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ACK&JONES
‘Ik ben ondernemend, heb ONLY
lef en hou van mensen”
SWEATER
TUNIEK
Tel: 0297-341900
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Theo van Eijk burgemeester voor zes tot acht maanden

19.

95

29,95

Aalsmeer - “Ik ben er voor dertigduizend Aalsmeerders, 24 uur
per dag, zeven dagen in de week,
zes tot acht maanden lang.” Dat zei
waarnemend burgemeester Theo
van Eijk afgelopen maandag tijdens
de persbijeenkomst waarop hij zichzelf als opvolger van Pieter Litjens
presenteerde. Van Eijk (58) is een
geboren en getogen Rotterdammer.
Hij zocht zijn heil in het bedrijfsleven en hielp het familiebedrijf, dat
actief is in verf- en schoonmaakproducten, mee opbouwen. Maar
hij kapte er na 25 jaar resoluut mee
en stapte in 1998 vol overtuiging in
het openbaar bestuur. Hij schopte

het tot burgemeester van Hoek van
Holland (2002-2007) en Medemblik
(2007-2011). Vervolgens werd hij
waarnemend burgemeester, eerst
in Medemblik (eerste helft 2011) en
daarna in Hollands Kroon (dit jaar,
tot 1 september). “Ik heb mijn hart
verpand aan het openbaar bestuur”,
bekent Van Eijk. Hij is getrouwd,
heeft drie kinderen en woont in Nibbixwoud. Hij beschouwt zichzelf niet
als een traditionele burgemeester.
“Ik ben een ondernemende burgemeester en in die zin een duplicaat
van Pieter Litjens”, zegt hij. “Ik durf
nieuwe dingen aan te pakken en
ben bereid uit de comfortabele zo-
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Antenna
zorgt voor
de perfecte
match!
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Nieuw-Vennep
Alphen a/d Rijn
Amsterdam
Woerden

www.antennagroep.nl
uitzenden • werving & selectie
hr advies & coaching • payrolling

SERVICELIJN
OPENINGSTIJDEN
GEMEENTE
Maandag van 12.30 - 18.00 uur. AALSMEER:
0297-387575
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag
van 10 - 21.00 uur.
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.
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Schennispleger in autootje
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• Het kenmerk voor VAKWERK
• Leenauto beschikbaar
• iso 9001

BOYS/GIRLS

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

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

EUrO
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Aalsmeer - Op donderdag 20 september rond elf uur in de ochtend
is in de omgeving van de Edisonstraat in Kudelstaart een inwoonster aangesproken door een schennispleger. De man sprak de vrouw
aan terwijl hij in zijn auto onzedelijke handelingen verrichtte. Later
is ‘kennis gemaakt’ met de schennispleger in de Hornmeer. De man
reed in een kleine, zwarte auto. Het
betreft een blanke man in de leeftijd
van 20 tot 22 jaar met kort, donker-

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

sterdamsestraatweg in Uithoorn en
Amstelveen opengesteld voor het
verkeer. De op- en afritten bij het viaduct aan de Zijdelweg in Amstelveen zijn nog niet klaar en kunnen
dus nog niet gebruikt worden. Automobilisten kunnen bij de Legmeerdijk de nieuwe N201 oprijden en er
bij de Amsterdamseweg weer af en
omgekeerd natuurlijk ook. De gedeeltelijke openstelling van de nieuwe N201 is vooral bedoeld voor lokaal verkeer en moet zorgen voor
het ontlasten van de huidige provinciale weg door Uithoorn. Vanaf ongeveer 12.00 uur kunnen de eerste
auto’s de route gaan verkennen. Er
komt overigens geen officieel openingsmoment. Als een en ander volgens planning verloopt is de gehele
nieuwe N201 eind 2013 gereed. Tot
die tijd worden gedeelten, waar mogelijk, in gebruik gesteld. De openstellingen gebeuren in nauw overleg met betrokken gemeenten.

Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

Aalsmeer - Tussen woensdag 19
en maandag 24 september is ingebroken in een woning in de Mendelstraat. Door de achterdeur te forceren hebben de dieven zich toegang verschaft. Het hele huis is
doorzocht. Vooralsnog is niet bekend of er goederen zijn ontvreemd.

SPAARKAARTEN
INLEVEREN VAN DE

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792

*OUTLET*UITVERKOOP*

Groothandel
aura PeePerkorn
InterIors
VRIjdag 28 & zaTERdag 29 sEPTEmbER
sTaRT OUTLET sTORE
(openingstijden 10.00-16.00 uur)

Cash and Carry aura Peeperkorn Interiors
Deze twee dagen op uitzondering geopend voor consumenten.
50% korting + BTW

WWW.7STREET.NL

Aalsmeer - De nieuwe N201 ligt er
in Aalsmeer klaar voor gebruik bij.
Er zijn zelfs al lantaarnpalen langs
het traject geplaatst en de bebording is gereed. Echter openstelling
zat er voorlopig nog niet in. Met name aan het deel in gemeente Haarlemmermeer wordt nog hard gewerkt. Ook hier is men overigens
weer een stapje verder. De Waterwolftunnel lekt niet meer en de flyover bij de Fokkerweg komt steeds
meer in zicht. Goed nieuws is er nu
voor automobilisten die dagelijks
in de file staan op de oude burgemeester Kasteleinweg richting Uithoorn. Deze maand is namelijk het
viaduct in de nieuwe N201 over de
Zijdelweg afgebouwd. En nu kan
het eerste gedeelte van de omlegging Aalsmeer naar Uithoorn in gebruik genomen worden. Aanstaande maandag 1 oktober wordt het
nieuwe tracé tussen de Legmeerdijk
in Aalsmeer en de verlengde Am-

2 DRO OMV ILL A’S
MET B O OTHU I S

HEREN

EDC PALL MALL ONLY
& JONES CARS GARCIA VERO MODA
Foto: Ronald van Doorn

Nieuwe N201 deels open!

49,95 CRAZY DAYS PRIJS

Door Han Carpay
(www.nieuwsover.nl/aalsmeer)

Een op de Zwarteweg en een al oud
exemplaar op de Hornweg, nabij de
Machineweg. De brandweer had
een behoorlijke klus om de boom
van het gestremde wegdek te verwijderen. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen.

Van Aalsmeer naar Uithoorn

IDYLLISCH WONEN

39,95

EN NOG HEEL
VEEL ANDERE
1 t/m 16
Bomen om door herfststorm
AANBIEDINGEN!
ADVERTEREN?
RLS jaar
Aalsmeer - Met hevige windstoten
heeft de herfst afgelopen maandag
24 september zijn intrede gegaan.
De storm blies massaal bladeren
van bomen en deed menig fietser de
adem ontnemen. Flink doortrappen
en vooral ook uitkijken voor vallende takken. Rond drie uur in de middag zijn twee bomen omgewaaid.

15.-

VOOR RESERVERINGEN
0297-324606
INFO@ZOTTEWILG.NL

www.aurapeeperkorn.nl
Hornweg 77N aalsmeer T. 0297-322250
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ne te komen om iets te veranderen.”
Hij noemt zich een druk, wat ongeduldig baasje met uitgesproken meningen. “Van buiten ben ik VVDer, ik adem als socialist en ik ben
CDA’er,” vertelt hij. “Maar,” haast
hij zich te zeggen, “Aalsmeer krijgt
géén CDA-burgemeester.” Natuurlijk, hij staat boven de partijen. Het
is de christendemocratische visie op
de maatschappij die hem als mens
het meest aanspreekt. “Ik ben CDAer, laat dat helder zijn.” De tijdelijke functie in Aalsmeer sprak hem,
toen hij werd gepolst, om twee redenen aan. “Wat me vooral trok was
het continueren van de status van
Greenport Aalsmeer. Ik heb wat met
de land- en tuinbouw. Het is een uitdaging hier het werk van Pieter Litjens voort te zetten.” De tweede reden is de ambtelijke samenwerking
van Aalsmeer en Amstelveen. “Het
gaat er bij de samenwerking vooral om wat die betekent voor de inwoners van Aalsmeer en hoe je die
zo goed mogelijk kunt laten verlopen. Met zo min mogelijk problemen
en zoveel mogelijk rendement.” Er is
geen mooier vak denkbaar dan burgemeester. “Ik zou het gratis willen
doen”, laat hij zich ontvallen. “Het
mooiste eraan is de omgang met
mensen. Ik hou van mensen.” Iedereen mag bij hem aankloppen, graag
zelfs.
Hij wil transparant besturen en open
en dienstbaar zijn. Voor Van Eijk is
de overheid er “om de samenleving
te faciliteren en te doen wat die samenleving vraagt.” Zelf is hij ‘van de
ja-cultuur’. Altijd meteen nee zeggen of onoverkomelijke hobbels
zien, is niets voor hem. “Kan niet bestaat niet. Ik wil altijd kijken of het
lukt.” In de gemeenteraad, die hij
voortaan voorzit, treft Theo van Eijk
vier fracties aan. Hij heeft het anders meegemaakt. Met enkele grote fracties en een reeks kleintjes is
het lastig om constructief te werken, vindt hij. “Weinig fracties, en
dan ook nog drie in het college, is
mooi en het maakt het overzichtelijk. Ik denk dat het betekent dat er
veel samenwerking is. Dan sta je altijd sterker dan alleen.”

TROY 5.0447
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blond haar dat naar voren was gekapt. De politie heeft de omgeving
afgezocht, maar het autootje met de
man is niet aangetroffen.

Gebroken been
na aanrijding
Aalsmeer - Op donderdag 20 september rond half zes in de middag
heeft een aanrijding plaatsgevonden met letsel op de Kerkweg. Een
5-jarig meisje zag al spelend een
aankomende auto over het hoofd.
De bestuurder, een 43-jarige man
uit Aalsmeer, reed de toegestane
snelheid van 30 kilometer per uur.
Het meisje dat plots van achter een
auto de weg op rende, kon hij niet
meer ontwijken. De vijfjarige is per
ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Ze heeft haar scheenbeen
gebroken.

EXTRA MAANDPRIJZEN
BESCHIKBAAR
GESTELD DOOR:
Annemieke’s Kramerie

September:

Geurlamp Lampe Berger (t.w.v. 57,90)
incl. fles geurolie naar keuze

50 GRATIS AUTOBANDEN
WWW.PROFILE.NL/50BANDEN
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Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
125e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke 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

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

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was
geriater B Blaauw van GGZ Ingeest
te gast in gebouw Irene om uitleg te
geven over Dementie. Aan de hand
van ‘de meest gestelde vragen over
dementie’ vanuit een folder van Alzheimer Nederland kwam er veel aan
bod. Ook de bijna zestig belangstellenden kregen de kans hun vragen
te stellen. Met opvallend veel rust
in zijn stem legt Blaauw zo eenvoudig mogelijk uit hoe het met dementie zit. Hij gebruikt metaforen zodat mensen meer begrijpen van dit
complexe ziektebeeld.

hebben om dementie op latere leeftijd te voorkomen, niet roken, weinig drinken en de bloeddruk gezond
houden zijn belangrijke adviezen uit
de mond van de geriater. Op 30 november organiseren de ontmoetingsgroep en het mantelzorg steunpunt opnieuw een bijeenkomst. Deze keer komen juridische aspecten
aan bod. Notaris Akkermans zal onder andere uitleggen hoe het zit met
wils(on)bekwaamheid,het regelen
van een wilsbeschikking en hoe het
met geldzaken verder moet als er
sprake is van dementie.

Dementie is net als buikpijn een
symptoom. Buikpijn kan allerlei oorzaken hebben, zo ook dementie.
Een oorzaak kan bijvoorbeeld zijn
de ziekte van Alzheimer waarbij eiwitten iets kapot maken, maar ook
een herseninfarct kan de oorzaak
zijn omdat bepaalde bloedvaten de
doorstroming belemmeren. Vragen
uit het publiek varieerden sterk van
elkaar maar Blaauw had overal een
antwoord op. Erfelijkheid en de zin
van onderzoek naar een mogelijke erfelijke factor werd besproken
maar ook de mogelijkheden die we

Kinderen en dementie
Op dinsdag 2 oktober is er weer een
gespreksgroep voor kinderen van
mensen met dementie in gebouw
Irene. Deze bijeenkomst is vrij toegankelijk. Aan de hand van het thema verstand verses gevoel zal met
elkaar gesproken worden. De avond
wordt begeleid door Ellen Millenaar,
coördinator van de ontmoetingsgroep, en Hanneke ten Brink, consulent van het mantelzorg steunpunt, en is van 19.30 tot 21.00 uur.
Vooraf aanmelden via de ontmoetingsgroep: 06 22468574.

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

Het grote koor, met leden vanuit de
drie parochies, onder leiding van
dirigent Paul Krijnen, werd begeleid door organist Nico van Geijlswijk. Na de eucharistieviering was
er koffie met gebak. Na een korte pauze volgde de dienst van de
handoplegging. Hierbij bracht het
koor het lied ‘Kom Schepper Geest’
ten gehore. Tijdens de handoplegging werd voorganger pastor Loek
Seeboldt bijgestaan door pastor H.
Post, broeder W. Ernst, pastor Kuiper
en dominee Caro van Houten. Veel
gasten ervaren de handoplegging
als een mooi moment van deze dag.
Ze putten er kracht en hoop uit. Na
deze dienst werd een drankje geserveerd en werd het een gezellige
en rumoerige drukte in de kerk. De
gasten zochten soms oude bekenden op om met elkaar wat bij te praten. Pastores sloten zich op dat moment ook bij de gasten aan. In tus-

Is uw huisdier
zoek?
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.
- Schweitzerstraat: Kat met klein scheurtje in puntje van rechteroor en
vier witte sokjes. Heeft blauw bandje om. Roepnaam Indy.
- Midvoordreef: Rode Cyperse kater van 1 jaar oud. Hij heeft 2 bandjes
om, 1 vlooienband en 1 bandje met belletje. Hij heet Sjakie.
- Montiverdilaantje: Cypers katje van 5 maanden met witte achterpootjes. Draagt een geel bandje.
- Schiphol: Witte poes. Wit met grijze vlekken, heeft chip.
- Omgeving Hadleystraat: Zwarte poes met paar witte haartjes op bef.
Gevonden:
- Zwarteweg ter hoogte van 129: Jonge zwarte poes. Felixkatje. Heeft
op linkervoorpoot een zwarte vlek en op rechterneus gat zwarte stip.

