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792
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van diverse landen in de eurozone
zorgen voor onzekerheid rond de
overheidsfinanciën. Deze onzekerheid dwingt ons terughoudend om
te gaan met de gemeentelijke middelen. We moeten bezuinigen.”

scooters

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer
Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL
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Aalsmeer - De programmabegroting voor 2012 is afgelopen maandag 26 september gepresenteerd
door het college van burgemeester en wethouders. Het is de bestuurders weer gelukt om een sluitend financieel ‘pakket’ samen te
stellen. Wel was een eenmalige bijdrage uit de algemene reserve van
369.500 euro nodig om het negatief
saldo in 2012 op te heffen, maar na
dit jaar laat de meerjarenraming tot
en met 2015 een positief saldo zien.
En goed nieuws is dat een sluitende
begroting is gemaakt zonder de belastingen extreem te verhogen. De
afvalstoffenheffing wordt ongeveer
1,5 procent duurder, wat neerkomt
op 3 tot 4 euro meer voor het legen
van de containers. Omdat uitvoeringen aan de riolering nodig zijn en
grondwatervoorzieningen aangelegd moeten worden, gaat de rioolheffing met totaal 2,7 procent omhoog en komt 171 euro op de rekening van de gemeente te staan. En
wie een hond heeft, moet volgend
jaar 1 euro meer betalen. De bestuurders noemen de financiële positie van de gemeente solide. Echter, zo stelt het college: “De voorgenomen bezuinigingen van de rijksoverheid en de decentralisatie naar
gemeenten van de jeugdzorg, delen van de algemene wet bijzondere ziektekosten en de wet werken
naar vermogen, leiden tot een forse
financiële last voor gemeenten. Ook
Aalsmeer krijgt hiermee te maken.
Bovendien kan het overheidstekort,
de stagnerende economische groei
en de problemen rond de schulden
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Fietsvoorzieningen bij verschillende winkelcentra
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EN NOG HEEL
VEEL ANDERE
AANBIEDINGEN!

G-STAR EDC PALL MALL ONLY
JACK & JONES CARS GARCIA VERO MODA
BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61, Aalsmeer
Tel. 0297-321177
WWW.BIGL.NL

ZONDAG
2 OKTOBER
GEOPEND!
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.

1911 - 2011

100-jarig bestaan
De laatste 86 actie aanbiedingsdagen
i.v.m. ons 100-jarig bestaan.
20% op het gehele Iittala assortiment
van servies, bestek, glazen, etc.
Geldig van 29-09-’11 t/m 8-10-’11
Uitgesloten zijn aanbiedingen
en bestellingen.

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

Geen krant
OntVanGen?
Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

NU OOK IN UITHOORN
KIJK VOOR ONZE
WEEKENDAANBIEDINGEN
OP PAGINA 7

TROY 5.0447
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Uitslag tuinenwedstrijd

Thea, Gerda, Jacqueline
en Gerard dé winnaars!
TROY 5.0447

19.

95

Aalsmeer - Ondanks de niet al te
beste zomer, is toch volop genoten van de eigen tuin en natuurlijk
van de tuinenwedstrijd van de Nieuwe Meerbode in samenwerking met
tuincentrum Het Oosten. De uitslag
heeft even op zich laten wachten,
maar de keuze was dan ook wel heel
ruim. In zeker vijftig tuinen mocht
de redactie middels foto’s een kijkje nemen en bijna allemaal hebben ze een plaatsje in de krant gekregen. De bijbehorende verhaaltjes
zijn met plezier gelezen, duidelijk is
dat de tuin voor menigeen een belangrijke plek is. Een stuk(je) bij het
huis waar bewoners graag hun handen voor uit de mouwen steken en
waarvan, als het maar even kan, veel
gebruik wordt gemaakt om buiten te
zijn, te zitten in het zonnetje, samen
of met de kinderen, vrienden of buren. Dankzij tuincentrum Het Oosten
kan de Nieuwe Meerbode aan drie
tuininzenders een leuke prijs geven.
Het tuincentrum aan de Aalsmeerderweg heeft cadeaubonnen van
250, 100 en 50 euro beschikbaar gesteld voor de mooiste drie. Maar wat
is mooi? Wat de een geweldig vindt,
kan een ander ‘gewoon’ of simpel
vinden. Het Meerbode-team is toch
in het ‘dossier tuinen’ gedoken en is
tot de volgende uitslag gekomen:
Op 1 de tuin van Thea Wolvekamp

in de Gaffelstraat 13 in Kudelstaart.
Het ontwerp is naar een voorbeeld
van tuinen in Zuid-Oost Engeland
met veel groen, ook bloeiers en veel
extra bloemen en planten in potten.
Op 2 de tuin van Gerda Stieva in de
Roerdomplaan 72 in de Hornmeer.
De tuin met de boom met sterappels
als blikvanger en waarvan de familie
jaarlijks een mooie oogst heeft. En
lukt het niet om alle appeltjes op te
eten, dan wordt er jam van gemaakt!
Op 3 de veelzijdige, onderhoudsvriendelijke en romantische tuin
van Jacqueline en Gerard Baart uit
de Regenboogstraat 18 in Rijsenhout. Vier maanden is gewerkt aan
de aanleg van deze tuin naar voorbeeld uit een televisieprogramma.
Begrijpelijk dat de bewoners genieten van deze met diverse lantaarntjes verlichte tuin.
Alledrie hartelijk gefeliciteerd en
bedankt voor jullie deelname. Voor
Thea ligt een cadeaubon van 250
euro klaar bij de informatiebalie van
tuincentrum Het Oosten, voor Gerda een cadeaubon van 100 euro en
voor Jacqueline en Gerard een cadeaubon van 50 euro. Jullie worden
van harte welkom geheten in het
tuincentrum aan de Aalsmeerderweg. Veel plezier met het uitzoeken
van planten en/of andere (tuin) accessoires.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Check onze
website voor vaste
en tijdelijke banen
in de regio!

Aalsmeer 0297 – 380580
Alphen a/d Rijn 0172 – 245945
Amsterdam 020 – 6124945
Nieuw–Vennep 0252 – 629729

www.antennagroep.nl
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

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

KLAChTEN
gELuIdshINdER
sChIphOL
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

Weersverwachting
in gastendienst
Aalsmeer - Zondag 2 oktober wordt
n de Oosterkerk aan de Oosteinderweg 269 om 10.00 uur een gastendienst gehouden met dit seizoen
als thema: Weersverwachting. Welk
weer verwachten wij? Wat voor invloed heeft dat op ons? Het weer,
misschien wel het meest besproken onderwerp?! Wat heeft dit met
God of geloof te maken vandaag de
dag? De heer J. van Rumpt zal in deze dienst uitleg van de bijbel geven
waarbij zondag extreme droogte aan
de orde komt. Iedereen is van harte welkom om te luisteren en mee
te denken over het thema. De gastendiensten bieden een mooie gelegenheid om kennis te maken met het
christelijk geloof, de kerk en mensen
uit uw omgeving. Voor kinderen in
de leeftijd tot 4 jaar is er crèche en
voor de 4 tot en met 12 jarigen is er
een speciaal kinderprogramma. Voor
meer info: www.oosterkerk.info.

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

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

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

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

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

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

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Rode Kruis doneert 2.000
euro aan project Guatemala
Aalsmeer - Het bestuur van de afdeling Aalsmeer van het Nederlandse Rode Kruis heeft besloten een
bedrag van 2.000 euro beschikbaar
te stellen voor een klimaatproject
in Guatemala. Het Midden-Amerikaanse land heeft toenemend te
kampen met de gevolgen van de klimaatverandering zoals overstromingen en aardverschuivingen .Het Internationale Rode Kruis heeft daarvoor een hulpprogramma opgestart
met als doel de bevolking voor te
bereiden op de gevolgen van zulke natuurrampen. Het Guatemalteekse Rode Kruis zal door microprojecten de lokale gemeenschappen weerbaarder maken. Met name de bewoners van de regio’s
Quiche en El Estor zullen met kennis en middelen beter kunnen reageren op noodsituaties. Hen wordt
verteld wat ze moeten doen bij een
dergelijke ramp die daar regelmatig voorkomt. Periodes van droogte, afgewisseld met hevige regenval, in combinatie met ontbossing
maakt het gebied kwetsbaar. Onlangs is voor dit soort projecten het
‘Prinses Margriet Fonds’ opgericht
zodat er nog meer aandacht aan dit

soort probleem gebieden geschonken zal worden om de mensen aldaar te ‘wapenen’ tegen steeds terugkerend natuurgeweld en rampen. Het Rode Kruis Aalsmeer kan
deze bijdragen leveren uit de jaarlijkse inkomsten aan giften en donaties waarvan het grootste deel besteed wordt aan plaatselijke projecten, maar ook aan projecten elders
in het land en in de wereld.

Koffie-inloop
in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 5 oktober houdt de SOW gemeente haar
maandelijkse koffie-inloop in gebouw De Spil aan de Spilstraat, zijstraat Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00 uur, de toegang is gratis en de koffie en thee staan klaar.
Er zijn mogelijkheden om een kaartje te schrijven voor zieke mensen of
om een gesprek van mens tot mens
te hebben. U komt toch ook?! Neem
eens iemand mee. Iedereen is welkom.

Internationale dag van de
Palliatieve Zorg in Nederland
Hoofddorp - Palliatieve zorg is zorg
voor mensen die ongeneeslijk ziek
zijn. Als genezing niet meer mogelijk is, houdt het leven niet meteen
op. Er zijn grote vragen, onzekerheden en er is behoefte aan zorg.
Onder palliatieve zorg valt alle zorg
die erop gericht is de patiënt met
een levensbedreigende ziekte (en
zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Niet
alleen voor lichamelijke problemen,
zoals pijn, maar ook voor problemen
op psychologisch, sociaal en spiritueel terrein, die aan het einde van het
leven kunnen optreden.
Op en rond zaterdag 8 oktober worden in heel Nederland activiteiten
verwacht, die meer bekendheid geven aan palliatieve zorg en haar mogelijkheden. In Hoofddorp wordt dit
gedaan aan de hand van een prachtige en ontroerende film. Het programma wordt gestart met een korte inleiding over Palliatieve Zorg. Na
de film is er voor wie dat wil gelegenheid om na te praten. U bent van

harte welkom bij de film ‘The diving
bell and the butterfly’ op dinsdag
4 oktober om 19.30 uur in het Oude Raadhuis in Hoofddorp, tel. 0235563707. De toegang bedraagt 2,50
euro, inclusief consumptie. Reserveren kan rechtstreeks bij het betreffende filmhuis. Er zijn slechts een
beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar.

Caritas zingt The
Promised Hope
Aalsmeer - Zaterdag 17 december
om 20.00 uur zingt het interkerkelijk koor Caritas uit Aalsmeer onder
leiding van Arie Vooijs de musical
‘The Promised Hope’ in de Karmelkerk aan de Stommeerweg 13. Deze kerstmusical gaat over de belofte
van hoop door de geboorte van een
kind in een stal in Bethlehem 2000
jaar geleden.

Bijeenkomst OLGA in ‘t Baken

Week van toegankelijkheid
Aalsmeer - Dit jaar wordt, in het
kader van de Week van de Toegankelijkheid, speciale aandacht besteed aan de toegankelijkheid van
straat en natuur voor mensen met
een handicap. Dit betekent niet
dat half Nederland daarvoor op de
schop moet. Het Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland (OLGA) wil laten juist zien dat vaak
maar een kleine ingreep tot een
groot, positief resultaat kan leiden.
Hierdoor wordt veel vreugde verschaft aan mensen in een rolstoel,
mensen die blind of slechtziend zijn,
maar ook aan mensen met een kinderwagen, rollator of anderszins die
niet, of verminderd, in staat zijn om
hindernissen te nemen. De Week
van de Toegankelijkheid wordt nationaal gevierd van 1 tot 7 oktober.
OLGA organiseert in dit kader een
bijeenkomst in ’t Baken in de Sportlaan 86 op donderdag 6 oktober van
15.00 tot 17.00 uur. Niet alleen wordt
aandacht gevraagd voor het thema,
maar ook eenvoudige oplossingen
kunnen en worden aangedragen.

De OLGA hoopt zo een bijdrage te
leveren aan eenieders horizonverbreding. Belangstellenden zijn van
harte uitgenodigd.

Laatste fietstocht
Aalsmeer - De laatste fietstocht
van het seizoen van de ANBO en de
PCOB wordt gereden op dinsdag 4
oktober. Startpunt is het Parochiehuis aan de Gerberastraat om 13.30
uur. Evenals voorgaande jaren wordt
niet zo’n lange tocht van gemaakt,
want na afloop komen de fietsers bij
elkaar in het Parochiehuis om het
fietsseizoen te besluiten met een
hapje en drankje. En misschien om
alweer wat plannen te maken voor
het komende jaar 2012.
Om de gezelligheid te verhogen is
er een spel in elkaar gezet in de
vorm van een quiz. Natuurlijk hoopt
de fietscommissie op een maximale opkomst.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling 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 vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Vermist:
- Scarlattilaantje: Magere cyperse kater, genaamd Dirk. Hij heeft wittE
pootjes, kin en buik.
- Weteringstraat: Cypers poesje van 6 maanden. Zij heeft een rode
vleug op haar buik en een kort staartje. Haar naam is Flutsie.
- Julianalaan: Hangoorkonijn, wit, grijs, bruin en beige van kleur. Heeft
grijze oren en witte voetjes.
- Snoekbaarsstraat: Donkere schildpadpoes van 17 maanden met de
naam Betje.
- Karperstraat: Bruin hangoorkonijn met zwarte stipjes.
- Legmeerdijk: Witte kater. 2,5 jaar oud en hij heet Jippie.
- Lijnbaan: Slanke kater met mooie tijgerprint.
- Stommeerkade: Grijs met witte kater met witte voetjes. Hij heet
Hendriks. Is onderweg uit kooitje ontsnapt.
- Stommeerkade: Cypers grijze kat met witte buik met de naam Duo.
- Hendrikstraat: Rode kater van 15 jaar oud met de naam Moos.
Heeft een zwart naamplaatje om met telefoonnummer.
Gevonden:
- Einsteinstraat: Witte kat met rode staart en licht rode pootjes.
Ongeveer 17 jaar oud, erg mager.
- Koningstraat: Rood met witte poes.
- Gaffelstaart: Rustige kat met witte buik en zwart/grijze rug.
- N201, ter hoogte van Van Cleeffkade: Zwart met grijs en lichtbruin
gestreepte kat.
- Bloemenveiling, Legmeerdijk: Schildpad getekende moeder poes
met twee kittens. Eén rood gekleurd de andere schildpad getekend.
- Hornweg: Zwarte kat.

KERKDIENSTEN

116. Zondag diensten 10u. ds. M.F.
van Binnendijk, Capelle a/d IJssel.
18.30u. ds. A. van Vuuren.

Zondag
2 oktober

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

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Dienst zondag 10u. met Eric Wegman. Tevens crèche, peuterdienst
en metamorfose.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart.
Dienst om 10u. Spreker Jaap Dieleman. Tevens speciale dienst voor
kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u. ds. M. Hogenbirk. Om 16.30u. ds. J.G. Brienen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag jongerendienst met thema ‘God voor ons allen’. Brs. Nico Eveleens en Leo Bakker. Tevens zondagsschool. Extra
collecte Stichting Geweldloos Samenleven.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst 19u met br. R. Speelman, Almere.
Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten zondag om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag dienst 10u. ds. J. van Popering.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst met ds. D. Rodenburg, Nunspeet. Organist: H.
van Noort. Om 18.30u. dhr. E.H.R.
Kramer, Aalsmeer. Zangdienst Crredo Landsmeer. Oost: Oosteinderweg. Zondag 10u. gastendienst met
ds. J. van Rumpt, Alblasserdam.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg

Literair en
inloop Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 5 oktober is er van 9.30 tot 11.30 uur inloop en ontmoeting bij de OostInn in de Mikado aan de Catharina Amalialaan. ’s Avonds wordt
van 19.30 tot 21.30 uur een literaire avond georganiseerd. Het boek
`Een keukenmeidenroman` van Kathryn Stockett wordt besproken. In
het Mississippi van de jaren zestig
wordt aan zwarte vrouwen wel de
opvoeding van blanke kinderen toevertrouwd, maar niet het poetsen
van het tafelzilver. Drie vrouwen zijn
het alles bepalende racisme meer
dan zat en besluiten dat de verschillen tussen hen minder belangrijk
zijn dan de overeenkomsten. Een
boek dat het bespreken waard is.
Iedereen is welkom. Voor inlichtingen: 0297-325636 , 0297-345413 of
kijk op www.oosterkerk.info.

Is uw huisdier
zoek?

Voetenbankje bij
kerk gestolen!

Waar is kater Jippie?
Aalsmeer - Aalsmeer - Als vermist opgegeven is Jippie, een witte kater
van 2½ jaar oud. Het dier wordt vermist vanaf de Legmeerdijk. Wie Jippie
heeft gezien wordt verzocht contact op te nemen met de Dierenbescherming
Aalsmeer e.o. via 0297-343618.

Aalsmeer - Zondag 25 september
om ongeveer 08.20 uur in de ochtend heeft iemand in de Sportlaan
bij de Open Hof Kerk een voetenbankje meegenomen. Dit bankje heeft er nog geen 5 minuten gestaan, Dit bankje is van een kleine
oudere man, bewoner van stichting
Ons Tweede Thuis.
Deze vriendelijke oude man mist
zijn bankje heel erg. “Je bent voor
mij een held, indien je dit voetenbankje weer even terug zet,op de
plaats waar het stond.
Maar je bent een ontzettende lafaard als je dit niet doet”, laat Koos
Veerman via dit bericht weten.

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst, ds. ds. K. Muller. Om 16.30u. ds. P.A. van Veelen,
Wormer.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag in kloosterkapel euch.viering om 9u. Om 17u.
viering in Kloosterhof. Zondag 10u.
viering in Karmelkerk en om 14.30u.
Poolse dienst. Christoff.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen viering.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag dienst om 10u. met ds. J.
Vrijhof. Bevestiging nieuwe ambtsdragers. 10.30u. Tienerdienst.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, dhr. E.J. Bergman, Katwijk.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zaterdag 19u. euch. viering met H.
Post. Mmv Fiore. Zondag 10.30u.
viering.
Begra Bijbelstudie
In Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 3 oktober 20u. met dr.
Willem Ouweneel. Ondw: ‘Komt er
een grote opwekking?’
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Zangdienst in
Dorpskerk
Aalsmeer - Op zondagavond 2 oktober om 18.30 uur wordt in de oude Dorpskerk in de Kanaalstraat
een zangdienst gehouden. Het is de
eerste van dit seizoen en het belooft
een goede start te worden.
Naast bekende liederen, die door de
aanwezigen gezongen gaan worden , is Credo uit Landsmeer onder leiding van Dick Vermeulen het
gastkoor. De muzikale begeleiding
wordt verzorgd door Theo Griekspoor, de alom bekende Aalsmeerse
organist. Voorganger in deze dienst
is de her E. Kramer.
Iedereen is dan ook weer van harte welkom.
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officiële mededelingen
inloop/informatieaVond Verkeersmaatregelen
ophelialaan

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen 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 8.30-17.00 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 portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiespreekUUr
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 11 oktober en 1 november
2011.
gemeente-info op WeBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners 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: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

Welstandscommissie

Op maandagavond 10 oktober organiseert de gemeente een
inloopavond over deze verkeersmaatregelen in de Burgerzaal
van het Gemeentehuis. Tussen 19.30 en 21.00 uur is iedereen
van harte welkom op deze avond. Tijdens de avond is er volop
gelegenheid om vragen te stellen en uw mening te geven.

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel. 0297387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen
omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2
weken.

maandag 10 oktoBer inloop/informatieaVond
Bomenplan nieUW-oosteinde

Bekendmaking Vaststelling nota Van UitgangspUnten Voor de maatVoering Van Woonschepen
en intrekking WoonschepenVerordening 1988

Op maandag 10 oktober organiseert de Gemeente Aalsmeer
een informatie/inloopavond over het planten van ongeveer
180 extra bomen in De Vlinderwijk, De Vissenwijk en langs
de Catharina-Amalialaan in Nieuw-Oosteinde. De informatie/
inloopavond is van 19.30 tot 21.00 uur in de foyer van de
Mikado aan de Catharina-Amalialaan 66.
Plannen bekijken en de Inloop/informatieavond
Vanaf donderdag 29 september kunnen bewoners op een groot
informatiepaneel zien welke bomen waar geplant worden. De
informatiepanelen hangen in de foyer van de Mikado, Catharina-Amalialaan 66. Openingstijden ma. t/m vr. 8.30-15.30 uur
en op ma., wo. en vr. tevens van 15.30-18.00 uur. In de hal
van het Gemeentehuis hangen de plannen ook; de openingstijden daar zijn van 8.30-17.00 uur. De plannen kunnen ook ingezien worden op de website www.aalsmeer.nl. Op 10 oktober
bij de inloop/informatieavond is de beleidsmedewerker Groen
aanwezig. Hij kan informatie geven over de kenmerken van de
bomen en de plekken waar ze komen.
definitieVe Beschikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om
de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in
rekening gebracht.

Standplaatsvergunning
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- de verkoop van vis op woensdag in Kudelstaart en op donderdag bij het Poldermeesterplein;
- de verkoop van vis op vrijdag en zaterdag bij de Hoogvliet,
Beethovenlaan (Hornmeer);
Datum verzending vergunning 30 september 2011
Tijdelijke Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit
te voeren met betrekking tot weggebruik:
- stremmen Dorpsstraat tussen N201 en Rozenstraat van 5
oktober t/m 7 oktober 2011 t.b.v. werkzaamheden
Wet algemene Bepalingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Diverse straten (vanaf Aalsmeer Dorp naar Industrieterrein
Hornmeer), het aanleggen van kabels en leidingen;
- Dorpsstraat 83, het verwijderen van asbest;
- Freesialaan 8, het kappen van een boom;
- Greenpark deelplan 10, het kappen van bomen;
- Legmeerdijk 313, het slopen van een koelcel;
- Margrietstraat 28, het kappen van een boom;
- Marsstraat 20, het kappen van een boom;
- Spoorlaan 28, het kappen van twee bomen.
Verleende omgeVingsVergUnningen, regUliere
procedUre
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en
dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de
dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Beethovenlaan, het vervangen van de brug;
- Dorpsstraat, het bouwen van een noodbrug;
- Dorpsstraat 83, het verwijderen van asbest;
- Einthovenhof 14, het plaatsen van een veranda;
- 1e J.C. Mensinglaan, het leggen van kabels en leidingen;
- Hornweg 175, het vergroten van de woning;
- Legmeerdijk 313, het slopen van een koelcel;
- Oosteinderweg 165 en 167, het vergroten van de woning;
- Stommeerweg 120, het leggen van kabels en leidingen;
- Uiterweg 19, het plaatsen van schoorstenen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 29 september 2011.

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van
22 september 2011 de “Nota van Uitgangspunten voor de
maatvoering van Woonschepen Aalsmeer” ongewijzigd hebben vastgesteld en de Woonschepenverordening 1988 hebben
ingetrokken.
Nota van Uitgangspunten
In de “Nota van Uitgangspunten voor de maatvoering van
Woonschepen Aalsmeer” is ten behoeve van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan “Woonschepen” vastgelegd
welke afmetingen woonschepen maximaal mogen hebben.
Daarbij is onderscheid gemaakt tussen woonschepen voor niet
permanente bewoning, woonschepen voor permanente bewoning in stedelijk gebied en woonschepen voor permanente
bewoning in landelijk gebied. De “Nota van Uitgangspunten
voor de maatvoering van Woonschepen Aalsmeer” is beschikbaar gesteld via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (te
vinden onder de knop “bestemmingsplannen’ in het keuzemenu rechts op het beeldscherm onder ‘ga direct naar’ of via
de digitale balie en de zoekterm ligplaatsvergunning). Op dit
moment is er geen gelegenheid over de inhoud van de nota
een inspraakreactie naar voren te brengen. In het kader van
de inspraak over het voorontwerp van het in voorbereiding
zijnde bestemmingsplan “Woonschepen Aalsmeer” zullen ingezetenen en belanghebbenden een inspraakreactie kunnen
indienen. Op de gebruikelijke wijze zal door middel van een
publicatie op de gemeentepagina van de Nieuwe Meerbode en
de gemeentelijke website kennisgeving worden gedaan van de
ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan.
Intrekking Woonschepenverordening 1988
De intrekking van de Woonschepenverordening 1988 treedt
in werking met ingang van vrijdag 30 september 2011. Voor
het innemen van een ligplaats met dan wel het vervangen
en vernieuwen van een woonschip voor permanente dan wel
niet-permanente bewoning, is op grond van artikel 5:25 van
de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 een ligplaatsvergunning nodig.
Beleidsregels
Voor de uitoefening van de bevoegdheid op grond van artikel
5:25 APV hebben burgemeester en wethouders op 21 juli 2011
beleidsregels bekendgemaakt. De beleidsregels zijn op 22 juli
2011 in werking getreden. Naast de overige voorwaarden die
op grond van de APV worden gesteld, dient aan de volgende
regels te worden voldaan om in aanmerking te komen voor een
ligplaatsvergunning:
1. de omvang van woonschepen voor niet-permanente bewoning is maximaal (lxbxh) 15x5x3 meter; indien de bestaande vergunning een maatvoering toestaat die de hiervoor
genoemde maten overschrijdt, gelden de in de vergunning
opgenomen maten als uitgangspunt bij de behandeling
van aanvragen om overschrijvingen van de vergunning en/
of vervangingen, uitbreidingen of verplaatsingen van het
woonschip.
2. de omvang van woonschepen voor permanente bewoning
in stedelijk gebied is maximaal (lxbxh) 18x6x5 meter; indien de bestaande vergunning een maatvoering toestaat
die de hiervoor genoemde maten overschrijdt, gelden de
in de vergunning opgenomen maten als uitgangspunt bij
de behandeling van aanvragen om overschrijvingen van
de vergunning en/of vervangingen, uitbreidingen, of verplaatsingen van het woonschip;
3. de omvang van woonschepen voor permanente bewoning
in landelijk gebied is maximaal (lxbxh) 15x5x4,5 meter;
indien de bestaande vergunning een maatvoering toestaat
die de hiervoor genoemde maten overschrijdt, gelden de
in de vergunning opgenomen maten als uitgangspunt bij
de behandeling van aanvragen om overschrijvingen van
de vergunning, en/of vervangingen, uitbreidingen of verplaatsingen van het woonschip;
4. aanvragen om verplaatsingen, vervangingen dan wel uitbreidingen van woonschepen moeten voldoen aan de voorwaarde van landschappelijke inpassing en worden getoetst
aan een beeldkwaliteitplan, of zolang een vastgesteld
beeldkwaliteitplan nog ontbreekt, aan de welstandscriteria
zoals opgenomen in de vigerende Welstandsnota Aalsmeer
2009.
Contact
Voor vragen naar aanleiding van deze publicatie over ligplaatsvergunningen kunt u terecht bij het omgevingsloket van
de gemeente. De openingstijden van het omgevingsloket zijn
van maandag tot en met vrijdag 09.00 uur tot 11.30 uur. Voor
vragen naar aanleiding van deze publicatie over de voorbereiding van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan
kunt u contact opnemen met mevrouw E. van der Klis of, bij
diens afwezigheid, met één van de andere medewerkers van
het cluster ruimtelijke ordening van de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling, via tel. 0297-387575.

onherroepelijk Bestemmingsplan
‘molenpad-Zijdstraat’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat
het bestemmingsplan ‘Molenpad-Zijdstraat’, vastgesteld door
de gemeenteraad op 14 juli 2011 op 9 september 2011 onherroepelijk is geworden.
Tegen het raadsbesluit tot vaststelling is geen beroep ingesteld bij de Raad van State. Dit betekent dat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Het plan ligt voor een
ieder ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis,
Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De openingstijden van
de centrale balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.3014.00 uur (vrije inloop) en van 14.00-17.00 uur (op afspraak).
Op woensdag is de centrale balie open van 8.30-20.00 uur.
Voor het overige is het plan in te zien op afspraak. Het plan
en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal bekendgemaakt
en beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl.
Bekendmaking Vaststelling nota Van
UitgangspUnten Voor de schinkelpolder
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat
de gemeenteraad in haar vergadering van 22 september 2011
de “Nota van Uitgangspunten voor de Schinkelpolder” heeft
vastgesteld. De nota fungeert als leidraad voor het op te stellen bestemmingsplan voor de Schinkelpolder en geeft richting
aan de ruimtelijke keuzes die in het kader van het nieuwe
bestemmingsplan noodzakelijk zijn. Met de voorbereiding van
het bestemmingsplan voor de Schinkelpolder wordt uitvoering
gegeven aan het betreffende onderdeel van de Integrale nota
voor het actualiseren van bestemmingsplannen, zoals vastgesteld door de raad van de gemeente op 2 december 2010. De
bestemmingsplannen die zijn opgenomen in het actualiseringprogramma hebben een overwegend conserverend karakter.
De Nota van Uitgangspunten voor de Schinkelpolder is te vinden op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Het besluit tot vaststelling van de nota is niet vatbaar voor bezwaar
en beroep. Naar verwachting zal het voorontwerp van het bestemmingsplan Schinkelpolder in het vierde kwartaal van 2011
ter inzage worden gelegd met de gelegenheid tot inspraak.
Deze terinzageligging zal op de gebruikelijke wijze bekend
worden gemaakt door publicatie in de Nieuwe Meerbode en de
gemeentelijke website. De vaststelling van het bestemmingsplan wordt voorzien in het tweede kwartaal van 2012. Voor
vragen over de nota van uitgangspunten en de voorbereiding
van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de
heer J. Koch via tel. 0297-387 575.
ter inZage Bij de afdeling dienstVerlening,
Week 39
t/m 29 sept Ontheffing tijdelijk stremmen Jac. P. Thijsselaan
op 5 september 2011 van 10.00-14.00 uur;
t/m 30 sept Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Stommeer’;
t/m 30 sept Vooraankondiging bestemmingsplan ‘FloraHolland Locatie Oost’;
t/m 7 okt Ontheffing sluitingstijd: zaterdag 17 op zondag
18 september 2011 en zaterdag 24 op zondag
25 september 2011 tot 02.00 uur aan ’t Holland
Huys;
t/m 7 okt Verkeersbesluit 2011 /10390-M&R;
t/m 7 okt Historische Motorenrace op het bedrijventerrein
Hornmeer op zaterdag 10 september 2011 van
19.00-24.00 uur en zondag 11 september 2011
van 10.00-19.00 uur;
t/m 13 okt Kennisgeving ontwerp Koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in
de gemeente Aalsmeer ter uitvoering van het bestemmingsplan Noordvork;
t/m 13 okt Pre-ride for the Roses op zaterdag 3 september
2011 van 16.30-17.00 uur;
t/m 13 okt Ride for the Roses op zondag 4 september 2011;
t/m 20 okt Wet Geluidhinder is verzocht om vaststelling van
hogere waarden vanwege het wegverkeers-lawaai, op het perceel Uiterweg 113/115;
t/m 21 okt Objectvergunning: het plaatsen van een bouwinrichting bij de Irenestraat t.o. huisnr. 2 en Catharina-Amalialaan naast nummer 52;
t/m 21 okt Evenementenvergunning: bloemencorso op zaterdag 17 september 2011 van 09.30-12.45 uur;
t/m 21 okt Evenementenvergunning: tentoonstelling van
het bloemencorso op het buitenterrein van
Crown Business Studio’s;
t/m 22 okt Drank- en Horecawet: vergunning is verleend aan
7Street BV, Van Cleeffkade 15, te Aalsmeer;
t/m 22 okt Exploitatievergunning: 7Street BV, gevestigd te
Van Cleeffkade 15, Aalsmeer;
t/m 25 okt Objectvergunning: de verkoop van aardappelen,
groenten en fruit, vanaf oktober 2011 op de zaterdag, bij het Pompplein;
t/m 27 okt Ontwerp bestemmingsplan ‘Spoorlaan’, ontwerpbesluit hogere grenswaarden en concept beeldkwaliteitplan;
t/m 5 nov Een troostboom op 18 december 2011 van 18.0019.30 uur;
t/m 12 nov Standplaatsvergunning: de verkoop van vis op
woensdag in Kudelstaart en op donderdag bij het
poldermeesterplein;
t/m 12 nov Standplaatsvergunning: de verkoop van vis op
vrijdag en zaterdag bij de Hoogvliet, Beethovenlaan (Hornmeer).