KERKDIENSTEN
Zondag
30 september

TANdARTs

Bijzondere zieken- en
ouderendag in Karmelkerk
Aalsmeer - Donderdag 20 september was een bijzondere dag in de
Karmelkerk. Op die dag werd namelijk voor de vijfenvijftigste keer de
zieken- en ouderendag gehouden.
Thema van de dag was ‘Uw hand in
mijn hand’. Op de woensdagavond
ervoor werden door een heel team
van sterke mannen de banken de
kerk uit gesjouwd en werden daarvoor in de plaats tafels en stoelen neergezet. De kerk was mooi
versierd met witte en gele bloemstukken. Dit jaar waren er 87 gasten aanwezig afkomstig uit de parochies Aalsmeer, Kudelstaart en Bovenkerk. Vanaf half tien werden de
eerste gasten verwelkomd. Auto’s
en busjes reden af en aan op het
kerkplein, om de ouderen en zieken
naar de kerk te brengen. De koffie
stond al klaar. De eucharistieviering
begon om tien uur en werd voorgegaan door pastor Loek Seeboldt.

Grote belangstelling voor
dementiebijeenkomst in Irene

Diabetes Fonds zoekt
collectanten in hele gemeente
Aalsmeer - Het Diabetes Fonds
zoekt vrijwilligers die in de week van
28 oktober tot en met 3 november
twee uurtjes willen collecteren in
Aalsmeer en Kudelstaart. Diabetes
(ook wel suikerziekte genoemd) is
een ernstige ziekte die diep ingrijpt
in het leven van mensen.
Daarnaast heeft het een dominoeffect. Diabetes kan leiden tot een
hartaanval, dementie, blindheid en
nierfalen. Er zijn nu al 1 miljoen
mensen met diabetes in Nederland.
En elke dag komen er 200 patiënten bij. Het Diabetes Fonds betaalt
wetenschappelijk onderzoek om diabetes beter te behandelen, te voorkomen en te genezen. Hiervoor is
het fonds afhankelijk van donaties

en de collecte. Om de opmars van
diabetes tegen te gaan, zijn er meer
inkomsten nodig. Daarom is het Diabetes Fonds hard op zoek naar
nieuwe collectanten. Want helaas
hebben diverse trouwe collectanten
zich voor dit jaar af moeten melden,
onder andere door gezondheidsproblemen of familieomstandigheden. In 2011 bleven ook al diverse
collectebussen ‘onbemenst’. Vrijwilligers kunnen zelf bepalen op welke
avond ze willen collecteren, als het
natuurlijk wel bínnen de campagneweek tussen maandag 29 oktober tot en met zaterdag 3 november
is. Bel of mail voor meer informatie
en opgave met collecteleidster Nancy van Oorde via 06-53442022 of via
nanskees@caiway.nl.

Kledingbeurs in Dorpshuis
Kudelstaart - Zaterdag 6 oktober wordt weer gezamenlijke dames en kinderkledingbeurs gehouden in het Dorpshuis. Het betreft
najaars- en winterkleding voor àlle kindermaten, dus van maat 56 tot
en met maat 176, babyuitzet en gebruiksartikelen en speelgoed en dameskleding in de maten 36 tot en
met 44. Uiteraard dient de kleding
heel en schoon te zijn. De inbreng
is maximaal 20 stuks kinderkleding
en maximaal 15 stuks dameskleding. Voor speelgoed geldt ook een
maximum van 15 stuks. Om teleurstelling te voorkomen is het noodza-

kelijk, dat de inbrengers een nummer aanvragen bij één van de dames van de organisatie. Voor de inen verkoop geldt een 10% regeling.
Kleding inbrengen kan op 6 oktober
van 8.30 tot 9.00 uur, de verkoop is
vervolgens van 12.00 tot 14.30 uur
en het uitbetalen is gepland van
17.00 tot 17.30 uur.

sentijd wordt in de keuken van het
klooster, door vrijwilligers onder leiding van Nanda Peters, met man en
macht gewerkt, want om 12.45 uur
stond een diner gepland.
Om kwart voor drie had het keukenteam de thee klaar en om half vier
stond de dienst van ‘Het Lof’ op het
programma. Om vier uur sloot Lia

Pieterse de dag af en bedankte alle
vrijwilligers die ervoor gezorgd hebben dat deze dag een waardevolle en gezellige dag werd. De chauffeurs stonden al weer klaar om de
gasten veilig naar huis te brengen.
De vijfenvijftigste zieken- en ouderendag was een bijzonder geslaagde dag.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag diensten
om 10u. met ds. J. Schelhaas uit
Zwolle en 18.30u. met student M.
v/d Veer uit Rotterdam.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag dienst om 10u. met Paul Wesselius. Tevens crèche en peuterdienst.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag
10u. in zorgcentrum Aelsmeer en
zaterdag 17u. in Kloosterhof euch.
viering met L. Seeboldt. Zondag in
Karmelkerk om 10u. euch.viering en
14u. Poolse dienst met Christoff.

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart om
10u. Spreker: Joost Vervark. Tevens
speciale dienst voor kinderen.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Zondag 16u.
dienst met doop Larissa. Vg. pastor
Jacob Spaans. Orgel: M. v/d Bergh.

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met ds. Liesbet Geijlvoet. Extra collecte: Jeugdfonds. Kindernevendienst en opvang allerkleinsten.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 10u. viering.

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. gezinsdienst, ds. T.H.P.
Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag dienst om 10u. met dhr. G.J.
Kroon, Breukelen. Organist: H. van
Noord.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. dienst met kand.
M. Geluk uit Nieuwegein. Organist:
M. Noordam.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels.
Aparte bijeenkomst voor kinderen.
Om 10u. samenkomst met spreker
Bob Brasset.

Voor meer informatie en het aanvragen van een nummer: Truus de
Geus-Geitenbeek 0297-323072 (niet
op maandag en woensdag) of Leni Buisma-Tas 0297-360942, bereikbaar tussen 15.00 en 18.00 uur.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag
10.30u. dienst.
Begra Bijbelstudie
Maandag 1 oktober in Heliomare,
Zwarteweg 98 om 20u. met drs. Steve van Deventer.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel
99.0 en ether 105.9.

Poesie is weg!
Aalsmeer - Sinds 14 september is
de familie Piras één van hun poezen
kwijt. Het dier luistert naar de naam
Poesie. De eigenaren hebben al gebeld met de dierenambulance en het
asiel Haarlemmermeer, maar tot op
heden is niets meer van Poesie vernomen. De vermiste poes woont aan
de Aalsmeerderweg 738 in Rijsenhout. De familie Piras hoopt dat omwonenden ook gaan kijken in schuren en kassen. Mogelijk heeft Poesie
zich laten opsluiten. Voor informatie:
06-22070253 of 0297-750749.

Waar is Balou?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven
door zijn baas, is de Cyperse kat met
witte achterpoten.Balou is de naam
van deze vijf maanden oude kat, die
woont in het Montiverdilaantje in de
Hornmeer. Het dier draagt een fel
geel bandje. Wie Balou heeft gezien,
wordt verzocht contact op te nemen
met de Dierenbescherming Amstel& Veenlanden via 0297-343618.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 3 oktober houdt de SOW gemeente haar
maandelijkse koffie-inloop in gebouw
De Spil aan de Spilstraat, zijstraat Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00
uur, iedereen is welkom en de toegang is gratis. 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. Even bijpraten? Kom
ook en neem gerust iemand mee!

Literair in Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 3 oktober is
er ’s morgens van 9.30 tot 11.30 uur
inloop en ontmoeting onder het genot van koffie en thee bij de OostInn in de Catharina Amalialaan 66.
’s Avonds is er van 19.30 tot 21.30
uur de literaire avond.
Het boek ‘Leenkinderen’ van Marina Endicott wordt dan besproken.
Het boek gaat over de alleenstaande Clara, die na een aanrijding de
kinderen van het getroffen echtpaar
in haar huis opneemt.
Ze zegt haar baan op en probeert
de drie kinderen een goed thuis te
geven. Ze bloeit helemaal op door
de zorg voor deze kinderen, maar
beseft ze wel dat het ’leenkinderen’
zijn? Iedere belangstellende wordt
bij deze hartelijk uitgenodigd!
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Officiële mededelingen
Op vrijdag 5 OktOber 2012 zijn de balies
van de afdeling dienstverlening de
gehele dag geslOten!

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.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.
Wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspraken burgemeester en WethOuders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de 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 16 oktober en 6 november
2012.
gemeente-infO Op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
Overige lOketten en infOrmatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

Vanwege de overgang op een nieuw computersysteem
zijn de balies van de afdeling Dienstverlening op vrijdag 5 oktober 2012 de gehele dag gesloten! De afdeling is die dag ook niet telefonisch bereikbaar. Op
maandag 8 oktober wordt het nieuwe systeem in gebruik genomen. Het kan zijn dat op die dag de wachttijden aan de balies e.d. enigszins langer zijn dan u
gewend bent. Excuus voor de eventuele overlast!
bekendmaking registratie kinderOpvang
Op grond van art. 10 Besluit registratie kinderopvang maken
wij bekend dat per 20 september 2012 is verwijderd uit het
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen:
- Kindercentrum SamSam (Kinderdagverblijf/
halve dagopvang), Registratienummer 413026966
Jac P Thijsselaan 10, 1431 JH AALSMEER:
verwijderd op verzoek van de houder.”
rectificatie schrijffOut
Bij de Schrijfwijze diverse straatnamen in Aalsmeer/Kudelstaart is een schrijffout gemaakt, in de publicatie van week
38.
Op 1 juli 2011 is voor de Gemeentelijke Basisadministratie
persoonsgegevens (GBA) het verplicht gebruik van adresgegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
ingegaan. Dat heeft gevolgen voor de gemeente als houder
van de GBA en de BAG. Vanaf 1 juli 2011 moeten alle actuele
adresgegevens uit de GBA ontleend zijn aan de BAG
Bij de afstemming tussen de BAG-adressen en de GBA-adressen zijn verschillen geconstateerd. Deze verschillen hebben
hoofdzakelijk betrekking op de schrijfwijze (punten e.d.) van
de straatnamen. Om dit probleem op te lossen hebben burgemeester en wethouders op 11 september 2012 besloten
dat met ingang van 12 september 2012 de schrijfwijze van
onderstaande straten voor wat betreft de GBA aan te passen:
Straatnaam GBA (was)
Straatnaam GBA (wordt)
le J C Mensinglaan
le J.C. Mensinglaan
Zie hieronder de juiste schrijfwijze:
Straatnaam GBA (was)
Straatnaam GBA (wordt)
1e J C Mensinglaan
1e J.C. Mensinglaan
Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Leeghwaterstraat 27, het kappen van een boom;
- Legmeerdijk 313, gebruiksmelding t.b.v. transportgang;

- Legmeerdijk 342, het kappen van bomen;
- Oosteinderweg 543, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 552, het bouwen van een woning;
- Ophelialaan 89, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Zwarteweg 88, het plaatsen van lichtreclame.
verleende Omgevingsvergunningen, reguliere
prOcedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening,
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een 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:
- Korianderhof 1 (Spoorlaan kavel 6), het bouwen van een
woning;
- Leeghwaterstraat 27, het kappen van een boom;
- Legmeerdijk 342, het kappen van bomen;
- Lijnbaangebied, het aanleggen van 8 bruggen;
- Vlinderweg 62, het plaatsen van een dakkapel.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 27 september 2012.
Tekeningen in de plaats gesteld:
- Kudelstaartseweg 243, het gewijzigd uitvoeren van een
bouwplan.
WelstandscOmmissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over
bouwen en vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda
staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning,
activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
ter inzage bij de afdeling dienstverlening,
balie 5 ( Week 39)
t/m 27-09 APV Vergunning: Café bar Joppe voor 3 op 4
september en 5 op 6 september 2012-02.00
uur;
t/m 28-09 Kennisgeving besluit bodemkwaliteit regionale
bodemkwaliteitskaarten en de Nota bodembeheer;

t/m 05-09 APV Ventvergunning: om var 6 t/m 25 augustus
2012 in de gemeente langs de openbare weg te
venten t.b.v. een promotiecampagne voor Nuon;
t/m 03-10 APV Collecte vergunning: Scouting Tiflo voor
het verkopen van plantenbakken op 20 oktober
2012;
t/m 10-10 APV Standplaatsvergunning: de verkoop van
gegrilde kip op dinsdag bij het winkelcentrum
Nieuw-Oosteinde, Poldermeesterplein;
t/m 12-10 RVV vergunning: tijdelijke ontheffing parkeerverbod Lijnbaan op 30 augustus 2012, vanaf
12.00 uur;
t/m 12-10 Kennisgeving ontheffing op grond van art. 8.4
lid 2 Bouwbesluit 2012;
t/m 18-10 Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Hornmeer’;
t/m 18-10 Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Woonschepen’;
t/m 18-10 Verkeersbesluit 2012/11370-M&R;
t/m 19-10 Beeldkwaliteitskader parkmeer;
t/m 26-10 Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide
procedure aan de Hornweg 233 te Aalsmeer;
t/m 01-11 APV Ontheffing sluitingstijd: ’t Podium Dorpshuis Kudelstaart voor 20 op 21 oktober 2012 tot
02.00 uur; ’t Podium Dorpshuis Kudelstaart voor
3 op 4 november 2012 tot 02.00 uur;
t/m 01-11 AH 125 jaar op 22 september 2012 van 09.0017.00 uur op het Poldermeesterplein;
t/m 02-11 Kennisgeving besluit Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht: A-Z-HZ_WABO-20120251;
t/m 02-11 Verordening winkeltijden Aalsmeer 2012; 2012/
7552-M&R;
t/m 27-11 Wijziging datum Bloemencorso.

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.

vOOr meer infOrmatie: WWW. aalsmeer. nl
Kazerne Aalsmeer verwelkomt schooljeugd

Nat. Brandpreventieweken in
oktober: Samen brandveilig

Verkeerssituatie gewijzigd

Kruising Ophelialaan met
Spoorlaan: Rechts voorrang
Aalsmeer - Grote gele borden met
de tekst ‘verkeerssituatie gewijzigd’
prijken op alle hoeken van de kruising Ophelialaan met de Spoorlaan. Voor brommers en fietsers
is inmiddels wel duidelijk dat zij
bij de oversteek van het Spoorlijnpad geen voorrang meer hebben.
Er zijn drempels gemaakt en gelukkig wordt voor deze nieuwe, nog
onverwachte lancering ook gewaarschuwd. Voor de aanpassing van de
kruising hadden fietsers en brommers voorrang op het verkeer op de
Ophelialaan.
Vanwege meerdere ongevallen is
besloten deze situatie te wijzigen.
De nieuwe kruising kent nog meer
veranderingen en dit geven de gro-

te, gele borden aan. Bij de Ophelialaan met de Spoorlaan is een zogenaamde gelijkwaardige kruising
gerealiseerd. Via drempels kan van
vier kanten het plateau opgereden
worden.
En wie voorrang heeft? Verkeer van
rechts. Dus wie vanaf de Spoorlaan
de Ophelialaan inrijdt, heeft voorrang op de in de winkelstraat rijdende voertuigen, echter aan het
verkeer dat aan de andere kant op
de Ophelialaan rijdt (komende vanaf het Seringenpark) moet voorrang
gegeven worden. Euh, misschien is
het toch beter om de borden met
‘verkeerssituatie gewijzigd’ simpelweg te veranderen in ‘verkeer van
rechts heeft voorrang’!