Voor meer informatie: WWW. aalsmeer. nl
Wildgroei poort
Aalsmeer - Tussen de Linnaeuslaan en de Hugo de Vriesstraat loopt
een brandgang/achterpad. Al verschillende keren zijn bewoners van
de Hugo de Vriesstraat benaderd
door de gemeente om los staande
tegels en andere objecten achter
onze schuurtjes te verwijderen. Als
dit niet binnen 14 dagen weg was,

zouden ze het zelf doen en de bewoners de rekening presenteren.
“Ik vraag me dan nu toch af wie er
verantwoordelijk is voor alle wildgroei in deze poort? De Hugo de
Vriesstraat behoort toe aan de woningbouwvereniging Eigen Haard
en de huizen in de Linnaeuslaan
zijn eigendom van de bewoners. Ik
heb met beide partijen contact gehad hierover en beiden schuiven dit
naar elkaar af. Inmiddels is het niet

meer een beetje onkruid wat tussen
de tegels door komt, maar een grasveld en wildgroei van minstens 15
centimeter hoog.
Wij worden geacht ons gebied achter de huizen netjes te houden,
maar wie houd dit bij? Ik hoop, en
ik deel deze mening niet alleen, dat
hier toch eens is naar gekeken gaat
worden”, aldus de heer W.M. de
Jong uit de Hugo de Vriesstraat in
een oproep.
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AGENDA

Start bij danscafé de Praam

Step by Step zaterdag met
zo’n 300 deelnemers
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 1 oktober gaat het evenement
Step by Step weer vol van kracht bij
danscafé de Praam in de Zijdstraat.
Het wordt weer een groots spektakel. Zo’n 300 deelnemers gaan in
groepen van tien op de step door
Aalsmeer een route van zo’n kleine
6 kilometer steppen! Met onderweg
leuke vraag- en spelopdrachten
waarmee de teams onderling gaan
strijden voor de eerste tot en met de
derde prijs. Het evenement Step by
Step wordt door Jacco Jongkind en
Jenifer van der Horst georganiseerd
in samenwerking met danscafé de
Praam en heel veel vrijwilligers! De
deelnemers zijn om 16.30 uur aanwezig bij café de Praam om zich met
hun team en captain op te maken
voor de rit. De teams starten achter elkaar om de 3 minuten en de
verwachting is dat zij zo’n anderhalf
uur over de tocht gaan doen. Uiteraard wordt er voor vertrek nog een
leuke groepsfoto gemaakt. Dit jaar
weer een originele route met onderweg meer spelopdrachten dan vorig
jaar, dus veel lol, af en toe zweten
geblazen, maar door de tussentijdse opdrachten en consumpties toch
ook voldoende rust. De deelnemers
gaan dit jaar zelfs een ander horecabedrijf aan en de rit wordt afgesloten met een onverwachte wending. De organisatie hoopt ze uiteraard niet nodig te hebben, maar de

EHBO en de pechdienst zijn aanwezig om uit te rukken. Aangekomen bij de finish kan lekker gegeten worden en kan de organisatie
ondertussen berekenen welke drie
teams de prijzen in ontvangst mogen gaan nemen.
Vorig jaar waren de teams met de
captains Arja Eveleens, Saskia
Maarse en Wesley Spring ’t Veld
de gelukkige winnaars. Zullen zij
de wisseltrofee opnieuw in handen
mogen nemen? Na de prijsuitreiking begint in danscafé de Praam
een groots feest met live entertainment van onder andere Mike Peterson en diverse dj’s. Dat het maar
weer net zo’n gezellig feestje mag
worden als vorig jaar! Mocht je de
uitdaging dit jaar nog willen aangaan, er zijn nog kaarten verkrijgbaar! Je kunt je inschrijven via email: stepbystepaalsmeer@hotmail.
com In de aanschaf van een entreekaart zitten onder andere diverse
consumptiebonnen die in de avond
besteed mag worden, een leuk aandenken aan het evenement en natuurlijk de step. Wie een indruk wil
krijgen van het evenement Step by
Step, kan kijken op de website van
danscafé de Praam waar in het album de foto’s van vorig jaar bekeken kunnen worden. Dus: Lijkt het
je leuk en gezellig en kun je eventueel nog andere maatjes vinden?
Schrijf je dan snel in en doe mee!

Spaaractie, lucky night en champagne

Bon Ami volop in beweging
Aalsmeer - Al een aantal maanden is in Bon Ami een heuse spaaractie aan de gang! Bij een afname
van 5 muntjes krijgen de bezoekers een spaarzegel en bij een volle spaarkaart (5 zegels) maken zij
kans op mooie prijzen. Dus zonder
extra kosten, kans maken op iets
extra’s. De actie is mede door gulle sponsors tot stand gekomen. Op
zaterdag 29 oktober worden de winnaars bekend gemaakt! Tevens staat
de maand oktober in het teken van

lucky nights! Bij iedere afname van
drie drankjes ontvangen de bezoekers een lootje en hiermee zijn later
op de avond leuke prijzen te verdienen. De prijs is te winnen door het
gooien van de prijzen-dobbelsteen!
Tevens geldt voor de gehele maand
dat iedereen die voor 01.00 uur binnen komt, kans maakt op een volle spaarkaart en 1 fles champagne.
Dus kom op tijd en maak kans op
deze bruisende prijs. Kijk voor meer
informatie op www.bonami.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl

Openingsact exclusief geboekt

Cabaretier Eric Koller met
‘Bull’ in Crown Theater
Aalsmeer - Tijdens de opening van
het Crown Theater heeft u kunnen
genieten van het optreden van Eric
Koller. Drie fantastische acts bracht
hij op het theaterpodium. Het Crown
Theater heeft nu Eric Koller exclusief kunnen boeken voor vrijdag 18
november aanstaande. Met de reprise show ‘Bull’ komt hij opnieuw
naar Aalsmeer. ‘Bull’ betekent nonsense, nonsense betekent onzin,
onzin is zinloos en zonder zinnen
is alles taalloos. En dan is de cirmel
met Eric Koller weer helemaal rond.
Koller maakt al een tijd met succes woordenloos cabaret. Zijn vorige show ‘Hippopotomonstrosesquipedaliofobie’ (met onder andere de
tennisbal, de Michael Jackson marionet en het enorme pijltjesorgel) is
daar het sprekende voorbeeld van.
Wat hij doet is niet beter te omschrijven dan als volgt: “Hij maakt energiek en absurdistisch theater met
uitstapjes naar mime, cabaret, variété en slapstick, vaardig door elkaar

gemixt en origineel op smaak gebracht door de slungelige en stuntelige bedenker. Hij giet de onvolkomenheid van de mens in prachtige
humorvolle miniatuurtjes met even
eenvoudige als effectieve vondsten.”
Het eerste seizoen van ‘Bull’ betekende voor Eric Koller de inzet van
een opmars waarvan het eind nog
niet in zicht is. Uit de kleine zaal gebarsten maakte hij de overstap naar
de grote zaal en daar groeit het publiek moeiteloos met hem mee. Wát
hij doet is nauwelijks in woorden te
vatten, maar wie hem eenmaal bezig ziet is fan. En daarom speelt
Eric Koller dit najaar de reprise van
zijn (wederom) woordenloze voorstelling ‘Bull’ op vrijdag 18 november. Zaal open: 19.30 uur. Aanvang:
20.00 uur. Toegang: 21,50 euro per
persoon. Bestel nu kaarten voor de
beste plaatsen in de zaal via www.
crowntheateraalsmeer.nl of See Tickets, telefoon 0900-1353. Wees er
snel bij, want vol is vol!

Twee kaartjes voor prijs van één!

Leonie Jansen en News of
Comedy in Crown Theater

Metalavond met Bring on
the Bloodshed in N201
Aalsmeer - Vrijdag 30 september
presenteert de N201 voor maar 5
euro entree een snoeiharde avond
met de beste metal uit Noord-Holland! De band Bring on the Bloodshed, Aalsmeers trots én nieuwste
hardcore sensatie, laat de trommelvliezen overwerken. Over de platgetreden paden van de hardcore wordt
een vijfbaans snelweg aangelegd
waar zij als een tientonner overheen
denderen. Met de nauwkeurigheid
van een precisiebombardement en
de impact van een sloopkogel wordt
er met dikke riffs gestrooid over een
spervuur van double bass. Het moge duidelijk zijn: hardcore en metal worden samen gesmeed en vol
overtuiging gebracht. De bandleden
hebben al jaren podiumervaring en
brengen dan ook een zeer energieke en professionele show. Als support neemt Bring on the Bloodshed
twee bevriende bands mee. None
Shall Fall is een uit Haarlem en Beverwijk afkomstige band bestaat uit
ex-bandleden van Bloodline-Project, Dark Day Remains en Dead

Pramenrace:
Goed einde!

Aalsmeer - Een beetje een smet
was het op de leuke en zonnige pramenrace, de vertrapte tuintjes met
hierin afval geworpen bij de aanleunwoningen aan het Molenpad.

Unity. De nummers gaan richting
snelle hardcore met metal invloeden. De beukende, heavy en snelle
riffs worden afgewisseld door break
downs en sing-a-longs. De teksten
zijn er op gericht mensen te doen
nadenken. Met beukende drums en
een knallende bas, staan de nummers is een huis.
So Called Celeste heeft volgens Tim
van Reyswoud van Legend’s Arising
een unieke sound, waardoor ze Nederland’s en misschien wel Europa’s
meest vernieuwende band van het
moment zijn. De unieke stijl waar de
band bekend om staat is verder uitgebouwd. Keiharde hardcore met
rock-invloeden waar stiekem toch
erg veel melodie in zit. Schijnbaar
zonder enige moeite gaat de duistere sound hand in hand met de hoopgevende vocals. Vrijdag belooft een
machtig beukende avond te worden
met indrukwekkend snelle riffs en
krachtige zanglijnen! De N201 aan
de Zwarteweg is open vanaf 21.00
uur. Meer informatie is te vinden op
de website: www.n201.nl
Pramenrace-man Willem Dijt ging
tijdens de prijsuitreiking in de feesttent met de pet rond om deze schade ongedaan te kunnen laten maken. En met succes, er is voldoende geld bijeen gebracht. Inmiddels
zijn de tuintjes door Rutger Tas naar
volle tevredenheid van de bewoners
opgeknapt. Toch een goed einde!

medians van Night of Comedy hebben zich ruimschoots bewezen in
diverse solovoorstellingen, oudejaarsconferences en zijn het brein
achter vele televisiesuccessen. Kijk
voor het volledige programma en
het boeken van kaarten op de website www.crowntheateraalsmeer.nl
Voor het bestellen van de brochure en meer informatie: e-mail naar
info@crowntheateraalsmeer.nl. Het
theater kan helpende handen van
vrijwilligers overigens nog steeds
goed gebruiken.
Ook in het Crown Theater en aanraders: Rosenberg Trio op 7 oktober, British Pop Invasion op 14 oktober, meezingen met Vuile huicelaar op 15 oktober, Klein Duimpje op
16 oktober, coverband U2NL op 21
oktober, theater Het Laatste Nippertje op 22 oktober, A tribute to Eric
Clapton op 28 oktober en Flairck &
Basily met het Global Orchestra op
29 oktober.

STAGE
MUSIC SHOP
LESSENAARS
IN DIVERSE KLEUREN
V/A € 14,95
DRUMSTOKKEN
AGNER
€ 10,80 PER SET

Exposities
Tot en met 6 november:
* Toonaangevende Poolse kunst in
galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open elke zaterdag en zondag
van 13 tot 17u.
1 en 2 oktober:
* Huiskamermuseum met Mokum
collectie open. Van Cleeffkade 12.
Open zaterdag en zondag 12-17u.
* Open dagen kunstencentrum Jovar, Aalsmeerderweg 230. Zaterdag
en zondag van 11 tot 17u.
* Luchtoorlog en verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open. Zaterdag en zondag van 11 tot 16u.
* Historische Tuin open, ingang
Praamplein, zaterdag en zondag van
13.30 tot 16.30u. Plus expositie in
Historisch Centrum.
Tot en met 16 oktober:
* Portretten en stillevens van Dick
Stapel in Het Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open donderdag tot en
met zondag 14-17u.
* Dierenportretten door kinderen
uit Rusland op Kinderkunstzolder
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Open iedere do. t/m zo. 14-17u. Tekeningen te koop. Opbrengst voor
stichting Tsjernobyl.
Diversen
Donderdag 29 september:
* Thema-middag over gehoor bij

Vergaderingen
Donderdag 29 september:
* Bewonersavond wijkraad Hornmeer over nieuwe invulling terrein
scholen. Van 19.30 tot 21u.
Donderdag 6 oktober:
* Bijeenkomst OLGA in kader week
van de toegankelijkheid in ‘t Baken,
Sportlaan van 15 tot 17u.
* Beraad en Raad in het gemeentehuis, ingang Raadhuisplein. Aanvang: 20u.
Maandag 10 oktober:
* Info-avond over planten bomen
(180) in Vlinder- en Vissenwijk. In
De Mikado, Catharina Amalilaan
van 19.30 tot 21u.
* Info-avond over verkeersmaatregelen in Ophelialaan in burgerzaal,
gemeentehuis van 19.30 tot 21u.

Kunstenaar exposeert in Oude Raadhuis

Observatievermogen van
Dick Stapel fantastisch!
Aalsmeer - Rode haren, innemende glimlach, stofuitdrukking van
jurk en jasje, maar ook de ruimtelijkheid en het licht in het door Dick
Stapel geschilderde portret van
schrijfster Margiet de Moor vallen
op. De kunstenaar laat zien dat hij
als geen ander al deze verschillende aspecten met verf kan weergeven. Alles is tot in het kleinste detail uitgewerkt, zonder dat er sprake is van fijnschilderkunst. De verf
is vrij dun aangebracht en op veel
plaatsen schijnt het wit van het linnen er door heen. Het is duidelijk
dat Dick Stapel een fantastisch observatievermogen heeft. Samen met
de penningen van Miep Maarse en
Assonyi Tamas is het werk van deze schilder nog te zien in het Oude
Raadhuis in de Dorpstraat 9 tot en

met 16 oktober. De expositieruimte
is iedere donderdag tot en met zondag geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Gigs live in Oude Veiling

NIEUW!

Snelle riffs en krachtige zanglijnen

Aalsmeer - Deze week de laatste mogelijkheid om van de openingsactie van het Crown Theater
Aalsmeer gebruik te maken. Voor
de twee voorstellingen aanstaand
weekend, kunnen twee kaartjes
voor de prijs van één gekocht worden. Kom kennis maken met het
theater aan de Van Cleeffkade tijdens één of beide openingsvoorstellingen. Deze kaarten zijn overigens niet via de site te bestellen,
maar alleen telefonisch via 09001353 onder vermelding van opening
Crown Theater.
Vrijdag 30 september verzorgt Leoni Jansen het theaterconcert The
Third Road. Leoni Jansen is een vakvrouw. Ze weet haar publiek steevast te verrassen. Verschillende invloeden brengt zij samen in haar
krachtige, ontroerende, melancholische en betoverende liedjes.
En op zaterdag 1 oktober presenteert Crown Theater Aalsmeer een
heerlijk avondje cabaret: News of
Comedy! Deze multimediale en interactieve voorstelling, op basis van
het laatste nieuws en de waan van
de dag, zit boordevol vlijmscherpe
politieke analyses, sport, roddels,
improvisaties en reportages. Het
nieuws wordt in wisselende samenstelling gebracht door onder andere Arie Koomen, Bob Maclaren, Wilko Terwijn, Bram van der Velde, Harry Glotzbach, Tom Sligting, Jacob
Spoelstra en Jaap Bressers. De co-

Muziek/Theater
29 september-2 oktober:
* Toneelver. Tobo brengt Tramlijn
Begeerte in Noorddamcentrum, Bovenkerk. Alle avonden v/a 20,15u.
Vrijdag 30 september:
* Muziek Leonie Jansen, The Third
Road in Crown Theater Aalsmeer,
Van Cleeffkade. Aanvang: 20u.
* Praamavond met dj in café de
Praam, Zijdstraat vanaf 21u.
* Gitarist Rafael Frage met band in
Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
* Hardcore met Bring on the Bloodshed in N201, Zwarteweg v/a 21u.
Zaterdag 1 oktober:
* Night of Comedy met News of Comedy in Crown Theater Aalsmeer,
Van Cleeffkade. Aanvang: 20u.
* Cabaret Jasper van Kuijk in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
* Step by step met live entertainment en dj’s in café de Praam, Zijdstraat v/a 16.30u. Feest v/a 23u.
* Band Gigs live in Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 22.30u.
* Sleepless met dj Mobility in N201,
Zwarteweg. Open v/a 22u.
Zondag 2 oktober:
* Jeugddienst met theater Zwef in
Ontmoetingskerk, Rijisenhout, 10u.
Vrijdag 7 oktober:
* Rosenberg Trio in Crown Theater
Aalsmeer, Van Cleeffkade v/a 20u.
Zondag 9 oktober:
* Kindervoorstelling Het Mooiste
van Sesamstraat in Crown Theater
Aalsmeer, Van Cleeffkade, 14u.

OVAK in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan vanaf 14u.
Vrijdag 30 september:
* Speelavond buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 1 oktober:
* Kinderkleding- en speelgoedbeurs
in De Reede, Schouwstraat, Rijsenhout. Verkoop 12.30 tot 14u.
* Open dag 100 jaar veiling bij FloraHolland, Legmeerdijk, 10 tot 15u.
* Knderkleding- en speelgoedbeurs
in Westend, Westwijk, 10-12u.
* Nazomersnuffelmarkt in Oud Kathollieke kerk, Oosteinderweg 394
van 11 tot ong. 16u.
* Kienavond Rijsenvogel in SCWgebouw Konnetlaantje, Rijsenhout
vanaf 20.30u.
* Dart’s Open bij Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijven: 19.45u
Zondag 2 oktober:
* Grote prijs van Aalsmeer, windsurfwedstrijden. Start 12.30u. vanaf
recreatie-eiland Vrouwentroost.
Maandag 3 oktober:
* Vergadering en veiling Postzegelvereniging in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 20u.
* Thema-avond cultureel erfgoed bij
Film- en Videoclub in ‘t Anker, Oosteinderweg 272a v/a 20u.
Dinsdag 4 oktober:
* Laatste fietstocht dit seizoen van
ANBO en PCOB. Start 13.30u. bij
Parochiehuis, Gerberastraat.
Woensdag 5 oktober:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in
Mikado, Catherina Amalialaan. Literaire avond 19.30-21.30u.
* Koffie-inloop in De Spil, Spilstraat,
Kudelstaart vanaf 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
Donderdag 6 oktober:
* Dialezing bij Groei en Bloei in Wellant College, Linnaeuslaan v/a 20u.
* Kienavond Supporters Vereniging
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u.
* Open avond Duikteam Thamen in
Waterlelie, Dreef v/a 20.30u.
* Sjoelen bij BV Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat, 19.30u.
Zaterdag 8 oktober:
* Gezondheidsmarkt 50+ in burgerzaal, gemeentehuis, 12-17u.
* Plantenbakkieactie Tiflo, huis aan
huis in gemeente, 9.30-16u.

PROFESSIONELE RTX
KEYBOARDBANKJES
À € 36,50

KLASSIEKE GITAAR
VALENCIA € 59,(OOK 1/2 EN 3/4)

INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Aalsmeer - Zaterdag 1 oktober
verzorgt de band Gigs, met oudAalsmeerder Jaap Verschoor in de
gelederen, een optreden in De Oude Veiling in de Marktstraat. Met
nummers van de Beatles en de Rolling Stones kent het repertoire het
nodige nostalgische gehalte, maar
daarnaast brengt de groep ook an-

dere stijlen, zoals Amerikaanse folk,
blues en country. Gigs bestaat uit:
Jaap Verschoor op zang, gitaar
en mandoline, Gerard Bouman op
zang, fiddle, mandoline, gitaar en
slide-gitaar, Hans Dijksterhuis op
zang, gitaar en bluesharp en Johan
Korringa op zang en basgitaar. Aanvang 22.30 uur, entree 2,50 euro.
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De Brulboeien bij Hollandse
Week in zorgcentrum
Aalsmeer - Een zeemanskoor mag
niet ontbreken in een Hollandse
Week, zo dacht de leiding van Zorgcentrum Aelsmeer. En in Aalsmeer
kom je dan al snel bij de Brulboeien.
Het optreden vond plaats donderdagavond 22 september vanaf half
acht. Ruim van te voren was de grote zaal reeds gevuld met een goedgehumeurd bewoners publiek. Onder voortreffelijke accordeonbegeleiding van Gonny Schellingerhout
en Ben van Wandelen kon het optreden beginnen: een muzikale reis
langs de Nederlandse Noordzee
en Zuiderzeekusten, van Zuid naar
Noord. Te beginnen bij Arnemuiden, waar onder klokgelui de vissers binnenkwamen, via Rotterdam
met een zeemanshart dat uiteindelijk toch niet zo gauw vergeet, Bolle Dries, een Wilde Vaart kapitein
die de bloemetjes nogal eens buiten zette (Piet Rewijk) en de enige echte Rotterdamse ballade van
de lange deining: Ketelbinkie, door
naar Scheveningen waar het strand
op een zeer bijzondere manier werd
bezongen met het Klutslied. Hierna werd Amsterdam gecombineerd
met IJmuiden, waar de sluizen voor
veel traantjes bij het afscheid zorgden, zoals vertolkt door Jan van der
Jagt. Van de Noordzeekust werd
overgestoken naar de Zuiderzeekust, met als eerste bestemmingshaven Mooi Volendam. Vandaar
door naar Wieringen, eens een welvarend eiland met rijke boeren, dat
schippers aantrok die graag met
mooie meisjes heen en weer voeren. Vanaf Wieringen ging het naar
de Waddenzee, naar Ameland, met
z’n mooie meisjes en hun o, zo lelijke moer. De reis werd afgesloten
met een tochtje naar De Zuiderzee, waar brodeloze vissers verhaalden van vroeger. Ondertussen was
de stemming er goed ingekomen
bij het publiek in de zaal. De refreinen werden door de meeste aanwezigen meegezongen en regelma-

tig deinden de gelederen in het publiek van bakboord naar stuurboord
en terug. Zelfs ging een enkel voetje
van de vloer! Na de pauze werd het
leven van een Nederlandse zeeman
in grote lijnen onder de loep genomen. Na een verblijf op het verleidelijke eiland Curaçao maakte hij
zich zorgen om zijn meisje thuis:
Meisje, ik ben een zeeman. En terecht, zo bleek, want zij had ondertussen aangemonsterd als lichtmatroos om maar zo dicht mogelijk bij
haar nieuwe vriend te zijn, die als
kapitein op een windjammer voer:
Daar was laatst een meisje loos. De
nieuwe vriend echter werd dit te benauwd en hij op zijn beurt monsterde aan op de oude bark Santa Fé,
die per ongeluk vol met vaten rum
werd geladen. Rum uit Jamaica, zoals solo vertolkt door Steef Verlaan.
Na dit avontuur voer hij verder op de
Woelige baren, waar zijn schip helaas met man en muis verging. Zijn
meisje restte toen alleen nog maar
Het ruisen der golven. Vlak voor de
ondergang van z’n schip had de
zeeman echter nog kans gezien om
een briefje in een (snel geledigde)
bierfles te stoppen. Als flessenpost
spoelde deze aan wal, vlak bij Een
oude zeeman. Na het briefje te hebben afgeleverd werd deze overvallen door heimwee naar de zee, aan
de wal kon hij geen rust meer vinden. Na dit zeemans epos werd het
Woonbotenbeleid aan de Ringvaart
door Nol Heysteeg kritisch aan de
orde gesteld. Afgesloten zou worden met het verhaal van het Kleine café, ook aan de Ringvaart, maar
na aandringen van het publiek werd
als finale ook het mooie meisje van
Ameland nog een keer bezongen.
Met een goed gevoel werd afscheid
genomen van een enthousiast publiek dat de dag daarna de Hollandse Week voortzette met andere gezellige activiteiten.

Cultureel erfgoed bij Filmclub
Aalsmeer - Maandagavond 3 oktober staat de clubavond van de F&VA
in het teken van het Cultureel erfgoed. De Federatie van Audiovisuele
Amateurs NH’63 heeft de aangesloten videoclubs uitgenodigd om over
dit thema een clubfilm te maken.
Nu is er in Aalsmeer en omstreken
nog wel het een en ander aan cultureel erfgoed te vinden waar een film
over gemaakt zou kunnen worden.
Komende clubavond zal deze NH’63
opdracht met de leden besproken
worden.
De F&VA is nog steeds op zoek naar
nieuwe leden. Mensen die geïnteresseerd zijn in het filmen met een

videocamera zijn van harte welkom
op één van de komende clubavonden. Vooral het monteren en toevoegen van muziek op een PC van
video-opnamen die gemaakt zijn
met de nieuwste HD camera’s geven nog wel eens wat problemen.
Op de videoclub kan altijd te rade gegaan worden bij deskundige
clubleden. De Clubavonden van de
Film- en Videoclub Aalsmeer worden om de veertien dagen op de
maandagavond gehouden in het
gebouw ’t Anker aan de Oosteinderweg 372a in Oost en beginnen om
20.00 uur. Informatie over de F&VA
via tel. 326344 of via de website
www.videoclubaalsmeer.nl

Drie keer scheepsrecht:

Dirk en Grietje van Leeuwen
zijn al 60 jaar een paar
Aalsmeer - Hoe is het toch mogelijk, een fout is menselijk, veelal vervelend, maar waarom gebeurt
het nou precies bij hetzelfde artikel
twee keer? Op 10 september hebben Dirk van Leeuwen en Grietje Ketelaar met familie groots hun 60-jarig huwelijk gevierd. Het diamantenpaar ontving felicitaties van de Koningin, kreeg bezoek van burgemeester Pieter Litjens die hen trakteerde op een mooi boeket bloemen
en er wachtte als laatste nog een
muzikale verrassing: Een optreden
van Con Amore voor hun deur. Dirk
is namelijk lid van het eerste uur van
het mannenkoor. Hij liet zich toezingen door ‘zijn’ koor en zong ook nog

een nummer mee met Con Amore.
Tot zover, niets aan de hand. Ware
het niet dat in het eerste artikel het
echtpaar Ketelaar werd genoemd in
plaats van Van Leeuwen. De achternaam van de bruid was, zeg maar,
vooruit geschoven. Natuurlijk wil je
dit als krant recht zetten, 60 jaar getrouwd ben je maar 1 keer. Tja en als
er dan precies die week twee echtparen hun diamanten huwelijk vieren, zou een foto-foutje er in kunnen sluipen. En dit is nu afgelopen
week gebeurd. Dus, nog 1 maal:
Dirk en Grietje van Leeuwen. Eindelijk kan het goede, complete artikel uitgeknipt worden. Echt, duizend
maal excuses!

Dick Janmaat.

Rommelmarkt 2300,- !
Kudelstaart - Afgelopen weekend
heeft muziekvereniging Flora haar
jaarlijkse rommelmarkt gehouden. De
opbrengst is 2.300 euro en de vereniging wil een ieder heel hartelijk danken voor hun komst en inbreng van
goederen. Dit mooie bedrag komt
geheel ten goede aan het instrumentenfonds van de vereniging. Geïnteresseerd een instrument te gaan bespelen? Nieuwe leden jong of zijn

oud zijn van harte welkom bij muziekvereniging Flora. Voor meer informatie kan een repetitie op maandagavond vanaf 20.00 uur in het clubgebouw aan de Wim Kandreef te Kudelstaart bezocht worden of kijk op
de website: www.muziekverenigingflora.nl. Op deze site ook veel foto’s
van de verenigingsaktiviteiten.

Foto: Kicksfotos.nl.

Play-in bij Concertina’s
Amstelveen - Accordeonvereniging de Concertina’s organiseert
op zaterdag 1 oktober een play-in
in ontmoetingscentrum De Meent
aan de Orion 3. De play-in staat onder muzikale leiding van de eigen
dirigent Elly Meekel en gastdirigent
Marc Belder. Belder is onder andere muzikaal leider van het Nederlands Jeugd Accordeon Orkest. Zo’n
vijftig muzikanten van verschillende

verenigingen hebben zich al voor de
play-in opgegeven. Zij starten deze dag om 10.00 uur met de eerste
repetitie. De slotrepetitie vindt om
circa 16.00 uur plaats en heeft een
concertkarakter. Bezoekers zijn van
harte welkom om naar dit concert te
komen luisteren. De toegang is gratis. Nadere informatie over het concert is telefonisch te verkrijgen via
0297-761399 of 0297-567362.

Mooi weer voor feestje
Rijsenhout - Ter gelegenheid van
het veertig jarig bestaan van dorpshuis De Reede is afgelopen vrijdag
een disco-avond voor de jeugd georganiseerd en stond zaterdag 24
september een verenigingsmarkt op
het programma. En voor deze buitenmarkt was in ieder geval droog
weer gewenst, het werd zelfs een
zonovergoten dag! Voor de kinderen stond een springkussen klaar
en waren er allerlei spelletjes. Dat

niet alleen de jeugd van sjoelen
houdt, bewees burgemeester Theo
Weterings van Haarlemmermeer. Hij
bracht een bezoek aan de verenigingsmarkt en nam spontaan achter
de sjoelbak plaats. De markt werd
muzikaal opgeluisterd door shantykoor De Marconisten. Het veertig jarige jubileum is ‘s avonds afgesloten
met een feestelijke receptie.

Sonority naar Hillegom

Aalsmeer - Op zaterdag 15 oktober wordt de inmiddels alom bekende kledingbeurs voor volwassenen
weer gehouden in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Kleding inbrengen, uiteraard schoon en
van goede kwaliteit, kan van 9.30 tot
10.30 uur. De verkoop vindt plaats

van 11.00 tot 13.00 uur. Wie kleding
wil verkopen kan een verkoopnummer aanvragen via 0297-329527 of
0297-327541. Een week later, op zaterdag 22 oktober, wordt een kinderkledingbeurs georganiseerd.
De inbreng, verkoop en telefoonnummers hiervoor zijn hetzelfde.

Aalsmeer -In het weekend van 1 en
2 oktober opent kunstencentrum Jovar haar deuren voor publiek. Al bijna tien jaar biedt het bedrijf, gehuisvest in een voormalig kassencomplex aan de Aalsmeerderweg
230, onderdak aan beeldende kunstenaars, ambachtslieden en modelbouwers. Het bijzondere aan deze locatie is de ongedwongen sfeer
en de wijze waarop de kunstenaars,
nu zeventien in totaal, hier hun ei-

Begra Bijbelstudieavond

Foto’s: kicksfotos.nl

Kledingbeurs in Hornmeer

Twee open dagen in
kunstencentrum Jovar

Aalsmeer - Popkoor Sonority gaat
aanstaande zaterdag 1 oktober van
zich laten horen tijdens de Korendag in Hillegom. Nadat eind augustus de repetities na de zomerstop wederom zijn begonnen is dit
het eerste optreden van het nieuwe seizoen. De Hillegomse Korendag wordt dit jaar voor de zevende
keer georganiseerd door de stichting Hillegom Promotie. Ruim twintig koren zullen deze dag van 10.30
tot 22.00 uur gratis optreden. De locatie waar dit evenement wordt gehouden is de Maartenskerk op het
Kerkplein. Het volledige programma
voor deze dag is te vinden op www.
hillegompromotie.nl. Van 18.15 tot
18.45 uur is het de beurt aan Sono-

rity. Onder leiding van dirigent Rik
Henning zingt het koor onder andere de nummers A Night Like This
van Caro Emerald en This Is The Life
van Amy MacDonald. Verder de primeur van twee nieuwe nummers,
Love You More van Racoon en Rolling In The Deep van Adele.
Nieuwe leden
Sonority heeft nog beperkt plaats
voor nieuwe leden. De wekelijkse repetitie is op dinsdagavond van
20.30 tot 22.15 uur in het Activiteitencentrum aan de Zwarteweg. Geinteresseerden kunnen vrijblijvend
een repetitie bijwonen en meezingen. Aanmelden via de secretaris,
telefoonnummer 0297-331639.