Aalsmeer - Samen Brandveilig is
de boodschap van de brandweer
tijdens de Nationale brandpreventieweken in de maand oktober. De
komende weken gaat voorlichting
gegeven worden over brandveiligheid en brandpreventie. Wilfred
van Randwijk is kazernemanager
bij Brandweer Amsterdam-Amstelland in Aalsmeer en legt uit: “Kijk,
je kan in iedere wijk en op iedere
hoek een brandweerkazerne bouwen, maar het feit blijft dat bij een
brand slechts in de eerste drie minuten tijd is om veilig uit het huis te
komen. Dit redt de brandweer veelal niet in zo’n korte tijd. We worden
gebeld als het eigenlijk al te laat is.
Daarom gaan we informeren over,
zeg maar, de voorkant: bewustwording en gedragsverandering bij inwoners, bedrijven en instellingen.
Bedrijven hebben een vluchtplan,
maar hebben bewoners een vluchtplan voor hun eigen woning? Doe
eens een quickscan in huis: is de
ketel onlangs nog schoongemaakt,
is de bedrading van apparaten veilig, wordt de gasslang tijdig vervangen en hangen er werkende rookmelders?” Het plaatsen en onderhouden van rookmelders, is eveneens onderdeel van de Nationale
Brandpreventieweken. In Amsterdam Zuidoost is de brandweer een
project gestart met bezoeken aan
huis. Om gericht woningen brandveilig te maken, uitleg te geven over
wat te doen bij brand en om rookmelders te plaatsen. “Ik weet zeker dat hiermee al een groot aantal branden is voorkomen”, vervolgt
Van Randwijk. “Er wordt in de hele woning gekeken en er wordt van
alles ontdekt. Filters van afzuigkappen die lang niet vervangen zijn,
handdoeken naast de kookplaat
en schoorstenen die lange tijd niet

schoongeveegd zijn. Onwetendheid,
maar wel heel belangrijk om op te
letten.”
Jeugd heeft toekomst
In Aalsmeer gaat de brandweer zich
in eerste instantie richten op scholen en in tweede instantie op zelfstandig wonende ouderen. Deze
laatste groep wordt geïnformeerd
in samenwerking met woningbouwverenigingen en de gemeente. “De
jeugd heeft de toekomst”, verklaart
Van Randwijk de keuze in Aalsmeer.
“We willen kinderen bewust maken
van het belang van brandveiligheid.
Natuurlijk gaan we dit op speelse wijze brengen. De scholen mogen bij ons langskomen op de kazerne en wij gaan, op uitnodiging,
bij hen op bezoek.” De brandweer in
Aalsmeer kan dit project opstarten
dankzij bijzondere vrijwilliger Rob
Pommerel. “Hij is oud-brandweerman, met pensioen en beschikbaar
voor de brandweer. Voor de bezoeken aan scholen is een informatiepakket samengesteld. Van Randwijk
beseft dat het in Aalsmeer niet gaat
lukken om alle dertien basisscholen
te ontvangen of te bezoeken in de
maand oktober. “Het kan ook in november of december. Ze mogen bellen.” Voor wie nu zelf meer wil weten over brandveilig wonen, liggen
bij de brandweer en in het gemeentehuis informatieve folders klaar! En
op de site www.brandweer.nl/amsterdam-amstelland worden allerlei
tips gegeven.
Werving vrijwill igers
De Nationale Brandpreventieweken worden in Aalsmeer ook aangegrepen om vrijwilligers te werven.
Mannen en vrouwen van 18 tot 40
jaar worden gezocht, bij voorkeur
werkend of wonend in de gemeen-

te. Wilfred van Randwijk is beroeps
en dit is hem, zoals hij zelf zegt, met
de paplepel ingegoten. “Van jongs
af aan, mijn familie zat ook bij de
brandweer. Ik ben als vrijwilliger begonnen en heb van deze leuke hobby mijn beroep kunnen maken. Het
is een virus, maar wel een serieus
virus. Lid worden van de vrijwillige
brandweer is een serieuze hobby,
waar hij of zij volledig achter moet
staan en waarvoor het thuisfront
ook begrip dient te hebben. De eerste twee jaar ben je twee avonden
per week van huis voor een oefenen een cursusavond.” Van Randwijk
hoopt echter dat brandweermannen in spe zich niet laten afschrikken door de best strenge eisen met
vooraf een psychische en een medische keuring. “Je krijgt er heel
veel voor terug en jij krijgt een gedegen, allround opleiding. Ze kunnen zich specialiseren en ontplooien. Zelfs beroeps worden hoort tot
de mogelijkheid. En, brandweermannen en -vrouwen krijgen een
gratis sportabonnement. We hebben echt een heel gezellige groep,
het werkterrein is met de bloemenveiling en de Westeinderplassen

gevarieerd en we leveren bijdragen aan evenementen door aanwezig te zijn en voorlichting te geven”,
vervolgt hij enthousiast. Overigens
hoopt Van Randwijk dat vooral ook
vrouwen zich melden. Tot enkele jaren geleden had kazerne Aalsmeer
drie vrouwen in dienst “De laatste
is onlangs beroeps geworden bij de
bedrijfsbrandweer van Flora Holland Aalsmeer. We hebben alle faciliteiten voor vrouwen op onze kazerne.” Aalsmeer heeft het geluk nu
nog over voldoende brandweerlieden te mogen beschikken om paraatheid te garanderen. Er zijn 42
plaatsen beschikbaar, er zijn 41 vrijwilligers, slechts 1 tekort. “Maar om
uit een grote vijver te mogen blijven
putten, hopen we op nieuwe aanmeldingen. Alle vrijwilligers werken
in Aalsmeer. Echter het wordt moeilijker om overdag ook beschikbaar
te zijn. We zijn ongelooflijk blij met
de bedrijven die hun medewerkers
overdag wel laten uitrukken. Hierdoor zijn wij ook overdag nog op
volle sterkte.”
Gemiddeld rukt kazerne Aalsmeer
220 tot 260 keer per jaar uit voor
calamiteiten. Wilt u ook een steentje
bijdragen aan een veilige gemeente? Iedere maandagavond komen
de leden vanaf 20.00 uur bijeen in
de kazerne aan de Zwarteweg voor
de wekelijkse oefenavond. Wie interesse heeft, mag (graag zelfs) langs
komen. De ontvangst zal hartelijk
zijn! Bellen mag natuurlijk ook, de
kazerne is bereikbaar op nummer
0297-326959.
Door Jacqueline Kristelijn
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AGENDA

Ook toegang ateliers en studio’s

Kunstencentrum Aalsmeer
houdt open dagen
Aalsmeer - Het Kunstencentrum
Aalsmeer organiseert op zaterdag 6
en zondag 7 oktober voor de tweede maal de open dagen. Plaats van
handeling is het bedrijvencomplex
van aanhangwagenverhuurder JoVar aan de Aalsmeerderweg 230,
waar meer dan 30 kunstenaars onderdak hebben gevonden. “Het is
droom die is uitgekomen’,’ zegt eigenaar Johan de Jong. Pakweg negen jaar geleden startte De Jong
naast de aanhangwagens met de
verhuur van ruimtes in de loodsen van zijn bedrijf. Eerst vooral aan
ZZP’ers, nu steeds meer aan hobbyisten en kunstenaars. Vorig jaar
toonden zij voor het eerst tijdens de
open dagen gezamenlijk hun werk
aan het publiek. De Jong erkent
dat hij toen wat sceptisch was. “Ik
dacht aan tien tot twintig mensen,
maar er kwamen meer dan 300 bezoekers. Het was een hele happening.’’ Dit jaar lijkt dat aantal overtroffen te zullen worden. Uniek aan
dit evenement is dat naast de centrale expositie op de benedenverdieping, de bezoeker de kans krijgt
een kijkje te nemen in de werkruimtes en studio´s van 26 deelnemende kunstenaars. De Jong: “De mensen vinden het fijn om niet alleen
de werken te bekijken, maar ook de
makers zelf te spreken.’’ Kitty van
Rijn wordt door De Jong naar voren
geschoven als de voortrekker van
de open dagen. Voor de inwoonster van Kudelstaart is kunst vooral
emotie. “En het krijgt meer waarde
als je die met anderen kunt delen.
Een kunstenaar wil dat ook. Als een
werk je raakt, dan wil je daar deelgenoot van worden.’’ Kitty vertelt dat
de werken in het Kunstencentrum
ook te koop zijn. “Het is heel laagdrempelig, je kunt ook simpel genieten van kunst. Maar als je wordt
geraakt, dan is de volgende stap om
het mee naar huis te nemen. Het
kan je leven verrijken. Iemand zei
namelijk ooit: een huis zonder kunst
leeft niet echt.’’ De veelzijdigheid
is van het kunstencentrum is even

kleurrijk als het palet van een kunstschilder. Dagelijks werken kunstenaars het hele jaar door aan het vervolmaken van schilderijen, beelden
of andere kunstvormen. Zo schildert
Ana Boissevain niet alleen, maar
maakt ze ook keramische objecten.
Ze werkt nu aan een serie die ze
‘Lonely Planets’ noemt. Ze wijst naar
enkele voorbeelden aan de muur.
Aardbolletjes met kinderen. “Ik wil
wereldjes creëren met een verhaal.
Ieder mens heeft iets van een kind
in zich, maar de diepgang is die van
een volwassene.’’ De uit Badhoevedorp afkomstige kunstenares zegt
diep ongelukkig te voelen als ze niet
creatief bezig kan zijn. “Nu kan ik,
zeker in keramiek, mijn ei kwijt.’’ De
open dagen vindt zij belangrijk voor
de saamhorigheid onder de kunstenaars. “Maar het is ook heel spannend. Ik ben benieuwd hoe de teksten die ik heb geschreven aansluiten bij de kunstwerken. What you
see is not what you get, er zit zoveel meer achter.” Als het op schilderen aankomt hebben Sjoerd Stam
en Appie König één ding gemeen:
Er moet vaart in zitten. “Er moeten
zo min mogelijk filters in zitten’,’ zegt
Stam. “Dan komt de emotie het best
tot zijn recht.’’ König ziet het kunstenaarschap als een vorm van vrijheid. “Belangrijk om even los te komen van een verdorven maatschappij. Ik wil mij niet conformeren, hier
voel ik mij vrij.’’ De open dagen worden door beiden omarmd. Stam: “Je
confronteert een ander met je werk.
Het is als een geboorte. Het atelier is de baarmoeder en de schilderijen je kinderen.” König vindt het
vooral leuk voor Jovar-eigenaar De
Jong. “Dat mag best een keer worden gezegd. Je hoeft maar een gil te
geven en hij staat voor je klaar. Hij
is trots op ons allemaal. Ik zie het
als onze taak om Johan nog trotser te laten zijn.’’ De open dagen van
Kunstencentrum Aalsmeer aan de
Aalsmeerderweg 230 zijn zowel zaterdag als zondag te bezoeken tussen 11.00 en 16.00 uur.

Opbrengst voor olifantje Namal

Zondag olifantfestival met
verzamelbeurs in Crown
Aalsmeer - Op zondag 30 september organiseert stichting Vrienden
van de Olifant het Olifantfestival,
ditmaal gecombineerd met de eerste olifantbeeldjes verzamelbeurs, in
de Crown Studio aan de Van Cleeffkade. Vrienden van de Olifant is een
non-profit organisatie die zich in zet
voor de bescherming van wilde olifanten. Olifanten worden nog steeds
enorm bedreigd door ivoorstropers,
door boeren die ‘last’ van ze hebben
en door de toeristenindustrie die
baby-olifantjes kapen en de moeder
doodschieten. Met financiële steun
aan concrete projecten en voorlichting steunt de stichting de olifant.
Door die steun kan de olifant in zijn
eigen omgeving blijven leven. Alles
wat met olifanten te maken heeft is
op 30 september op het Olifantfestival te vinden. Er staat een Afrikaans
en Aziatisch dorp, met huisjes, hutjes en kraampjes, waar informatie
over beschermingsprojecten wordt
gegeven. Iedereen die de olifanten
een warm hart toedraagt kan z’n
hart ophalen. Er is de mogelijkheid
om een weesolifantje uit Kenia of Sri
Lanka te adopteren, waarmee je een
weesolifantje een nieuwe toekomst
biedt. Er worden presentaties over

de projecten gegeven en films over
olifanten gedraaid. Op de olifantbeeldjes verzamelbeurs zijn duizenden olifantbeeldjes te vinden. Voor
de verzamelbeurs worden verschillende winkeltjes gebouwd. Onder
andere met olifantjes die afkomstig
zijn uit geheel of gedeeltelijk opgeheven collecties, die voordelig worden aangeboden. Er zijn ook gespecialiseerde winkeltjes met veel nieuwe olifantjes, in alle formaten en van
vrijwel alle materialen. Nog nooit
heeft zo’n groot aantal verschillende olifantbeeldjes bij elkaar gestaan. Daarnaast is in het op de verzamelbeurs ingerichte museum de
mooiste collectie olifantjes van Nederland te bewonderen. Tijdens de
verzamelbeurs is er een ‘olifantjesdokter’ aanwezig, die ter plekke reparaties aan gebroken slagtanden,
slurven en dergelijke kan uitvoeren.
De opbrengst van het evenement is
bestemd voor de hulp aan het olifantje Namal uit het weeshuis Elephant Transit Home op Sri Lanka. Het
olifant evenement zondag 30 september in de Crown Studio’s is van
10.00 tot 16.00 uur. Meer informatie
is te vinden op: www.olifanten.org of
bel 0297-364224.

Weer livemuziek in 7Street
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 28
september is er opnieuw livemuziek
te zien en te horen in 7Street aan de
Van Cleeffkade. De spots gaan aan
voor The Wild and Innocent. Gezien de naam van de band zal het
niemand verbazen dat deze formatie haar roots heeft gevonden in de
muziek van The Boss, Bruce Springsteen. Om 21.00 uur worden de instrumenten ter hand genomen. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom. De

toegang is gratis. De volgende dag,
zaterdag 29 september, presenteert
7Street een salsafeest met workshops en zeker ook alvast 6 oktober noteren in de agenda: Weer indoor-bandjesavond met coverband
de Hucksters, de partybands Summertime en 2 For the Show en zangeres Lieke. Vanaf 21.30 uur kan iedereen vanaf 18 jaar en na betaling
van 5 euro genieten van deze muziekvolle happening.

DJ’s Henkie en Nista met
friends in café de Praam
Aalsmeer - Het was weer een bijzonder weekend in de Praam. Vrijdag rond 12 uur slechts man in het
café, een half uur later ruim 300 bezoekers. En het werd super gezellig onder leiding van de Brabantse dj Joost. Ook zaterdag kwam
moeizaam op gang, maar later op
de avond toch een heel geslaagde shooter party met dj Marco. Dit
weekend komen weer verschillende dj’s draaien. Vrijdagavond 28
september vanaf 22.00 uur neemt
de vaste dj Henkie achter het discomeubel plaats. De party wordt
voorafgegaan met een gezellig borreluur verzorgt door Debby en Esther rond 20.00 uur. Bezoekers worden verzocht vooral op tijd te komen. Vol is echt vol, ook helaas voor
vaste klanten. Zaterdag 29 september is het weer de beurt aan dj Nista met friends. Hij draait vanaf 23.00
uur met collega’s en is voornemens
er een gezellige dance party van te
maken voor iedereen vanaf 16 jaar.
Estafette met Kees Markman
De Praam start het winterseizoen
weer met de wekelijkse estafette-

middag op zaterdag van 17.00 tot
20.00 uur. Vind jij het leuk om tijdens deze middagen eens achter de
draaitafels van de Praam je muziek
te laten horen aan vrienden en bekenden? Geef je dan op bij één van
de medewerkers. De aftrap is zaterdagmiddag 26 oktober met dj Kees
Markman.
Bingo en livemuziek
Ook voor de bingo-liefhebbers is er
nieuws. Vanaf 11 oktober start het
café in de Zijdstraat weer op donderdagavond met een gezellige
praam bingo met natuurlijk weer
aantrekkelijke prijzen. Ook in oktober start op de laatste donderdag
van de maand weer Live in de Praam
met Aalsmeerse bandjes of zangers
en zangeressen. Op 18 oktober bijt
de Aalsmeerse band The Red Maddies het spits af. Opgeven als band
of artiest kan via 06-22372376. Alvast noteren: Op 6 oktober wordt
voor de derde maal in de Praam het
step by step evenement georganiseerd. De toertocht op de step door
Aalsmeer is populair. De deelname
is vooralsnog overweldigend.

Veiling Historische Tuin met
bloemen, planten en fruit
Aalsmeer - Zaterdag 29 september
is er om 15.00 uur weer een veiling
op de Historische Tuin. Dit keer probeert veilingmeester Frans Janssens
samen met opsteker Hen Bax een
heel sortiment bloemen en planten
aan de man/vrouw te brengen. Ook
wordt dit keer fruit geveild worden.
Op 14 oktober wordt de laatste veiling van dit seizoen gehouden voor
de individuele bezoekers. Een bezoek aan de Tuin is zeker de moeite nog waard op het moment. De
Dahlia’s bloeien nog volop en in de
rozenkas staan ook nog steeds de
geurende rozen te pronken. De tentoonstelling over 100 jaar bloemenveilingen in Aalsmeer is bijna afgelopen, is tot 14 oktober nog te bezichtigen. Bij de balie zijn nog enke-

le exemplaren van het fotoboek over
de geschiedenis van de veilingen te
koop. De Historische Tuin is na 14
oktober alleen nog te bezoeken voor
groepen op afspraak.
Voor komend seizoen heeft de Tuin
een gebrek aan rondleiders. Aanmelden kan op de Tuin. Wie heeft
zin om af en toe groepen over de
tuinbouwhistorie van Aalsmeer te
vertellen? De Tuin, ingang Praamplein, gaat open om 13.30 uur open
en de toegang bedraagt 4 euro per
persoon, 65+ers betalen 3.50 euro
entree en Museumkaart en kinderen mogen gratis de tuinbouwhistorie van Aalsmeer betreden! Informatie een aanmelden als rondleider via
www.historischetuinaalsmeer.nl of
bel 0297-322562.

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Klassieke (les)gitaar ( /4)
‘Valencia’ (ook 3/4 en 1/2)
NIEUW:

€59,00

MEENEEMPRIJS:

€31,95
van 29,95

Serie ‘James Neligan’ v.a.
Stevige lessenaar voor
Western gitaren €210,00 ‘Boston’
€24,95
DÉ VIOOLSPECIALIST

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

Vaarzon Morel: Veelzijdig
Aalsmeer - In Het Oude Raadhuis
zijn zestig schilderijen en tekeningen te zien van Wim Vaarzon Morel,
die een nieuw licht werpen op zijn
veelzijdig oeuvre. Toen Vaarzon Morel 10 jaar oud was, maakte hij zijn
eerste paardentekening. Nu op 82
jarige leeftijd is hij de beste dierentekenaar in Nederland. Veel snelle
schetsen van paarden in de stal of
op de renbaan getekend met inkt op
rijstpapier. Schetsbladen met koeien, geiten en schapen waarop elke
beweging trefzeker is vastgelegd.

‘Verwhard’ met
B. Lussenburg
Aalsmeer - In het nieuwe seizoen
presenteert cultureel café Bacchus weer een gevarieerd cabaret programma. De eerste voorstelling is op 6 oktober. Berry Lussenburg verzorgt een try-out. Met zijn

Diversen.
Donderdag 27 september:
* Poolcafé in N201, Zwarteweg van
15 tot 22.30u. Iedere woensdag,
donderdag en vrijdag.
* Nostalgische muziekmiddag bij
OVAK in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan vanaf 14u.
* Sjoelcompetitie in De Reede, Rijsenhout vanaf 20u.
* Sjoelen bij BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.

Vergaderingen
Donderdag 4 oktober:
* Beraad en Raadsvergadering in
gemeentehuis vanaf 20u.

Ska en rock met Mister
Jones vrijdag in N201

Ukelele (ananas) ‘Mahalo’
(met lesdvd)

Exposities
29 en 30 september:
* Expositie met beelden, schilderijen en glaskunst in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Zaterdag en
zondag open 13 tot 17u.
* Crash museum in fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug open. Zaterdag
en zondag 11-16u.
* Watertoren open voor publiek. Zaterdag en zondag van 13 tot 17u.
Tot en met 21 oktober:
* Schilderijen en beelden Willem
Vaarzon Morel en Constance Wibaut in Oude Raadhuis, Dorpstraat.
Donderdag t/m zondag 14-17u.
6 en 7 oktober:
* Open dagen kunstencentrum aan
Aalsmeerderweg 230. Zaterdag en
zondag van 11 tot 16u.

Pooltafels, dartbanen en airhockey

AANRADER:
4

Muziek/Toneel
Vrijdag 28 september:
* Party Time met dj Henkie in café
de Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Ska en rockband Mister Jones in
N201, Zwarteweg. Open 20u.
* The Wild and Innocent in 7Street,
Van Cleeffkade vanaf 21u.
Zaterdag 29 september:
* Discoparty met dj Nista and
friends in café de Praam, Zijdstraat
vanaf 22u.
27 t/m 30 september:
* Toneelgroep Tobo tragikomedie
‘Kortsluiting’ in Noorddamcentrum
Bovenkerk. Alle avonden 20.15u.
4, 5 en 6 oktober:
* Musical Maria in gebouw De Spil,
Kudelstaart.
Zaterdag 6 oktober:
* Estafettemiddag 17-20u. met Kees
Markman in de Praam, Zijdstraat.
* Start KCA cabaretseizoen met
Berry Lussenburg in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
* Indoor-bandjesavond in 7Street,
Van Cleeffkade met o.a. Hucksters
en Summertime vanaf 21u.

Vrijdag 28 september:
* Klaverjassen BV Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Poel’s Eye dartcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijven 19.45u.
Zaterdag 29 september:
* Open dag jeugdclub ‘t Gilde van 14
tot 16.30u. Graaf Willemlaan 3.
* Open huizenroute in Aalsmeer en
Kudelstaart, 11-15u.
* Rondrit oude legervoertuigen
museum Crash. Start 11u. bij fort
Aalsmeer, Aalsmeerderdijk. Aankomst en bezichtiging v/a 15u.
* Veiling op klok Historische Tuin, ingang Praamplein om 15u.
Zondag 30 september:
* Aalsmeer Fietst voor stichting ALS.
Start 8-12u. vanaf Raadhuisplein.
Keuze: 40 of 100 kilometertocht.
* Grote verhalen, muzikaal reisverslag over Amerika in Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 15.30u.
* Olifantenbeurs in Crown Studio,
Van Cleeffkade, 10-16u.
Maandag 1 oktober:
* Bridgen bij ‘t Rondje in Het Baken,
Sportlaan vanaf 19.30u.
* Vergadering en veiling Postzegelvereniging in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 20u. Zaal open 19.15u
* Bijeenkomst Film- en Videoclub in
‘t Anker, Oosteinderweg 372a, 20u.
Dinsdag 2 oktober:
* Rommelmarkt in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 19u.
Woensdag 3 oktober:
* Inloop Oost-Inn in De Mikado, Catharina Amalialaan, 9.30-11.30u. Literaire avond 19.20-21.30u.
* Koffie in de Spil, Spilstraat v/a 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* GoGo ruilmiddag bij C1000 in Ophelialaan van 14 tot 16u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 4 oktober:
* Speelmiddag voor 55+ bij buurtvereniging Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 14u. Om
20u. start sjoelcompetitie.
* Fietstocht OVAK. Start 13.30u.
vanaf parkeerterrein Dreef.
Zaterdag 6 oktober:
* Kinderkledingbeurs in De Reede,
Rijsenhout. Verkoop: 12.30-14u.
* Kledingbeurs dames en kinderen
in Dorpshuis Kudelstaart, 12-14.30u.
* Vitaliteitsbeurs 50+ in gemeentehuis vanaf 10u.

Geen foto’s als voorbeeld, maar elke dag vroeg op, om te tekenen op
paardenmarkten en op boerderijen.
Kunstenaar aanwezig
Dit weekend is de schilder zelf aanwezig in Het Oude Raadhuis en gaat
hij graag in gesprek met het publiek. Belangstellenden zijn van harte welkom. De expositie is nog tot en
met 21 oktober te zien in Het Oude
Raadhuis in de Dorpsstraat 9 iedere
donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.
nieuw programma ‘Verwhard’ wil
Berry graag weer de Nederlandse
podia veroveren: Tijden van verharding, tijden van verwarring: we zijn
verwhard. Kaarten zijn te bestellen via www.cultureelcafebacchus.
nl en kosten 10 euro per stuk. De
voorstelling in Bacchus in de Gerberastraat begint om 21.00 uur, zaal
open vanaf 20.15 uur.

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
28 september speelt Mister Jones
op het podium in het poolcafé van
N201. Elke week zijn er leuke bands
te zien in het jongerencentrum aan
de Zwarteweg en bovendien zijn er
drie pooltafels, twee dartbanen, airhockey en nog veel meer. Genoeg te
doen dus. Entree wordt niet geheven, nog een reden om eens langs
te gaan. Mister Jones is een muzikaal trio die een stevig rockend en
swingend optreden zal neerzetten
met nummers die doorspekt zijn

met reggae en ska invloeden, zodat
de voetjes van de vloer kunnen! De
muzikanten zijn inmiddels bekende gezichten in het regionale circuit
en hebben al heel wat bandjes versleten, maar dit is misschien wel de
meest opvallende want de muzikale combi die hier wordt neergezet is
toch wel redelijk uniek te noemen.
Nieuwsgierig geworden? Kom even
checken. De N201 is open vanaf
20.00 uur. De komende tijd komen
er vrijdags heel veel leuke bands
langs. Info op www.n201.nl.

Watertoren met kunst van
kinderen dit weekend open
Aalsmeer - Komende zaterdag 29
en zondag 30 september is de watertoren weer geopend voor het publiek. Tussen 13.00 en 17.00 uur kunnen alle belangstellenden van jong
tot oud de binnenruimte van deze
unieke watertoren bewonderen en
uiteraard de trappen op om uiteindelijk rond de ’trans’ te genieten van
het weidse uitzicht op de omgeving
van Aalsmeer. De kunst tentoonstelling van de leerlingen van de
Zuid Ooster en Kudelstaart staat er
nog, dus een extra gelegenheid om
al deze kinder-kunstwerken te bekijken. Veel ludieke vondsten staan
opgesteld en het is verrassend om
te zien hoe de kinderen van deze basisscholen tot ideeën komen
om iets van ‘kunst’ te creëren. Bestuursleden en vrijwilligers van de

nieuwe Stichting Beheer Watertoren
Aalsmeer bemannen deze middagen de watertoren. Sedert de start
van de Stichting heeft men al ruim
1.200 mensen mogen verwelkomen
in dit historische monument. Niet alleen tijdens de maandelijkse en tussentijdse openstellingsuren, maar
ook bij trouwerijen (het is een aparte Aalsmeerse trouwlocatie), feestjes, tentoonstellingen en kunst activiteiten. Bovendien zijn er veel losse
groepen geweest, die na de uitleg
over de watertoren, met elkaar naar
boven gingen en zich lieten verrassen door het grootse landschap onder hen.
Voor groepen is het altijd mogelijk
een afspraak te maken: een mailtje
naar s.b.w.a@caiway.net is voldoende en er wordt wat geregeld.

uitsla gtuinenwedstrijd 2012
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Bedankt voor ‘kijkjes’ in heel veel tuinen

e

1

Aalsmeer - In de maanden juli en augustus heeft
de Nieuwe Meerbode in samenwerking met
tuincentrum Het Oosten weer de jaarlijkse tuinenwedstrijd gehouden. Na de eerste aankondiging, stroomden de foto’s met verhaaltjes bij
de redactie binnen. Wekelijks kwam er weer een
grote stapel bij. Het viel niet mee om wekelijks
een winnaar te kiezen. Werkelijk pareltjes van
tuinen vulden het beeldscherm van de redactiecomputer. De eerste winnaar werd uiteindelijk
de tuin van Hester van Schaik in de Schweitzerstraat 16. “Ik hou van een schilderachtige sfeer.
Mijn tuin moet bij de sfeer in het huis passen
en een eenheid vormen”, verwoordde de Kudelstaartse bij haar tuinfoto. De tweede winnaar
op de voorpagina was de tuin van Christa Kuitert
in de Catharina Amalialaan 60. “Het is een heerlijke tuin waar we heel wat uurtjes in doorbrengen. We zijn er ook best trots op”, liet de Oost-bewoonster weten. De derde winnaar werd gevonden in de P.F. von Sieboldlaan 4. “Ook wij willen
onze tuin inzenden voor de tuinenwedstrijd. We
hebben dit jaar een nieuw ‘oud’ aanleunkasje gebouwd tegen onze schuur. Dat staat zo gezellig,
vinden wij”, schreven Agnes en Dick van Leeuwen. De drie jaar geleden aangelegde tuin aan