Aalsmeer - Op maandag 3 oktober
komt de in binnen- en buitenland
bekende theoloog, bioloog, filosoof,
hoogleraar, docent, prediker en publicist Willem J. Ouweneel spreken
bij de Begra in de auto van Heliomare aan de Zwarteweg 86. Aanvang: 20.00 uur.
Onderwerp is dit maal: Komt er een
grote opwekking? Wie deze bijzonder begaafde godsman vorig seizoen heeft gehoord in de tot de
nok gevulde grote zaal, zal hem ook
nu niet willen missen. Uit kerkelijke kringen van diverse gemeentes uit Aalsmeer en omgeving verwacht het bestuur van de Begra opnieuw grote belangstelling. Om teleurstelling te voorkomen, wordt
aangeraden op tijd aanwezig te zijn.
Om 19.30 uur gaat de zaal open en
wordt tot 20.00 uur koffie en thee
geserveerd.
De toegang is gratis, wel wordt een
bijdrage gevraagd om de kosten
van deze avond te dekken. Als u per
auto komt, leg dan voor de zekerheid een klapstoel in de kofferbak,
want het kan wel eens druk worden.

gen optrekje hebben gevonden. Een
kunstnest waar de creativiteit in de
lucht hangt. Kunstschilders, beeldhouwers, keramiekstudio, industrieel vormgevers, meubelmakers, lijstenmakers, modeontwerp, naaiatelier en zelfs kleine carrosserie bedrijfjes voor mini auto’s. Aanstaande
zaterdag en zondag kunnen belangstellenden genieten van schilderijen,
tekeningen, beelden, keramiek, sieraden, mode en nog veel meer. Ter
plekke kan betaalbare kunst gekocht
worden. Naast de centrale expositieruimte met een overzichtstentoonstelling, is er de mogelijkheid om een
kijkje te nemen in de studio’s van de
kunstenaars zelf. Publiek wordt zowel zaterdag 1 als zondag 2 oktober
welkom geheten van 11.00 tot 17.00
uur. Informatie: Kitty van Rijn, tel. 064817542 of kijk op http://www.kunstencentrumaalsmeer.nl/.

Dialezing bij
Groei en Bloei
Aalsmeer -Donderdagavond 6 oktober komt de heer van de Beuken
uit Horst bij Groei en Bloei Aalsmeer
vertellen over zijn reis door Patagonië. Deze reis heeft hij samen met
zijn vrouw en onder leiding van de
botaniste aan de universiteit van
Bariloche in Argentinië gemaakt. Hij
zal in hoofdzaak laten zien en vertellen over de Rosulate Violen, maar
daarnaast van de meest voorkomende alpiene planten in dit berggebied van noord Patagonië. De titel voor de expeditie is ‘De Rosulate Viola Tour. De dialezing begint om
20.00 uur en is in het Wellant College in de Linnaeuslaan 2. De toegang is zowel voor leden als geïnteresseerden gratis te bezoeken.
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Urgente Noden

Nota Uitgangspunten woonschepen:

Handhaving woonschepen
zonder vergunning prioriteit
Aalsmeer - In afwachting van de uitkomsten van een uitgebreide inventarisatie van de in de gemeente aanwezige woonschepen en een analyse
van het vergunningenbestand, is in
de Nota van Uitgangspunten voor de
Maatvoering van Woonschepen volstaan met het bepalen van een bandbreedte waarbinnen de normstelling
voor maatvoering nader uitgewerkt
dient te worden. Bij de behandeling
is indertijd toegezegd dat de raad
betrokken zal worden bij de uitwerking van de normstelling voor maatvoering en dat in samenhang daarmee een doorkijk zal worden gegeven naar de effecten voor handhaving. Met name dit laatste vraagt heel
veel aandacht. De inventarisatie van
de woonschepen en de analyse van
het vergunningenbestand heeft voor
elk woonschip gegevens opgeleverd
op basis waarvan een oordeel kan
worden gevormd over de juridische
planologische uitgangspositie van elk
woonschip. Uit de inventarisatie blijkt
dat er in veel gevallen zonder vergunning is uitgebreid. Indien wordt ingestemd met de voorgestelde normen
voor de maatvoering voor woonschepen kan een aantal van deze illegale
uitbreidingen worden gelegaliseerd.
Daarnaast kan een betrouwbare inschatting worden gemaakt van het
aantal illegale uitbreidingen die niet
positief kunnen worden bestemd. Op
basis van de huidige gegevens is de
aanname dat er 116 gevallen overblijven waarin illegale uitbreidingen niet
kunnen worden gelegaliseerd. Ook
bij woonschepen zonder vergunning en illegaal gebruik van recreatieschepen voor illegale bewoning.
Het totaal aantal strijdige situaties
wordt geschat op circa 215 zaken. In

een doorkijk naar handhaving wordt
een gebiedsgerichte aanpak voorgesteld waarbij handhaving van woonschepen zonder vergunning worden
geprioriteerd Op deze overtreding
zal worden gehandhaafd. Er wordt
van uitgegaan dat het om 61 gevallen gaat, er zal daarnaast objectgebonden gedoogaanpak worden gevolgd van overtredingen waarbij in
strijd met de vergunning een woonschip wordt bewoond.
De PACT-fractie geeft aan de maatvoering een verstandige keuze te vinden maar voelt zich wat ongemakkelijk bij de doorkijk naar handhaving. De VVD-fractie had graag een
wat speelser ontwerp gezien en heeft
weinig begrip over de aangegeven
rode contouren. Verder verwijst de
fractie naar een rapport van kwekers
en ondernemers aan de Uiterweg. Ga
in ieder geval meteen handhaven, dat
is een eerste stap in de goede richting.
Cowboypraktijken
Na jaren van cowboypraktijken is dit
een goede nota waarin de AB-fractie zich goed kan vinden. De fractie
geeft aan dat het verregaande gevolgen kan hebben voor diverse bewoners. De CDA-fractie kan zich in de
maatvoering vinden. Op het gebied
van handhaving zal in ieder geval de
juridische haalbaarheid getoetst dienen te worden, Wat is de slagingskans bij gevallen die twintig tot dertig jaar bestaan? Wethouder Gertjan
van der Hoeven geeft aan dat het een
zeer moeilijk en soms moeizaam proces zal worden. Geval per geval zal
bekeken gaan worden en dat kan er
toe leiden dat er verschillende beslissingen kunnen vallen.

Raad accoord met Nota van
Uitgangspunten Schinkelpolder
Aalsmeer - Met de besluitvorming van de Nota van Uitgangspunten Schinkelpolder is de Raad in een
vroegtijdig stadium betrokken bij de
vormgeving van het toekomstige bestemmingsplan en de betrokkenheid
moet er toe leiden dat er in het kader van de ruimtelijke planvorming
voldoende helderheid bestaat over
de te hanteren uitgangspunten. Dit
voorkomt dat er gedurende de voorbereidingsprocedure, die veelal gebonden is aan wettelijke termijnen,
onvoldoende overeenstemming bestaat over de ruimtelijke keuzes die
in het kader van het nieuwe bestemmingsplan noodzakelijk zijn. Er waren nog wel vragen. De CDA-fractie
maakt zich zorgen over het lint langs
de Oosteinderweg over onrendabele
bedrijven en brengt als voorbeeld de
mogelijkheid caravanstalling in beeld
als schot voor de boeg. Het gebied
langs de Ringvaart zou een groene uitstraling moeten hebben. PACT
geeft aan dat er op provinciaal niveau
ook over de Schinkelpolder is gesproken op het gebied van economie en

landbouw. De VVD-fractie geeft aan
dat de stand van zaken niet zo triest
is als in het stuk wordt voorgesteld.
Maar er is veel ‘goed mis’ in deze polder Van bedrijfswoningen naar burgerwoningen in het lintgebied ook de
Oosteinderweg en de Mr. Jac. Takkade worden door de fractie in beeld
gebracht. AB ziet de nota als een directe opmaat voor het bestemmingsplan en een eerste stap in de goede
richting. Het lintgebied moet met speciale aandacht worden behandeld. Dit
laatste wordt door de PACT-fractie
onderschreven en via het presidium
zal een discussie over dit onderwerp
eventueel geagendeerd kunnen worden. Wethouder Gertjan van der Hoeven deelt de zorgen van het CDA en
het college zal ook naar een zinnige
invulling gaan kijken. De opmerking
van PACT met betrekking tot de provincie wordt meegenomen. Ook de
door de VVD-fractie gevraagde aandacht voor de milieuzones zal goed
worden bekeken. Later op de avond
gingen de vier fracties akkoord met
de besluitvorming.

Im Memoriam: Cor Sparnaaij
Oud-raadslid geroemd als
pleitbezorger van oude dorp
Aalsmeer - Voorafgaande aan de
bijeenkomst van het Beraad op
donderdag 22 september opende
burgemeester Pieter Litjens een
extra raadsvergadering. Dit naar
aanleiding van het overlijden van
Cor Sparnaaij. Hij was gemeenteraadslid van 1966 tot 1986. “Cor
Sparnaaij overleed op 5 september 2011 op 85-jarige leeftijd en
hij mag zeer zeker een markante Aalsmeerder genoemd worden”, aldus burgemeester Pieter
Litjens in een kort ‘ïn memoriam’
in de speciale raadsvergadering in
aanwezigheid van naaste familieleden van Cor Sparnaaij. Hij werd
op 6 september 1966 voor de eerste keer geïnstalleerd als gemeenteraadslid in die periode voor de
CHU, de Christelijk Historische
Unie. Op 1 september 1970 volgde een tweede periode, op 3 september 1974 gevolgd door de derde periode, toen voor het CDA. Op
5 september 1978 volgde nog een
vierde periode en op 7 september 1982 volgde de laatste periode van dit veelzijdig raadslid die
in de laatste termijn deel uitmaakte van de commissies recreatieen milieuzaken, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en volkshuisvesting. Verder maakte hij deel
uit van de raad van bestuur van
het zwembad en van de regionale commissie ruimtelijke ordening
alsmede de commissie geluidshin-

der Schiphol. Op 17 april 1986 nam
Cor Sparnaaij na twintig jaar afscheid van de raadswerkzaamheden en hij stond in de boeken als
nestor van de raad. Volgens burgemeester Pieter Litjens zullen velen zich hem herinneren als een
door en door Aalsmeerder die betrokken was bij nieuwe ontwikkelingen, maar ook pleitbezorger was
van het behoud van het oude dorp.
Bij het afscheid in 1986 roemde
de net aangetreden burgemeester Joost Hoffscholte de veelzijdigheid van Cor Sparnaaij en bovenal de grote voorliefde voor de
Westeinderplassen was de nieuwbakken burgemeester bij een middagje varen over de plassen direct opgevallen. Het relaas van Cor
Sparnaaij was bij hem blijven hangen als ‘een streekroman over de
Westeinder’. Burgemeester Pieter
Litjens had op 4 oktober 2010 kennisgemaakt met Cor Sparnaaij bij
de viering van het zestigjarig huwelijk met echtgenote Truus. Normaal gesproken wordt voor een
dergelijk bezoek circa een uur uitgetrokken, aldus de burgemeester
maar vlak voordat de eerste burger afscheid wilde nemen sprak
Cor Sparnaaij over de oorlogsjaren
en dat betekende automatisch dat
het bezoek wat langer duurde. In
stilte en vol dankbaarheid voor zijn
inspanningen werd Cor Sparnaaij
in de raadzaal herdacht.

Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 15.000 euro beschikbaar te stellen voor de stichting Urgente Noden
Aalsmeer. De stichting in oprichting
heeft als doel mensen te steunen
die ondanks wettelijke financiële regelingen tussen wal en schip dreigen te vallen. In dat soort gevallen
kan een noodhulpbureau waarop
professionele hulpverleners een beroep kunnen doen, uitkomst bieden.

Voortzetting
schakelklas

In gesprek met college over portefeuilles en bezuinigingen

Burgemeester Litjens: “We willen
ziel niet uit samenleving trekken”
Aalsmeer - Het tweede verhaal in
de serie in gesprek met het college van burgemeester en wethouders. Elke bestuurder vertelt over
zijn of haar job, licht onderwerpen
uit zijn of haar portefeuille toe en,
heel belangrijk in het kader van
de bezuinigingen, waarom juist
gekozen is voor de verschillende minderingen in subsidies. Na
wethouder Ulla Eurich deze week:
burgemeester Pieter Litjens.
Na vijf jaar stadsdeelwethouder te
zijn geweest in Amsterdam Zuidoost
(de Bijlmer), solliciteerde Pieter Litjens naar het burgemeesterschap in
Aalsmeer en hij werd aangenomen.
Op 21 augustus 2007 werd hij geïnstalleerd voor een periode van zes
jaar. Het eerste jaar kan hij zich nog
goed herinneren. Een pittige start
met een uitgelekt rapport van Ernst
& Young, het laatste bloemencorso,
de fusie tussen de VBA en Flora Holland en het besluit van Endemol om
naar Amsterdam Zuidoost te verhuizen. Volgens Litjens is Endemol niet
‘weggekocht’ door Amsterdam. “Bij
mij kwam het verzoek binnen om te
gaan praten met Endemol over eventuele komst naar Zuidoost. Op dat
moment was ik één van de kandidaten voor het burgemeesterschap van
Aalsmeer, dus het leek me verstandig
om af te zien van een gesprek. Ik heb
een collega van mij toen gevraagd
dit over te nemen. Overigens stond
het besluit van Endemol om te vertrekken toen al zo goed als vast.” De
fusie tussen de veilingen staat hem
ook nog vers in het geheugen. “Het
was de enige manier om de toekomst
sterk in te gaan. Maar het betekende
wel dat de naam van de Westlandse
concurrent in Aalsmeer op de gevel
kwam te staan! Toch was het percentage ja-stemmers in Aalsmeer hoger
dan in het Westland. Dat tekent het
pragmatisme en de realiteitszin van
de Aalsmeerse ondernemers.”
Familieman
Burgemeester zijn van Aalsmeer bevalt Pieter Litjens goed, maar, zo zegt
hij zelf: “Ik heb altijd gezegd dat ik
niet de burgemeester ben die twintig jaar blijft. Mijn pensioen hier volmaken, dat doe ik niet. Daar ben ik te
ongeduldig en misschien ook wel te
ambitieus voor.” Familieman is Litjens
ook honderd procent en dat maakt
het besluit om wel of niet te gaan
voor een eventuele tweede termijn
lastig. “Met drie kinderen op school is
er nooit een goed moment om te verhuizen. En we wonen fijn, we hebben
een fijn huis in een leuke buurt en we
voelen ons thuis in Kudelstaart. Bovendien: ik vind mijn werk nog steeds
heel leuk, dus er is geen reden om
weg te gaan.” Maar, Pieter Litjens
houdt van veranderingen en dus kan
het ook bij zes jaar blijven. “Ik ben in
ieder geval van plan om deze termijn
vol te maken. Vorig jaar kwamen er
wat concrete mogelijkheden voorbij,
maar die heb ik afgeslagen”.
Interessante initiatieven
Burgemeester zijn klinkt leuk. Lekker
gebak eten bij zestig jaar getrouwde paren, nieuwe gebouwen openen,
een lintje doorknippen en noem maar
op. “Allemaal fantastische dingen om
te doen, maar er komt veel meer bij
kijken.” Zoals de portefeuille financiën, die hij - onder andere – kreeg
toebedeeld. “Ik ben blij dat ik dit vertrouwen heb gekregen. Ik gebruik het
overigens neutraal, niet als sturingsinstrument. De wethouders doen het
inhoudelijke werk in hun eigen portefeuilles.” In deze heeft Litjens het
natuurlijk over de op handen zijnde
bezuinigingen, die vragen om het inslaan van een nieuwe en andere weg.
“Het is nu noodzaak om te gaan bezuinigen, maar dit betekent niet dat

we zomaar subsidies intrekken en
voorzieningen sluiten. Het moet geen
teloorgang worden. We dwingen partijen en verenigingen om zelf na te
denken hoe het met minder kan. En
we merken dat dit voor veel creativiteit zorgt. Er komen interessante initiatieven uit.” Als voorbeelden noemt
Litjens de Historische Tuin, de bibliotheek, die zelf overigens al inzag dat
aanpassingen aan de dag van nu nodig waren, en de subsidie voor de
stichting Kunst en Cultuur.
Laagdrempelig
“Er blijft subsidie gegeven worden
voor kunst, er is zelfs extra geld om
muziekonderwijs te gaan stimuleren. Wij roepen niet: Het Oude Raadhuis moet dicht. Het is een mooi gebouw, een gewaardeerde galerie bij
veel kunstenaars en bezoekers en
dat mag wat waard zijn. Vraag bijvoorbeeld entree en ga samenwerken met andere partijen. We vragen
om denkkracht en creativiteit. Nieuwe wegen bewandelen. Het gaat niet
om KCA, het gaat om kunst en cultuur en dat moet laagdrempelig zijn,
waar zoveel mogelijk mensen van
kunnen genieten.”
Een ander heilig huisje noemt de burgemeester de warme maaltijdvoorziening. “Ook hierover was de raad
bereid om in discussie te gaan. Een
grote verdienste, mijns inziens.” De
samenwerking met de wethouders
noemt Litjens heel goed. “Iedereen
is gedreven, we hebben veel overleg, bemoeien ons ook met de portefeuilles van elkaar. We zijn een collegiaal bestuur. We hebben vertrouwen
in elkaar, zijn zeker geen vechtcollege. We zien allemaal in dat het huishoudboekje van Aalsmeer moet kloppen en we willen het geld van de inwoners goed besteden. Dat vergt bereidheid om politieke keuzes te maken. Doorgaan en nadenken. Hoe
was het spreekwoord ook al weer:
Je moet het dak repareren als de zon
schijnt.”
Naar Amstelveen
Een andere op handen zijnde grote verandering is de samenwerking met Amstelveen per 1 januari
in 2013, mits de gemeenteraad in januari 2012 groen licht geeft. In 2012
verhuist dan het grootste deel van de
ambtelijke organisatie naar Amstelveen en heeft Aalsmeer geen eigen
ambtelijk apparaat meer. Volgens
Pieter Litjens merken de inwoners
hier nauwelijks iets van. “Het frontoffice blijft. We houden onze eigen
service, er kunnen in het gemeentehuis paspoorten en bouwvergunningen aangevraagd worden. We blijven
hier met een kleine staf en natuurlijk
blijft de gemeenteraad ook. We blijven zelf Aalsmeer besturen, er komt
absoluut geen bord ‘Amstelveen’ op

het gemeentehuis te staan. We blijven ‘gewoon’ Aalsmeer met ons eigen te bepalen beleid. We geven
Amstelveen bestuurlijke opdrachten.” Voor de samenwerking is gekozen omdat het ambtelijk apparaat
in Aalsmeer eigenlijk te klein is. Iedere medewerker heeft zijn en haar
eigen expertises. Inspringen en vervangen bij bijvoorbeeld ziekte, is mogelijk maar eigenlijk heeft de gemeente hier te weinig personeel voor.
Vanuit de overheid krijgen gemeenten steeds meer taken toebedeeld en
in deze is de samenwerking met Amstelveen voor Aalsmeer, volgens Litjens, de juiste stap. “We moeten het
nu doen. En niet bang zijn dat Amstelveen groter is. Zolang het zelfvertrouwen er is, blijven we Aalsmeerders en Kudelstaarters. En ach, zeg
nou zelf, we moeten ons ook niet belangrijker maken dan we zijn. Als we
het gemeentehuis een half jaar op
slot doen, blijven de mensen gewoon
door leven en werken.” Overigens
gaat waarschijnlijk gewerkt worden
vanuit het oude gedeelte van het
gemeentehuis met hierin de raadzaal. Voor de nieuwbouw zal dan een
nieuwe bestemming gevonden moeten worden.
De uitsmijter tot slot van burgemeester Litjens, die naast financiën ook de
portefeuilles openbare orde en veiligheid en rampenbestrijding beheert,
over de bezuinigingen: “We willen
absoluut niets kapot maken, we blijven druk op de ketel zetten om zoveel
mogelijk voorzieningen te blijven bieden. We willen de ziel niet wegtrekken uit de samenleving, maar zeker
is dat we nog veel lastige besluiten
moeten gaan nemen.”
Door Jacqueline Kristelijn

Mogelijk eens
per drie weken
beraad en raad
Aalsmeer - De behandeling en besluitvorming gericht op het vaststellen van het Vergadermodel is uitgesteld. Met dien verstande dat gewerkt
blijft worden met het huidige vergadermodel met een indeling in Beraad
en Raad, dat de vergadercyclus gewijzigd wordt van een tweewekelijkse cyclus in een driewekelijkse cyclus
met ingang van 1 januari 2012 en dat
de agendapunten gekoppeld worden
aan de fase in het besluitvormingsproces, eveneens per 1 januari 2012
werd op verzoek van diverse fracties
van de agenda gehaald en zal via bestuurlijke vernieuwing en het presidium in een later stadium opnieuw geagendeerd worden.

Ook VVD schaart zich achter
horecaproject in Kudelstaart
Kudelstaart - Het project kleinschalige horecavoorziening Kudelstaartseweg 295/297 beleefde donderdag
22 september de tweede termijn met
betrekking tot het vaststellen van de
Nota van Uitgangspunten en twee
weken geleden was al duidelijk geworden dat een meerderheid zich
hier in kon vinden.
Uitzondering hierop vormde de VVDfractie en met name de aanduiding
kleinschalig werd hierbij genoemd.
De VVD-fractie gaf aan dat de fractie absoluut niet tegen een horecagelegenheid in Kudelstaart is. Mocht
die indruk gewekt zijn dan is dat een
misvatting en wellicht had de fractie het anders moeten aanpakken.

Een kleinschalige horecagelegenheid die past bij de omgeving en bij
Kudelstaart en de bewoners heeft de
steun van de voltallige VVD-fractie:
“Een gezellige gelegenheid om voor
je plezier een borrel te drinken en
een hapje te eten. Het een kan niet
zonder het ander want een bruin café alleen gaat het niet redden. Iets
echt kleinschaligs heeft meer kans
van slagen.” Wethouder Ad Verburg
was blij dat de kroeg er gaat komen.
Na drie verkiezingsperiodes wordt er
nu een eerste aanzet gegeven en dat
is een belangrijke stap waar snel een
vervolg op zal komen nadat later op
de avond besluitvorming had plaatsgevonden.

Aalsmeer - B&W heeft samen met
andere gemeenten in de regio Amstelland een convenant gesloten
met alle scholen voor voortgezet
onderwijs over de voortzetting van
de internationale schakelklas. Deze
klas is bedoeld voor 12 tot 16-jarigen die zich blijvend in Nederland
hebben gevestigd en die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen om in het onderwijs mee
te draaien. Panta Rhei verzorgt de
schakelklas.

Baggerdepot aan
Ambachtsheerweg
Kudelstaart - Aan de Ambachtsheerweg in Kudelstaart wordt een
bagger- en gronddepot gerealiseerd. Het terrein ligt aan eene gebiedsontsluitende weg en is goed
bereikbaar voor vrachtverkeer. De
voorbereiding en uitvoering van het
depot kosten de gemeente 115.000
euro. Gemeente Aalsmeer is ontvangstplichtig voor een deel van de
bagger van de Waterschappen.

Motorrijder
breekt voet
Aalsmeer - Op de rotonde bij de Dreef
is donderdag 22 september, in de middag, een motorrijder ten val gekomen.
De motorrijder, een 31 jarige man uit
Uithoorn, wist zelf zijn motor overeind
te zetten en in veiligheid te stellen bij
het politiebureau. Voor de Uithoornaar
is wel de ambulance gebeld. Hij bleek
zijn voet gebroken te hebben en is
naar het ziekenhuis vervoerd.

Watertoren twee
avonden geopend
Aalsmeer - De komende drie maanden zal de watertoren nog zevenmaal
open gaan. In oktober zijn dat het
aankomende weekend, dat van zaterdag 15 en zondag 16 oktober en
het laatste weekend: 29 en 30 oktober. Daarnaast is het de bedoeling is
om aankomende maand, wanneer
de nieuwe dakverlichting een feit is,
tweemaal een speciale avondopenstelling te organiseren. Tijdens deze
‘candlelight’ avonden zullen de shantykoorzangers van de ‘Brulboeien’
van zich laten horen. In het weekend
van 17 en 18 december neemt stichting Initiatiefgroep Aalsmeer 2000 afscheid als beheerder van de watertoren. De renovatie van de toren is bijna gereed. Wat nog rest is het aanbrengen van de dakverlichting, het
verfraaien van het buitenterrein en
het plaatsen van een hek. Het opknappen van het buitenterrein kost
55.000 euro.

Gestolen auto gevonden

Tweemaal inbraak
bij restaurant
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag
16 op zaterdag 17 september is ingebroken in een restaurant op recreatie-eiland Vrouwentroost. De dieven
zijn er vandoor gegaan met een paar
honderd euro aan wisselgeld uit de
kassa. Van zondag 18 op maandag
19 september is opnieuw in het restaurant ingebroken. Dit keer hebben
de dieven de kluis meegenomen. Het
vermoeden bestaat dat het gaat om
dezelfde daders. Op dinsdag 20 september rond elf uur in de ochtend
is in de nabij gelegen Apollostraat
een gestolen auto aangetroffen. Op
22 augustus blijkt deze Alfa Romeo
met kenteken 23-GDX-8 en grijs van
kleur gestolen te zijn uit een showroom in Woerden. In de auto heeft
de politie onder andere een slijptol aangetroffen. Mogelijk is de auto
gebruikt door de inbrekers en later
achter gelaten in de Hornmeer. Mogelijk zijn er inwoners die iets hebben gezien en meer kunnen vertellen
over de inbraken of de bestuurder
van genoemde Alfa Romeo. De politie hoort het graag via 0900-8844.

Een fietser / automobilist komend vanuit de Punterstaat op de kruising met de Zijdstraat
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van het verkeer aan zijn linkerkant in de Zijdstraat.

Sleepless: Live electro en
drum ‘n bass in de N201

Leerlingen van Westplas mavo
breakdancen voor goed doel
Aalsmeer - Afgelopen woensdagmiddag was het een drukte van belang in de aula van de Westplas
mavo, de tijdelijke locatie De Populier. Alle leerlingen van de eerste
klas dansten met halsbrekende toeren een uur lang, onder begeleiding
van echte breakdance leraar Pablo Garias. Voor het schoolvak ‘project’, dat op de Westplas mavo geheel in het teken staat van het aanleren van vaardigheden als samenwerken, presenteren, plannen en de
eigen mening kunnen formuleren,
was het dansen meer dan lichaamsbeweging alleen. Pablo is namelijk
afkomstig uit Guatemala en is met
een speciale missie naar Nederland gekomen: hij wil met zijn workshop proberen geld in te zamelen
voor zijn stichting Trasciende. Dit is
een hip-hop- en breakdanceschool,
die probeert jongeren een alternatief te bieden op het bendelidmaatschap en het straatleven van Guatemala . Het land, gelegen recht onder
Mexico, in Midden-Amerika, is zeer
arm en veel jongeren komen terecht
in straatbendes. Om dit te voorkomen, wil Pablo zoveel mogelijk jongeren gratis hip-hop- en breakdancelessen aanbieden om ze zo op te
vangen in zijn dansschool en hen
leeftijdsgenoten te laten ontmoeten, hen van de straat te houden
en om gewoon lol te hebben. Pablo is zelf inmiddels een zeer ervaren breakdancer. Hij won zelfs dit
jaar samen met zijn crew de ‘Battle of the year’ van Midden-Amerika. De leerlingen van de eerste klas
beleefden een lekker uurtje bewe-

gen, zonder dat er een gymles aan
te pas kwam. Dat is nu ook het bijzondere aan projectonderwijs: geen
les is hetzelfde. Elke leerling bepaalt
zijn of haar eigen leerproces en bovendien wordt er door de docenten
gezorgd door zoveel mogelijk informatieve en afwisselende workshops als deze. In deze breakdanceles is niet alleen geleerd hoe gedanst moet worden, maar bovendien heeft elke leerling een kijkje
kunnen nemen in het leven van iemand die uit een ander werelddeel
afkomstig is. Toepasselijk, want het
eerste thema dit schooljaar bij project, heet ‘Jij en je omgeving’. Dat het
niet in elke omgeving zo fijn is om
te leven, als in Nederland, ontdekten de brugklassers al in het inleidende verhaal van de tolk van Pablo.
Zo komt één op de drie kinderen in
Guatemala terecht in een straatbende en worden per jaar maar liefst
200.000 moorden gepleegd in dit
land. Gelukkig kon het dansen de
leerlingen opvrolijken en danste elke leerling mee tot de laatste pasjes
aangeleerd waren. Pablo kwam overigens niet toevallig op de Westplas
terecht. Stichting jeugd- en jongerenwerk Aalsmeer en Kudelstaart,
de Binding, waarmee de Westplas
veel samenwerkt bij projectonderwijs, had bedacht dat het niet alleen
voor de Westplas, maar ook voor Pablo, die op zijn beurt geld kon inzamelen voor zijn dansschool, een interessante samenwerking zou zijn.
Hopelijk liggen er nog veel meer
vruchtbare samenwerkingsmomenten in het verschiet.

DeWolff vrijdag in P60

Amstelveen - Vrijdag 30 september verzorgen de bands DeWolff en
Voodoo Boogie optredens in P60 in
het centrum. De driedelige pyschedelische space rock ’n rollband DeWolff gaat als een speer! Afgelopen
januari kwam de tweede plaat Orchards/Lupine uit, welke door recensenten werd onthaald als een
psychedelisch meesterwerk. Met
een elfde plaats in de Album Top
100 kan de plaat nu al als succesvol worden bestempeld. Het is energiek, het is stijlvol, gepassioneerd en
rauw: dat is DeWolff.
DeWolff is beïnvloed door bands uit
de jaren zestig en zeventig als Led
Zeppelin, T. Rex en The Doors even-

als nieuwere bands als The Black
Keys en The Black Crowes. De live
reputatie van DeWolff is groot, hetgeen te danken is aan de ontzettend
energieke, overdonderende liveshows die de band elke keer weer
neer weet te zetten.
Enkele hoogtepunten uit de uitpuilende touragenda van 2010 waren
een optreden op Europa’s langst
bestaande festival Pinkpop en een
show voor het legendarische Duitse Rockpalast.
De rockavond met DeWolff met in
het voorprogramma de band Voodoo Boogie begint vrijdag om 21.00
uur. De zaal is open vanaf 20.30 uur
en de entree bedraagt 15 euro.

Nazomersnuffelmarkt in
tuin oud katholieke kerk
Aalsmeer - Na de feestelijke open
kerk en expositiedagen eind augustus in verband met het 150 jarig bestaan van de oud-katholieke kerk
aan de Oosteinderweg 394 worden de jubileum-festiviteiten aanstaande zaterdag 1 oktober afgesloten met een nazomersnuffelmarkt
van 11.00 tot ongeveer 15.30 uur. Er
worden onder andere nieuwe boeken uit een failliete boekhandel, curiosa, antiek, sieraden, kerstkaarten,
ditjes en datjes en wijnen te koop
aangeboden. Bij zonnig weer wordt

de markt voor de kerk in de prachtige tuin met de monumentale bomen
gehouden. Uiteraard zal er gezellig
koffie en thee geschonken worden.
Wie kleine, interessante goederen wil verkopen, kan deze tussen
10.00 en 11.00 uur aanleveren. De
opbrengst van de nazomersnuffelmarkt komt ten goede aan het behoud van de 150 jarige kerk, onder
andere voor het hoog noodzakelijk te vernieuwen dak van de kerk.
Helpt U mee? Kom zaterdag snuffelen enkopen!

Vergadering en veiling
bij Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandagavond 3 oktober houdt Postzegelvereniging
Aalsmeer haar algemene ledenvergadering in het Parochiehuis aan
de Gerberastraat 6. De avond begint om 20.00 uur, maar de zaal is al
om 19.15 uur open om belangstellenden de gelegenheid te geven om
te kijken wat er deze avond op de
veiling aan postzegels wordt aangeboden. Op www.postzegelverenigingaalsmeer.nl staan ook de zegels en series die onder de hamer
gaan. Onder andere zijn dit zegels
uit Nederland, België, de Nederlandse Antillen, West-Duitsland en
Engeland. Tevens wordt deze avond
een loterij gehouden waarmee on-

der andere mooie planten te winnen zijn en er wordt een verzameling tentoongesteld. Ook zijn er diverse 5 cent stokboeken aanwezig
waarin, na de vergadering, lekker in
gesnuffeld mag worden. Nieuwtjes
uit binnen- en buitenland kunnen
deze avond ook bij de vereniging
besteld worden, evenals albumbladen en een catalogus. De nieuwtjes
Nederland worden verzorgd door
William Bosdam. De nieuwtjes buitenland en verder alle benodigdheden wordt verzorgd door J. Teunen.
Er is uiteraard koffie en een drankje verkrijgbaar in de zaal en er volop gratis parkeergelegenheid, dus
kom gerust langs.

Aalsmeer - Zaterdag 1 oktober is
alweer de derde editie van Sleepless! De N201 presenteert wederom vele electronische hoogstandjes met Electro Mosquito live en een
dj-set van Mobility. De dj’s Pelt en
dB draaien tot in de late uurtjes de
scherpste en heetste IDM, techno,
electro en dubstep. Electro Mosquito is het live project van Niels van
Pelt (de technicus en beheerder van
N201) , Arno Stols (Fluid Essence)
en Steven de Roever (Glasshouse).
Electro Mosquito combineert zang,
instrumentale en elektronische muziek live op het podium. Geïnspireerd door bands als Underworld,
Royksopp, Glitterbug en Goldfrapp
zijn ze aan de slag gegaan en hebben zij inmiddels al twee succesvolle live optredens achter de rug
waarvan één bij Radio Aalsmeer.
Hier hebben zij hun nieuwsgierige
fans verrast met een mix van zang,
gitaar, elektronische drums en elektronische hoogstandjes. Voor Electro Mosquito staat één ding centraal: Alles moet Live, de composi-

ties komen live tot stand. Hun missie is om zoveel mogelijk live optredens te doen daar dit hun ultieme bron van inspiratie is. Al met al
maakt Electro Mosquito een veelbelovende vliegende start waarmee zij
hun droom, optreden op Lowlands,
misschien wel eerder waar kunnen
maken dan gedroomd! Het dj duo
Mobility word gevormd door Caron
Peters en Vincen van Looij. Al sinds
2009 presenteren zij in hun dj sets
een selectie van hun favoriete cuts
uit de wereld van vooral de sferische kant van drum’n bass. Zaterdag 1 oktober wordt het duo live
vocaal ondersteund door zangeres
Jennifer Struikenkamp van Collect
Call From Mars die aan het toch al
diepe en intense drum’n bass geluid
van Mobility nog een extra dimensie toevoegt. De avond wordt afgesloten door huisdj’s Pelt en dB met
een keur aan IDM (intelligent dance
music), techno en dubstep. De N201
aan de Zwarteweg gaat open om
22.00 uur en de entree is 2 euro.
Meer info: www.n201.nl.

Portugese gitaarmuziek
en cabaret in Bacchus

Aalsmeer - Vrijdag 30 september
brengen Rafael Fraga en Eva Aukes
het programma ‘Guitarra e Mistério’
in cultureel café Bacchus. De Portugese gitaar heeft een leidende rol tijdens het optreden. Naast Portugees
repertoire worden ook andere componisten en muzikale tradities bezocht, zoals Charlie Haden, de Bossanova van Jobim en Piazzolla’s Tango.Rafael Fraga werd in 1978 in Lissabon geboren en woont sinds 2008
in Amsterdam. Hij begon met gitaarspelen toen hij 13 was, en na zijn studie biologie wijdde hij zich volledig
aan het maken en schrijven van muziek. Hij studeerde gitaar en compositie in Portugal en behaalde in 2010
zijn Master Klassieke Compositie aan
het Conservatorium van Amsterdam.
Eva Aukes werd in 1990 geboren in
Enschede. Momenteel zit zij in haar
tweede jaarbachelor aan het Conservatorium van Amsterdam, waar
ze klassieke gitaar studeert bij Lydia
Kennedy, Elektrische gitaar bij Hans
Kunneman en Flamenco bij Eric
Vaarzon Morel. Bacchus in de Gerberastraat gaat open om 21.00 uur.
Aanvang concert 21.30 uur. Entree:
Uw gift

‘t Kan Nie Op
Op zaterdag 1 oktober start KCA het
cabaretseizoen in cultureel café Bacchus met niemand minder dan Jasper van Kuijk met zijn programma: ‘t
Kan Nie Op. Jasper won zowel de jury- als de publieksprijs tijdens Cameretten 2010. In ‘t Kan Nie Op verkent
Jasper van Kuijk wat het met je doet
als je de wereld alleen bekijkt via je

televisiescherm. Hij weeft een web
van hilariteit en venijn om er bij tijd
en wijle zelf in verstrikt te raken. Met
fileermes, vergrootglas, botte bijl en
lachgas gaat hij zijn leven te lijf. De
voorstelling zaterdag in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat begint om 21.00 uur, zaal open vanaf 20.15 uur. De entree bedraagt 10
euro per persoon en reserveren kan
via:www.cultureelcafebacchus.nl,

Kienavond in
het Dorpshuis
Kudelstaart - Volgende week donderdagavond 6 oktober organiseert de Supporters Vereniging Kudelstaart de eerste kienavond van
het nieuwe seizoen. Veertig fantastische prijzen liggen er nu ook
weer te wachten op een nieuwe eigenaar. Wie het snelst zijn of haar
kienblaadje vol heeft, mag als eerste een keuze maken uit de vijf fantastische prijzen die in elke ronde te
winnen zijn. Na vier ronden wordt
even pauze gehouden om te kunnen genieten van een kopje koffie of een drankje. Als de acht ronden gespeeld zijn komt de knaller
van deze avond, een superprijs met
een waarde van ongeveer 125 euro.
Iedereen is van harte welkom een
neem voor deze speciale avond ook
uw buurvrouw, vriendin of een familielid mee. De kienavond wordt gehouden in het Dorpshuis en begint
om 20.30 uur.

Korte tijd verkeershinder in
Dorpsstraat voor aanleg riool
Aalsmeer - De nieuwe woonwijk
Dorpshaven in het Lijnbaangebied,
ten noordoosten van de N201, vordert gestaag en de eerste woningen worden eind dit jaar opgeleverd. Daarom moet het riool nu
worden aangesloten op de persleiding in de Dorpsstraat. Om verkeersoverlast tot een minimum te
beperken is gekozen voor een gestuurde boring over een traject van
300 meter vanaf Dorpshaven onder de N201 en de fundering van
de Barende Brug door. Het verkeer merkt daar niets van. Alleen
voor het maken van de aansluiting op de persleiding in de Dorpsstraat moet worden gegraven. Dat
gebeurt op woensdag 5 en donderdag 6 oktober. Op die twee dagen
wordt overdag één baan van de
Dorpsstraat afgezet tussen de Rozenstraat en De Werven. Op 5 oktober wordt in de Rozenstraat tussen
de Dorpsstraat en de Dahliastraat
tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld. Het is dan alleen mogelijk

vanuit de Dorpsstraat de Rozenstraat in te rijden. De Rozenstraat is
tussen de Dorpsstraat en de Dahliastraat in de middag van 5 en op 6
oktober de hele dag gestremd. Afhankelijk van de voortgang van de
werkzaamheden wordt in de nacht
van 6 op 7 oktober of in de nacht
van 7 op 8 oktober de nieuwe rioolpersleiding aangesloten op de bestaande riolering. Hiervoor wordt
de Dorpsstraat, ter hoogte van de
kruising Dorpsstraat met de Rozenstraat, aan de zijde van de Werven
gedeeltelijk afgesloten. De Dorpsstraat blijft open voor doorgaand
verkeer. Tegelijkertijd wordt gedurende de werkzaamheden de Rozenstraat opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld. Overdag gaat het
verkeer in de Dorpsstraat geregeld
worden door verkeersregelaars en
’s avonds door verkeerslichten. De
omleidingroutes worden met borden aangegeven. Aalsmeer Centrum blijft bereikbaar voor al het
verkeer

50 Kunstwerken in Aalsmeer
Aalsmeer - In de afgelopen maandag gepresenteerde programmabegroting omvat ook een hoofdstuk onderhoud kapitaalgoederen met totaalcijfers van eigendommen.
Zo heeft de gemeente Aalsmeer totaal 1.488.400 vierkante meter verhardingen in beheer. Hiervan is 630.970
vierkante meter asfaltverharding. En
de gemeente is eigenaar van zo’n 160
bruggen. Verder bestaat de kapitaalgoederen van de gemeente uit 186
kilometer rioolleidingen, circa 9.500
kolken, ongeveer 400 minigemalen en

55 stuks rioolgemalen. En het openbaar groen van de gemeente bestaat
uit 33 hectare beplantingen, 38 hectare gazons, 13 hectare natuursportvelden, 1 hectare hagen, 9.000 bomen
en 200 bloem- en heesterbakken. Het
huidige arsenaal lichtmasten en armaturen beslaat 6.600 lichtpunten en
ruim 80 kilometer bekabeling. Verder zijn er in de gemeente 140 speelplaatsen met totaal 514 speeltoestel.
En als laatste, het totaal aantal beeldende kunstwerken in de buitenruimte ligt nu op 50.

levensgevaarlijk
ingezonden

met dank aan het Kleute

Reclamebord op hoek Zijdstraat en
Punterweg: Levensgevaarlijk!
Levensgevaarlijk, het plaatsen van
een reclamebord op de hoek Zijdstraat met de Punterstraat. Een fietser of automobilist, komend vanuit
de Punterstaat, kan op de kruising
met de Zijdstraat nu helemaal niets
meer zien. Welke afdeling op het
gemeentehuis bedenkt zoiets? Het
is veiliger om een dergelijk groot
bord te plaatsen op het Raadhuisplein, het Drie Kolommenplein of
op het Praamplein. Verder lijkt de-

ze actie mij nog al selectief: Alleen
grootwinkelbedrijven kunnen dergelijke advertenties in deze reclameborden betalen. De kleine middenstand is er dus van uitgesloten.
Wil de gemeente Aalsmeer zodoende nog meer laten gelijken op vele
andere winkelcentra?
Nico Dames,
Zijdstraat 41, 1431 EA Aalsmeer,
info@eyepoint.nl

Fitheid meten en advies vragen
op gezondheidsmarkt
Aalsmeer - Op initiatief van de
Aalsmeerse Praktijk voor Fysiotherapie Ben van der Sluis en Tigra is
een initiatiefgroep gevormd in samenwerking met Amstelring voor
de organisatie van de eerste gezondheidsmarkt. Op zaterdag 8 oktober vindt deze eerste editie plaats,
in het gemeentehuis, van 12.00 tot
17.00 uur. Bezoekers kunnen testen
doen, hun fitheid laten meten, lezingen volgen, advies en voorlichting
vragen. Op de gezondheidsmarkt
zijn niet alleen fysiotherapeuten,
homeopaten, pedicures en diëtistes

aanwezig, maar ook ouderenverenigingen en organisaties, sportclubs
voor 55+ers en informatie kan verkregen worden over het persoonsgebonden budget. Doel van de gezondheidsmarkt is: Bewustwording
van een gezonde levensstijl, leren
hoe de gezondheid bevorderd kan
worden, informeren wat er aan hulp
beschikbaar is en activeren om in
beweging te komen.
Begin volgende week zaterdag
goed: Kom in beweging en stap op
de fiets of kom lopend naar de gezondheidsmarkt.

Jeugddienst in Ontmoetingskerk

Theater Zwuf met ‘Op
zoek naar een vriend’
Rijsenhout - Op zondag 2 oktober wordt om 10.00 uur een heel bijzondere kerkdienst gehouden in de
Ontmoetingskerk aan de Werf. Het
is een jeugddienst die nu eens niet
geleid wordt door een predikant,
maar door theatermaakster Mariëlle Beunder met haar theater Zwuf.
Beunder verzorgt een voorstelling
over het scheppingsverhaal met als
titel ‘Op zoek naar een vriend’. Het
is een verrassende, vrolijke en interactieve voorstelling met leuke liedjes die meegezongen kunnen worden. Het stuk zal vast aanzetten tot
nadenken en napraten.
Het verhaal gaat over God die net
de aarde gemaakt heeft en met veel
plezier de aarde verkent. Hij komt
tot de ontdekking dat Hij nog iets
mist, maar wat? Voor de kinderen
een mooi en leuk verhaal, voor de
ouderen zit er nog een extra laag in.
Ga er wel van uit dat de kerk er een
beetje rommelig uitziet, maar alles

komt in orde De organisatie hoopt
zondag vele belangstellenden te
mogen ontmoeten! Alvast kennismaken kan op www.theaterzwuf.nl

Piet Boon opent showroom
Carpentier Haute Cuisine
Aalsmeer - Carpentier Haute Cuisine heeft onlangs de showroom
compleet vernieuwd. Absoluut
hoogtepunt is de bovenverdieping.
Deze is geheel gewijd aan keukens,
meubels en woonaccessoires van
de Nederlandse topontwerper Piet
Boon. Afgelopen zaterdag 24 september was de designer van internationale allure te gast in Aalsmeer
en verrichtte, na een inspirerende

toelichting, persoonlijk de officiële opening van de showroom. Daarna werd met de directeuren van
Carpentier en alle aanwezigen met
champagne geproost op tijdloos design, prachtige keukens in de overweldige showroom. Zeker een keer
gaan kijken. Adres is Oosteinderweg 91.
Foto: kicksfotos.nl

2e katern
Aanbiedingen en pluspunten

Zaterdag in veiling aan Legmeerdijk

Salon de Promotion bij
Renault Nieuwendijk

Veel te zien en te beleven
bij open dag FloraHolland

Aalsmeer - Renault Nieuwendijk
pakt uit tijdens de Salon de Promotion, hét open huis met veel aanbiedingen, pluspunten en festiviteiten, in en rond de showroom aan de
Zwarteweg 93. Een bezoek aan de
showroom kan tot en met 3 oktober
extra veel voordeel opleveren. Hiervoor werkt Renault onder andere
samen met de Bijenkorf. Gedurende
de Renault Salon de Promotion kunnen consumenten profiteren van
veel aanbiedingen. Naast het plusvoordeel is er een scherp financieringsaanbod van 3,9 procent. Tevens
wordt bij aankoop van een nieuwe
Renault een cadeaucard van de Bijenkorf cadeau gedaan waarvan de
waarde op kan lopen tot 400 euro.

Aalsmeer - Er is veel te zien en
te beleven tijdens de open dag
die bloemenveiling FloraHolland
Aalsmeer aanstaande zaterdag 1
oktober van 10.00 tot 15.00 uur organiseert. De open dag is voor kwekers, klanten/inkopers, leveranciers,
medewerkers, maar ook voor alle inwoners van Aalsmeer, Uithoorn
en omliggende gemeenten. De open
dag bij FloraHolland Aalsmeer is onderdeel van de viering van het honderdjarig bestaan van FloraHolland
onder het thema ‘100 jaar kleur’.
Twee verschillende routes langs het
veilingproces in het grootste handelsgebouw ter wereld, zelf boeketten maken, meedoen aan een wedstrijd inkopen op de klok, een trekkerparcours afleggen, demonstraties van de bedrijfsbrandweer en
leuke activiteiten voor de kinderen,
zoals ‘kinderen veilen’ en een ritje
in de brandweerauto, zijn een paar
onderdelen van het programma dat
FloraHolland Aalsmeer haar bezoekers zaterdag 1 oktober aanbiedt.

Klanten die een proefrit maken ontvangen een Bijenkorf cadeaucard
ter waarde van 10 euro. Het totale
voordeel kan tijdens Salon de Promotion oplopen tot 5.800 euro.
Zondag open!
Om zoveel mogelijk mensen de kans
te geven te profiteren van alle voordelen is Renault Nieuwendijk ook
aanstaande zondag 2 oktober geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Bezoekers worden gastvrij ontvangen
in een feestelijk versierde showroom en kinderen kunnen zich vermaken op het springkussen. Meer
informatie over de acties is te vinden op www.renault-nieuwendijk.nl.
Adres is Zwarteweg 93.

Van Yperen deelt fiets uit
Aalsmeer - Autobedrijf van Yperen
heeft afgelopen week Nico Buissant
heel blij gemaakt met een mooie
nieuwe fiets.
De heer Buissant, al jaren een trouwe klant bij het autobedrijf, had

meegedaan met een Sudoku puzzel
en is hiermee de winnaar van een
Koga Miyata fiets ter waarde van
1200 euro geworden. De fiets is aan
hem overhandigd door Yves Gasman van Van Yperen.

Bereikbaarheid, kennis en innovatie

Doe suggesties voor KvK

Topslijter zet rum in zonnetje
Aalsmeer - De winkels van úw topSlijter organiseren weer een bijzondere actie. Van woensdag 28 september tot en met zaterdag 1 oktober staat bij úw topSlijter alles in
het teken van rum met de topSlijter Rumdagen. Rum is helemaal van
deze tijd. Werd vroeger rum vooral
aan cola toegevoegd, tegenwoordig
is het aantal cocktails niet meer te
tellen. Ook de zogenaamde flavoured rums van Bacardi groeien in populariteit. De laatste ontwikkeling is
de opkomst van rum met een min-

der neutrale smaak, zoals Spiced
Rum van Captain Morgan en Havana Añejo 3 years Blanco. De leden
van úw topSlijter voeren een speciale vierdaagse actie met de meest
populaire merken. Het speciale zit
hem vooral in de prijsstelling.

Aalsmeer - De Kamers van Koophandel zijn onafhankelijk, door heel
Nederland, fysiek aanwezig, hebben
kennis van zaken en staan open
voor alle ondernemingen. Daarom zijn zij als geen ander in staat
om de regionale en lokale prioriteiten in kaart te brengen, een visie
op de regionale economie te ontwikkelen en vervolgens allerlei activiteiten te ontplooien die ondernemers verder helpen. Elk jaar stellen
de Kamers voor hun regio een activiteitenplan op waarin de speerpunten en projecten staan die de KvK
dat jaar gaat oppakken. Als het gaat

om projecten die de regionale economie versterken, hebben ondernemers in de regio een belangrijke
stem. De KvK nodigt u dan ook uit
suggesties of ideeën door te geven,
bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid, verkeer, beschikbaarheid van ruimte voor bedrijven, onderwijs en de arbeidsmarkt, kennis
en innovatie, veilig ondernemen en
recreatie en toerisme. Suggesties
voor projecten kunnen doorgegeven worden aan het OVA-secretariaat: karin@ctchoffscholte.nl. De reacties worden gebundeld en aangeboden aan de KvK.

Spannend programma
In de veilingzaal kunnen bezoekers
met een wedstrijd inkopen op de
klok kijken of ze snel genoeg zijn
om het vak van bloemen- en planteninkoper op de veilingklok uit te
oefenen. Bezoekers kunnen ook een
kijkje nemen bij de Aalsmeer Shuttle (de elektrohangbaan) van de logistieke afdeling. De showkas van
de bemiddelingsorganisatie FloraHolland Connect staat open voor
bezoekers. Met een elektrisch opstaptrekkertje kunnen bezoekers

een trekkerparcours op de distributieafdeling rijden. Er zijn informatieve bedrijfshulpverleningsdemonstraties onder leiding van de bedrijfsbeveiliging en –brandweer.
Voor de kinderen is er een kinderpuzzeltocht en is er een springkussen. Kinderen worden geschminkt
als bloem, gaan op de foto en worden vervolgens op veilingkarren geveild in de veilingzaal. “Ik doe m’n
best om te zorgen dat de ouders
hun eigen kind weer terugkopen”,
zegt de veilmeester die het veilproces leidt. Kinderen kunnen daarnaast knutselen, kleuren en een rit
op de brandweerwagen maken. Iedere bezoeker ontvangt, zolang de
voorraad strekt, een fleurige attentie.
Moment van geluk
Wie bloemen weggeeft deelt een
‘moment van geluk’. Bloemen geven kleur aan de wereld. In het kader van haar honderdjarig bestaan
wil FloraHolland momenten van geluk delen met mensen die dat verdienen. Tijdens de open dag krijgen bezoekers bij FloraHolland
Aalsmeer een bloem. Aan die bloem
zit een kaartje. Daarop kan de ontvanger invullen met wie hij of zij een
geluksmoment wil delen, en waarom. De mooiste, origineelste of ontroerendste inzendingen beloont FloraHolland door een mooi boeket te
bezorgen. Op www.floraholland100jaar.nl staat het uitgebreide programma van de open dag zaterdag
in het veilinggebouw aan de Legmeerdijk 313.

Het distributiegebied bij FloraHolland Aalsmeer.

Zie voor alle informatie de advertentie van Pappot in de Dorpsstraat elders in dit blad of ga naar www.uwtopslijter.nl. De aanbiedingen zijn
vier dagen geldig, maar wel zo lang
de voorraad strekt. Op is op!

Feestelijke bekendmaking 29 oktober

Veel aanmeldingen voor
Ondernemer van het jaar
Aalsmeer - De Gemeente Aalsmeer
heeft op initiatief van de Rabobank
en Flynth de verkiezing van de onderneming van het jaar in het leven
geroepen. Hierbij gaat het niet alleen om de beste onderneming van
het jaar maar ook om de starter van
het jaar.
Ook OVA is betrokken bij dit initiatief. In juni sloot voor beide verkiezingen de inschrijftermijn voor dit
jaar. Na een wat trage aanloop heeft

het aantal aanmeldingen uiteindelijk de verwachtingen ruim overtroffen. Voor de jury is het dan ook geen
makkelijke taak uit alle aanmeldingen een keuze te maken.
Voor de onderneming van het jaar
worden vijf bedrijven genomineerd
en voor de starter van het jaar drie.
De winnaars worden bekend gemaakt tijdens een feestelijke avond
in het gemeentehuis op vrijdag 28
oktober.

Drie dagen winkel op z’n kop

Crazy days bij Big L
Aalsmeer - De Bijenkorf heeft de
dolle dwaze dagen, V&D kent het
prijzencircus, maar Big L heeft al jaren lang zijn Crazy Days. Ongekende aanbiedingen voor spotprijsjes.
Het nieuwe seizoen is in volle gang,
de herfst heeft zijn intrede gedaan,
dus tijd voor nieuwe en warme kleding. Op dit moment ligt de winkel
vol met de nieuwste mode van onder andere G-star, Cast Iron, Only,
Dept, Garcia en nog meer aansprekende A-merken. Een winkel met
een oppervlakte van 500 vierkante meter shopplezier. Beneden 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, en van
een boxershort tot een nieuw paar
schoenen van bijvoorbeeld het modieuze merk Gstar. Wat zeker leuk is
om te kijken is het nieuwe kindermerk Gsus. Dit leuke merk voor jongens en meisjes wordt al zeer goed
opgepakt voor de trendy kids.

Zondag ook open
Dit weekend, vrijdag 30 september,
zaterdag 1 en zelfs zondag 2 oktober, is het dus Crazy Days bij Big L.
Zoals elk seizoen zal het weer een
gekkenhuis zijn in de winkel. Niet zo
gek ook, want Big L pakt ook deze
Grazy Days weer uit. Dit is het moment om een G-star Jeans te scoren voor zowel de dames als de heren met een korting van 40 procent.
Of voor de dames, leuke tops van
de merken Only en Vero Moda, voor
meeneem prijsjes. Voor de kids zijn
eveneens leuke aanbiedingen in de
winkel, waaronder het grote succes:
Spijkerbroekjes voor 10 euro beginnend bij maat 1 oftewel maat 86.
Eigenlijk is het teveel om allemaal
op te noemen. Meer aanbiedingen
zijn te vinden op de advertentiepagina in deze krant.
Big L in de Zijdstraat is vrijdag geopend van 10.00 tot 21.00 uur, zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur en
zondag zijn bezoekers welkom van
12.00 tot 17.00 uur.

Deen voorziet in behoefte
Openingsweek 1 tot en met 8 oktober

Topsporters openen nieuwe
showroom van Intermat
Mijdrecht - Afgelopen dinsdag
hebben Olympisch zwemkampioene Femke Heemskerk en topturner Epke Zonderland bij Intermat
in Mijdrecht officieel de deuren geopend van de geheel vernieuwde
showroom. Daarmee zet Intermat op
het gebied van badkamers en tegels
iets heel bijzonders neer. Coen van
Dam, bij Intermat verantwoordelijk
voor de showroom: “Ik durf wel te
zeggen dat wat we hebben neergezet, uniek is in Nederland. De nieuwe showroom is een bron van inspiratie. Het is geen rechttoe rechtaan presentatie van onze producten. Je ervaart veel duidelijker wat
je met producten, kleuren en materialen kunt doen. Ik kan het hier
ook niet in een paar woorden vatten. Je moet het zien, proeven, ruiken en voelen. Bovendien laten we
zien dat een kwalitatief hoogwaardige keuken of badkamer voor ieder budget gerealiseerd kan worden. Bij Intermat bieden we namelijk niet alleen de meest exclusieve producten in de markt, maar ook
de betaalbare alternatieven.” Bijzonder is ook dat Intermat nu het officiele Mosa Inspiration Centre van Nederland in huis heeft. De bekende
producent van tegels uit Maastricht
presenteert haar nieuwe producten
en het volledige assortiment bij Intermat. Consumenten, architecten,
interieurontwerpers uit heel Nederland zullen voortaan voor inspiratie
naar Intermat in Mijdrecht komen.
Gratis persoonlijk
interieuradvies
Van zaterdag 1 tot en met zaterdag
8 oktober houdt Intermat een showroom openingsweek. Het wordt een
extra feestelijke week waarbij iedereen, die geïnteresseerd is, welkom
is om de nieuwe showroom te komen bekijken. Bovendien doet Intermat er nog een schepje boven op.
Op zaterdag 1, donderdag 6, vrijdag

7 en zaterdag 8 oktober zijn interieurprofessionals Maryam Pans en
Roy de Scheemaker te gast bij Intermat. Van 12.00 tot 16.00 uur geven zijn gratis persoonlijk interieuradvies aan bezoekers van Intermat.
Zwemster Femke Heemskerk en
topturner Epke Zonderland verzorgden de officiële opening van de
nieuwe Intermat showroom. Intermat is supporter van deze twee Nederlandse sporthelden. Tot de Olympische Spelen van 2012 in London
mogen turner Epke Zonderland en
zwemster Femke Heemskerk rekenen op de steun van Intermat. Kijk
voor meer informatie over de showroom openingsweek op www.intermat.nl

Eerste paal voor
Waterdrinker
Aalsmeer - Op maandag 3 oktober wordt in aanwezigheid van burgemeester Pieter Litjens de eerste
paal geslagen van de nieuwbouw
van exportgroothandel Waterdrinker
Aalsmeer. Groei kenmerkt de sierteeltsector en daarmee zowel Waterdrinker als FloraHolland. Samen
zetten zij een eerste stap in de ontwikkeling van handelsterrein FloraHolland-Oost, het gebied aan de
oostzijde van de veiling aan de Legmeerdijk. Waterdrinker Aalsmeer is
de eerste onderneming die start op
FloraHolland-Oost. Deze Europese
marktleider in de export van kameren tuinplanten realiseert er nieuwbouw waar in eerste instantie alle exportactiviteiten worden gecentraliseerd. Met ongeveer 200.000
vierkante meter vormt het nieuwe bedrijventerrein een substantiële uitbreiding van de marktplaats in
Aalsmeer waar vraag en aanbod in
de sierteeltsector samen komen.

Uithoorn - Woensdag 21 september opende Deen Supermarkten zijn
nieuwste vestiging voor de consument op het Legmeerplein. Dat de
nieuwe super in een grote behoefte
voorziet werd al ras duidelijk. In de
omgeving was geen parkeerplaats
meer vrij. Een en ander was het gevolg van een toeloop door veel klanten en andere nieuwsgierige bezoekers, waardoor het op sommige tijdstippen binnen in Deen superdruk
was. Toegegeven, er zullen in eerste instantie wel bezoekers komen
die eerst eens het aanbod willen be-

kijken om later al dan niet terug te
komen. Maar ook al zal dat bijvoorbeeld 25 procent zijn van de toeloop, dan nog kan de aanwezigheid
van deze super geslaagd genoemd
worden. Deen huist in een geheel
nieuw gebouwd pand. Het aanbod
van Deen is zodanig dat men hier
voor alle dagelijkse boodschappen
terecht kan.
Bovendien tegen aantrekkelijke prijzen, want Deen behoort tot de top
drie van de goedkoopste supermarkten in Nederland.

Zaterdag open dag!

Gezondheidscentrum Waterlinie
volop in de schijnwerpers
Uithoorn - Dinsdag 27 september is Gezondheidscentrum Waterlinie officieel geopend door burgemeester Oudshoorn van Uithoorn.
Het Gezondheidscentrum langs de
N201 is al sinds juni dit jaar operationeel en in september zullen
de laatste ruimtes in gebruik worden genomen. Zaterdag 1 oktober
tussen 10.00 en 14.00 uur gaan alle deuren in het Gezondheidscentrum open voor het publiek. Iedereen die even een kijkje wil nemen is
van harte welkom! Alle dienstverleners zijn die dag aanwezig en hebben informatie en een aardigheidje
voor de bezoekers klaar liggen. De
huisartsenpraktijken zijn open en

te bezichtigen, de poliklinieken van
Ziekenhuis Amstelland zijn bemand
door assistentes en specialisten. En
de vrijwilligers van Ziekenhuis Amstelland schenken een kopje koffie
of thee. De radiologie-afdeling van
Ziekenhuis Amstelland en het laboratorium van MDC Amstelland kunnen eveneens bezocht worden en
vanzelfsprekend zijn alle dienstverleners op de begane grond gaarne
bereid iedereen te ontvangen. Voor
de kinderen wordt bij de fysiotherapeute van alles georganiseerd en
natuurlijk is ook gedacht aan een
glaasje fris.
Op het terrein kan geparkeerd worden.
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Motor Service Uithoorn en AMR
Motorfietsen slaan handen ineen
Uithoorn - Zaterdag 1 oktober
gaan Motor Service Uithoorn met
eigenaar Frans Diepgrond en AMR
Motorfietsen van Albert Pannekoek
officieel met elkaar in zee. Twee elkaar aanvullende motorfietsbedrijven onder een dak die een hoge mate van service bieden. Frans
Diepgrond behartigt het commerciele deel van zijn motorenbedrijf met
in- en verkoop van nieuwe en gebruikte motorfietsen van verschillende bekende merken. Zoals de
grote vier uit Japan (Yamaha, Honda. Suzuki en Kawasaki) met daarnaast BWM en Harley Davidson. Er
worden echter ook scooters aangeboden, van onder andere Vespa, Piaggio, Sym, Kimco, Peugeot
en Malaguti. Frans is overigens niet
gebonden aan een dealerschap en
heeft dus vrijheid van handelen als
het om merken gaat. Albert Pannekoek is de technische man voor onderhoud en reparatie van motorfietsen en scooters. Hij heeft bovendien als hobby restauratie van historische motoren. Beiden hebben
de afgelopen jaren in dienstverband
gewerkt bij een motorfietsbedrijf en
er de nodige ervaring opgedaan.
Vervolgens hebben zij de stoute ondernemersschoenen aangetrokken
door een eigen bedrijf te beginnen.
Frans Diepgrond deed dat in januari 2010 aan de Ondernemingsweg

in Uithoorn met zijn Motor Service
Uithoorn. Albert vijf jaar geleden in
Mijdrecht als onderhoudsmonteur
onder de naam AMR Motorfietsen,
onderhoud en reparatie. Omdat zij
in de loop der tijd vaak van elkaars
expertise gebruik maakten, zijn zij
ook zakelijk dichter bij elkaar gekomen. Motor Service Uithoorn groeide na ruim een jaar uit zijn jas en
ook AMR Motorfietsen trok steeds
meer klanten uit de regio en daarbuiten. Dat leidde tot het idee om
gezamenlijk naar een nieuwe locatie uit te kijken. Die werd gevonden
in het Industriegebied Noord aan de
Amsterdamse straatweg 138. Een
toplocatie als je het bekijkt in het
kader van de (straks) omgelegde
N201. Dan is deze weg een van de
hoofdtoegangswegen naar Uithoorn
en dat genereert aanloop. Niet in de
laatste plaats vanwege de uitstraling en presentatie van de gevel aan
de voorzijde. Frans: “Wij hebben in
deze regio al veel klanten, hoewel
ik door heel Nederland verkoop via
onder meer onze internetsite www.
motorserviceuithoorn.nl en het aanbod via Marktplaats.” Albert onderschrijft dit. Hij is nog meer afhankelijk van motor- en scooterrijders in
de regio waar het onderhoud en reparatie betreft. “Ik had in Mijdrecht
al heel wat klanten die uit de regio Uithoorn en Amstelveen komen.