De tuin met Spaanse invloeden van Cora de Jong
in de Galileistraat 4 in Kudelstaart.

de Zwanebloemweg 15 in Kudelstaart van Anja
en Henk Slink werd gekozen tot winnaar nummer vier. De aparte bestrating, originele veranda
en de mooie vijver gaven de doorslag! Wat twee
jaar geleden nog een kaal stuk grond was, wisten Monique Damen en Ienge Havenaar om te
toveren tot een prachtige tuin met verschillende
plateaus, bijzondere planten, kleurige rozen en
fruitbomen. Hun pronkstuk aan de Aalsmeerderdijk 539b in Rijsenhout werd gekozen tot winnaar nummer vijf. Een week later sprong de volle, gevarieerde tuin van Lize Siebeling uit het Lorentzhof 18 in het oog. “Wij zijn grote tuinliefhebbers en bij een tuincentrum gaan we nooit
met lege handen naar huis. Het is wel eens puzzelen waar we het plantje of boompje neer moeten zetten”, verklapte de Kudelstaartse. Met een
vijver en ook nog eens ruimte voor vogels en
vlinders terecht winnaar nummer zes. De bloemenzee in de tuin met in het middelpunt een
beeld van een ijsvogeltje van Olga en Jan Commandeur in de Haya van Somerenstraat 51 in Kudelstaart werd unaniem gelijk tot winnaar nummer zeven ‘gebombardeerd’. En tot de laatste
winnaar van de week in de tuinenwedstrijd 2012
werd de tuin met Spaanse invloeden van Cora

de Jong uit de Gallileistraat 4 in Kudelstaart gekozen. Druivenplanten, een veranda en grasparkieten, hoe tropisch! Vanwege de drukke maand
september volgde even een stilte rond de tuinenwedstrijd, maar dit betekent niet dat de redactie het item naast zich neer heeft gelegd. Bijna wekelijks vonden discussies plaats. De knopen zijn nu doorgehakt. De uiteindelijke uitslag
dan: Op drie de bloemenzee van Olga en Jan
Commandeur in de Haya van Somerenstraat 51.
Een cadeaubon van 50 euro ligt voor jullie klaar
bij tuincentrum Het Oosten aan de Aalsmeerderweg. Op twee de mystieke tuin van Christa Kuitert in de Catharina Amalialaan 60. Ook voor jou
ligt een cadeaubon klaar bij Het Oosten, één van
liefst 100 euro. En op één: De prachtige tuin met
Spaanse invloeden van Cora de Jong in de Galileistraat 4 in Kudelstaart. Jij wordt door Het Oosten getrakteerd op een cadeaubon van wel 250
euro. Allemaal gefeliciteerd! Het tuincentrum
aan de Aalsmeerderweg hoopt jullie snel te mogen begroeten. Rest nog alle inzenders te bedanken voor hun bijdragen. Het was heerlijk om
kijkjes in tuinen van inwoners te mogen krijgen
en lezers zullen het hier roerend mee eens zijn.
Hoe inspirerend!
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De mystieke tuin van Christa Kuitert in de
Catharina Amalialaan 60 in Aalsmeer-Oost

De bloementuin van Olga en Jan Commandeur
in de Haya van Somerenstraat 51 in Kudelstaart
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Vitakraft crackers

Vitakraft catsticks

voor zowel knaag als vogel (parkiet)

1.99

3 sticks
van 3.59 voor

mini
van 1.35 voor

Euro premium

Frolic snack hond

hondenvoer

walky, chewy, smiley en turning twist

LUXAFLEX
SUNWAY
ABZ
VELUX

0.99

van 1.39 voor

0.99

12.95
ALLE 15 KG NU 39.95

ALLE 4 KG NU

Animonda voor de kat
kuipjes

TEVENS

DIERENDAG
AANBIEDING
per stuk 0.75

4 halen

Zijdstraat 23 - Aalsmeer
Tel. (0297) 324541
Fax (0297) 345098

3 betalen

GELDIG T/M
ZATERDAG
6 OKTOBER 2012

Het is altijd feest als je bij Ingrid bent geweest!

www.specialedierenzaak.nl
Einsteinstraat 125 • Kudelstaart • Tel 0297-368545

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.

Algemene informAtie

loket Wonen, Welzijn en Zorg op Vitaliteit
50+ markt in Aalsmeer

Zaterdag 6 oktober staat het loket Wonen, Welzijn en Zorg Aalsmeer/
Uithoorn met een kraam op de Vitaliteit 50+ markt in Aalsmeer. Hier kunt
u informatie vinden over wat het loket WWZ doet en wanneer u terecht
kunt bij het loket.

openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop

De Vitaliteit 50+ markt heeft tot doel 50 plussers te informeren over de mogelijkheden die er binnen de gemeente Aalsmeer zijn om ervoor te zorgen dat u zolang mogelijk gezond en fit blijft en
zelfstandig kunt blijven wonen. Daarover is op de markt alles te vinden over gezondheid, vrije tijd,
sport en welzijn. U kunt bijvoorbeeld elektrische fietsen uitproberen, geschikte reizen kiezen, fitheid testen doen, lezingen volgen, advies vragen en hulp krijgen. Daarvoor komen reisbureaus,
fietsenfabrieken, diëtistes en fysiotherapeuten, de Wet maatschappelijke ondersteuning, Heliomare, Zorgcentrum Aelsmeer, Visio, ouderen sportgroepen, Yoga, de Ouderenvereniging, pedicures, Vita welzijn en advies en nog veel meer organisaties bij elkaar. Verder zal er een groot aanbod aan workshops en lezingen zijn.

Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak

De Vitaliteit 50+ markt is in het gemeentehuis
van Aalsmeer van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn
www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Wij zien u graag bij de kraam van het loket Wonen, Welzijn en Zorg!

gewijzigde uurtarieven zorgaanbieders
Met ingang van 10 september 2012 veranderen de uurtarieven van de zorgaanbieders voor
Huishoudelijke Verzorging in natura.
Op basis van de CAO Thuiszorg (VTT) worden
door het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn (G2) de uurtarieven met 2,2 % verhoogd.
Vanaf 10 september 2012 gelden de volgende
uurtarieven per zorgaanbieder:
Algemeen Thuiszorgbureau
€ 21,61
Amstelring
€ 23,61
Axxicom Thuishulp
€ 22,67
Flexicura
€ 23,71
Thuiszorg Aelsmeer
€ 22,44
Thuiszorg Service Nederland
€ 23,71
Tzorg
€ 22,39
De inning van de eigen bijdrage voor Huishoudelijke Verzorging vindt plaats via het Centraal

Administratie Kantoor (CAK). Betaalt u reeds de
maximale periode bijdrage? Dan merkt u weinig van de wijziging van de uurtarieven. Indien
u de hoogte van uw eigen bijdrage wilt berekenen, kunt u gebruik maken van de rekenmodule op de website van het CAK (www.hetcak.
nl). Wij maken u erop attent dat de uitkomst van
de berekening van de eigen bijdrage via de site
van het CAK slechts een indicatie geeft van de
eigen bijdrage die u gaat betalen.
Heeft u vragen over de uurtarieven voor huishoudelijke verzorging en de mogelijke gevolgen voor uw eigen bijdrage? Neem dan contact
op met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. De
contactgegevens vindt u in de linkerkolom van
deze pagina.

Werk en inkomen
niet bereikbaar
woensdag 3 oktober
De balie van
Werk & inkomen is
woensdag 3 oktober
zowel in het gemeentehuis
van Uithoorn als
Aalsmeer gesloten.
ook zal er deze dag in de
ochtend geen telefoon
spreekuur zijn.

Bekendmaking
Het Samenwerkingsverband AalsmeerUithoorn (G2) kan op grond van gemeenschappelijke regeling Aalsmeer- Uithoorn en de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) regels vaststellen
over de wijze waarop zij invulling geeft
aan haar bevoegdheden op grond van
deze wet. Dit wordt onder andere vastgelegd in het Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn (Besluit Wmo).
In het Besluit Wmo is de hoogte van de
financiële tegemoetkoming van de in de
Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning vastgestelde voorzieningen opgenomen.
Per 1 september 2012 is een wijziging
opgenomen in het Besluit Wmo. De wijziging betreft de uurtarieven voor huishoudelijke verzorging in natura. Op 4 september 2012 heeft het Dagelijks Bestuur
besloten het Besluit financiële tegemoetkomingen maatschappelijke ondersteuning 2012 (versie 2) vast te stellen per
1 september 2012.
Het Besluit financiële tegemoetkomingen maatschappelijke ondersteuning
2012 (versie 2) ligt van 1 oktober 2012
tot en met 9 november 2012 ter inzage
in het gemeentehuis Uithoorn en in het
gemeentehuis Aalsmeer.
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COLLEGE MAAKT TUSSENBALANS OP

Ad Verburg: “Ondanks de bezuinigingen veel bereikt”
De eerste helft van de collegeperiode zit erop. Wat hebben burgemeester en wethouders
van Aalsmeer de afgelopen periode bereikt? Wat ging goed, wat viel tegen en waaraan
moet in de volgende twee jaar nog hard worden gewerkt? Deze week maakt wethouder Ad
Verburg de tussenstand op. “Ik ben blij dat we ondanks de bezuinigingen een vangnet
hebben gecreëerd voor de meest kwetsbaren in onze gemeente.”

ECONOMIE
‘Gemeente werkt steeds klantgerichter’
In 2010 stond Aalsmeer wat economische groei betreft
bovenaan in Nederland. Een geweldige prestatie, vindt
wethouder Economische Zaken Ad Verburg. “En die
positie willen we graag vasthouden. Verbetering van
ondernemersklimaat staat voor ons daarom voorop.”
Goede communicatie met ondernemers is daarvoor een
voorwaarde, stelt hij. “We hebben de afgelopen jaren
veel gesprekken gevoerd met ondernemers en hebben
regelmatig bedrijfsbezoeken afgelegd. Daaruit bleek dat
er onder ondernemers veel vraag bestaat naar goede informatievoorziening, bijvoorbeeld over vergunningen.
Daarnaast gaven zij aan behoefte te hebben aan één
aanspreekpunt bij de gemeente. Tot voor kort moesten
ondernemers bij verschillende loketten langs voor een
vergunning. Nu kunnen ze bij één loket terecht: het bedrijvenloket. En dat bouwen we steeds verder uit: inmiddels hebben we ook accountmanagers voor grote bedrijven, die echt meedenken met ondernemers. Kortom, we
werken als gemeente steeds klantgerichter. En de bedrijven geven aan dat ze dit waarderen.”
Daarnaast werkt de gemeente aan verbetering van het vestigingsklimaat, ook voor
startende ondernemers. Verburg: “Starters
spelen nu en in de toekomst een belangrijke
rol in de economie van Aalsmeer. We hebben
daarom in samenwerking met de Kamer van
Koophandel het Startersplatform Aalsmeer
opgezet. Tijdens bijeenkomsten van het platform krijgen starters informatie over bestemmingsplannen, vergunningen en financiering
en dergelijke. Ook heeft het Startersplatform
een netwerkfunctie. Het enthousiasme van
de starters is echt aanstekelijk.”

Veranderde markt voor detailhandel
De markt voor de detailhandel verandert razendsnel, zegt
Verburg. “We willen daar samen met de winkeliers tijdig
op inspelen. Een mooi voorbeeld daarvan is het verbeterplan van Winkelcentrum Aalsmeer Centrum. Samen
met de Kamer van Koophandel (KvK) en de gemeente
hebben de winkeliers het rapport Meer Aalsmeer uitgebracht, dat boordevol ideeën staat om het winkelcentrum te promoten, zoals mooiere aankleding van de buitenruimte, aanhaken bij de plannen voor waterrecreatie
en gezamenlijke marketing. Verder zijn zij bezig met het
opzetten van een ondernemersfonds om de uitvoering
van dit plan te financieren. De gemeente ondersteunt en

Wethouder Ad Verburg ontvangt het rapport
(Meer Aalsmeer) uit handen van Jan Sparnaaij

helpt bij dit initiatief. Ook de andere winkelgebieden in
Aalsmeer zijn heel actief. De winkeliers in Kudelstaart
willen bijvoorbeeld het winkelcentrum graag uitbreiden.
Daar wordt nu studie naar gedaan en we hopen dat we
op korte termijn vervolgstappen kunnen zetten.”

Ondernemer en Starter van het Jaar
In 2011 is gemeente Aalsmeer samen met Rabobank regio Schiphol en Accountantsbureau Flynth gestart met
de verkiezing Ondernemer en Starter van het Jaar. Verburg: “We hebben 2800 ondernemers in de gemeente
en daar zijn we trots op. Dit is een ontzettend goede
manier om onze waardering voor hen te laten blijken.”
De jury bestond - naast wethouder Verburg en burgemeester Litjens - uit directeuren van grote bedrijven uit
de gemeente Aalsmeer en de KvK. “Tijdens de bedrijvenbezoeken zagen we hoeveel waardering ondernemers
voor elkaar hebben. Ik was zelf ook verbaasd bij onze
jurybezoeken over wat er allemaal gebeurt in Aalsmeer.
De andere juryleden vonden het ook onvoorstelbaar.”

Jury en organisatie Verkiezing Beste
Onderneming en Starter van gemeente Aalsmeer

kwaliteit van het onderhoud achteruit is gehold. Het
onkruid staat te hoog, bruggen worden slecht schoon
gemaakt en voet- en fietspaden zijn overwoekerd. Dat
blijkt ook uit het aantal toegenomen klachten van inwoners en de kwaliteitsmeting die we onlangs hebben
uitgevoerd. We voeren al anderhalf jaar gesprekken met
De Meerlanden, waarbij het resultaat te lang uitbleef.
Dus hebben we onlangs een stevig gesprek met de directie gevoerd. We houden voorlopig weer zelf toezicht. We
hopen tot het onderhoud binnen korte termijn weer op
niveau is, want zoals het nu gaat, is echt onder de maat.
Ook op het gebied van wegen hebben we als college
moeten ingrijpen. We prijzen het eigen initiatief van
inwoners en bedrijven. In de winkelcentra Kudelstaart
en Nieuw-Oosteinde bijvoorbeeld houden winkeliers zelf
de bloembakken bij.”