Topeconoom Wim Boonstra

“Heel slechtere plaatsen in
de wereld om te wonen”
Aalsmeer - De dag na de troonrede, organiseerde Rabobank Regio Schiphol bij Claus Event Center
in Hoofddorp de jaarlijkse Prinsjesdaglezing met Wim Boonstra, Chief
Economist bij Rabobank Nederland.
Ruim 350 leden van de bank waren
op deze lezing afgekomen en namen ruim een uur lang ademloos
kennis van de heldere visie en bijbehorende onderbouwing van deze topeconoom. Directievoorzitter
van Rabobank Regio Schiphol, Leo
Peeters Weem, heette de Rabobankleden van harte welkom en sprak
daarbij de verwachting uit dat Wim
Boonstra geen vrolijk verhaal kwam
vertellen. Boonstra bevestigde dit en
startte zijn lezing met de opmerking:
“De situatie is buitengewoon ern-

stig. Minister de Jager waarschuwde voor een storm, maar die storm
is al bezig.” Boonstra noemt de oorzaak een crisis, die in oorsprong
heel klein is: Griekenland, een land
dat 1,5% van het Europees nationale inkomen en 3% van de Europese
schuld heeft. Het land zit sinds begin vorig jaar ernstig in de problemen. De econoom stelt vervolgens
vast dat de Europese politici, inclusief de Nederlandse, maar geen besluiten kunnen nemen en dat nu de
zaak langzamerhand uit de hand
loopt. Boonstra: “Het voelt aan alsof je een treinongeluk in slow motion voor je ziet gebeuren. Intussen
is er voor honderden miljarden aan
vermogen verdampt op de financiele markten. Veel meer dan nodig

Eigen nieuwswebsite Aalsmeer

Met de nieuwe locatie ben ik die nu
een stuk tegemoet gekomen kan je
wel zeggen”, aldus Albert die blij is
met zijn nieuwe werkplaats en de
samenwerking met Frans als een
volgende mijlpaal in zijn werkzame
leven ziet.
Showroom
Naast aan- en verkoop van nieuwe motoren, scooters en occasions tegen heel aantrekkelijke prijzen, reparatie en onderhoud, kunnen motor- en scooterrijders zich
bij Motor Service Uithoorn zich ook
helemaal op passende wijze aankleden. Op de bovenverdieping is
een showroom ingericht voor kleding, helmen en verder toebeho-

was om Griekenland te helpen. Ik
vind dat een buitengewoon zorgelijke situatie.” Hij stelt vast dat de Nederlandse economie een zeer goede economie is. Cijfers tonen aan
dat Nederland jaar in jaar uit een
overschot heeft in de handel. Hij
vindt ook dat Nederland niet op de
pof leeft, maar zo degelijk is als het
maar kan. Nederland is de zevende
exporteur van de wereld en dat is
voor een klein land echt opmerkelijk. Hij stelt ook dat we een van de
hoogste inkomens per hoofd van de
bevolking ter wereld hebben. Een
hele prestatie, zeker als je in aanmerking neemt dat Nederlanders
bijna de kortste werkweek ter wereld hebben. Nederlanders maken
zich terecht zorgen over het pensioenstelsel, ook al is het nog steeds
het beste ter wereld.
“Zelfs al zouden wij weer een recessie van een paar procent meemaken, dan zijn we ongeveer terug op
het welvaartsniveau van 2006. We
zouden graag rijker zijn geweest,
maar in 2006 voelden wij ons niet

ren. Dit is het domein van de echtgenote van Frans Diepgrond, Irma.
Frans: “Het gebruik van een motor
of scooter vraagt ook om aangepaste kleding. Behalve dat we deze service ook kunnen bieden, lopen we
vooruit op de Nederlandse wetgeving die mogelijk per 1 januari 2012
voorschrijft dat in elk geval motorrijders uitsluitend in beschermende
kleding mogen motorrijden, inclusief een goedgekeurde helm.
Maar dat laatste was al zo.” De vakkennis en ervaring, inclusief fraaie
motoren en mooie scooters en niet
te vergeten de kleding met toebehoren, maken een bezoek aan het
nieuwe bedrijf zeker waard.

arm. We waren toen rijker dan we in
de voorgaande 2005 jaren zijn geweest. Houd dat in uw achterhoofd
en tel uw zegeningen. Als het even
tegenzit, bedenkt u zich dan dat er
heel wat slechtere plaatsen in de
wereld zijn om te wonen.”
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Aalsmeer - Aalsmeer krijgt een eigen onafhankelijk online nieuwsmedium met alleen lokaal nieuws.
De website www.nieuwsover.nl/
aalsmeer gaat komende zaterdag
1 oktober officieel de lucht in. De
basis ervan is nieuws uit Aalsmeer,
Kudelstaart en Rijsenhout. De internetkrant-plus is een initiatief van
de Aalsmeerse journalist en tekstschrijver Han Carpay.
Nieuwsover.nl/aalsmeer kiest principieel voor een journalistieke aanpak. Betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en hoor en wederhoor staan
hoog in het vaandel. Naast nieuws
– uit eigen bron en via andere kanalen – komt de website met achtergronden, ontwikkelingen, opinie en
discussie. Nieuwsover.nl/Aalsmeer
is een eenmanszaak en start daar-

Nu ook verkoop cadeauartikelen

Nieuwe ‘look’ Bertram & Brood
Aalsmeer - Bakkerij Bertram &
Brood in de Punterstraat heeft een
kleine metamorfose ondergaan. De
muren hebben een ander tintje gekregen, er zijn panelen gekomen, de
verlichting is vernieuwd en er is een
hoekje gecreëerd waar cadeauartikelen worden verkocht. Eigenaresse Linda van den Broek vond het na
bijna vijf jaar tijd worden voor wat
verandering en heeft haar zaak een
‘lekkere opfrisbeurt’ gegeven, zoals
ze zelf zegt. “We hebben alles zelf
gedaan, met hulp van vrienden.” In
Bertram & Brood komen veel vaste
klanten. Tijdens het gesprek komt
een meneer aangelopen met een
rollator. Linda pakt, nog voordat de
man binnen is, een brood, snijdt
die in de machine en maakt ondertussen nog een vriendelijk praatje.
“Ik weet van meerdere vaste klanten precies waar ze voor komen en
maak daar ook wel een beetje een
sport van. Die persoonlijke aandacht
maakt dit werk ook zo leuk. Veel van
mijn klanten komen uit het zorgcentrum. Ze hebben dan precies hun
loopje. Ook met de opgeknapte haven en met de komst van de supermarkt is en blijft het hier gezellig
druk.” Er zijn in de bakkerij een aantal zitjes waar een lekkere kop koffie
aan gedronken kan worden. Tevens
staat er een leestafel met wat huisbladen en de dagelijkse krant en
van het laatste zomerzonnetje kan
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genoten worden op het buitenterras
aan de zij- en voorzijde van de winkel. Naast koffie met gebak of een
verse koek, kunnen bezoekers er terecht voor de lunch met luxe belegde broodjes en het Countryfield servies, waarvan gegeten en gedronken wordt, kan gekocht worden.
Verder zijn er windlichten te koop
en andere leuke spulletjes in de stijl
van de seizoenen. Linda: “Ik verzorg
zelf de inkoop, dus hou daar natuurlijk rekening mee. Voor komende
feestdagen bijvoorbeeld kunnen we
persoonlijke kerstpakketjes samenstellen en met Moederdag staan er
weer andere artikelen tussen. Het is
de moeite waard om even een kijkje te nemen in onze gerestylde bakkerij.” Bij dit bezoek kan men meteen profiteren van de vele actie aanbiedingen, zoals vier croissants voor
3,50 euro, een desembrood voor
2,75 euro en tien bruine of witte bollen voor 2,50 euro. Een kop koffie
met een gebakje naar keuze is in
deze periode slechts 3,25 euro. Tevens kan men zegels sparen,
Bertram is namelijk aangesloten bij
de Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers. Bertram & Brood in de Punterstraat 8 is telefonisch bereikbaar
via 0297-365178. De openingstijden
zijn van maandag tot en met zaterdag van acht tot vijf uur.
Door Miranda Gommans
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om bescheiden. Toch is Han Carpay,
die mikt op een uitgebreid netwerk
van plaatselijke informanten, ambitieus. “Het streven is er een medium van te maken dat niet meer weg
te denken is uit Aalsmeer,” legt hij
uit. “De lokale gedrukte media zullen volgens mij altijd blijven bestaan; ik lees ze graag. Maar tegenwoordig is een informatieve, goede
nieuwswebsite onmisbaar voor wie
wil weten wat er bij hem of haar in
de buurt speelt. Want op het internet kun je altijd actueel en interactief zijn en bezoekers informatie bieden die ze snel even nodig hebben.
Als het maar prettig oogt, makkelijk
werkt, goed leesbaar is en liefst nog
leuk is ook. Het moet een plezier
zijn naar Nieuwsover.nl/Aalsmeer te
gaan.”
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Oktober maand van de
ER CompaNanny
ouders
bij
OKTOB
Aalsmeer - De maand oktober is bij
CompaNanny Aalsmeer omgedoopt
tot maand van de ouders. Dit betekent dat in deze maand ouders centraal staan! “Bij CompaNanny zijn wij
altijd bezig met het plezier van kinderen en ondersteuning van het gezin, maar nu willen we ook eens de
aandacht op ouders richten. Zij zijn
immers ook ontzettend belangrijk”,
aldus Vestigingsmanager Shannon
Jansen. In de oudermaand wordt
er elke week een ander thema belicht. Zo worden allerlei uitdagende
activiteiten gedaan, is er een leuke
workshop op opvoedkundig gebied
en worden tips gegeven hoe ouders
met een druk gezinsleven tijd voor
elkaar kunnen vrijmaken. Maar de
oudermaand heeft ook een serieus
tintje. Zo staat de eerste week in het
teken van de mening van de ouders
van CompaNanny. Jansen: “Het is
goed om stil te staan bij wat goed
gaat en wat nog beter kan. Dit kunnen ouders ons het best vertellen en
daar leren wij van. We doen er alles aan om CompaNanny Aalsmeer
nog leuker te maken!” Naast dit serieuzere thema zijn er in de oudermaand ook allerlei verrassende thema’s met spannende activiteiten. Zo
staat in de week van de herfstvakantie het plezier van het hele gezin centraal. Er worden allerlei ‘volwassen’ activiteiten georganiseerd
voor BSO kinderen zoals: Hoe word
ik stuntman?, Avontuurlijk op survi-

val en Cupcakes versieren. Voor ouders is er een speciale avond met allerlei opvoedkundige tips. “Het lijkt
ons leuk om niet alleen ouders van
CompaNanny, maar álle ouders in
het zonnetje te zetten”, gaat Jansen verder. “Daarom nodigen wij alle ouders en kinderen vanaf 4 jaar
uit om mee te doen aan de oudermaand, want alle ouders verdienen
extra aandacht!” Aanmelding voor
de activiteiten of een kennismaking
kan via 020-6530892.
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Succes voor Theodore van Houten

Kudelstaarts monument Sint Jan:

Tweede druk van boek
‘Een vrij ernstig geval’
Aalsmeer - Het boek ‘Een vrij ernstig geval, Aalsmeer en Aalsmeerders in oorlogstijd’ van Theodore van
Houten gaat de tweede druk in. Het
boek behandelt het bestuur van het
dorp, geleid door NSB-burgemeester Kolb, de bloemenexport naar nazi-Duitsland, de jodenvervolging en
de jodenhulp, het onderduikersbestaan, de dwangarbeid in Duitsland,
de illegale pers en andere verzetsactiviteiten. Ook de aanwezigheid
van Duitse troepen in het bloemendorp wordt uitvoerig behandeld. Er is
ruim aandacht voor de oorlogsschade, vaak ten gevolge van de nabijheid van Schiphol, dat eerst door de
Duitse Luftwaffe, later door de geallieerden werd bestookt en gebombardeerd. De curieuze dwangpositie van scheepswerf De Vlijt wordt
uitvoerig beschreven. Veel illustere personen worden met Aalsmeer
in de oorlogsjaren geassocieerd, van
de joodse schrijfster Marga Minco,
de microbioloog Hans Bloemendal,
de scheikundige Abraham Wijnberg
en de hoogleraar Slavische talen
Tom Eekman, tot de opperbevelhebber van de Wehrmacht in de Nederlanden, Friedrich Christiansen en de

makabere spion van de Sicherheitsdienst, Anton van der Waals. Van der
Waals pleegde in Aalsmeer een zeer
lugubere moord in oktober 1944 en
liet zijn slachtoffer in stukken gehakt verdwijnen in de Westeinderplas. Diverse Aalsmeerders belandden in concentratiekampen. De correspondentie (dertig brieven) van
huisarts J. Koenraad met zijn vrouw
uit de kampen Vught en Dachau is in
het boek opgenomen, evenals de geschiedenis van de onfortuinlijke familie van postkantoordirecteur Rozeveld, die in de vernietigingskampen werd vermoord. Een van de laatste hoofdstukken bevat het zo goed
als integrale logboek van de familie
van de bekende pacifist Al Jongkind
en een groot aantal onderduikers in
zijn huis in de Spoorlaan, in de hongerwinter. Al binnen een week waren
700 exemplaren van ‘Een vrij ernstig
geval’ verkocht. Binnen een maand
was de voorraad uitverkocht. Vanaf vrijdag 30 september is een tweede druk leverbaar. Deze tweede druk
wijkt nauwelijks af van de eerste, bevat echter nog wel een toevoeging
over een Joodse onderduiker bij de
familie Niessen aan de Hornweg.

Aalsmeerders in Elspeet
Aalsmeer - Zondag 16 september
was een dag om niet te vergeten voor
1500 leden en belangstellenden van
de Doopsgezinde gemeentes in Nederland. Uit Aalsmeer en omstreken
hebben ook bijna 100 mensen de weg
naar Elspeet gevonden om onder andere te luisteren naar cabaret en muziek met het thema ‘rock and religion’
en mee te doen aan workshops, zoals Geweldloos communiceren, duurzaamheid in de gemeente en kerk,
samenwerking met Christian Peacemaker Teams en het opzetten van een
Fairtrade kerk. De Doopsgezinde Gemeente in Aalsmeer heeft de laatste workshop zelf gepresenteerd. ’s
Middags was er een bijzondere kerkdienst en viering in een grote tent met
alle deelnemers. Het feest stond in het

teken van het feit dat het 200 jaar geleden is dat de Nederlandse Doopsgezinde gemeenten zich verenigden
in de Algemene Doopsgezinde Societeit en dat 100 jaar geleden de eerste vrouwelijke predikant, Anne Zernike, werd aangesteld. Iedereen die
mee geweest is, heeft een zeer enerverende dag gehad. De Aalsmeerse deelnemers nemen hun ervaringen en indrukken mee terug naar de
Doopsgezinde gemeente in Aalsmeer.
Hierdoor wordt versterkt en met veel
enthousiasme het nieuwe seizoen ingegaan dat als thema draagt ‘Eigen
Wijs, Eigen Weg; toekomst muziek’.
Voor meer informatie over de Doopsgezinde Gemeente in Aalsmeer www.
dgaalsmeer.nl U bent van harte welkom in de kerk in de Zijdstraat.

Vernieuwde websiste LVNL
Aalsmeer - Luchtverkeersleiding
Nederland heeft op maandag 19
september haar volledig vernieuwde website www.lvnl.nl gelanceerd.
Op deze nieuwe site is informatie
van de oude samengevoegd met die
van andere websites van LVNL en
geactualiseerd. Het geheel is in een
nieuw, eigentijds jasje gestoken. Op
dezelfde datum is ook een mobiele versie van luchtverkeersleider.nl
beschikbaar gesteld. De vernieuwde site lvnl.nl vervangt de website www.luchtverkeersleiding.nl. Deze was opgezet om met name omwonenden van Schiphol te informeren over het gebruik van de banen op en het luchtruim rondom
de luchthaven. De komende maanden wordt de inhoud van de website verder uitgebreid. Zo worden ook
de LVNL-webpagina’s voor luchtvarenden met onder meer operationele
informatie - te vinden onder ais-netherlands.nl, homebriefing.nl en lvnlohd.nl - in de toekomst geïntegreerd
in de nieuwe website. Deze zijn nu al
via de homepage van lvnl.nl te bereiken. Dit laatste geldt ook voor de
website die zich speciaal richt op

jongeren die belangstelling hebben
om luchtverkeersleider te worden:
luchtverkeersleider.nl. Met het samenbrengen van al haar informatie
onder één webadres verwacht LVNL
belangstellenden en professionele
bezoekers van de site nog beter van
dienst te kunnen zijn. Dit stelt LVNL
bovendien in staat informatie op een
efficiëntere manier actueel te houden en in de toekomst de interactie
met belanghebbenden verder te bevorderen. De actuele en historische
informatie over het baangebruik op
Schiphol zoals die op de site luchtverkeersleiding.nl te vinden was,
staat nu op lvnl.nl. Voor bijzonderheden over het actuele baangebruik
wordt de bezoeker doorgeleid naar
de site bezoekbas.nl van het Bewonersaanspreekpunt Schiphol, Bas.
Bas is een gezamenlijk initiatief van
LVNL en Amsterdam Airport Schiphol. Bas informeert langs diverse
elektronische wegen omwonenden
van Schiphol over baan- en routegebruik. Bezoekers van de Bas-website
en de LVNL-site kunnen met ‘Vliegverkeer In Zicht’ het actuele vliegverkeer van en naar Schiphol volgen.

Winnaars ANBO-puzzel
Aalsmeer -Tijdens de braderie was het mogelijk een prijs te winnen met de
ANBO kruiswoordpuzzel. Bijna twintig mensen leverden de juiste oplossing in:
ANBO Aalsmeer ook voor u. Twee prijzen waren er te verdelen en deze zijn
gewonnen door mevrouw Plessius en mevrouw Smit-van Gorkum. Beiden gefeliciteerd. Op de foto krijgt mevrouw Plessius de prijs krijgt uitgereikt door
Roelie Everts, secretaris van de ANBO in Aalsmeer.

Glas-in-loodramen van kerk
na 142 jaar gerestaureerd
Kudelstaart - Vrijdag hoopt John
van der Meij van Atelier By John
klaar te zijn met de restauratie van
negen grote glas-in-loodramen uit
de voorgevel van de Kudelstaartse Sint Jan. Bijna 300 van de 1.900
glazen ruitjes in de ramen zijn dan
vervangen, evenals het 142 jaar oude lood waarin ze gevat zijn. In zijn
werkplaats in Nieuw-Vennep vertelt John van der Meij (62), met
een groet leren voorschoot aan, dat
hij eerder dit jaar met de brommer
langs de kerk in Kudelstaart reed.
“Daar werden net de eerste bouwmaterialen voor de restauratie geplaatst. Omdat ik een eigen atelier
voor glas in lood heb en ik al iets
had gedaan voor de Rooms-katholieke kerk in Badhoevedorp viel mijn
oog meteen op de staat van de ruitjes. Kort en goed: aannemersbedrijf
Kroom vond het goed dat ik een offerte indiende voor de restauratie.
Drie dagen later hadden ze die en
een week later had ik de opdracht.”

Veel getoeter en gezwaai op weg naar Arena

130 Vrachtwagens bij 7e
Aalsmeer Bloemen Tour
Aalsmeer - Zaterdag 17 september
was een bijzondere dag voor meer
dan honderd mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking uit de regio. Want die dag
waren zij de speciale gasten bij de
Aalsmeer Bloemen Tour. In samenwerking met Ons Tweede Thuis,
sponsors, de chauffeurs en zeer
veel vrijwilligers organiseert stichting Aalsmeer Bloemen Tour iedere
twee jaar een zogenaamde Truckrun.
Het vertrek van de maar liefst 130
vrachtwagens vond plaats vanaf de
Poelweg bij Van Zaal Transport in De
Kwakel. Alle gasten en chauffeurs
waren hier die ochtend in alle vroegte naar toe gekomen en werden enthousiast ontvangen met koffie, thee
of limonade en kregen broodjes mee
voor de rit. Ook werden verschillende cadeautjes uitgedeeld door de
sponsors. Alleen voor de elfjarige
Rick Zethof uit Kudelstaart begon de
ochtend iets anders, want hij werd
als bijzondere VIP-gast thuis opgehaald. Dit tot grote verrassing van
de jongen met het syndroom van
Down, die ineens een grote vrachtwagen voor zijn deur zag stoppen.
Maar alsof het de normaalste zaak
van de wereld was dat hij met een
vrachtwagen mocht mee rijden,
stapte hij vrolijk bij chauffeur Koos
in en ging samen met zijn begeleidster Marlieke Noord enthousiast
zwaaiend op weg naar het startpunt.
Daar werden tv-opnamen gemaakt
door MeerRadio en Televisie, waarvoor ook Rick geïnterviewd werd
vanuit de vrachtwagen. Na het officiële startschot, waar ook wethouder Ad Verburg aanwezig was, vertrok de eerste colonne van 60 wagens onder begeleiding van de fanfare, vele motorrijders en luid getoeter. Het was een emotioneel moment

dat bij de achterblijvers kippenvel
opleverde. Stichting Aalsmeer Bloemen Tour wil naast een geweldige rit
in een vrachtwagen, haar gasten iets
extra’s bieden. En dit jaar was gekozen voor een bezoek aan de Amsterdamse Arena, dus dit was, tot veler
tevredenheid, het doel van de reis.
Maar voordat het zover was maakten de twee indrukwekkende vrachtwagencolonnes eerst nog een rondje door Aalsmeer. Veel publiek was,
ondanks het regenachtige weer, toegestroomd om te zwaaien naar de
vrolijke passagiers en chauffeurs.
Bij de Arena aangekomen mocht
iedereen een kijkje gaan nemen in
de Ajax fanshop, een training van
het eerste van Ajax gaan bewonderen en werd een groepsfoto op het
platform bij het veld gemaakt. Daarna kon worden aangeschoven bij
een gezellig en uitgebreid buffet in
de Panorama Lounge. Helaas was
het toen toch echt tijd geworden om
met bussen terug te keren naar Van
Zaal Transport. Daar kreeg iedereen
nog een ijsje, ballonnen en nog meer
cadeautjes. De Aalsmeer Bloemen
Tour werd dit jaar voor de zevende
keer georganiseerd en is een steeds
groter wordend regionaal evenement. Het doet de organisatie goed
dat transportbedrijven belangeloos
vrachtwagens voor deze speciale
dag ter beschikking stellen en dat
vele chauffeurs zich hiervoor aanmelden. Zonder hen geen vrachtwagentour. De organisatie, vrijwilligers,
chauffeurs en sponsors kunnen terugkijken op een zeer geslaagd evenement, waarover nog lang en enthousiast zal worden nagepraat.

Als hobby begonnen
John van der Meij werkte als manager bij een groot Amerikaans bedrijf, maar was 45 jaar geleden al in
zijn vrije tijd bezig met glas in lood.
Twaalf jaar geleden ging hij met
pensioen en kon hij zich nog meer
toeleggen op zijn hobby. “Tot een
glaszetter uit de buurt me vijf jaar
geleden vroeg of hij hem niet wilde helpen met glas in lood. Dat wilde ik wel, maar alleen als er dan wel
sprake was van enige regelmaat in
het werk. Nou dat heb ik geweten!
Ik heb nu een echt eigen bedrijf en
wordt als vakman veel gevraagd.
Het maken van Tiffany-lampen is
een specialiteit,” zegt John niet zonder trots.
Vijftien procent vervangen
Hij laat de panelen zien waarmee de
ramen uit de Kudelstaartse kerk bij
hem binnenkomen. Maandag waren zes van de negen al klaar en de
andere drie volgden in de loop van
de week. De vakman: “Ik haal eerst
alles uit elkaar, de glazen ruitjes uit

het lood. Zo’n vijftien procent daarvan is beschadigd en moet worden
vervangen. De rest gaat per raam in
plastic bakken en mijn vrouw maakt
die schoon. Er zit van alles op: roet,
cement, noem maar op. De ontbrekende stukken Kathedral-glas haal
ik bij Pfann in Maartensdijk, zo’n
echte specialist in oude glassoorten. Want in het raam moet natuurlijk wel de oude en de nieuwe ruitjes één geheel blijven vormen.” John
is net bezig met het neerleggen van
stukjes glas op een paneel op zijn
werkbank. “Tussen die stukjes gebruik ik loden strips met een H-profiel. Als het paneel klaar is, worden
de loden randen tussen de glazen
ruitjes gesoldeerd, waarna ze worden gekit. Dat is een vies werkje,
maar het is nodig om het hele raamwerk wind- en waterdicht te krijgen. Pas daarna knijp ik de loden
strips dicht. Om de resten van de
kit te verwijderen, gooi ik zaagsel op
het raam, waarna ik de overtollige
kit er zo af kan zuigen.” Dat proces
duurt twee tot drie dagen, maar dan
is het werk nog niet klaar, verduidelijkt John. “Daarna poetsen mijn
vrouw en ik de ramen en tenslotte
patineer ik ze zodat er een historische zwarte zweem overheen komt.”
Vrijdag zijn de negen ramen in een
roestvrij stalen frame geplaatst en
dus klaar, maar dan worden ze nog
niet meteen naar Kudelstaart gebracht. John van der Meij: “Ze zijn
daar deze week begonnen met het
voegen van de stenen in de toren. Ik
wacht tot ze daarmee klaar zijn. Dan
breng ik de sponningen aan en pas
als dat allemaal klaar is, worden de
nieuwe glas-in-loodramen erin gezet. Voor mij was dit een groot werk.
Dus als de ramen er straks eenmaal
inzitten, ben ik supertrots!” De actie van de stichting Vrienden van het
monument Sint Jan heeft inmiddels
139.000 euro opgebracht. De laatste loodjes richting de 150.000 zijn
zwaar. Helpt u mee aan de laatste
glas in loodjes? Rekeningnummer
is: 13 1974 645 ten name van Vrienden Monument Sint Jan.

John van der Meij in zijn atelier in Nieuw Vennep bezig met de ramen van de Sint Jan.

Voor meer informatie, foto’s en namen van de sponsors, kijk op www.
aalsmeerbloementour.nl

100.000e Bloemenfoto in
beeldbank FloraHolland
Aalsmeer - Het aantal kwekers
dat zelf productfoto’s maakt van de
aan te voeren partijen bij de klok
neemt sterk toe. Met het plaatsen
van eigen productbeelden overschreed kwekerij Jan van Rijssel
onlangs de grens van 100.000 actieve foto’s in de beeldbank voor bloemen. Om deze mijlpaal te vieren,
brachten Simon Vlieger en Henk
de Bruin (veilmeesters van FloraHolland Aalsmeer) een feestelijke
taart langs op de kwekerij, waar Van
Rijssel onder meer Zantedeschia’s
kweekt. De productfoto’s die een
kweker bij beeld(ondersteund) veilen meestuurt, worden tijdens het
veilen getoond op het klokfront en
in het beeldscherm van de KOA-inkoper. De foto’s geven inkopers een
reëel beeld van de aangevoerde
partij. Ook zijn de foto’s vooraf in te

zien door kopers in het klokaanbod
online. Zo beschikken de inkopers
al voor het veilen over het beeld van
de partij. Van Rijssel onderstreept
dan ook het belang van goede foto’s en besteedt hier graag wat extra tijd aan. Sinds begin april is het
voor inkopers ook mogelijk om de
productfoto’s uit de centrale beeldbank te downloaden voor gebruik in
eigen webshops. Naast de beschikbaarheid van representatieve foto’s
blijft uiteraard ook de betrouwbaarheid van aanvoerinformatie belangrijk. Steeds meer bedrijven kopen
hun bloemen en planten in op basis van aanvoerinformatie met ondersteuning van foto’s.
Voor vragen kunnen kwekers contact opnemen met de eigen veilmeester of informatie bekijken op
www.floraholland.com/beeldveilen.
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Werkzaam leven telt al zeventig jaar

Klaas Millenaar denkt
nog niet aan stoppen!
Oude Meer -Het is deze maand
precies zeventig jaar geleden dat
Klaas Millenaar de eerste voorzichtige stappen zette in de kolenhandel van zijn vader Cor, de grondlegger van Millenaar Transport. In 1923
werd de kolenhandel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in
Haarlem en in 1924 wordt de eerste
vrachtwagen aangeschaft, een TFord. De start werd gemaakt en wat
begonnen was als een eenmansbedrijf die brandstof leverde aan particulieren groeide in de loop der jaren uit tot een bedrijf met enkele
medewerkers en leveringen vonden
plaats aan Aalsmeerse tuinders. Een
mooi detail is dat het woonhuis en
het bedrijf van meet af aan gesitueerd is aan de Aalsmeerderdijk en
daar is vandaag de dag nog steeds,
weliswaar in grotere omvang, het
bedrijf van Millenaar en van Schaik
Transport bv gevestigd.