PROJECTEN
‘Herontwikkeling kan ook voordelen
opleveren’
Verburg heeft verschillende projecten onder zijn hoede,
waaronder de realisatie van een horecavoorziening in
Kudelstaart, de aanleg van het glasvezelnet en de bouw
van Mynsheerlykheid. “Dit is echt een project om trots
op te zijn. De eerste paal is geslagen in mei 2012. Vanwege de veranderde markt kon het eerste plan, dat vooral bestond uit duurdere koopwoningen, geen doorgang
vinden. Gelukkig hebben we het plan samen met de ontwikkelaar kunnen wijzigen. Er komen 36 koopwoningen,
onder andere voor starters, en 93 sociale huurwoningen
met zorgindicatie. Fijn is dat we nu een plan hebben
dat goed aansluit bij de woonbehoeften in Aalsmeer.
Herontwikkeling kan dus ook voordelen opleveren.”

Wethouder Ad Verburg slaat eerste paal
project Mijnsheerlyckheid in Kudelstaart

GREENPORT AALSMEER
‘Kansen voor werk’
Greenport Aalsmeer is één van de zes Greenports in Nederland en is het grootste wereldhandel- en kenniscentrum voor de sierteeltsector. Verburg is Bestuurlijke trekker Regionale convenant huisvesting arbeidsmigranten
en Bestuurlijk trekker voor arbeidsmarkt bij Greenport
Aalsmeer. “Naast plannen voor grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten, onder andere op Green Park
Aalsmeer, zie ik hier ook kansen voor uitkeringsgerechtigden. Samen met Uithoorn en het werkgeversservicepunt Amstel-Venen werken we aan kleinschalige pilot
om deze groep naar werk te begeleiden. We gaan daarbij
uit van de vraag van bedrijven naar personeel. Nadat we
de vraag in kaart hebben gebracht, gaan we kijken wie
hiervoor in aanmerking komt. Eventueel kunnen we ook
zorgen voor bijscholing van mensen. Als het goed loopt,
willen we dit project over de hele regio uitrollen.”

BEHEER EN ONDERHOUD
‘Onderhoud De Meerlanden ondermaats’
Sinds 2009 heeft de gemeente Aalsmeer het groen onderhoud uitbesteed aan De Meerlanden. Verburg: “Helaas
hebben we de afgelopen tijd moeten constateren dat de

ZORGZAAM AALSMEER
‘Vangnet voor de meest kwetsbaren’
Bij de start van het college twee jaar geleden werd
duidelijk dat de gemeente Aalsmeer 5 miljoen moest
bezuinigen. Tegelijkertijd besloot het college dat de
meest kwetsbaren in de samenleving hiervan niet de
dupe mochten worden. “Dat heeft me veel voldoening
gegeven”, zegt Verburg. “We vinden het namelijk belangrijk om speciale aandacht te geven aan kwetsbare
burgers, vooral als het gaat om ouderen. Het behouden
van de zorgzame samenleving staat voor ons voorop,
dat houdt ook in het faciliteren en ondersteunen van
mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg. Een goed voorbeeld daarvan is de gespreksgroepen voor mantelzorgers
en familieleden van mensen met dementie, die we sinds
2011 financieel ondersteunen. Daar hebben veel mensen
steun aan. Onlangs hebben we besloten dit mooie initiatief structureel te ondersteunen.”

Ad Verburg in gesprek met coördinator Ellen
Millenaar en mantelzorgers Ton van Houten en
Annie van Voorn over de gevolgen van dementie

Oog voor schrijnende gevallen
Daarnaast heeft het college ervoor gekozen een extra
bijstandsregeling in het leven te roepen voor ‘algemene
kosten van bestaan’. Verburg: “Er zijn mensen die zo in
de knel zitten, bijvoorbeeld door schulden of psychische
problemen, dat ze zelfs de eerste levensbehoeften niet
meer kunnen bekostigen. Daarnaast gaan we ook kijken
waarom deze mensen zo diep in de problemen zijn gekomen. Voor schrijnende gevallen heeft dit college veel
oog.” Om diezelfde reden ondersteunt de gemeente de
Stichting Urgente Noden, die in 2011 door een groep
vrijwilligers is opgezet. Hierbij gaat het om mensen
die tijdelijk een financiële overbrugging nodig hebben,
maar die van geen enkele bestaande regeling gebruik
kunnen maken. Verder heeft het college besloten de
maaltijdvoorziening in stand te houden voor mensen die
tot de laagste inkomenscategorieën behoren en niet zelf
een maaltijd kunnen bereiden. Het gaat daarbij niet alleen om de maaltijd, zegt Verburg. “De vrijwilligers die
de maaltijd komen brengen, houden ook een oogje in
het zeil. Dat is van onschatbare waarde.”

Nieuw ouderenbeleid
Maar ook de gemeente Aalsmeer ontkomt er niet aan
de stijgende kosten voor de zorg onder de loep te nemen. Verburg: “In het nieuwe ouderenbeleid kijken we
niet alleen naar waar mensen recht op hebben, maar ook
naar wat zij zelf, eventueel met hulp van anderen, nog
kunnen. Verder hopen we door het aanbod van de zorginstellingen beter te coördineren en te laten aansluiten op de vraag tot een kostenbesparing te komen.” De
gemeente is inmiddels aan de slag gegaan met Welzijn
Nieuwe Stijl. “Wij stimuleren de kracht van vrijwilligers
en organisaties, zodat zij veel zaken goed kunnen organiseren.”

SAMENWERKING COLLEGE
‘Ik zie uit naar de samenwerking
met de nieuwe burgemeester’
Verburg kijkt met veel plezier terug op de afgelopen
twee jaar. “Ik heb het werk en de samenwerking binnen
het college als geweldig ervaren. Vorige week woensdag
heeft Pieter Litjens afscheid genomen als burgemeester van Aalsmeer. In de twee jaar dat ik met hem heb
samengewerkt, kan ik niet anders zeggen dan dat hij
een enorme positieve invloed heeft gehad. Mede door
zijn enthousiasme hebben we gezamenlijk veel kunnen
bereiken.’
“Inmiddels is een waarnemend burgemeester aan de slag
gegaan, Theo van Eijk, ex-burgemeester van Medemblik
en Hollands Kroon. Een zeer ervaren burgemeester; ik zie
uit naar de samenwerking.”
Anja Geldermans
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Vergadering en veiling bij
Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandag 1 oktober houdt Postzegelvereniging
Aalsmeer haar jaarlijkse algemene ledenvergadering in Het Parochiehuis in de Gerberastraat 6. Aanvang om 20.00 uur. De zaal gaat al
om 19.15 uur open om een kijkje te
nemen in de 247 aangeboden kavels, welke vanavond geveild zullen worden. Deze veiling bevat vele
zegels van Nederland,België, Duitsland, Nederlandse Antillen, Zwitserland, Liechtenstein, Geurnsey, Jersey, Engeland en Andorra. Teven diverse thema’s. Tijdens elke verenigingsavond wordt er een verloting
gehouden met vele prijzen. Daar
de herfst zijn intrede heeft gedaan,
toont Cor van Meurs deze avond
een kleine verzameling over paddenstoelen. In de snuffelhoek verder vele stockboeken en zegels à 5
cent om de verzameling aan te vullen. Wie lid wordt van Postzegel-

Zondag voor stichting ALS

Pieter Litjens op de fiets
tijdens Aalsmeer-fietst-dag

Generale repetitie musical
nu open voor publiek!

ben. Voor de musicalgroep was de
pauze van een paar maanden tussen twee series voorstellingen iets
nieuws. Dit experiment is goed bevallen. Het levert extra toeschouwers op, maar ook voor de groep
waren er weinig nadelen. De tweede serie repetities werd vooraf gegaan door een gezellige startbijeenkomst, waar iedereen lekker kon bijpraten. Bij de eerste repetitie bleek
het er allemaal nog helemaal in te
zitten. Het ging gelijk prima en de
groep was weer erg enthousiast.
De belangrijkste verandering is het
spelen op een ander podium in een
andere zaal. Spelers en zangers zullen hun beste beentje voor zetten,
want nu gaat het echt om de laatste voorstellingen. Ze zijn er (bijna)
klaar voor! Onmiddellijk na het bekend maken was er al grote vraag
naar de generale-repetitie-kaarten.
Op dit moment zijn er hopelijk nog
voldoende te koop à 5 euro bij de
Dio Drogist Piet van der Zwaard in
de Zijdstraat, The Readshop in de
Ophelialaan en Marskramer Berg in
winkelcentrum Kudelstaart. Nadere informatie op de website http://
mariamusicalaalsmeer.nl/ waar ook
een pakkende trailer van de voorstelling te zien is.

Bestuur van SPIE deelt uit
Aalsmeer - Tijdens de Aalsmeerse Pramenrace op zaterdag 8 september moesten de deelnemende pramenrace teams verschillende items inleveren: Griekse euro’s,
duplo blokken, een mooi hoofddeksel en natuurlijk de zwarte zwanen.
De zwarte zwanen zijn, na inspectie van het bestuur, naar het archief
verhuisd. Maar wat is er met de rest
gebeurd: De Griekse euro’s zijn naar
twee goede doelen gegaan. De kinderboerderij Boerenvreugd en naar
Stichting dag van je leven. De Duplo blokken van de Chinese muur

Rondrit oude legervoertuigen
van CRASH door omgeving

vereniging Aalsmeer (gratis) krijgt
dan ook het maandblad Filatelie en
het verenigingsblad met diverse informatie. Opgeven kan ook via de
website: www.postzegelverenigingaalsmeer.nl of kom maandagavond
naar de verenigingsavond. Er is volop gratis parkeergelegenheid.

Voorstellingen ‘Maria’ uitverkocht

Aalsmeer - De musical Maria is
een ongekend succes in Aalsmeer
en Kudelstaart. In mei zagen al 700
mensen de musical. Twee maal een
uitverkochte zaal en heel enthousiaste reacties van de toeschouwers.
De mond-op-mond reclame heeft
gezorgd voor een grote toeloop op
de kaarten voor de voorstellingen
op 5 en 6 oktober in de Spil in Kudelstaart. Ook staat het vast dat veel
mensen de musical voor een tweede keer willen gaan zien; zij gaan
vast allerlei nieuwe dingen ontdekken. Al met al betekende dit dat afgelopen weekend de voorstellingen
al uitverkocht waren. Om zo min
mogelijk belangstellenden teleur te
stellen heeft de productiegroep direct besloten om de generale repetitie op donderdag 4 oktober open
te stellen voor publiek. De generale repetitie is een volwaardige voorstelling die in principe niet afwijkt
van de ‘echte’ uitvoeringen. De musicalgroep is gewend om de generale repetitie in alle opzichten (voorbereiding, grime, kleding, licht en
geluid) exact hetzelfde te doen als
de normale voorstelling. Er worden
maximaal 100 kaarten verkocht, zodat regisseuses, dirigente en technici de nodige bewegingsvrijheid heb-

Red Ball Express zaterdag

zijn uitgedeeld aan kinderdagverblijf
Snoopy in Kudelstaart en aan groep
1 en 2 van de Antoniusschool. De
bruikbare hoeden zijn, na een selectie te hebben gemaakt van protentiele winnaars voor het etentje, gebracht naar een naschoolse opvang.
Van de hoeden zijn foto’s gemaakt
en deze staan binnenkort op www.
spie.nl. Het bestuur van de Stichting
Pramenrace In Ere is al weer druk
aan het nadenken voor inleveropdrachten voor volgend jaar. Het liefste weer 1 waar zij andere mensen
ook weer blij mee kunnen maken.

Voorzitster Erna van den Heuvel trakteert Martine van de kinderboerderij.

Aalsmeer - Zondag 30 september
organiseert stichting AalsmeerFietst
de eerste Aalsmeer fietst-dag. De
stichting hoopt jaarlijks op de laatste zondag van de maand september deze Aalsmeer-Fietst-Dag te organiseren met als doel zoveel mogelijk fietsers, jong en oud, voor een
goed doel te laten fietsen. Dit jaar
is het goede doel de Stichting ALS.
ALS staat voor Amyotrofische Lateraal Sclerose, het is een zeer ernstige spier/zenuwziekte, waarbij de
zenuwcellen in het ruggenmerg en
de hersenen langzaam afsterven. Zij
hebben er baat bij dat deze ziekte
aandacht krijgt en onderzoek wordt
gestimuleerd zodat deze ziekte dragelijker en in de toekomst misschien
te voorkomen is. Om dit te bereiken
is veel geld nodig, daarom organiseert de Stichting AalsmeerFietst nu
deze speciale fietsdag. Eerder dit
jaar heeft AalsmeerFietst een tocht
naar Santiago de Compostela georganiseerd, hieraan hebben zeven
sterke mannen deelgenomen en op
de fiets een afstand afgelegd van
2.600 kilometer met als motto ‘Trap
ALS de wereld uit’. Op 30 september kan iedereen met deze mannen meefietsen en ALS de wereld
uit trappen. Prinses Máxima deed
zondagmiddag 9 september jl. mee
aan een zwemtocht in de Amster-

damse grachten. Samen met ruim
duizend deelnemers en een prominententeam legde zij een parcours
af van ruim 2 kilometer. De zwemmers haalden geld op voor spierziekte ALS.
In Aalsmeer wordt gefietst voor het
goede doel ALS. Pieter Litjens heeft
toegezegd mee te fietsen en ontving
tijdens zijn afscheid daarvoor een
nieuwe wielerbroek.
40 en 100 kilometer
Er is een recreatietocht van 40 kilometer, geschikt voor alle leeftijden.
Dus ook deelnemers met een elektrische fiets oftewel E-bike rijders
zijn welkom.De route ligt grotendeels buiten de gemeente Aalsmeer
en gaat door een prachtige omgeving. De andere tocht is 100 kilometer lang, dus meer voor geoefende rijders en gaat door het Groene
Hart. Beide routes zijn uitgepeild. Er
zijn voldoende rust- en horeca gelegenheden aanwezig. Starten en
inschrijven kan op het Raadhuisplein in het centrum tussen 8.00 en
12.00 uur. De controlepost sluit om
17.00 uur. Kosten voor deelname bedragen 5 euro per persoon. Dit bedrag gaat geheel naar ALS. Voor elke deelnemer ligt een kleine attentie
na afloop klaar. Voor meer informatie: www.AalsmeerFietst.nl.

Week van de Opvoeding:
Luister eens naar me
Aalsmeer - De week van 1 tot 7
oktober staat in het teken van de
Week van de Opvoeding. In deze
week wordt in Nederland op een
positieve manier aandacht besteed
aan opvoeden en opgroeien. Aandacht voor ouders, kinderen en professionals die met elkaar de opvoeding op zich nemen staat hierbij
centraal. Het Centrum voor Jeugd
en Gezin Amstelland organiseert
in samenwerking met de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen, diverse gratis activiteiten rond het thema
Luister’s naar me. Naar elkaar luisteren, elkaar begrijpen, je gehoord
en gezien voelen, daar gaat het om.
Ouders die deze week het consultatiebureau bezoeken krijgen een
cadeautje. Zij zullen verrast worden met het opvoedgeschenk van
2012. Dit boekje van ontwikkelingspsycholoog Steven Pont heeft ook
als titel ‘Luister’s naar me’. Op dinsdag 2 oktober wordt van 20.00 tot
21.30 uur een lezing gegeven rond
‘Puberbrein binnenste buiten’ in de
bibliotheek in de Marktstraat. Jongeren krijgen steeds meer vrijheden en verantwoordelijkheden.
Maar hun brein is pas rond hun
25ste volgroeid. Gedurende deze
avond wordt inzichtelijk hoe jongeren zich tussen hun 10e en 25e ontwikkelen. De lezing is bedoeld voor
ouders met kinderen van 12 tot 18
jaar en leerkrachten. Aanmelden
via puberbrein@aalsmeer.nl of tel.
0297-387685. Op woensdag 3 oktober zijn belangstellenden welkom
tijdens de lezing ‘Over de top’ van
20.00 tot 21.30 uur in het gemeente-

huis, ingang Raadhuisplein. Jongeren van 10 tot 25 jaar worden gelukkiger als ze meer oog krijgen voor
wat hun hart sneller doet kloppen,
hun passie, hun talent. Als jongeren zich daarop richten, kunnen ze
nog beter worden in waar ze goed
in zijn. De belangrijkste voorwaarde hiervoor is dat ze op een andere manier naar zichzelf en hun omgeving leren kijken. Want met talent
alleen kom je er niet. Gedurende deze avond krijgt u tips om jonge mensen te helpen het beste uit zichzelf
te halen. De lezing is bedoeld voor
ouders met kinderen van 14 tot 18
jaar en leerkrachten. Vooraf aanmelden is niet nodig. Ook in Amstelveen worden lezing, workshops en
praatavonden georganiseerd.
Maandag 1 oktober social mediatraining voor jongeren die moeilijk leren, dinsdag 2 oktober een interactieve avond ‘In gesprek met je
puber’, een workshop ‘Praten doe
je met z’n tweeën’ en Mama-café
waar jonge en aanstaande moeders,
die het leuk vinden om ideeën en
ervaringen uit te wisselen, welkom
zijn. Op woensdag 3 oktober wordt
een workshop ‘Hoe zorg je ervoor
dat je kind beter luistert en hoe kun
je als ouder beter luisteren naar je
kind’ georganiseerd, op donderdag
een workshop ‘Herkennen en sturen
van seksueel risicogedrag en vrijdag
een interactieve lezing over ‘Help, ik
heb een probleem kind’. Ook in Amstelveen zijn alle activiteiten gratis
toegankelijk. Kijk voor meer informatie op www.cjgamstelland.nl.

Aalsmeerderbrug – De jaarlijkse
rondrit vanaf het Fort bij Aalsmeer
die wordt gereden met oude legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog, staat dit jaar in het teken
van de Nederlandse verzetsstrijdster en geheim agente Jos Gemmeke die de codenaam ‘Sphinx’ meekreeg. Een hoogtepunt in het programma van de rondrit aanstaande
zaterdag 29 september is de opening van het Jos Gemmekepad in
natuurgebied Ruygeborg in Nieuwkoop. Het pad zal geopend worden
door de Commissaris van de Koningin van de Provincie Zuid-Holland,
de heer Jan Franssen.
De Red Ball Express wordt voor
de elfde maal georganiseerd door
Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 in samenwerking met
Keep Them Rolling. Rond vijftig authentieke legervoertuigen doen
er dit jaar aan mee. Voor de deelnemers is een aantrekkelijke route
in de omgeving uitgezet en daarbij
worden plaatsen aangedaan waar
bijzondere gebeurtenissen plaatsvonden of die herinneren aan de
Tweede Wereldoorlog. Onder andere Jeeps, Dodges, GMC’s en Harley Davidsons zullen aan het evenement deelnemen. De legervoertuigen arriveren rond 10.00 uur bij het
Fort in Aalsmeerderbrug. Om ongeveer 11.00 uur zullen ze vertrekken.

Vóór het vertrek vanuit Aalsmeerderbrug, maar ook na terugkomst
bij het fort, zijn de prachtig onderhouden legervoertuigen te bewonderen door het publiek. Dat zal rond
15.00 uur zijn. De deelnemers rijden
overigens via Kudelstaart en het
Centrum terug naar het fort.
De Sphinx
Het thema van deze Red Ball Express is dit jaar: ‘In het spoor van
de Sphinx’. Sphinx is de codenaam
die de Nederlandse verzetsstrijdster
Jos Gemmeke als geheim agente van de Engelsen kreeg. Onze deze naam opereerde ze en communiceerde ze met en vanuit Londen. Ze
deed verzetswerk in Nederland en
moest eind 1944 door de vijandelijke linies het hoofdkwartier van Prins
Bernhard zien te bereiken om daar
geheime informatie over de Duitsers
en de situatie in Nederland af te geven. Ze kon daarna niet terug naar
Nederland maar ging naar Engeland
om daar te worden opgeleid als geheim agente en parachutiste en vervolgens weer gedropt te worden in
Nederland. Het Crash Luchtoorlogen Verzetsmuseum ’40-’45 is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de
Aalsmeerderdijk 460. Voor meer informatie kunnen de websites www.
crash40-45.nl of www.redballexpress.nl geraadpleegd worden.

Opbrengst 4.500 euro voor stichting MS

Wijn proeven voor goed doel
in Historische Tuin Aalsmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 22 september om 17.30 presenteerde Ronde Tafel 110 de Meerlanden en Wittebol Wijn met trots de primeur van
De Wijntafel; een jaarlijks terugkerende wijnproeverij ten behoeve van Stichting MS (Multiple Sclerose) Research, die werd gehouden in de Historische Tuin Aalsmeer.
Meer dan 100 mensen kwamen op
het nieuwe evenement af. Het was
een avond vol heerlijke wijn en spijs
combinaties.
Ook werd een bijzondere veiling
gehouden onder de historische
Aalsmeerse veilingklok. Er is 4.500
euro opgehaald door het verkopen
van wijn en het veilen van ter beschikking gestelde kavels. Tijdens
de wijnproeverij werd er een uitgebreide selectie van bijzondere wijnen gepresenteerd. Na de wijnproeverij werd onder leiding van vei-

lingmeester Dirk Molenaar een bijzondere veiling gehouden. De kavels werden ter beschikking gesteld
door verschillende ondernemers uit
Aalsmeer en de leden van de Ronde Tafel. De leden van Ronde Tafel 110 de Meerlanden komen uit
Aalsmeer en omstreken. De Ronde
Tafel is een actieve en inspirerende
organisatie die zich regelmatig inzet voor de maatschappij. Een van
de leden heeft 2 jaar geleden de diagnose MS (Multiple Sclerose) gekregen. Omdat hij en nog vele andere MS patiënten nog jaren actief willen kunnen zijn, zet de Ronde
Tafel zich in om onderzoek naar de
bestrijding van MS te financieren. In
2013 wordt De Wijntafel zeker weer
georganiseerd. De deelnemers waren zo enthousiast dat ze vroegen of
ze zich al in konden schrijven voor
het komende jaar.

Kinderkledingbeurs herfst
en winter in De Reede
Rijsenhout - Op zaterdag 6 oktober wordt weer de jaarlijkse herfst
en winter kinderkledingbeurs gehouden in dorpshuis De Reede in
de Schouwstraat 14.
Het betreft de in- en verkoop van
kinderkleding (vanaf maat 80),
speelgoed en kinderbenodigdheden. De enige voorwaarden hiervoor
zijn dat de ingebrachte kleding wel
voor deze tijd van het jaar bestemd
zijn en de kleding en andere spullen heel, modieus en schoon zijn. Er
kan 1 verkoopnummer aangevraagd
worden per persoon waarop maxi-

maal 30 kledingartikelen, 15 stuks
speelgoed en 3 paar schoenen of
laarzen vanaf maat 30 verkocht kan
worden. De inbreng is van 9.00 tot
10.00 uur. Ingebrachte kleding mogen de deelnemers zelf ophangen.
De verkoop vindt van 12.30 tot 14.00
uur en het afhalen van de niet verkochte artikelen is tussen 17.00 en
17.30 uur. Alles wat om 17.30 uur
nog niet is opgehaald, gaat zondermeer naar ons goede doel. Voor een
verkoopnummer kan gebeld worden naar Henriëtte via 0297-345007,
Nettie via 0172-508930 of Joke via
0297-323955.

Stem mee met Aalsmeer photo
Aalsmeer - Leuk om eens te kijken naar de visie van de deelnemers aan de fotowedstrijd georganiseerd door Aalsmeer photo met
deze keer als onderwerp ‘Groen
van Toen’. Alle Aalsmeerders en Kudelstaarters kunnen meestemmen.
Laat weten welke foto u het meeste aanspreekt! Is dat de compositie
van Ir. Joop Kok of het groene deur-

tje van Monic van Erp? U kunt alle
foto’s op uw gemak bekijken via de
website aalsmeer photo Binnenkort
zal de vakjury bestaande uit Patrick
Spaander (foto de Boer) en janna
van zon (Huiskamermuseum) hun
keuze bepalen wie in aanmerking
komt voor de vakjuryprijs. U beslist
wie de publieksprijs gaat winnen.
Geef uw stem!
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Auto geheel
uitgebrand

Waterfront en bomenplan
in informatief wijkoverleg
Aalsmeer - Donderdag 20 september was een drukbezochte avond
bij het Wijkoverleg Hornmeer. Maar
liefst twee interessante onderwerpen trokken zo’n vijftig bewoners
naar het buurthuis: De toekomst
van het waterfront én de definitieve versie van het bomenplan Hornmeer. De oever van de Westeinderplassen, langs Stommeerweg en
Kudelstaartseweg, was eerst een
onderdeel van de gebiedsvisie Uiterweg en Plasoevers en de grootse plannen hiervoor zijn in april/mei
gepresenteerd op het gemeentehuis. Maar inmiddels heeft de gemeente besloten dat het zgn. waterfront een heel andere benadering verdient. Dat gaf een onverwachte wending aan de presentatie. Dave Schut van de gemeente Aalsmeer was presentator tijdens het wijkoverleg. Hij leidt het
project om voor de Westeinderoever een toekomstvisie te ontwikkelen in samenwerking met belangenorganisaties en bewoners bij en in
het gebied. Dit overleg met betrokkenen moet uitmonden in een voorstel over de toekomst van het waterfront. Het gebied biedt kansen om
Aalsmeer als waterrijke gemeente beter op de kaart te zetten, zowel recreatief als economisch. Dave
Schut wilde graag van de aanwezigen weten wat zij als bewoners met
het gebied zouden willen.
Direct kwamen enkele opmerkingen naar voren: strand surfeiland
absoluut behouden, ontwikkelingen alleen op een schaal die bij
Aalsmeer past, aanpassing van de
vissteiger langs de Stommeerweg,
verbreding van het trottoir en versmalling van de fietspaden en geen
hoge gebouwen langs of dichtbij
het waterfront. Volgend jaar zomer
moet er een plan liggen met daarin
concreet aangegeven wat de wensen zijn, de financiële onderbouwing en een tijdsplanning van uitvoering. Dat laatste kan uitlopen tot
het jaar 2020. Een aantal aanwezigen meldde zich spontaan aan om
als bewonersgroep Hornmeer samen met Dave Schut plannen voor
het waterfront te ontwikkelen. Dit
wordt nog verder uitgewerkt. Na
de pauze was de beurt aan Marika
Kerstens en Leo Adegeest om de
nu definitieve versie van het bomenplan Hornmeer toe te lichten. In no-

vember 2011 hebben alle bewoners
hun mening kunnen geven over het
ontwerp, plattegronden waarop duidelijk werd aangegeven welke bomen in de Hornmeer aan vervanging toe zijn door ouderdom of omdat ze overlast veroorzaken. Daarbij was het uitgangspunt de bomenstructuur te verbeteren, de groene kwaliteit van de wijk te versterken, beplanting te renoveren en bomen waar nodig uit de bestrating te
halen. Het bomenplan is een totaal
groenplan voor de wijk, waarbij er
meer leeftijd variatie komt in de bomen, er meer soorten bomen worden aangeplant. De uitvoering van
het plan strekt zich uit over de komende jaren.
Alle op- en aanmerkingen van bewoners hebben geresulteerd in de
nu gepresenteerde versie. In de
planning is ook rekening gehouden
met werkzaamheden bij de aanleg
van de nieuwe riolering of geplande
herstructurering. In het groene hart
van de Hornmeer wordt het groen
voorlopig niet aangepakt. Het ingeschakelde adviesbureau gaat de
gemeente adviseren voor dit gebied
een nieuwe groenvisie te ontwikkelen. Een ander advies is de beplanting rond de scholen en de gymzaal
laag te houden in verband met sociale controle, een voorstel waarmee
de aanwezigen van harte instemden. Het tekeningen van het definitieve bomenplan zullen binnenkort
op de website van het wijkoverleg
geplaatst worden: www.wijkradenaalsmeer.nl (Hornmeer). Na deze
presentaties was de avond al aardig gevorderd, maar een flink aantal bewoners had nog genoeg animo om deel te nemen aan het wijkoverleg. Daarin werden ze bijgepraat over lopende projecten in de
Hornmeer (proef
Natuurvriendelijke oevers, handhaving afspraken met Westeinderpaviljoen, onderhoud Hornmeerpark,
ontwikkeling sportvelden). En er
was aandacht voor informatie-uitwisseling met de gemeente. Er werd
gediscussieerd over het laaghouden van begroeiing rond speelplekken, geluidsniveau bij evenementen
en of er behoefte is aan een wijkschouw. Daarna werd het overleg
tussen de bewoners nog korte tijd
op informele wijze voortgezet. Een
bijzonder geslaagde avond.