Tweede generatie
In 1941 verruilde de toen nog dertienjarige Klaas, hij zou overigens
heel snel daarna veertien worden
en was dus niet meer leerplichtig,
de schoolbanken voor het verrichten van werk zoals het vullen van
kolenzakken. Een paar jaar later traden ook de jongere broers Cor en
Arie toe tot het bedrijf en de taken
werden uitstekend verdeeld. Klaas
zorgde voor de bedrijfsvoering, Cor
richtte zich op het onderhoud van
het inmiddels uitgebreide wagenpark en Arie richtte zijn pijlen voornamelijk op het rijdend gedeelte. De
enorme uitbreiding van het wegennet in de Randstad en de uitbreiding
van Luchthaven Schiphol deed de
vraag naar vervoerscapaciteit sterk
toenemen en de eerste kippers verschenen in beeld.
Deze werden ingezet bij één van de
eerste projecten, de aanleg van de

voormalige Fokkerfabrieken. Millenaar Transport heeft, onder leiding
van de tweede generatie, een grote rol gespeeld bij de aanleg van de
nationale luchthaven. Met een GMC
met terreinwagenkwaliteiten trok de
vorige generatie er op uit om in de
weilanden de pionnetjes te plaatsen
die de toekomstige landingsbanen
zouden markeren.
Derde generatie
Sinds 1994 wordt het bedrijf geleid
door de derde generatie Millenaar
bestaande uit Dick, Cor en Ron (alle
drie zonen van Klaas) en Nico (zoon
van Cor). Nico is in maart 2008 overleden. Sinds 1 januari 2010 is Millenaar Transport gefuseerd met Van
Schaik Transport uit Nieuwerbrug
en sindsdien heet het bedrijf Millenaar en van Schaik Transport bv.
Opdrachtgevers zijn grote aannemers, zoals bijvoorbeeld Dura Vermeer en Bam. Het bedrijf is gevestigd in een ruim pand met daarin
een werkplaats en schadeherstelgedeelte voor het eigen wagenpark.
Het pand is gelegen op het bedrijventerrein Schiphol Zuid-Oost van
waaruit een groot gedeelte van midden en west Nederland bestreken
wordt. Het wagenpark is op diverse locaties in die regio opgesteld
en bestaat momenteel uit meer dan
130 trekkende eenheden, bijna allemaal inzetbaar in het kippertransport met als specialiteit asfaltvervoer. Alle kippers zijn voorzien van
afdeksystemen. Ook voor de veiligheid zijn extra voorzieningen aanwezig, zoals overdrukcabines, dode
hoek spiegels, dode hoek- en achteruitrijdcamera’s. Ook zijn er opleggers en semi-aanhangers voor het
vervoer van alle mogelijke wegenbouwmachines. Enkele auto’s zijn

OSA zoekt enthousiaste bestuursleden

Informatieavond Stichting
Ontwikkelings Samenwerking
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
en haar inwoners vinden ontwikkelingswerk belangrijk. Dat blijkt uit
de projecten, die geïnitieerd worden door bijvoorbeeld jongeren,
kerkgemeenschappen en scholen.
Zij bieden hulp in ontwikkelingslanden waar de bevolking te kampen
heeft met grote armoede en zoeken hier sponsors voor. Om dit extra te stimuleren heeft de gemeente de Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer opgericht.
Dit gebeurde al in 1983 en OSA beheert voor de gemeente nog steeds
haar budget voor ontwikkelingssamenwerking. Eigenlijk kun je Stichting OSA zien als een verlengde van
het ambtenarenapparaat waarvoor
deskundige vrijwilligers zich met
kennis, ervaring, interesse en vooral enthousiasme inzetten. Per inwoner trekt de gemeente hier een bedrag van één euro voor uit, wat dus

het mooie bedrag van ruim dertigduizend euro voor dit jaar is. Niet iedere gemeente heeft een dergelijk
budget, maar Aalsmeer ziet er het
belang van in en ondersteunt hiermee goede initiatieven voor landen die het hard nodig hebben. Iedereen die een project in een ontwikkelingsland wil gaan opzetten
of ondersteunen, kan een aanvraag
tot subsidie doen bij OSA. OSA kan
het sponsorgeld, dat is opgehaald
door eigen initiatieven, verdubbelen. Het minimum is 150 euro en het
maximum dat OSA uit zal keren is
2.500 euro. Het project dient uiteraard wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo moet het een afgebakend project zijn dat afgerond
wordt. Het project moet een structurele bijdrage leveren aan de opbouw in een ontwikkelingsland,
waarbij de belangrijkste doelgroepen kinderen en vrouwen zijn. Na

afloop moet er gerapporteerd worden en bewijzen worden overhandigd. Het bestuur van OSA verantwoordt op haar beurt weer aan de
gemeente waar het budget aan besteed wordt en werd. OSA krijgt regelmatig aanvragen via bijvoorbeeld
kerkgemeenschappen, die erg actief zijn met het bieden van hulp aan
arme landen, maar roept Aalsmeerders op om gebruik te maken van
het budget dat de gemeente heeft

Nikkelen Nelis is er klaar voor!
Aalsmeer - De reisluchtige Pascale Nelis uit Aalsmeer gaat deze keer
wel een heel groot en spannend
avontuur tegemoet. Samen met haar
vader Leo neemt ze namelijk dit najaar deel aan de Amsterdam-Dakar
Challenge. Pascale vertelt: “Mijn vader en ik reizen al regelmatig samen. Hij woont in Nieuw Zeeland
en we ontmoeten elkaar meestal ergens in het midden van de wereld.
We zochten dit keer beiden naar
een ultiem avontuur en in kon me
niet erg vinden in het idee van mijn
vader om op een kameel door de
woestijn te trekken. Door wat gegoogel kwamen we op deze autorit. Ik had er wel eerder van gehoord
en dat we het nu ook daadwerkelijk gaan doen voelt helemaal fantastisch.” De rally Amsterdam-Dakar, niet te verwarren met Parijs-Dakar, is meer een soort barreltocht. Er
doen in totaal achtenveertig auto’s
aan mee die niet meer dan vijfhonderd euro mochten kosten. Pascale
en Leo hebben via goede vrienden
een Renault Scenic op de kop weten te tikken. Na aankomst in Dakar
worden alle auto’s, mits ze de rally natuurlijk goed afgerond hebben,
verkocht op een veiling in Gambia
en die opbrengst gaat naar het goede doel. Team Nikkelen Nelis heeft
gekozen voor stichting Hand to

Hand en specifiek voor het project
The Young Ones, dit is een project
voor kansarme jongeren tussen de
veertien en vierentwintig jaar oud,
die een waardig bestaan op kunnen
bouwen door middel van praktijkgerichte opleidingen. Tevens steunen zij de Nederlandse organisatie
Silent Work, die voor de helft van het
jaar in Senegal gevestigd is. Pascale: “Wij gaan er met behulp van
sponsoring voor zorgen dat een jongetje van nog geen drie jaar oud geopereerd kan gaan worden in januari. Hij heeft twee klompvoetjes, de
operatie kost zo’n drieduizend euro
en hij kan vervolgens na langdurige revalidatie lopen. Daar doe je het
toch ook voor.”
Op zoek naar meer sponsors!
De tocht start op vijf november vanuit Amsterdam, duurt vier weken,
is zevenduizend kilometer lang en
gaat door acht landen. Bij één land
zullen de deelnemers begeleid worden door het leger, want het is een
gevaarlijk land waar een negatief
reisadvies op uitgegeven is. “Dat
vindt mijn moeder natuurlijk minder leuk, maar ja, je kiest voor avontuur of je doet het niet hè.” Aldus de
nuchtere Pascale. “Als we onderweg
zijn, slaapt mijn drieënzestig jarige
vader ‘s nachts in de auto, anders

zouden ze het barrel misschien stelen, en ik bivakkeer in een tentje ernaast. We moeten nog een aantal
dingen regelen, zoals visa, inentingen en oppas vinden voor mijn huis,
maar dan gaat de reis toch bijna beginnen. We hebben gelukkig al een
flink aantal sponsoren, om de reis
te bekostigen, maar we zoeken nog
steeds mensen die ons willen steunen. Dit kan al vanaf een klein bedrag. Wij zorgen voor een naams-

voorzien van afzetsystemen waardoor afzetbakken (ook inrijbakken)
geplaatst kunnen worden. Voor binnensteden zijn auto’s voorzien van
roetfilters. Een andere specialiteit
van Millenaar en van Schaik Transport bv sinds jaar en dag is de gladheidbestrijding voor opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en Luchthaven Schiphol.
Lange staat van dienst
Veel medewerkers hebben een lange staat van dienst en dat geeft aan
dat het prettig werken is bij de deze werkgever en misschien is dat
wel het geheim van deze succesvolle ondernemers die zelf het goede
voorbeeld hebben gekregen en ook
weer doorgegeven. Degelijkheid en
betrouwbaarheid zijn voor Klaas
Millenaar al die jaren geen loze kreten en waren voor hem zeer belangrijke uitgangspunten bij de opbouw
en uitbreiding van dit bedrijf. Mede
doordat daar nu, in de derde generatie, nog sprake van is voelt Klaas
Millenaar zich hier, na zeventig jaar
nog als een vis in het water. Natuurlijk verklaard dat, waarom hij vandaag de dag nog steeds drie ochtenden per week te vinden is aan de
Aalsmeerderdijk om zich bezig te
houden met boekhoudkundige aspecten met uitzondering van de facturering.
Een uurtje per week staat fitness
op het programma en door de jaren heen zijn er talloze vakantiemomenten geweest. In de beginjaren per caravan er op uit en op
wat latere tijdstippen werden diverse werelddelen bezocht. Naast het
werkzame leven werd ook getracht
op het kerkelijk vlak een bijdrage
aan de maatschappij en de mensheid te leveren, terwijl ook de hobby
op het gebied van filmen nog even
genoemd moet worden. Het ziet er
naar uit dat het eindstation met betrekking tot het werkzame leven na
zeventig jaar nog lang niet bereikt is
en het is hem van harte gegund om
zich nog tot in lengte van jaren verdienstelijk te maken voor het prachtige familiebedrijf met een meer dan
goede naam.
Door Jan Peterse

Met optreden rapper Lange Frans

Feestelijke kick-off project
maatschappelijke stages
Aalsmeer - Afgelopen donderdag
22 september vonden in Aalsmeer,
Amstelveen en Uithoorn in het bijzijn van Lange Frans de kick-off
manifestaties plaats voor de Maatschappelijke Stages. Doel was om
leerlingen uit het voortgezet onderwijs bekend te maken met de mogelijkheden van een maatschappelijke
stage. In Aalsmeer klonk om 13.00
uur voor de leerlingen van het Wellant College het startschot voor de
maatschappelijke stage. Vervolgens
barstte ook in Uithoorn en Amstelveen het evenement los. Op elke locatie was er een flitsend optreden
van Lange Frans. Hij verblijdde de
leerlingen met een aantal coole raps
en interviewde vervolgens de wethouder en wat leerlingen. Wethouder Ulla Eurich: “Maatschappelijke
stages zijn vanzelfsprekend belangrijk voor de samenleving maar ook
voor de scholieren zelf. Zij leren dat
ze andere mensen kunnen helpen
en iets voor hen kunnen betekenen,
zonder dat daar iets tegenover staat
Hun belevingswereld wordt ruimer.
Bovendien ervaren ze dat vrijwilli-

gerswerk heel nuttig is en ook heel
leuk is om te doen.” Op elke locatie was er vervolgens een druk bezochte Meet & Greet voor de leerlingen met een groot aantal stageaanbieders. Spontaan kwamen er aanmeldingen van leerlingen binnen
bij de stageaanbieders. Een mooie
klus voor StageRage als coördinator Maatschappelijke Stage, ondergebracht bij de Vrijwilligerscentrale
van Cardanus om dit in goede banen te leiden. Uit reacties van leerlingen blijkt dat ze al druk bezig zijn
zich te oriënteren. Sommigen weten al wat ze gaan doen en hebben een stageplek, anderen moeten
hun weg nog vinden. Met de kickoff manifestatie hebben gemeenten, scholen en vrijwilligerscentrale
een stevige impuls gegeven aan de
maatschappelijke stage. Meer informatie over de maatschappelijke stage is te vinden op de website www.
mas-amstelland of neem contact
op met één van de stagemakelaars:
Voor Aalsmeer is dit Jacqueline Valkenburg, tel. 06-30722404, jvalkenburg@cardanus.nl.

Aalsmeerse bevolking, bedrijfsleven, scholen en kerkgemeenschappen. Dit jaar staat deze informatieve
en gezellige bijeenkomst gepland
voor woensdagavond 12 oktober
vanaf 20.00 uur in de Raadskelder
van het gemeentehuis Aalsmeer.
Het thema is ‘scholing en werk in
ontwikkelingslanden’. Er worden
drie presentaties gehouden over
projecten in India, Congo en Kenia,
waarbij kinderen en volwassenen
zich konden ontwikkelen. Ook is er

een kleine expositie van organisaties die subsidie mochten ontvangen van OSA en is de Wereldwinkel Aalsmeer aanwezig met producten. Een buikdanseres zal die avond
de aanwezigen het een en ander
uitleggen over buikdansen en haar
kunsten laten zien. De entree is gratis en iedereen die geïnteresseerd is
in ontwikkelingswerk is meer dan
welkom. Meer informatie:
www.osa-aalsmeer.nl.
Door Ilse Zethof

en dat OSA uit mag keren. Om vooral ook scholen enthousiast voor ontwikkelingswerk te krijgen, heeft het
bestuur van OSA een voorlichtingsCD gemaakt waarop veel informatie staat over het opstarten van een
project in een ontwikkelingsland,
het aanvragen van subsidie, etc.
Frisse ideeën
De mensen achter OSA zijn veelal
ervaringsdeskundigen en komen uit
alle geledingen van de Aalsmeerse bevolking. Op dit moment bestaat het bestuur uit zeven personen, waarbij twee personen na een
lange periode hun werkzaamheden gaan neerleggen. OSA is daarom op zoek naar enthousiaste jonge mensen die ervaring hebben met
het werk in een ontwikkelingsland.
“Er moet nieuw bloed in het bestuur
komen met frisse ideeën”, vertelt
OSA-voorzitter Gerard Nijland. Hij
is in de jaren tachtig tropenarts geweest in Nigeria en heeft met eigen
ogen kunnen zien hoe hard ontwikkelingswerk nodig is. “Het bestuur
heeft versterking nodig bij onder
andere het beoordelen van de diverse aanvragen, PR en ICT en we
vergaderen circa vier keer per jaar.”
Voorlichtingsbijeenkomst
Ieder jaar organiseert OSA een informatieavond voor onder meer de

vermelding op de Renault of op de
brandstoftankjes door middel van
stikkers. Die tankjes zitten er trouwens echt niet voor de sier, we rijden dagenlang door woestijnen,
daar zijn geen tankstations te vinden en ook de reservebanden zullen we vast nodig hebben.” Op de
vraag of ze wel technisch onderlegd
zijn om eventuele reparaties aan
de auto te kunnen uitvoeren, antwoordt Pascale lachend: “Nee absoluut niet!” en voegt er met een
knipoog aan toe: “Maar we zijn
beiden wel heel goed in regelen!”

Brandpreventieweken met
open dag kazerne Uithoorn
Uithoorn - ‘Wat doe jij bij brand?’
is het thema van de Nationale Brandpreventieweken de hele
maand oktober. Kazerne Uithoorn
geeft het startsein met een open
dag aanstaande zaterdag 1 oktober. De kazerne aan de Zijdelweg,
langs de N201, opent haar deuren
voor het publiek van 11.00 tot 16.00
uur. Voor jong en oud is er wel iets
te beleven. Op het hele terrein van
kazerne Uithoorn worden spectaZelfs tot januari kan er geld gedoneerd worden. Op de website www.
waarispascale.waarbenjij.nu staat
hoe dat precies in zijn werk gaat.
Ook is er meer informatie te vinden
over de race en de goede doelen en
kun je het hele reisverslag lezen. Op
29 november is de finish in Banjul,
de hoofdstad van Gambia. Pascale
tot slot: “Daar is het dan vijf dagen
feest en gaan alle teams langs de
goede doelen met de opbrengsten.
Daarna gaat mijn vader weer richting Nieuw Zeeland en ik ga nog
een maand rondreizen, want reisavonturen, daar kan ik niet genoeg
van krijgen!”
Door Miranda Gommans

culaire demonstraties en activiteiten georganiseerd.
Bezoekers kunnen ook zelf de handen uit de mouwen steken. Een
kleine greep uit de geplande activiteiten: Meerijden met brandweervoertuigen, voor jong en oud,
demonstraties vlam in de pan en
technische hulpverlening en op
de foto met een echte brand op de
achtergrond. Dit jaar ligt de focus
op twee minder zelfredzame doelgroepen: senioren en (ouders van)
kinderen. Ook Brandweer Amsterdam-Amstelland organiseert voorlichtingsactiviteiten om de aandacht te vragen voor brandveiligheid en –preventie, zoals op huisbezoek bij senioren, uitdelen van
rookmelders, voorlichting op scholen en nog veel meer.
Op de Open Dag in Uithoorn staan
kramen van de brandweer en de
EHBO vereniging en er is een
kraam waar kinderen geschminkt
kunnen worden met levensechte
wonden. Kijk voor meer informatie
over de Brandpreventieweken van
Brandweer Amsterdam-Amstelland
op: www.brandisgeengrap.nl
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Landenfeest op De Brug

Familievoorstelling met ‘ meet en greet’

Het mooiste van Sesamstraat
in het nieuwe Crown Theater
Aalsmeer - Op zondag 9 oktober
presenteert Crown Theater Aalsmeer
een sprankelende en muzikale familievoorstelling met Bert, Ernie, Pino,
Tommie en Elmo en na afloop is er een
‘meet en greet’ met de Sesamstraatbewoners. Laat je speelgoed staan,
schuif gezellig aan bij Het Mooiste
van Sesamstraat! In deze vrolijke familievoorstelling loopt er zomaar een
vreemd meisje de Sesamstraat in.
Ze heet Doedoe en is op reis om de
mooiste dingen van de wereld te bekijken. Ze was in alle landen, in alle
steden, in alle straten, behalve in Sesamstraat. Pino, Elmo, Tommie, Bert
en Ernie vinden haar meteen geweldig lief. Ze willen dat Doedoe voor altijd blijft, dus laten ze haar de allermooiste dingen van Sesamstraat zien.
Maar wat is eigenlijk het allermooiste?
Lukt het de Sesamstraatbewoners om
Doedoe over te halen? Kom het zelf
zien en geniet van een vrolijke en ge-

zellige jubileumvoorstelling van het
35-jarige Sesamstraat met liedjes die
je zomaar mee kunt zingen. Het wordt
een heel vrolijke, lieve én bijzondere voorstelling met naast het mogen
ontmoeten van de Sesamstraatbewoners na afloop, tevens een kleurwedstrijd. Alle kinderen krijgen een kleurplaat mee naar huis. Deze kan binnen 2 weken terug gestuurd worden
naar het theater en uit de kleurplaten worden de vier mooisten gekozen. Deze vier winnaars krijgen een
cd met liedjes uit de voorstelling cadeau. Adres is Van Cleeffkade 15. De
voorstelling ‘Het Mooiste van Sesamstraat’ is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. Toegangskaarten zijn te bestellen via de site: www.crowntheateraalsmeer.nl. Informatie: Info@crowntheateraalsmeer.nl. Voor de voorstelling op 9 oktober gaat de zaal open
om 13.30 uur. De voorstelling begint
een half uur later, om 14.00 uur.

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 23
september werd op basisschool De
Brug het jaarlijkse landenfeest gehouden. Elke groep had een land
gekregen, waarover ze in de klas
aan het werk gingen. Op vrijdagmiddag werden alle kraampjes door de
kinderen versierd in de stijl van de
landen. Van 17.00 tot 20.30 waren alle kinderen, ouders, opa’s en oma’s
welkom om samen te genieten van
alle lekkere landenhapjes, die door

“Wat ontzettend mooi en knap. Wat een hoge kwaliteit ondenkbaar dat kinderen tussen 8 en 12 jaar dit hebben gemaakt. Is dit echt door kinderen getekend; Ik kan mijn ogen niet geloven. Hebben deze kinderen schilderles gehad?” Dit zijn enkele reacties van bezoekers op de Kinderkunstzolder. KCA
toont wonderlijk mooie kindertekeningen uit Wit Rusland. Op alle werken zijn
dieren afgebeeld. In felle kleuraccenten en met gevoel voor humor zijn honden , katten, ezels, schildpadden, biggetjes en geluksvogels afgebeeld. Alle tekeningen zijn te koop en de opbrengst is voor kinderen van Tsjernobyl.

Op Kinderkunstzolder

KCA organiseert benefiet en
verkooptentoonstellingen
Aalsmeer - De prachtige gouache van Alena Masarnovskaja (14
jaar) met de titel de bijenman en
de sprookjesverteller is gekocht
door oud KCA-voorzitter Piet Tas.
Hij geeft hiermee het startsein van
twee verkooptentoonstellingen en
een benefiet veiling die KCA organiseert op 20 november. KCA verloot
ook een dertigtal linoleumdrukken
aan nieuwe donateurs. Deze zijn beschikbaar zijn gesteld door de kinderen uit Witebsk in Wit-Rusland.

Ook de tekening ‘Winter’ van de 13
jarige Irina Baranova uit Wit Rusland
gaat te koop aangeboden worden.
Wie alvast een kijkje wil nemen wat
er onder de hamer gaat of ‘gewoon’
kinderkunst wil bewonderen: De expositie is nog tot en met 13 november te zien in de Kinderkunstzolder
van het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Iedere donderdag tot en met
zondag zijn bezoekers welkom tussen 14.00 en 17.00 uur

BMX-ers UWTC halen
mooie resultaten in Volkel
Regio - Op zondag 25 september is op de fietscrossbaan in Volkel alweer de vijfde ronde van de
Top Competitie verreden. Werd de
afgelopen wedstrijd, vorige week in
Zoetermeer, nog onder herfstachtige omstandigheden afgewerkt. Zondag leek de zomer weer te zijn teruggekeerd. UWTC was met 28 rijders vertegenwoordigd in 29 wedstrijdklassen. Vijf UWTC-ers wisten zich te plaatsen voor de finales.
Bart van Bemmelen heeft zijn blessureleed van het begin van het seizoen duidelijk achter zich gelaten,
want hij was in zijn klasse boys 10
jaar oppermachtig. Hij wist al zijn ritten winnend af te sluiten en won zijn
finale met ruime voorsprong. Bij de
boys 11 jaar was Joey Nap erg goed.
Hij wist ook al zijn manches en de
kwartfinale te winnen en met een
mooie tweede plaats in de halve finale kon hij zich opmaken voor de finale. In de finale zat hij er goed bij,
maar na de eerste bocht raakte hij de
controle over zijn fiets kwijt. Uiteindelijk wist hij de finale af te sluiten
met een verdienstelijke zesde plaats.
De resultaten van de andere finalisten waren: Sven Wiebes zesde (cruiserklasse 15-16) en Wouter Plaisant
van de Wal achtste (cruiserklasse 1729). Een zevental rijders is gestrand
in de halve finale en zag de felbe-

geerde finaleplaats aan hun neus
voorbij gaan. Een uitgebreid overzicht van de resultaten is te vinden
op de website www.uwtc.nl/bmx. Er
staat nu nog één Top Competitie op
het programma, nog twee ronden in
de Noord-Holland Cup en nog drie
ronden in de BMX West Competitie.
De eerstvolgende wedstrijd is de zevende ronde in de BMX West Competitie. Deze wordt op 2 oktober aanstaande verreden op de thuisbaan
in Uithoorn. De weersvooruitzichten
zijn goed, een aantal toprijders zal
acte de présence geven. Dus het beloofd weer een mooi evenement te
worden. Natuurlijk kunt u ook een
keer komen kijken.

Ontdekkingsreizen in het
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Koos Wieman brengt
op zaterdagavond 1 oktober om
19.30 uur voor jong, vanaf 6 jaar, en
ouder de voorstelling Poppentheatercabaret. De voorstelling gunt het
publiek op een grappige manier een
kijkje achter de schermen van het
poppentheater in al zijn vormen. Ondanks dat de illusie van het poppentheater uit de doeken wordt gedaan,
weet Koos deze weer terug te vangen
op het moment dat de poppen zich
met de voorstelling gaan bemoeien.
Een heerlijk uurtje lachen! Op zondagochtend 2 oktober brengt Ellen
Smets theater voor de kleintjes vanaf 2 jaar de voorstelling ‘Kip, ik heb
je’. Boertje Teun en haar maatje Suus

nemen de kleintjes mee op een muzikale ontdekkingsreis naar het platteland. Ellen Smets maakt sinds 1997
theatervoorstellingen voor jonge kinderen en kiest daarbij voor een fysieke, humoristische stijl met weinig
woorden. Door de mix van diverse
disciplines als dans, theater, clownerie en poppenspel ontstaat prachtig
poëtisch en beeldend theater. Haar
voorstellingen zijn erg geliefd in binnen- en buitenland. Aanvang: 10.30
uur. Toegangsprijs voor beide voorstellingen is 8,50 euro. Telefonisch
reserveren kan op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00
tot 14.00 uur via 020-6450439 of via
www.amstelveenspoppentheater.nl.

de ouders gemaakt waren. Voor de
kinderen was er ook een disco. Het
was een zeer geslaagde avond met
mooi weer en veel gezelligheid. Ook
hebben de kinderen nog het schoollied gezongen. Dit jaar was er voor
het eerst een wisselbeker voor de
mooist versierde kraam. Groep 1/2d
heeft deze beker dit jaar gewonnen.
Zij hadden als thema het land Suriname. Op naar volgend jaar voor
weer zo’n gezellig landenfeest.

Elke dinsdagmiddag inloop

Gezellige boel voor tieners
op de Binding Zolder
Kudelstaart - Gratis ijs, wie wil dat
nou niet? Vorige week dinsdag was
het een gezellige boel bij de Binding
Zolder. Maar liefst 32 tieners (jongens en meiden) kwamen naar de
Zolder om te gamen, te kletsen, te
Internetten, spelletjes te spelen, televisie te kijken, cartoon te tekenen
of wat dan ook. Ook stond er drinken en wat lekkers klaar. Dat de tieners hongerig uit school kwamen
bleek uit het feit dat alles binnen no
time op was. Alle tieners kregen ook
nog een heerlijk roomijsje toe, gratis! Het was druk maar gezellig. Veel
meiden en jongens waren enthou-

siast en bleven tot het eind. Elke
dinsdagmiddag is er Zoldercafé van
15.15 tot 17.30 uur. Iedereen die in
groep 6 tot en met de tweede brugklas zit, is dan van harte welkom.
Deze middag is helemaal gratis en
vrijblijvend. Binding Zolder organiseert ook jongensmiddagen of –
avonden, zoals afgelopen vrijdag.
Toen stond hout bewerken met soldeerbouten op het programma. De
muziek stond lekker hard en cola en
zoutjes stonden klaar. Er was ook
nog tijd om te internetten en televisie te kijken.

Afgelopen vrijdagmiddag is op De Binding Zolder lekker gezond gedaan. Tosti’s, tomatensoep en een toetje gemaakt en natuurlijk opgegeten! Daarna buiten spelen. Vind je het ook leuk om in de keuken te staan? Kijk dan snel op
www.debinding.nl en schrijf je in.

OBS Samen Een bezoekt
cultureel erfgoed Aalsmeer
Aalsmeer - Ieder jaar in september
draait op basisschool Samen Een
een programma over het cultureel
erfgoed in Aalsmeer. De groepen
gaan dan allemaal op excursie in
de gemeente. Omdat het programma ieder jaar terug komt, heeft ieder kind na groep 8 alle activiteiten
gedaan. Groep 5 bezocht korenmolen De Leeuw, waarbij de molenaar
een rondleiding gaf en de kinderen
vele wetenswaardigheden vertelde.
De molen werd beklommen tot helemaal bovenin en buiten op de omloop kon Aalsmeer van grote hoogte bekeken worden. Groep 6 is naar
de Historische Tuin geweest. Met
een aantal opdrachten wordt aan de
kinderen een stukje geschiedenis
over de tuinbouw verteld. Zo wordt
met plankjes onder grote klompen
door bagger gelopen en aardbeien (deze zijn weliswaar van klei) in

de bijbehorende potjes gesorteerd.
Het bezoek aan de Historische Tuin
is in combinatie met een rondvaart
van Henk van Leeuwen, die de kinderen de Westeinderplassen mee
op neemt. Hij zoekt een grote rietzudde op en laat de kinderen daar
rondlopen. Alleen maar kopjes steken boven het riet uit. En hij laat ze
ook eens goed springen met z’n allen tegelijk. Om te laten voelen hoeveel beweging in de bodem zit. De
andere groepen van Samen Een
gaan naar de kinderboerderij (groepen 1/2), en de bloemenveiling
(groep 8). Ook wordt een speurtocht gedaan langs monumenten
en palingrokerij Rekelhof wordt bezocht. Groep 7 kwam op donderdag
terug op school, met ieder kind een
cyclaam in de hand. Die hadden ze
gekregen bij hun bezoek aan een
grote cyclamenkwekerij.

Pizza bakken bij Binding Oost
Aalsmeer - Afgelopen week konden de kinderen bij Binding Oost meedoen met
het kinderkookcafé. Pizzabroodjes en een verse fruitshake stonden op het menu.
Geduldig wachten op de pizzabroodjes uit de oven was lastig, want het begon al
snel lekker te ruiken. Zodra alles klaar was, kon het menu opgegeten worden. Het
was een gezellige drukte deze middag, nieuwe en oude gezichten door elkaar.
De kalender van oktober komt deze week uit op de site van www.debinding.nl. De
kalenders komen ook weer naar je toe via school. Geef je gewoon eens op, dan
heb je zeker een leuke middag! Mail maar naar eveline@debinding.nl.
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Wedstrijden veldvoetbal

Voetbalwedstrijd zaterdag

Belangrijke winst Aalsmeer
tegen Opperdoes: 0-2
Aalsmeer - Dat 80% balbezit niet
betekent dat je een ‘makkie’ hebt,
is afgelopen zaterdag maar weer
eens bewezen in Opperdoes, waar
VV Aalsmeer tegen de plaatselijke VV Opperdoes alles uit de kast
moest halen om met de drie punten thuis te komen. Op het kleine
,maar knusse, veld groef Opperdoes
zich van het begin af aan met 9 man
rond de 16-meter in. Waarschijnlijk nog niet van de schrik bekomen
van de afstraffing tegen TOB met
maar liefst 8 doelpunten tegen. En
Aalsmeer merkte dit vanaf het eerste fluitsignaal van de goed leidende scheidsrechter Dijkers. Vooral
de voorwaartsen van Aalsmeer kregen dit op hun brood. Straf gedekt
en bij enig gevaar ging onmiddellijk de tackel in de strijd. Aalsmeer,
zonder de geblesseerde Calvin Koster maar met Yahnique Pikal in de
basis, probeerde deze muur met
breedte voetbal te slechten. Toch
liepen zij steeds op het laatste moment in de trechter voor het doel,
waar de verdediging met hotsenknots voetbal de ballen weg trapte. Al
in de 2e minuut was een vrije trap
van de actieve Salih Yildiz gevaarlijk. Maar de bal ging rakelings voor
langs. Opperdoes probeerde het via
de counter op links, waar de enige gevaarlijke man van Opperdoes,
Niels Putting, in zijn eentje probeerde de verdediging van Aalsmeer te
verschalken. Het neerleggen van
Aalsmeer spelers leverde in de eerste helft vier gele kaarten op bij Opperdoes. Aan Aalsmeer zijde waren
het Peter Neuvel en Yahnique Pikal
die wegens praten geel kregen. Uit
een vrije trap in de 32e minuut van
Salih Yildiz kopte Peter Neuvel net
naast. Ook in de 42e minuut bracht
een vrije trap van Salih Yildiz gevaar.
Thomas Harte, niet erg gelukkig deze wedstrijd, kopte voorlangs. Het
waren de talloze vrije trappen van

Aalsmeer die het gevaar in de eerste helft moesten brengen. Voor de
rest hield Opperdoes het fort gesloten. Aalsmeer zocht meteen de aanval in de tweede helft, maar Peter
Neuvel had in Nico Zwier een tegenstander die hem zelfs nog naar
de kleedkamer zou volgen als het
moest. Trainer Anthony Servinus
wisselde in de 61e minuut een aanvaller voor een middenvelder, Marc
Ruessink voor Yahnique Pikal. Salih
Yildiz brak de ban in de 65e minuut.
Hij rushte langs drie tegenstanders,
zijn voorzet van links kwam bij de
vrijstaande Mitch Geldorp, die bij
de tweede paal de bal er in knalde: 0–1. Een bevrijdende goal. Opperdoes moest nu wel wat gaan
doen om een nederlaag te voorkomen. Het pompte elke bal naar voren in de hoop op een gelukstreffer.
Burak Sitil hield zich met zijn verdediging makkelijk staande. Een schot
van Roy Janssens van Opperdoes in
de 72e minuut ging rakelings over.
Aalsmeer kreeg nu meer vrijheid
voor en probeerde de 0–2 te forceren. Een handsbal in de 78e minuut in de 16-meter werd niet gezien door scheidsrechter Dijkers en
zo ontsnapte Opperdoes aan een
penalty. Het had weinig meer met
voetbal te maken bij Opperdoes. Zij
gooiden alles in de strijd om nog
een punt te redden en dan blijft het
toch gevaarlijk. Het was weer Salih
Yildiz die zelf in de 85e minuut aan
alles een einde maakte door keeper
Gerben Brouwer uit te spelen en de
0–2 in de touwen te jagen. Zo ging
Aalsmeer met een goed gevoel op
de lange reis terug en is men weer
in de subtop beland. Een tweede
plaats achter het sterke Castricum
geeft goede hoop op de toekomst.
Zaterdag 1 oktober speelt Aalsmeer
thuis tegen Overbos aan de Dreef.
Aanvang wedstrijd 14.30 uur. Jack
van Muijden

Zaterdag 1 oktober
AALSMEER
Aalsmeer 1 – Overbos 1
14.30 u
Aalsmeer 2 – Breukelen 2
14.30 u
Aalsmeer 3 – IJFC 2
12.00 u
Aalsmeer 4 – Almere 3
14.30 u
Ouderkerk 5 - Aalsmeer 5
14.30 u
WV-HEDW 18 - Aalsmeer 6
14.45 u
Legm.vogels Vet.2 - Aalsmeer Vet.114.00 u
Dames
Aalsmeer DA.1 – Baarn DA.1
R.K.A.V.
Meisjes
RKAV MA.1 – Diemen MA.1

Windsurfwedstrijden

Zondag grote prijs van
Aalsmeer op Westeinder
Aalsmeer - Na vele jaren trouw
sponsorschap heeft Korton het
stokje als hoofdsponsor van de Grote Prijs van Aalsmeer in 2011 overgedragen aan Nieuwbouw.nl. De
GPA is één van het oudste en grootste windsurfevenement van Nederland en vindt aanstaande zondag
2 oktober voor de achttiende maal
plaats. De GPA staat elk jaar garant
voor een grote toeloop aan nationale en internationale windsurfers. Vele toppers als Olympisch titelkandidaat Dorian van Rijsselberge, voormalig wereldsnelheidsrecordhouder
Dirk Doppenberg en meervoudig
Nederlands kampioen Dennis Littel
hebben de GPA in hun drukke internationale programma opgenomen.
De start om 12.30 uur en finish vanaf 14.00 uur vinden, afhankelijk van
de wind, plaats bij het surfeiland
aan de Kudelstaartseweg 20. De 40
kilometer lange wedstrijdbaan zal
uitgezet worden over de hele grote
Poel en is daarmee zeer toegankelijk

voor de kijkers vanaf het water bij
het surfeiland en bij de Kudelstaartse loswal. De toppers zullen op de
Westeinderplassen worden gevolgd
door gedreven amateurs, enthousiaste starters, herintreders en de Bic
Techno jeugdsurfers. In deze laatstgenoemde jeugd Olympische klasse
(tot 17 jaar) strijden de kampioenen
van de toekomst om hun eigen titel. Naast de titels in de diverse klassen wordt gestreden om de traditioneel zeer goed gevulde prijzenpot.
De klassen waarin gestart kan worden zijn: Formula Windsurfing (heren, dames, jeugd, junioren en masters), Bic Techno (onder 17 heren en
dames), Open klasse (heren en dames) en Rookie (jongens en meisjes). Iedereen die de uitdaging aandurft, wedstrijdsurfer of niet, kan
zich inschrijven maar enige ervaring
is wel vereist. Alle deelnemers ontvangen een trendy evenementshirt.
Voor meer informatie: www.wsca.nl.

Bloemenlust 1 wint ook
tweede wedstrijd!

Henk wint bij
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren,
rummicuppen en ook biljarten en
hartenjagen staan op het programma. Op donderdag 22 september
is het klaverjassen gewonnen door
Henk de Jong met 5287 punten, gevolgd door Huub Bouwmeester met
5073 punten en Kees van der Meer
met 5048 punten. Bij het jokeren
behaalde Henny de wit met 62 punten de hoogste eer, op twee is Jaap
Weij geëindigd met 144 punten.

tegen Heemstede 2. Met drie partijen die in de maximale vijf games
net aan verloren gingen, was deze uitslag wel wat geflatteerd. Het
enige punt werd gescoord door Ton
de Hollander in een marathonpartij. De 3-7 van Bloemenlust 4 in eigen huis tegen Heemskerk 3 had
met iets meer geluk 5-5 of zelfs een
overwinning kunnen zijn. De verloren partijen gingen maar met zeer
klein verschil naar de tegenstanders en vijf daarvan werden pas in
een spannende vijfde game beslist.
Philippe Monnier kwam twee maal
als overwinnaar uit de bus en Peter Velleman scoorde het derde punt. Danny Knol verloor drie
maal in vijf games. Ook het dubbelspel door Philippe en Danny ging
in de beslissende vijfde game verloren. Na de ongelukkige 3-7 nederlaag tegen VDO 7 moest Bloemenlust 5 (Dirk Piet, Laurent Mossan en Rob Faber) proberen het
beter te doen tegen AMVJ 4. Met
de nadruk op proberen, want AMVJ
geldt op voorhand als kampioenskandidaat. Rob begon met verlies
tegen de sterkste AMVJ-er, al won
hij wel een game. Door een knappe zege van Dirk (met 11-8 in de
vijfde game) en een makkelijke zege in drie games van Laurent kwam
Bloemenlust zelfs op een 2-1 voorsprong. Maar daarmee was het helaas afgelopen. Dirk en Rob werden weggespeeld in het dubbelspel
en leverden aansluitend ook hun
tweede enkelspelen in. Ook Laurent verloor, maar pas na 8-11 in de
vijfde game. AMVJ ging door met
winnen, want in hun laatste partijen redden Dirk (in vier games),
Laurent (wederom pas na 8-11
in de vijfde game!) en Rob (weer
in vier games) het niet. Uiteindelijk werd het zodoende 8-2 voor de
gasten.

Gezellig Kienen
bij De Rijsenvogel
Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert op zaterdag 1 oktober een gezellige kienavond. Er worden drie ronden kien
gespeeld. Ook wordt een grote verloting gehouden. De kienavond is
in de kantine van voetbalvereniging
SCW aan het Konnetlaantje.
De zaal is open vanaf 19.30 uur het
kienen begint om 20.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

12.30 u

Jong aalsmeer united
Junioren
VHH Velserbroek A1 - J.A.United A114.30 u
J.A.United A2 – Amstelveen A1 G 11.30 u
J.A.United B1 – DWS B2
14.30 u
J.A.United B2 – Hillegom B1
12.30 u
J.A.United C1 – Amstelveen C1 14.30 u
Hillegom C1 - J.A.United C2
11.30 u
HBC C4 - J.A.United C3
11.30 u
J.A.United C4 – Hoofddorp C9
11.00 u
Pupillen
J.A.United D1 – AJAX D3
11.30 u
DWS D3 - J.A.United D2
11.00 u
DSOV D2 - J.A.United D3
11.30 u
Kon.HFC D7 - J.A.United D4
14.30 u
J.A.United D5 – DSOV 4
9.00 u
J.A.United D6 – DSOV D5M
9.00 u
J.A.United E1 – Zandvoort E1
11.00 u
AJAX E3 - J.A.United E2
9.30 u
J.A.United E3 - Roda’23 E6
11.00 u
J.A.United E4 – Zandvoort E3
9.30 u
NFC/Brommer E1 - J.A.United E5 10.45 u
J.A.United E6 – DSOV E5
9.30 u
Alliance’22 E6 - J.A.United E8
9.30 u
Legm.vogels E 13 - J.A.United E9 14.00 u
Roda’23 E15 - J.A.United E10
12.45 u
Kon.HFC F2 - J.A.United F1
9.45 u
Zuidoost United F2 - J.A.United F2 9.00 u
Amstelveen F1 - J.A.United F3
10.15 u
Roda’23 F4 - J.A.United F4
10.15 u
J.A.United F6 – KDO F3
9.00 u
J.A.United F7 – SCW F3
9.00 u
Zwanenburg F5 - J.A.United F8
9.00 u
J.A.United F9 – Sp.Martinus F5
9.00 u
J.A.United F10 – Roda’23 F13
9.00 u
Nw-Sloten F4 - J.A.United F11
9.00 u
Meisjes
J.A.United MB.1 – WV-HEDW MB.214.30 u
J.A.United MC.1 – BSM MC.1
12.30 u
J.A.United MC.2 – RKDES MC.1 11.00 u
J.A.United MD.1 – Legm.vogels MD.1 11.15 u
J.A.United ME.1 – Overbos ME.1 9.30 u
RKDES ME.1 - J.A.United ME.2 11.00 u

Tafeltenniscompetitie

Aalsmeer - De tegenstander
van Bloemenlust 1, spoorwegclub
ASSV 2, kon helaas slechts twee
man op de been brengen, de een
met noppen, de andere met antirubber. Dat werd dus afzien met
name voor de aanvallend ingestelde Jeroen Hensel en Ed Couwenberg. Jeroen ging van start tegen
de noppenspeler en kon daar helaas niet genoeg tegenoverstellen, wat de tussenstand bracht op
1-3. Brian van de Heuvel won daarna overtuigend van zijn collega antispeler, nieuwe tussenstand: 1-4.
Ed speelde daarna goed tegen de
noppen en kon bij een 10-5 achterstand in de vijfde game nog terugkomen tot 10-9, maar verloor
alsnog met 11-9. Hierna werd het
dubbelspel gewonnen door Brian
en Ed in drie games, waarvan alleen de tweede game spannend
was: 14-16 en zij brachten zo de
tussenstand op 2-5. Jeroen moest
daarna de strijd aanbinden met de
antiman, maar kwam niet tot zijn
normale niveau, al hij was hij nog
dichtbij met een 11-8 verlies in de
vijfde game. Brian had daarna geen
probleem met de noppen en met
winst in vier games bracht hij Bloemenlust op een 3-6 voorsprong. De
laatste partij was tussen Ed en de
tegenstander met het antirubber en
ook zijn tweede partij moest Ed met
11-9 in de beslissende vijfde game
nipt gewonnen geven. De wedstrijd
werd dus met 4-6 gewonnen, maar
er heeft meer in gezeten.
Bloemenlust 2 verloor kansloos tegen Nieuw Vennep 3 met 0-10. Alleen Bart Spaargaren had uitzicht
op een overwinning, maar redde het net niet. Ook Bloemenlust 3
leed een ruime nederlaag: 9-1 in en

14.30 u

R.K.D.E.S..
Pupillen
Sp.Martinus D1 - RKDES D1
RKDES D2 – Concordia D2
RKDES D3 – DEM D 11
Bl.Wit.A’dam E2 - RKDES E1
Legm.vogels E5 - RKDES E2
Swift E5 - RKDES E3
Badhoevedorp E1 - RKDES E4
Roda’23 E 10 - RKDES E5
RKDES E6 – Amstelveen E5
RKDES E8 – Sp.Martinus E9
Abcoude E9 - RKDES E7

10.15 u
9.30 u
11.00 u
10.15 u
11.00 u
9.00 u
11.00 u
11.30 u
9.30 u
9.30 u
11.00 u

RKDES F1 – Legm.vogels F1
RKDES F2 – Pancratius F2
RKDES F3 – Pancratius F4
Buitenveldert F4 - RKDES F4
RKDES F5 – Roda’23 F 10
Badhoevedorp F2 - RKDES F7
RKDES F9 – AMVJ F4

11.00 u
9.30 u
11.00 u
11.00 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u

Dames + meisjes
RKDES DA.1 – Waterwijk DA.1
DSS DA.2 - RKDES DA.2
Overbos MB.1 - RKDES MB.1
J.A.United MC.2 - RKDES MC.1
Roda’23 MD.1 - RKDES MD.1
RKDES ME.1 – J.A.United ME.2

13.00 u
16.00 u
14.45 u
11.00 u
11.30 u
11.00 u

S.C.W.
SCW 1 – Roda’23 1
SCW 2 – RKAVIC 3
Argon 6 - SCW 3
SCW 4 – Roda’23 5
SCW Vet.1 – SDW Vet.1
AFC Vet.1 - SCW Vet.2
SCW Vet.3 – Bloemendaal Vet.2

14.30 u
12.00 u
15.00 u
11.15 u
14.30 u
17.00 u
14.30 u

Junioren
SCW A1 – SDO A1
Kadoelen B1 - SCW B1
SCW C1 – Hertha C1
Velsen C5 - SCW C2

10.00 u
12.00 u
10.30 u
14.30 u

Pupillen
RKAVIC D2 - SCW D1
Alliance’22 D5 - SCW D2
SCW E1 – DOSV E1
VVC E9 - SCW E2
Sp.Martinus E7 - SCW E3
KDO F2 - SCW F1
SCW F2 – Pancratius F8
J.A.United F7 - SCW F3
KDO F4 - SCW F4

9.15 u
10.45 u
9.00 u
10.00 u
9.00 u
12.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u

Meisjes
KDO MC.1 - SCW MC.1
HBC MD.1 - SCW MD.1
SCW ME.1 – Hoofddorp ME.1
SCW ME.2

12.30 u
9.00 u
9.00 u

Zondag 2 oktober
R.K.A.V.
De Meer 1 - RKAV 1
RKAV 2 – DCG 3
RKAV 3 – AFC 6
KDO 4 - RKAV 4
Swift 10 - RKAV 5
RKAV 6 – Abcoude 7
RKAV 7 – DCG 4

14.00 u
11.30 u
11.30 u
12.00 u
12.00 u
11.30 u
14.00 u

Dames
DSOV DA.1 - RKAV DA.1

14.30 u

R.K.D.E.S..
RKDES 1 – Bloemendaal 1
RKDES 2 – Abcoude 2
RKDES 3 – Buitenveldert 2
PVCV 3 – RKDES 4
RKDES 5 – Legm.vogels 3
Abcoude 8 - RKDES 6

14.00 u
11.00 u
14.00 u
11.00 u
14.00 u
14.30 u

Junioren
Hoofddorp A1 - RKDES A1
RKDES A2 – Buitenboys A1
RKDES B1 – WV-HEDW B1
RKDES B2 – Zwanenburg B2
Abcoude C1 - RKDES C1
Nw.West C1 - RKDES C2

11.00 u
12.00 u
12.00 u
10.00 u
10.00 u
12.00 u

Nieuw contract RKDES
Kudelstaart - Op zondag 18 september hebben de hoofdsponsors van sportvereniging RKDES,
Ton van der Veldt, namens Afas Erp
Software uit Leusden, en Frans van
Berkel, namens Van Berkel Aannemers uit Leimuiden, hun handteke-

ning gezet onder een nieuw drie jarig contract. Afas Erp Software prijkt
al sinds het jaar 2002 op het speelshirt van de Kudelstaartse hoofdmacht. Vanaf 2005 vergezelde Van
Berkel Aannemers uit Leimuiden
het hoofdsponsorschap van RKDES.

Waterpolocompetitie

Oceanus GO15 te sterk voor
de Dolfijn uit Amsterdam!
Aalsmeer - Het waterpoloteam
GO15 van Oceanus onder leiding
van Kees van de Ven had een zware tegenstander afgelopen zaterdag. Het team moest uit in het Sloterparkbad tegen De Dolfijn uit Amsterdam. Het eerste partje begon
meteen fel en er werd goed strijd geleverd. De eerste paar kansen werden gemist, maar toen kwam Oceanus op stoom. Noor van der Meer
scoorde twee keer door prachtige lange ballen vanuit het achterveld van keeper Rick Ter Reehorst.
Aniek Aarsman streed goed voor de
bal, maar kreeg toch een tijd strijd
van de scheidsrechter. Na een duel voor het doel van Oceanus kon
de Dolfijn de 1-2 scoren. Het tweede partje werd al pittiger. Er werd
geweldig verdedigt, maar toch wist
de Dolfijn een kans te benutten en
werd het 2-2. Een geweldige combinatie tussen Noor, Sofie van de Ven
en Fabienne Vork zorgde voor de
2-3 voor Oceanus. Myrthe van Vierzen kreeg nog een kans, maar kon
net niet bij de bal komen waardoor
de Dolfijn weer snel het spel overnam. Rick liet zich echter niet passeren en keepte de sterren van de
hemel. De ene na de andere bal wist
hij uit het doel te houden. Een mooie
lange bal van Rick op Fabienne gaf
Oceanus iets meer lucht: 2-4. Het
derde partje werd steeds zwaarder.
Kai Houdijk had nog een mooie ac-

tie door vanuit het achterveld op te
zwemmen met de bal, maar kwam
jammer genoeg net niet tot scoren.
Zorab Shizad en Rowdy Wies hadden hun handenvol met verdedigen.
Noor zette Oceanus op een grotere
winst, door na een zwaar duel voor
het doel het vijfde punt in te schieten. In partje vier ging het spel snel
over en weer en beide ploegen hadden veel kansen. De Dolfijn scoorde 3-5. Na een prachtige actie van
Fabienne die 3-6 op het scorebord
wist te zetten, kwam de Dolfijn niet
meer te scoren. Een welverdiende
overwinning voor Oceanus. Coach
Cees van der Ven was super trots
op zijn team dat nu al twee overwinningen heeft geboekt.

OVAK-Soos in
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag 5
oktober vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Het klaverjassen op 21 september is
gewonnen door Anton van de Polder met 5238 punten, op twee Truus
Schiedam met 5018 punten, op drie
Stien Bosch met 4950 punten en op
vier is Mien Winter geëindigd met
4842 punten.

Bridgeclub Strijd
en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond
bridgeclub Strijd en Vriendschap op
woensdag 21 september:
Lijn A:
1.Jan en krijnie Joore
2. André Lanser en Joris vd Zwaard
3. Gré Aartse en Jasper Blom
4.Gonny en Pim van der Zwaard
5.Anny van Buyten en Tiny Neij
6.Piet van Hoek en Coby Blom
7.Jan van Ginkel en Trees de Jong
8.Ben en Hans Pothuizen
9.Jan en Jaap Geleijn
10. Ben Wahlen en Huub Zandvliet
11. Gerrit en Coby van Leeuwen
12.Alie v verseveld en Ti v Zijverden

65,00
59,29
53,21
52,50
52,14
51,43
49,64
48,57
46,43
43,93
40,71
37,14

Lijn B:
1.Pieter en Erna Jongkind
58,93
2.Jan Doeve en Rietje van der Zwaard58,33

3.Theo Blom en Ko van Es
56,25
4.Marianne Joore en Herma Raggers 54,46
5. Angela Korenromp en Ger Lubbers 53,5
6.Wil Groot en Trudy Stokkel
52,0
7.Jan Eveleens en Wim Spaargaren 51,79
8.Françoise Daudel en Tilly Eveleens 51,19
9.Laurens en Rina Veldt
48,21
10.Alie en Hein Bosman
46,13
11.Marthe en Theo Teunen
45,54
12. Joke Delfos en Alex Pannekoek 43,45
13.Rob Raggers en Oege de Jong
42,26
14.Henny van der Laarse en Els Vermeer
37,80
Lijn C:
1.Ria Kragtwijk en Elly Zandvliet
2.Nelly Mul en Marry Tulp
3.Guus en Mieke van Neijenhof
4.Annie Visser en Gladys Maarse
5.Gerard Vermeer en Jan Oor
6.Klaas Maarse en Adri Otto
7.Miep en Wim Bakker
8.Rita Blaauboer en Gerard Pouw
9.Ton Celie en Loes Oosterwijk
10.B Brockhoff en Ank Roodenburg
11.An Joore en Mien van der Laarse

60,42
56,70
56,25
55,21
54,59
54,69
54,02
50,52
39,06
36,46
32,14
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Poel’s Eye in Dorpshuis

Open avond op 6 oktober

Zaterdag Darts Open
Kudelstaart - De eerste speelavond van het nieuwe seizoen van
de Poel’s Eye is achter de rug. De
eerste winnaars zijn bekend, van
hoger tot lager niveau: Tim van de
Poel, Huib Gootjes, Joost Roos en
David Fliers. Het stof is van het Mystery Out rad gedraaid door Gerard
Bak en de allereerste pijlen op de
triples voor de Triple Pot zijn gegooid door Ilona Bak. Bij beide spellen bleef het geld in de pot. De spelregels voor beide spellen zijn de vinden op de website www.poelseye.nl.
Ook was er voor de allereerste keer
darten op vier niveaus. In de ‘grote finale’ was de eerste grote verrassing van het seizoen. Davey Monsees bereikte knap de finale van de
A Winnaarronde, het hoogste niveau van de maar liefst vier ronden.
Davey zelf was minder verbaasd,
want hij bleek hard getraind te hebben in verband met een belangrijke wedstrijd. Wellicht lukt het hem
in deze vorm om ook op het komende Open Kudelstaart Darts Kampioenschappen hoge ogen te gooien.
Hij zal wel rekening moeten houden
met Tim van de Poel, de eerste grote
winnaar van het seizoen. De Open
is een belangrijk toernooi met een
korte maar rijke historie. Opmerkelijk genoeg is het nog niemand gelukt om twee keer te winnen. Alle
acht toernooien leverde verschillende winnaars op. Wel stonden sommige darters meerdere keren op
het virtuele podium. Jeroen van den
Helder stond er het vaakst met één
eerste plaats, twee tweede en twee
derde plaatsen. Nick van de Linden,
Rene Kruit en Gert Jan van de Wolf
missen enkel de middelste trede van
het podium, zij werden allen eens
winnaar en een keer derde, Nick
zelfs twee keer. Bij de dames is het
wel gelukt om meerdere keren te

winnen: Floor van Zanten (drie keer)
en Ireen van Graas (twee keer) zijn
dus de grootste gouddelvers van de
Poel’s Eye. Ilona Bak stond daarentegen als enige dame op alle mogelijke podiumplaatsen, zij mocht ooit
de hoogste, middelste en laagste
trede beklimmen. Aangezien Angelique Maarse ook in het rijtje kanshebbers kan worden geplaatst (bij
een overwinning heeft ook zij alle mogelijke podiumplaatsen) is het
duidelijk dat het weer een spannende strijd zal worden. Bij de heren zal
dit zeker het geval zijn. Hoewel er
tot nu toe steeds andere winnaars
zijn geweest, is het rijtje kanshebbers die nog nooit de Open hebben
gewonnen logischerwijs nóg groter. Danny Zorn is daarvan de grootste vertegenwoordiger. Deze drievoudige seizoenskampioen zal gebrand zijn op de titel. Maar ook bijvoorbeeld Tim van de Poel, Gerard
van de Weijden, Erik Jan Geelkerken en Jonny Nijs behoren tot de
kanshebbers. Tenminste, als zij komen. Dat geldt natuurlijk voor iedereen. Wie komt maakt kans op bekers. Overigens heeft de Open twee
niveaus, na de poule volgt de winnaar en verliezerronde. Er is echter wel een derde kans op succes.
Er gaan loten verkocht worden voor
de Triple Pot. De Triple Pot zal dus
gevuld gaan worden met meer dan
de huidige 300 euro. Wie wel komt,
maar niets wint, heeft in ieder geval
een gezellige avond. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.
Dus, jong, oud, man, vrouw, goede of mindere darter, pak je pijlen,
en kom zaterdag 1 oktober naar het
Dorpshuis van Kudelstaart. De inschrijving sluit om 19.45 uur, deelname kost drie en halve euro en de
minimum leeftijd is 15 jaar.

Tim van de Poel en Davey Monsees.

Duik onder water met
duikteam Thamen

Seizoensopening zwemmen:
NEK te Eindhoven
Aalsmeer - Dé opening van het
zwemseizoen heet sinds jaar en dag
de Nederlandse Estafette Kampioenschappen (NEK) en deze werden
afgelopen weekend verzwommen
in Eindhoven. Oceanus had op alle leeftijden ingeschreven en moest
alleen voor de oudste meisjesgroep
(12-13 jaar) een nee accepteren. In
die groep waren dan ook wel heel
veel inschrijvingen (37) waar maar
20 ploegen mochten meedoen. De
hoogste klassering per groep kwam
voor Oceanus in de jongens minioren 6 en later (9-11 jaar) met Thomas en Dennis Weening, Jens van
Bakel, Sebastian van der Born en
Ruben van Vierzen. Zij werden zesde in totaal met als beste afstand de
4x50 meter wisselslag waar ze vierde werden. Dennis zwom als startzwemmer van de schoolslagestafette met 39.45 een nieuw clubrecord.
De grootste verbetering kwam in
deze leeftijdsgroep van Thomas die
zijn 50 schooltijd met 4.2 seconden
omlaag bracht. De even oude meisjes werden tiende in hun categorie.
Lianne Bouwmeester zorgde voor
de één na snelste tijd van alle meisjes op de schoolslag (39.92), de afstand waarop Giulia Corsi het meeste vooruitgang boekte (-2.7 seconde). Zij zwommen samen met Lulu-May Verbeek en Isaa Ebbinge alle drie de estafettes. De jongens junioren 2 (12-13 jaar) zwommen vier
estafettes over 4x100 meter. Bart
en Daan Sommeling, Yves-Maurice Vork en Aage Vermeeren werden daarbij in twee gevallen aangevuld met Dennis Weening, die zo
liefst vijf keer aan de start kwam. In

deze groep viel vooral Aage op met
dikke recordtijden op de vrije slag
en schoolslag. Deze jongens werden in totaal tiende. De oudste jongensgroep (14-15 jaar) werd in totaal elfde. Rick de Mercado, Wessel de Jong, Thomas Verouden, Fernando Moolhuijsen en Martijn van
der Zwaard behaalden dit resultaat.
Hun hoogste klassering was de tiende plek op de vrije slag, de hoogste persoonlijke records waren voor
Martijn en Fernando op de schoolslag (beide -2.8). De ‘senioren’ gingen om 3 uur in de middag te water. Door een aantal afzeggingen
moest de ploeg flink omgegooid
worden en waren hoge klasseringen
bij voorbaat niet te verwachten. Het
werd ook een strijd in de achterhoede, waarbij uiteindelijk twee keer de
rode lantaarn wachtte. Bij de dames was de zestiende klassering op
de rugslag de hoogste, bij de heren
was die plaats er op de afsluitende
10x100 meter vrije slag. Voor Wessel de Jong wachtten er deze middag nog vier starts na zijn vier in
de ochtend. Hij liet zien, dat hij dat
aankan, want op de laatste afstand
zwom hij maar 0.07 boven zijn persoonlijke record! De meest opvallende tijden kwamen bij de senioren van Daniëlle Brouwer (schoolslag -2.5) en op de vrije slag van Michelle Meulenbroek (1.04.57), Laura Staal (1.06.69), Dennis Reijnders (57.78) en Michael van Amstel
(57.65). Komende zondag de eerste
ronde in de landelijke zwemcompetitie in Leiden . Dit jaar zwemt Oceanus met LZ 1886 uit Leiden en ZVVS
uit Vlaardingen-Schiedam.

Multi jeugdteam wint de
zwemloop in Leiden
Seizoen weer van start
voor waterpolo heren
Aalsmeer - Na een ruime maand
van voorbereiding op het nieuwe
seizoen, stond de afgelopen twee
weekenden de dubbele bekerconfrontatie tegen De Futen uit Amstelveen op het programma. Trainer
Dick Nieuwenhuizen beschouwde deze wedstrijden als mooie gelegenheden om te oefenen voor de
start van de reguliere competitie.
Dit bleek mede uit het feit dat om
de eerste wedstrijd, die in thuisbad
de Waterlelie werd gespeeld, een
intensief trainingsweekend was georganiseerd. De heren hadden dan
ook voor de wedstrijd op zaterdag al
een oefenpotje op vrijdag gespeeld
en op zaterdagochtend werd een
training van 2 uur afgewerkt in het
KNZB bad in Zeist. Dit is het bad
waar de Nederlandse waterpolodames zich jaren voorbereidden op de
Olympische titel in 2008 in Peking.
Dit zorgde natuurlijk voor een extra
stimulans voor de wedstrijd tegen
de Amstelveners. Bij de eerste wedstrijd in Aalsmeer startte De Futen
maar met 7 spelers (dus geen wissels), omdat er nog een aantal spelers onderweg was van een andere
wedstrijd. In de eerste periode van
de wedstrijd was het verschil tussen
de teams nog nihil (1-1), maar daarna liep Oceanus via de periode standen 4-1, 3-1 en 2-1 toch redelijk gemakkelijk uit naar een uiteindelijke
10-4 overwinning. Noemenswaardig
is dat de pas 17-jarige Istvan Spaargaren bij zijn debuut in Heren 1 direct twee keer scoorde. Prima uitgangspositie dus voor de return afgelopen weekend. De mannen van
Oceanus waren wederom op volle
oorlogssterkte, maar de tegenstander had deze wedstrijd ook vanaf het begin voldoende mankracht
beschikbaar. Toch liep Oceanus in
de eerste periode snel uit naar een
comfortabele 3-0 voorsprong. Verdedigend lag de zone prima en aanvallend werden voldoende kansen

gecreëerd en benut. In de tweede
periode werd het volledige team gewisseld, en mede doordat De Futen
nu beter grip kregen op de zoneverdediging, kwamen de Amstelveners
terug in de wedstrijd. Via een aantal midvooracties en mooie afstandschoten stond het op de helft van de
wedstrijd opeens 5-3 voor De Futen.
Na een derde periode die gelijk opging (1-1), zetten De Futen nog een
keer aan en kwamen in part 4 op
een 8-4 voorsprong, waardoor de
6 punten voorsprong uit de eerste
wedstrijd opeens in gevaar kwamen.
Gelukkig konden Dennis Reijnders
(prachtige midvooractie) en Hugo
Bruinink de laatste twee minuten de
achterstand nog verkleinen tot 8-6,
wat ook de eindstand was. Verloren,
maar wel door naar de tweede ronde van de beker dus.
Volgende week start de competitie, wederom tegen de mannen uit
Amstelveen, en dan zal er weer volop gestreden moeten worden om
de drie punten mee te nemen naar
Aalsmeer.

Sjoelavond bij
BV Oostend
Aalsmeer - Donderdag 6 oktober
wordt weer een sjoelavond georganiseerd door buurtvereniging Oostend in het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Iedereen is van harte welkom, de zaal gaat om 19.30
uur open. Groepswinnaars van de
speelavond op 22 september zijn de
dames Emmy Schuit met 116 en Lida de Nooij met 113,4, de heer Henk
van der Stroom met 110,5 en de dames Rita van Zelderen met 108,3 en
Tini van der Merbel met 102,4 gemiddeld.

Aalsmeer - De jeugdafdeling van
het Oceanus/Multi Supplies Triathlon Team deed afgelopen vrijdag
weer mee met de jeugdzwemloop in
Leiden. Deze wedstrijd werd al voor
de zeventiende keer georganiseerd.
Bij de zwemloop stond ook een
teamprestatie op het spel. Het Multi
Triathlon Team heeft in de afgelopen
jaren verschillende prijzen mee naar
huis genomen uit Leiden, alleen was
het team blijven steken op drie keer
een tweede plaats. Daar moest verandering in komen. Ook dit jaar bestond de wedstrijd uit drie categorieën: Jeugdleden met geboortejaar 2002-2005 zwemmen 200 meter en lopen 2 kilometer, Jeugdleden
met geboortejaar 1998-2001 zwemmen 300 meter en lopen 3 kilometer en Jeugdleden met geboortejaar
1997 en ouder zwemmen 400 meter en lopen 4 kilometer. Op de diverse afstanden stonden 10 Multi jeugdleden aan de start. Aan de
korte afstand namen Mirjam van
der Luit, Thomas de Haas en Milan
Biesheuvel deel. De drie atleten wisten elkaar goed te ondersteunen tijdens het zwemmen. Als een treintje
vertrokken zij richting het loopparcours. Milan wist snel de koppositie
te nemen en liet deze niet meer los.
Mirjam werd goed geholpen door
haar neef Thomas. Zodoende kon
zij de derde plek veilig stellen bij de
Het hele team met de gewonnen beker.

meisjes. De midden afstand was het
strijdtoneel voor Joost Erkens, Job
van der Luit, Davy en Justin Heysteeg. Davy was de oudste in deze
categorie, maar moest tijdens het
zwemmen zijn meerdere erkennen
bij de echte wedstrijdzwemmers. Bij
zijn snelle wissel wist hij zijn twee
naaste concurrenten al te passeren om na de 3 kilometer lopen als
eerste over de finish te komen. Justin, Job en Joost hadden een stabiele race en bereikten de finish in de
voorin het deelnemersveld. Bij de
langste afstand werd het team versterkt met twee junioren, Marit Plat
en Jeffrey Reijnders. Beide atleten
zijn eraveren en dat werd ook gezien door de vele toeschouwers. Jeffrey gaf een impressie van de mooie
sport triathlon.
Van start tot finish was hij de ongenaakbare winnaar. Marit had
een perfect zwemonderdeel. Helaas
moest zij vanwege een aanhoudende scheenblessure haar concurrente voor laten gaan tijdens het lopen.
Hiermee wist ze toch een mooie zilveren plak binnen te halen. Met 3
gouden, 1 zilveren en 1 bronzen medaille wist het ZSC Oceanus Multi
Triathlon Team de eerste prijs in het
teamklassement op te eisen. Niels
van Bunningen was als teamcoach
de afgevaardigde om de trofee in
ontvangst te nemen.

Aalsmeer - Was je de afgelopen vakantie in oorden met helder (en misschien ook wel warm) water en lag
je gewapend met snorkel en brilletje
in het water of was je misschien al
met het echte persluchtwerk aan de
gang? Dan is het nu hét moment om
de duiksport serieus op te pakken bij
een vereniging in de regio. Hiervoor
biedt Duikteam Thamen de gelegenheid. Op donderdag 6 oktober houdt
Duikteam Thamen vanaf 20.30 uur in
zwembad de Waterlelie aan de Dreef
de jaarlijkse open avond. Tijdens de
bijeenkomst wordt eerst iets over de
duiksport verteld en wordt met foto’s
en video’s het bewijs geleverd. Aansluitend bestaat de mogelijkheid om
in het zwembad kennis te maken met
de duiksport. De leden van Thamen

leiden deelnemers op tot één van de
meer dan twintigduizend gebrevetteerde Nederlandse duikers die in
Nederland en daarbuiten actief met
deze sport bezig zijn. Ook in Nederland is heel veel te zien en zijn er legio mogelijkheden om de sport te
beoefenen. De nieuwe cursus start
20 oktober en op dit moment zijn er
nog zes plaatsen beschikbaar. Heb je
al een brevet, maar in je uppie komt
het er niet zo van: Kom langs, want
de vereniging organiseert zeer regelmatig verenigingsduiken in Nederland. Bijkomend voordeel: In verenigingsverband wordt alles ineens veel
beter betaalbaar! Voor alvast een
voorproefje en nog meer informatie:
www.thamen-diving.nl Anders: bel
0297- 322343.

Karakterochtend voor zwemmers
Aalsmeer -De eerste karakterochtend is een feit voor het nieuwe seizoen. Afgelopen zaterdag had zwem
verenging Oceanus kanoën op het
programma staan. Het weer was super, iedereen had er zin in. Karakterdagen zijn er voor om als team leuke en sportieve activiteiten te doen,
iets anders dan zwemmen, om zo
het team verband te versterken. Eerst
werd er wel getraind van half zeven
tot half negen in de Waterlelie, daarna
eten en dan richting het Amsterdamse bos op de fiets. Een grote groep
van 30 personen ging in een lang gerekt lint richting het bos. In het bos
aangekomen werd eerst een warming
up gedaan voordat iedereen richting

kano’s ging. Per tweetal in een kano,
maar voordat de laatste van de groep
in de kano zat was de eerste al aardig nat. De sfeer was opperbest en iedereen had enorme lol. Er werd een
parcours van 1 uur gevaren door het
prachtige Amsterdamse bos. Het was
dus knap als je na een uur nog aardig droog was, want de meeste zorgden er wel voor dat de spetters flink
in het rond vlogen. Er gingen zelfs kano’s over de kop! De lunch groep was
inmiddels gearriveerd en had heerlijke broodjes , fruit en drinken bij zich.
Nog even voetballen na het eten en
toen weer moe maar voldaan richting
huis. Het was een prachtige eerste
karakterochtend!

Voetbalcompetitie zondag

RKDES trotse koploper!
Kudelstaart – RKDES trainer Hajo Hendriks was na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen het Amsterdamse DCG duidelijk: “De puzzelstukjes vallen steeds meer in elkaar.”
RKDES stelde in de tweede helft, voor
de vierde keer op rij, de winst veilig, door van het stugge DCG in Amsterdam te winnen met 1-3. De Kudelstaarters startten zeer goed op het
wat verouderde kunstgras van het
Amsterdamse DCG. Al in de 4e minuut was het raak. Net buiten het zestienmetergebied nam Edwin van Maris een vrije trap, plaatste de bal loep
zuiver op het hoofd van Wesley van
Schaik en die kopte de bal prima terug op Maarten van Putten. De ‘beauty’ omhaal van de RKDES-aanvaller
verdween in de bovenhoek, de DCGkeeper was kansloos. RKDES op een
0-1 voorsprong. Vervolgens kregen de
Kudelstaarters het wat lastiger. De fysiek sterke Amsterdammers, ook nog
verbaal erg aanwezig, kwamen terug
in de wedstrijd. In de 15e minuut werd
DCG-speler Martinus geheel vrij gelaten in het zestienmetergebied van
RKDES, vanuit een vrije trap kopte
hij fraai in, een 1-1 tussenstand. De
ook nu weer goed keepende Wilbert
Klijmij redde RKDES een aantal keren voor een achterstand. In de slotfase van de eerste helft nam RKDES
wat meer initiatief, maar de enkele
kleine kansen hadden geen resultaat.
RKDES trainer Hajo Hendriks liet zijn
team de tweede helft anders spelen.
Hij ging over op het 4-4-2 systeem.
Dit resulteerde erin dat de midden-

velders Paul Verburg, Steef Hoogwerff
Kroon en Edwin van Maris meer grip
kregen op het middenveld. Dit pakte
goed uit. In de 55e minuut volgde een
mooie aanval over rechts en bereikte Maarten van Putten die vervolgens
de bal scherp voor trok. En zoals altijd
stond Edwin van Maris op de goede
plek. Met de punt van de schoen prikte hij de bal in het doel, 1-2. In de 60e
minuut was het weer raak, de goed
spelende Steef Hoogwerff Kroon ontfutselde de bal op rechts en zijn perfecte voorzet werd even fraai door Richard de Vries afgerond. Zijn inzet
verdween in de bovenhoek van het
doel, de DCG-keeper was kansloos.
Een comfortabele voorsprong van
RKDES van 1-3. Deze voorsprong gaf
het jonge team van trainer Hajo Hendriks niet meer uit handen. Nadat in
de 70ste minuut RKDES doelman Wilbert Klijmij nog eenmaal fraai in actie kwam, door een bal uit de kruising
te halen, was het gedaan met de tegenstand van DCG. Bekwaam speelden de Kudelstaarters de wedstrijd
uit. Met vier overwinningen op rij is
het nog jonge team van trainer Hendriks de trotse koploper. Trainer Hajo Hendriks was dan ook zeer tevreden: “Tactisch hebben we in de rust
de zaak iets omgezet en mede door
de enorme inzet, hebben we de wedstrijd in de tweede helft naar onze
hand kunnen zetten.” Zondag 2 oktober speelt RKDES thuis aan de Wim
Kan Dreef om 14.00 uur tegen Bloemendaal.
Ad Verburg

Voetbal

RKAV: Niets lukt meer!
Aalsmeer - Hoe diep moet RKAV
gaan dit seizoen? Heel diep. De ploeg
wil wel beter, maar het gaat gewoon
niet. De eerste helft leek de thuisploeg enige kansen te geven, maar
meer ook niet. Het was Eric Jansen,
die de eerste was om de kwaliteiten
van de doelman van Portugal Amsterdam uit te proberen, en die waren niet
mis. Het geheel was ook dit keer bij
RKAV ver te zoeken, het overzicht ontbrak totaal. De eerste helft bleken beide teams aan elkaar gewaagd, Portugal Amsterdam was beter maar wist
ook niet tot scoren te komen. Vlak
voor rust leek RKAV op voorsprong
te komen, maar de inzet van Barry
Spring int veld werd door de doelman
van Portugal Amsterdam gekeerd. De
stand bij de rust van 0-0 was terecht.
De tweede helft gaf een zeer zwalkend RKAV te zien, niets maar dan
ook niets lukte meer. Doelman van
Halm moest zich laten vervangen, zijn
vervanger was Marius de Grouw. In de
zeven en zestigste minuut verkeek hij
zich totaal op een afstandsschot en
de stand was 0-1. Toen was het gedaan, RKAV vocht veelal tegen zich
zelf. Niets wilde meer lukken, het was
vechten tegen de bierkaai. Portugal

Amsterdam kwam vlak voor tijd nog
op 0-2. En met deze nederlaag moest
RKAV genoegen nemen. Komende
zondag 2 oktober krijgt het team de
kans om punten terug te vinden. Een
uitwedstrijd tegen De Meern staat op
het programma.
Theo Nagtegaal

Koppelkaarten
bij BV Hornmeer
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 30
september organiseert buurtvereniging Hornmeer voor liefhebbers weer
een gezellige klaverjasavond voor
koppels. Om 19.30 uur gaat de deur
van het buurthuis aan de Roerdomplaan 3 open en staan koffie en thee
klaar. De kaarten worden vervolgens
vanaf 20.00 uur verdeeld. U/jij bent
van harte welkom. Het klaverjassen
op 23 september is gewonnen door
Marja Jooren met 5485 punten, op
twee Miep Bloemen met 5367 punten
en op drie Bep van Netten met 5248
punten. De poedelprijs is uitgereikt
aan Piet Gortzak met 3354 punten.
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Veldkorfbalcompetitie

Zwemdiploma 61 kinderen

Jong VZOD ten onder in
schuttersgeweld van ON
Kudelstaart - In fantastische zonnige omstandigheden traden de Kudelstaartse korfballers afgelopen
zaterdag aan in Amsterdam tegen
Oranje Nassau. Al jaren zijn dit leuke wedstrijden met wisselende uitslagen. Zo werd er vier maanden nog
nipt van de hoofdstedelingen verloren. Inmiddels heeft er ten opzichte van het vorige seizoen een flink
aantal wisselingen plaatsgevonden.
VZOD bouwt aan een nieuw team en
hiermee aan de toekomst terwijl ON
het moet doen met een ploeg waarin de gemiddelde leeftijd aanzienlijk
hoger ligt dan de Kudelstaarters.
VZOD zal toch echter moeten zorgen van de onderste plaats af te komen om niet af te zakken naar het
onaantrekkelijke werkkorfbal van
de vierde klasse. Zover is het gelukkig nog niet en de ploeg van trainer/
coach Frits Visser betrad vanmiddag
vol goede moed de arena. De eerste
vijf minuten waren de beide teams
behoorlijk trefzeker en scoorden om
en om: 3-2. Voor VZOD scoorde Anika van Os tweemaal. Nadat ON 4-2
had gemaakt was het Anne Verheul
die voor de Kudelstaartse korfballers een omdraaibal benutte: 4-3.
Helaas kreeg deze aansluitingstreffer geen vervolg en de agressieve Amsterdammers scoorden vier
treffers op rij. Gezien het spelbeeld
waarin het jonge VZOD in deze fase duidelijk de mindere was van de
tegenstander leek het een moeilijke
opdracht om dit gat nog te dichten.
Toch was het weer van Os die met
haar derde treffer 8-4 op het scorebord bracht. Inmiddels had Wouter Vermeulen met een enkelblessure het strijdtoneel verlaten en werd
vervangen door Barry van Limpt. De
kleedkamer werd in de rust opgezocht met een 10-4 tussenstand en
dus voor coach Visser een mogelijkheid om het team verder te instrueren. Helaas was het ON die na rust
het eerst de korf vond waarna van
Limpt met een mooi afstandsschot
de Kudelstaarters op 11-5 zette. Nadat de Amsterdammers weer gescoord hadden was het Josine Verburg die van afstand 12-6 maakte. So

far so good en net als in de tien minuten van de eerste helft bleef VZOD
keurig in het spoor van ON. Maar
ook nu moesten de Kudelstaarters
weer vier goals op rij incasseren en
keek het acht minuten voor het eind
tegen een 16-6 achterstand aan. Inmiddels had coach Visser een dubbele dameswissel toegepast in één
vak en werden Dineke Westerhof en
Lianda van der Schilden ingebracht
voor Verburg en Jessica Zijerveld. De
tijd was echter nog te kort om het leven van de tegenstander zuur te maken. Beide teams scoorden nog eenmaal vanaf de strafworpstip (eindstand 17-7) en zo kon VZOD met lege handen huiswaarts keren. Het
jonge VZOD was deze middag duidelijk te licht voor het geroutineerde ON en dat is beslist geen afgang.
Trainer/coach Frits Visser na afloop:
“De tegenstander schoot bij vlagen
zeer scherp uit afstandschoten en
vrije ballen. Maar we hebben nu de
zwaarste tegenstanders gehad en
zullen aanstaande zaterdag thuis om
15.30 uur aan de Wim Kandreef tegen Madjoe laten zien waar we echt
staan.” Alle uitslagen: Oranje Nassau
1-VZOD 1 17-7, Fluks 3-VZOD 2 126, VZOD A1-Huizen A1 7-11, VZOD
B1-Atlantis B2 16-3, VZOD C1-Rapid C1 3-7, VZOD D1-Helios D1 250, VZOD D2-Badhoevedorp D2 3-4,
Fiks E2-VZOD E1 2-4, Luno E1-VZOD
E2 11-0, KIOS F2-VZOD F1 0-1.

Trainer en coach Frits Visser.

Foto: Boven van links naar rechts: Imca Pape, Yosra Abdelrazek, Nikkie v/d
Luit, Ramona Ezink en onder van links naar rechts: Rachel Vianen, Ebony v/d
Bijtel, Eefke v/d Luit, Laetischa v/d Bijtel en Amber Glebbeek.

Medailles en NK-plaatsingspunten
voor twirlsters van SV Omnia
Aalsmeer - In sporthal De Rijnstreekhal in Alphen aan den Rijn
hebben negen twirlsters van
SV Omnia 2000 op zaterdag 25 september deelgenomen aan een Majorette-Twirlwedstrijd.
Rachel Vianen debuteerde op het
onderdeel 1-baton in de categorie
Peewee beginner. Zij behaalde een
mooie tweede plaats. Bij hetzelfde
onderdeel deden mee: Yosra Abdelrazek (junior beginner), Eefke van
der Luit (preteen beginner) en Imca
Pape (junior intermediate). Helaas
behaalde deze vier twirlsters geen
podiumplaats. Bij het onderdeel duo
twirling behaalden Eefke van der
Luit en Amber Glebbeek een eerste plaats. Bij het onderdeel Super
X strut kwam Nikkie van der Luit uit
in de categorie junior beginner en
eindigde op een tweede plaats en
Imca Pape kwam uit in de categorie junior intermediate en behaalde
een eerste plaats. Bij de Basicstrut
peewee behaalde Laetischa van
den Bijtel een vierde plaats en een
tweede plaats was voor Rachel Vianen. In de categorie juvenile eindige
Ebony van den Bijtel op en prachtige mooie eerste plaats. Bij het onderdeel Solo Rhythmic dance twirl

kwamen de volgende twirlsters van
SV Omnia 2000 op de vloer: Peewee beginner: Laetischa van den
Bijtel, eindigde op een derde plaats
en Rachel Vianen op een tweede
plaats. Juvenile beginner: Ebony van
den Bijtel kwam net punten tekort
voor een podiumplaats. Preteen beginner: Eefke van der Luit, Amber
Glebbeek en Ramona Ezink behaalden voldoende punten wat goed
was voor een tweede plaats. Junior beginner: Yosra Abdelrazek liet
een prachtig oefening zien wat een
eerste plaats opleverde. Junior intermediate Imca Pape behaalde een
tweede plaats. Al met al kunnen de
trainsters Valerie Leliveld en Maaike de Langen weer terug kijken op
een succesvolle wedstrijddag met
nieuwe plaatsingspunten voor het
NK. Zaterdag 2 oktober staat er een
wedstrijddag op de agenda waarbij
alle twirlsters, 28 in totaal, aan één
of meerdere onderdelen mee zullen doen. Lijkt het je ook leuk om
te komen twirlen? Voor meer informatie over twirlen kan contact opgenomen worden met de Productgroep Coördinatoren Sandra Kok
of Linda Nederstigt per e-mail:
twirlen@svomnia.nl.

Volleybal

Heren 1 van Oradi start
seizoen met overwinning
Aalsmeer - Afgelopen week speelden de heren van Oradi/Omnia hun
eerste wedstrijd van het seizoen.
Met als hoofdaanvallers Rolf Akse en Berend Schilstra, middenaanvallers Martijn Jongkind, Jeroen Verhoeven en Abel van Dam, diagonaal Jesse Maarsen en spelverdeler Alexander van Putten. In Ouderkerk a/d Amstel werd gespeeld tegen de heren van VVO. Het begin van
de wedstrijd verliep voor Oradi/Omnia erg rommelig. Er werden onnodige fouten gemaakt en de spelverdeler werd moeilijk gevonden. Tijdens
de time-out werden nuttige tips gegeven door coach Matty Meuleman.
Vervolgens ging het spel beter lopen en pakte Oradi/Omnia de eerste
set met 25-18. In de tweede set zette
Oradi/Omnia het goede spel voort en
werd ook met 25-18 gewonnen. In de
derde set waren de heren even helemaal de weg kwijt. Binnen een mum
van tijd stonden ze met 18-9 achter.
De heren zetten er de schouders on-

der en begonnen aan een inhaalslag.
Helaas kwam dit net te laat en werd
de set met 25-20 verloren. In de vierde set kwam Oradi/Omnia prima uit
de startblokken. Al snel stond het 167 voor de heren uit Aalsmeer. Maar
door een rommelige fase kwam VVO
nog angstvallig dichtbij. Na een timeout met oppeppende woorden ging
Oradi/Omnia in een rechte lijn op
naar de overwinning. De set, en daar
mee ook de wedstrijd, werd binnengehaald met 25-19. Na de 3-1 overwinning heerste er tevredenheid bij
het team en de coach. Op woensdag
5 oktober speelt Oradi/Omnia zijn
tweede wedstrijd van het seizoen in
Hillegom tegen Van Nispen en gaat
dan wederom voor een overwinning.
Mocht je na het lezen van dit stukje enthousiast geworden zijn en dit
team misschien zou willen komen
versterken, dan ben je van harte welkom om een keer mee te trainen. Kijk
op de website: www.svomnia.nl voor
het lesrooster volleybal.

Zaterdag dubbelprogramma

Tophandbal in de Bloemhof
Aalsmeer - Handballiefhebbers
kunnen aanstaande zaterdag 1 oktober hun hart ophalen, want in sporthal de Bloemhof aan de Hornweg
zijn twee topwedstrijden te zien. Om
18.45 uur spelen de dames van FIQAS Aalsmeer tegen Eurotech/Bevo.
Beide ploegen zijn na drie wedstrijden nog ongeslagen in de Eerste Divisie, dus het belooft een spannende
strijd te worden. Om 20.30 uur staan
de mannen van FIQAS Aalsmeer tegenover Kremer/Hurry Up, dé verrassing van het vorige seizoen. De Drenten wonnen de NHV beker én wipten op de laatste speeldag nota bene
FIQAS Aalsmeer uit de finale om de
landstitel. Momenteel staat Hurry Up
vierde in de eredivisie die wordt aangevoerd door: FIQAS Aalsmeer. Ook
deze partij wordt dus ongetwijfeld
een kraker. Kom ook aanmoedigen!
Bekerloting handbal
Het NHV bekertoernooi gaat binnenkort weer van start en onlangs
is geloot voor de voorronde. Het eerste herenteam van FIQAS Aalsmeer
stroomt in januari pas in, in de acht-

ste finales. Voor vier andere teams:
heren 2 en 3 en dames 1 en 2, geldt
dat niet. Dames 2 werd voor de voorronde vrij geloot, dames 1 neemt
het op dinsdag 4 oktober op tegen D.T.S.’48 uit Hoogkarspel (aanvang wedstrijd in sporthal de Sluis
om 20.30 uur). Ook de mannen van
FIQAS Aalsmeer 2 zijn vrij geloot
voor de voorronde, FIQAS Aalsmeer
3 speelt op dinsdag 11 oktober om
20.30 uur een voorronde bekerwedstrijd uit bij DWS in Schiedam. Begin november wordt de eerste ronde verspeeld.
TV aandacht
Omdat het eerste herenteam van FIQAS Aalsmeer bovenaan staat in de
eredivisie en voor aanstaande a.s.
zaterdag 1 oktober de topper tegen
de nummer vier, Kremer/Hurry Up op
het progamma staat, komt de NOS
opnames maken van deze wedstrijd.
De reportage zal hoogstwaarschijnlijk worden uitgezonden in het Studio Sport-programma van zondagmiddag. De wedstrijd in de Bloemhof
begint om 20.30 uur!

Handbal Eerste Divisie

Klinkende overwinning
voor dames FIQAS
Aalsmeer - Na drie wedstrijden zijn
de dames van FIQAS Aalsmeer nog
steeds ongeslagen en staan, samen
met Bevo, Foreholte en DOS, aan
kop in de Eerste Divisie. Het aantal
tot nu toe gescoorde doelpunten is
bovendien indrukwekkend: 112 (dat
is zo’n 37 per wedstrijd)!
Toch ging de ploeg afgelopen zaterdag niet geheel onbevreesd naar
Etten-Leur voor een ontmoeting
met Internos. Vorig seizoen had FIQAS Aalsmeer immers niet van deze ploeg kunnen winnen: uit werd
verloren met 27-33, thuis werd het
22-22. Trainer/coach Zoran Jovanovic: “Het is een ploeg met goede opbouwers en snelle hoeken,
zo vertelden de meiden en we hebben het nooit makkelijk tegen hen.
Ik heb hen op het hart gedrukt ‘gewoon’ het eigen spelletje te spelen
in een hoog tempo.” Dat lukte, na
een beetje stroef begin (2-2), kwam
de Aalsmeerse ploeg pas goed los
en liep in no time uit naar een 102 voorsprong, vooral via fraai uitgespeelde break outs. Bij rust was de

voorsprong al tien: 22-12. Jovanovic gaf zijn team opdracht ook in de
tweede helft zo goed door te gaan
en gaf bovendien alle speelsters de
nodige speeltijd. Het maakte echter
niet uit wie er in het veld stonden,
Internos werd volledig overlopen en
moest uiteindelijk genoegen nemen
met een 42-25 overwinning voor FIQAS Aalsmeer. De cijfers hadden
echter nóg hoger uit kunnen vallen, omdat ook nog eens een stuk
of tien open kansen werden gemist
door de Aalsmeerse dames, die bijvoorbeeld ook probeerden vliegertjes te spelen. Toch was Jovanovic
na afloop tevreden. “De doelpunten
vlogen er van alle kanten in en iedereen heeft goed gespeeld. Dat wil
ik ook zien. Elke wedstrijd weer wil
ik dat de ploeg er vol tegenaan gaat
en strijdt om te winnen.” Komende
zaterdag wacht een eerste serieuze
krachtmeting, wanneer het ook nog
ongeslagen Bevo naar de Bloemhof
komt. Aanvang wedstrijd: 18.45 uur.
Foto: Don Ran

Zaalvoetbal in Bloemhof

Programma ZABO ronde twee
Aalsmeer - Zaterdag 1 oktober
aanstaande wordt de zaalvoetbal
competitie van de ZABO Aalsmeer
voortgezet met de tweede speelronde van het nieuwe seizoen
2011/2012. Er wordt gespeeld in hal
2 van sporthal de Bloemhof aan de
Hornweg. Publiek is van harte welkom en de toegang tot de tribunes
van de sportzaal is gratis. Het programma ziet er ditmaal als volgt uit:

om 18.35 uur begint Bruin Cafe Bonaire aan hun wedstrijd. Vervolgens
speelt om 19.20 uur LEMO/Piller tegen Schijf Grondboringen. Om 20.05
uur is de aftrap van Accon-AVM tegen Amsec Beveiliging.
Om 20.50 uur is de aanvang van
Sportcafé de Midi’s tegen HV-BV en
om 21.35 uur tenslotte neemt LEMO-Gaat-Los het op tegen Choekie’s Hairsalon.

Aalsmeer - Op zaterdag 24 september is voor de eerste keer in dit nieuwe zwemseizoen een afzwemfeest
gehouden in zwembad De Waterlelie.
Er werd die middag afgezwommen
voor de zwemdiploma’s A en B. Er deden 29 kinderen voor diploma A en 32
kinderen voor diploma B mee. De kinderen hadden veel visite meegenomen, maar er was voor iedereen wel
een zitplaats om het zwemmen goed
te kunnen bekijken. Onder toeziend
oog van meester Marcel, Juf Nathalie
en juf Marjorie van De Waterlelie en
Kees Westra van de NPZ/NRZ werden de beide afzwemprogramma’s
gezwommen. Tijdens het afzwemmen
voor diploma B waren Sandie Been en
Vincent Moolhuijzen namens zwemsportclub Oceanus aanwezig om te
kijken naar de zwemtalenten. Er werd
met kleding gezwommen, door het
gaten zeil gedoken, borst- en rugcrawl gedaan en tot slot natuurlijk
een minuut gewatertrappeld. Het afzwemmen is prima verlopen, alle kinderen deden enorm hun best en gingen dan ook met hun welverdiende
diploma naar huis. Het volgende afzwemmen is op zaterdag 5 november
voor de diploma’s A, B en C.

Het A-diploma Is uitgereikt aan:
Albert-Jan
Wijnkoop
Arvid
Brugman
Bing van
Son
Danny
Schardijn
Dinand
Voogt
Duco
Roemer
Iris
Jongkind
Ivan Melvin Loïc
Nteziyalemye
Jari
Olij
Jesse
Catsman
Julia
Boomsma
Kai van
Rekum
Katherine
Throup
Luuk Jurre
Valkering
Max
Keessen

Melle
Nils
Noah Max
Patrick
Quinty
Robin
Ryan van ‘t
Sem van
Yoek
Jezz
Tyler
Finn van
Pam
Sara

Stokhof
Heemskerk
Mohamed
Vermeul
Schriemer
Bader
Hof
Tol
Vork
Collins
Mulder
Herk
Heuer
Heuer

Het B-diploma is uitgereikt aan:
Alexander
Mantel
Amé van der
Does
Anaella
Gaulthier
Ananiah
Jonkers
Benji van
Leeuwen
Daniëlle
Klaassen
Dany de
Moor
Eva
Kapteijns
Floortje de
Jonge
Jara
Onderwater
Joeri van
Dijk
Jordan
Platerink
Kyrill
Patiouk
Maud
Markman
Mees
Veenendaal
Nova
Sollman
Payton de
Ridder
Puck Christina van
Beek
Reza van
Rhee
Roel van
Rooij
Sanne
Klaassen
Seppe Teun
Bloos
Tamar
Fuite
Tess van der
Stok
Thijmen
Droogh
Virginia G.R.
Eekhoff
Kelsey
Jurka
Michelle
Anrochte
Celine
Jantosch
Aron
Wesselius
Esmee v.d.
Heide
Ralph
Tates

Inzet jongens A1 beloond
Aalsmeer - Op zondag 25 september mochten de jongens A van FIQAS
Aalsmeer weer op weg voor een wedstrijd, dit keer naar Volendam. In de
stralende zon op kunstgras werd er
eerst bijna een half uur gewacht op
een scheidsrechter. Nadat de invallende scheidsrechter was gearriveerd,
konden de mannen aan de slag. Ze
hadden het lastig op het kunstgras en
met de zon in het gezicht waardoor er
veel werd gemist. Het spel was traag,
maar zo af en toe werden toch mooie
doelpunten gescoord zoals de prachtige omhaal van Tim. Hayck had last
van de zon en de gladde bal want tot
drie keer toe schoot hij zonder succes op doel! De jongens gingen de
rust in met een gelijke stand: 13-13.
Na het praatje en het sinasappeltje
gingen de mannen nu met zon in de
rug met volle moed er tegenaan. In
overtal wisten ze helaas niet te scoren maar dankzij een goed keepende Quincy bleef de stand gelijk. Nadat ook Volendam vaak het doel miste, kwam FIQAS Aalsmeer met vijf
punten voor en zette Nigel mooie
aanvallen op. Olav verving Floris prima en scoorde door inzet twee keer

achter elkaar! Uiteindelijk werd de inzet beloond met een overwinning: het
was 29-20 het bij het eindsignaal en
bijna iedereen heeft deze partij gescoord. De meiden A2 speelden dit
weekend thuis tegen Zaanstreek en
wisten nipt met 14-13 te winnen. Voor
de meiden van A1 stond een uitwedstrijd tegen KDO op het programma.
Met een eindstand van 12-35 was iedereen dik tevreden. Volgende week
zondag speelt de A2 om 14.00 uur
thuis tegen Vido. De A1 speelt zondag 2 oktober om 15.25 uur een competitie-wedstrijd thuis tegen SDS’99.
De jongens B1 vertrokken zondag
naar Volendam voor een ontmoeting
met de plaatselijke B1. Het Aalsmeerse team ging los en zette een eindstand van 34-11 neer. Overige uitslagen: Fiqas B-meiden tegen Havas uit
Almere: 26-11 winst, jongens C3 tegen het Amsterdamse DSG verlies
4-8, jongens D tegen Lelystad winst
met 16-4. Aanstaande zaterdag spelen de jongens alweer de laatste wedstrijd van de veldcompetitie om 11.00
uur thuis bij De Bloemhof tegen Vido.
Wie dit team eens aan het werk wil
zien, is uiteraard welkom.

Foto Don Ran.

Biljartseizoen weer begonnen

Arnold Heuzen kampioen
Aalsmeer - Traditiegetrouw werd
bij biljartvereniging Aalsmeer vanaf 3 september het clubkampioenschap gespeeld wat later het Gerlof
Beumer toernooi is gaan heten. Gespeeld werd volgens het knock-out
systeem, dus al na de eerste partij is
men winnaar en gaat door naar de
volgende ronde en ligt de verliezer
eruit! Op 3 september werd begonnen met 32 spelers waarvan er dus 16
overbleven. Het is zeker een keihard
systeem, want op deze eerste dag
moesten de allerbesten het soms afleggen tegen de wat mindere spelers,
maar ja: de ballen zijn rond! Op 10
september waren er dus nog 8 spelers over en toen deze strijd gestreden was, mochten 4 spelers zich gaan
verheugen op de halve finale van 17
september. Op deze dag werd ook direct de finale gespeeld, dus de spanning zat er goed in. De halve finale
ging tussen de heren Arnold Heuzen,
Jan Terreehorst, Wijnand Knol en Wil
Piet. Er werd gestreden op’t scherpst
van de snede met als uitslag: Wil Piet
op de derde en Wijnand Knol op de

vierde plaats. Daarna volgde de finale
tussen Arnold en Jan en de spanning
steeg met de minuut. De winnaar
werd Arnold Heuzen die zich nu een
jaar lang de clubkampioen van BV
Aalsmeer mag noemen. Zijn naam
zal worden vermeld op de wisselbeker die altijd staat te pronken in het
biljartlokaal aan de Roerdomplaan.
Altijd al willen biljarten? U bent van
harte welkom bij de BV Aalsmeer!