Kudelstaart - Op donderdag 20
september rond half drie in de
nacht hebben vandalen een in het
Rijnlandsoord geparkeerde auto in
de brand gestoken. Een getuige zag
een aantal personen bij de Mercedes Sprinter staan en vervolgens
wegrennen. Vrijwel onmiddellijk
vloog de wagen in brand. Het vuur
is geblust door de brandweer. Het
voertuig is wel geheel uitgebrand.
Mogelijk zijn er getuigen van deze vandalistische daad. Zij kunnen
contact opnemen met de politie via
0900-8844.

Groen licht voor
Nieuw Calslagen

Afscheid burgemeester Pieter
Litjens: “Bedankt allemaal”
Aalsmeer - “Een leuke buurman”,
noemde burgemeester Jan van Zanen van Amstelveen scheidend eerste burger Pieter Litjens tijdens zijn
drukbezochte afscheidsbijeenkomst
afgelopen woensdag 19 september.
“Hij praat, loopt, denkt en eet snel.
En mijn frustratie: Hij ziet er ook nog
snel uit.” Een lekker ding was hem
ook nog door een inwoonster ingefluisterd en dit beaamde Ilse Zethof
tijdens de onthulling van het cadeau
van Aalsmeer aan haar ex-burgemeester. Ilse heeft voor de Nieuwe
Meerbode vele malen met de burgemeester een 60- of zelfs 65-jarig
huwelijksechtpaar bezocht. In totaal
zestien, wist Van Zanen te noemen
en hij heeft ook nog eens 36 onderscheidingen uitgereikt in zijn vijfjarig burgemeesterschap.
De laatste bruid had Litjens ‘leuk’
genoemd, zo verklapte Ilse. Het cadeau is een eigen glossy: De Pieter.
Het luxe tijdschrift is nog in de maak
en gaat in november op de persen
en huis aan huis verspreid worden.
Inwoners, die nog een bijdrage willen leveren, kunnen contact opnemen met de initiatiefnemers Cor Zo-

mer, Peter Cocu, Han Carpay en Ilse
Zethof. Van Zanen noemde Litjens
ook een drammer, “Als ie iets in zijn
kop heeft, gaat ie er voor”, maar ook
een liefhebbende vader en echtgenoot. “Litjens heeft eens een vergadering van de raad tijdelijk geschorst om zijn kinderen van A naar
B te kunnen brengen”, zo onthulde
de burgemeester van Amstelveen.
En een geweldige kok en een ambitieus bestuurder: “Een groot ambassadeur voor Aalsmeer.”
Op een blauw stoeltje
Het laatste woord tijdens dit korte officiële gedeelte was natuurlijk
voor Pieter Litjens zelf. Vanaf de eerste dag van zijn burgemeesterschap
voelde hij zich thuis in Aalsmeer.
Hij roemde de warme en hartelijke
ontvangst en noemde burgemeester zijn een eervolle baan, het mooiste ambt zelfs. Maar, Litjens is 44
jaar en zoals hij zelf aangaf, ambitieus en ongeduldig. “Ik heb nog andere plannen en daar heb ik nooit
een geheim van gemaakt.” Toen het
kabinet viel, greep Aalsmeers eerste man zijn kans en stelde zich

beschikbaar voor de VVD. De rest
is bekend. “Morgen is de installatie en mag ik op een blauw stoeltje
gaan zitten. Ik zie er naar uit.“ Donderdag 20 september vond de benoeming van de nieuwe Kamerleden plaats en wie opgelet heeft, zal
Pieter Litjens al gespot hebben op
de televisie. “Voor het burgermeesterschap heb ik mij met respect en
waardigheid ingezet. Deze vijf jaar
ervaring in Aalsmeer zal ik koesteren en meenemen in mijn verdere
loopbaan. Bedankt allemaal! Het ga
jullie goed”, besloot de wel blijvende
inwoner van Kudelstaart.
Daarna volgde nog een heel gezellig samenzijn met inwoners, vele bestuurders uit de regio en medewerkers van de gemeente. Pieter Litjens vroeg overigens geen cadeaus,
maar een bijdrage voor het goede
doel en dit is het Jeugdcultuurfonds
Aalsmeer. Middels dit fonds worden
ook kinderen van inwoners die minder gelden te besteden hebben de
mogelijkheid gegeven om met cultuur in allerlei facetten kennis te
maken.
Door Jacqueline Kristelijn

Aalsmeer - Het college heeft afgelopen dinsdag 25 september tijdens
het wekelijkse B&W-overleg met
een positief besluit over het Realisatiedocument project Nieuw Calslagen groen licht gegeven voor
de realisatie van een buurtschapje van 18 woningen aan de Herenweg in Kudelstaart inclusief de inrichting van openbaar gebied. Met
de exploitanten Van Berkel Projectontwikkeling Leimuiden B.V en A.J.
van der Veldt is een Realisatieovereenkomst gesloten.

Aanhanger van
terrein weg

Aalsmeer - Tussen dinsdag 18 en
donderdag 20 september is vanaf een afgesloten terrein in de Turfstekerstraat een aanhanger gestolen. De aanhanger is van het merk
Anssom en heeft als kenteken WVNP-93. Ook het slot van het toegangshek is door de dieven meegenomen.

Bromfiets klapt
achter op auto

Aalsmeer - Op maandag 24 september om acht uur in de ochtend is
een bromfietsster achter op een auto gereden op de Stommeerweg. De
17-jarige bestuurster zag te laat dat
de automobilist voor haar zijn wagen de Gerberastraat in wilde draaien en hiervoor gas terug nam. De
43-jarige automobiliste uit Rijsenhout kwam met de schrik vrij. De
bromfietsster uit Hoofddorp is per
ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Ze heeft haar linkerbovenbeen gebroken.

Tas gestolen!

Aalsmeer - Op zondag 23 september rond half elf in de ochtend is de
tas van een inwoner gestolen. De
man liet zijn hond uit in het Hornmeerpark. Ook maakte hij foto’s en
om een mooi plaatje te schieten had
hij even zijn tas op de grond gezet.
Binnen een paar minuten was hij
terug. Een dief heeft waarschijnlijk
snel toegeslagen. In de schoudertas zat de telefoon van de eigenaar.

Bespreken clubproducties
bij Film- en Videoclub
Aalsmeer - Maandagavond 1oktober is er weer een clubavond van de
Film- en Videoclub Aalsmeer. Op deze avond worden de plannen besproken om weer tot een aantal clubproducties te komen. Het is altijd weer
een spannende clubgebeuren, welke
ideeën komen er naar voren en wie
gaat het gekozen idee verfilmen?. Het
is dus van belang dat alle clubleden
op deze avond aanwezig zijn zodat
zij hun ideeën en suggesties hieraan
kunnen bijdragen. 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 een van de komende clubavonden. Vooral het monteren
en toevoegen van muziek op een PC
van videoopnamen die gemaakt zijn
met de nieuwste HD camera’s geven
nog wel eens wat problemen. Tijdens
de videoclubavond kunnen filmers altijd te rade gaan bij een van de 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 en beginnen om 20.00 uur. Informatie over de F&VA via 06-18487238
of via www.videoclubaalsmeer.nl.

Behandeling in raadsvergadering

Waardevolle bomenlijst
Aalsmeer in de maak
Aalsmeer - In begin 2012 heeft het
college de concept-waardevolle bomenlijst voor Aalsmeer vastgesteld.
Deze lijst bevat ongeveer 3200 gemeentelijke bomen en 950 particuliere bomen. Alle particulieren eigenaren van mogelijke waardevolle
bomen zijn hiervan schriftelijk op de
hoogte gesteld. De reacties op deze informatie wordt verwerkt in de
waardevolle bomenlijst. Voordat de
waardevolle bomenlijst kan worden
vastgesteld door het college moet
de verordening aangepast worden.
De huidige Bomenverordening 2000
is momenteel geldig in Aalsmeer,
waarin de verplichting tot het aanvragen van een kapvergunning is

vastgelegd. De gemeenteraad zal
eerst een besluit moeten nemen
waarna de verordening gewijzigd
kan worden. Hiervoor gaat het college een advies uitbrengen aan de
gemeenteraad. Op donderdag 4
oktober staat de intrekking van de
huidig, geldende verordening op de
agenda van de raadsvergadering.
De vergaderavond, beraad en raad,
begint om 20.00 uur, vindt plaats
in de raadzaal van het gemeentehuis en is openbaar. Als de verordening is aangepast, zal het college de
waardevolle bomenlijst vaststellen.
Na deze vaststelling geldt een bezwarentermijn, waarna de lijst definitief vastgesteld gaat worden.

Koolmonoxide
Eerste vergadering met burgemeester Theo van Eijk

Burgerinitiatieven De Oude
Veiling en Zijdstraat in Raad
Aalsmeer - Volgende week donderdag 4 oktober is het weer tijd
voor een avondje vergaderen in het
gemeentehuis. Burgemeester, wethouders en fracties komen bijeen
voor het Beraad en de Raad vanaf 20.00 uur in de raadzaal. Publiek
is welkom en vast en zeker dat de
tribune rijkelijk bezet zal zijn, want
de burgerinitiatieven over De Oude Veiling en de Zijdstraat staan op
de agenda. De Raad wordt voor het
eerst geleid door waarnemend burgemeester Theo van Eijk. De vergaderavond begint met het Beraad
en aan de orde komt het vaststellen
van de nieuwe begraafplaatsverordening. De verordening moet aangepast worden wegens wijziging in
de wet en de invoering van de Europese dienstenrichtlijn. De aanpassingen betreffen de feiten dat
het begrip eigen graf wordt gewijzigd in particulier graf, de minimum
termijn van het verlenen van recht
op een particulier graf wordt teruggebracht van twintig naar tien jaar
en de houders van begraafplaatsen
hebben de mogelijkheid vijf jaar na
constatering en bekendmaking de

grafrechten van verwaarloosde graven te laten vervallen. Deze termijn
was dertig jaar.
Het Beraad wordt besloten met de
rondvraag en na een korte pauze
wordt aangevangen met de Raad en
dit is het moment dat Theo van Eijk
voor het eerst de voorzittershamer
ter hand zal nemen. In het burgerinitiatief over De Oude Veiling wordt
voorgesteld zodanige maatregelen
en voorzieningen te treffen zodat
de zalen in de Marktstraat ook in de
toekomst beschikbaar zijn en financieel doenlijk zijn te gebruiken als
oefen- en uitvoeringslocatie door
Aalsmeerse verenigingen, professionals en amateurs. “Het tot nu toe
bloeiende Aalsmeerse verenigingsleven is essentieel voor de sociale
cohesie van onze samenleving. Voldoende capaciteit aan zalen en podia is en blijft belangrijk voor de culturele en sociale ontwikkeling binnen onze gemeente. Op dit moment
zijn er al minder zalen voor allerlei
activiteiten van verenigingen beschikbaar. Dit is een trend die zich
in de nabije toekomst zal voortzetten. Er zal daardoor een tekort ont-

staan aan ruimtes en faciliteiten”, zo
staat in het initiatief. Om te voorkomen dat De Oude Veiling als verenigingsgebouw verloren gaat, vragen liefst 418 handtekeningenzetters de gemeenteraad om in te grijpen. “Door het veiligstellen van deze
locatie voor onze samenleving zou
de gemeenteraad van Aalsmeer tijdig maatregelen treffen om aan het
op handen zijnde tekort het hoofd
te bieden.”
Het laatste onderwerp deze avond
is het tweede burgerinitiatief met
het verzoek om de Zijdstraat fietsvrij te maken. Doel is een voor voetgangers veilige winkelstraat creëren. Hiervoor zijn 248 handtekeningen gezet. De meningen ten opzichte van dit verzoek zijn overigens verdeeld. Er zijn voor- en tegenstanders. Waarschijnlijk wordt voorgesteld om met alle partijen om tafel
te gaan en gezamenlijk een plan te
gaan maken voor een goede en veilige inrichting van de winkelstraat.
Volgens de planning wordt het geen
lange vergaderavond: De afsluiting
is rond tien uur, maar het zou ook zo
maar elf uur kunnen worden!

Vergiftiging door
defecte ketel

Amstelveen - De brandweer heeft
hoge concentraties koolmonoxide
gemeten in een flat aan de Mont
Blanc in Amstelveen. Een bewoonster voelde zich niet lekker, rook een
vreemde lucht en besloot de brandweer te alarmeren. De bewoonster,
haar twee kinderen en twee monteurs die aanwezig waren, zijn naar
het ziekenhuis gebracht, met koolmonoxidevergiftiging. De oorzaak
bleek een defecte ketel te zijn in de
flat. De woning van de vrouw en enkele woningen van de buren worden op dit moment geventileerd. Als
de huizen weer veilig zijn, kunnen
de bewoners terugkeren. De ketel is
op advies van de brandweer uitgeschakeld. De melding kwam dinsdag 25 september rond 11.30 uur
binnen bij de alarmcentrale.

Online met God?

Kerkdienst voor
jong en oud

Aalsmeer - Facebook, Twitter,
SMS, pingen en WhatsApp. Ben jij
of bent u altijd en overal online? Onderweg, thuis en bij vrienden? Ook
online met God? In de dienst van
zondag 30 september gaat hierover
gepraat worden. De dienst is samen
met dominee Teus Prins voorbereid.
De kerkcommissie hoopt jong en
oud zondag te zien. De dienst begint om 10.00 uur en is in de Open
Hof Kerk in de Ophelialaan 247.
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Vrijdag, zaterdag en zondag:

Weer crazy days bij Big L
Aalsmeer - Dit weekend, vrijdag
28, zaterdag 29 en zelfs zondag 30
september is de crazy days driedaagse bij Big L in de Zijdstraat.
Big L pakt ook deze crazy days weer
groots uit. Voor de dames is er onder andere een Vero Moda blazer
voor 19,95 euro, Only blazer voor
15 euro, diverse shirts voor slechts
10 euro en natuurlijk de ‘must have’
voor dit seizoen: Kleurige jeans van
Cars voor 19,95 euro. Ook dit keer
weer de bekende kinderjeans van
Cars voor 15 euro aangeboden. Verder voor de jongens een stoere winterjas van Cars voor 29,95 euro. Ook
voor de heren spectaculaire aanbiedingen.

Een winterjas van Pall Mall voor
99,95 euro en een colbert van Pall
Mall, eveneens voor 99,95 euro. Verder diverse shirts van Petrol en Esprit voor 10 euro en een mooie
jeans van Jack&Jones voor 25 euro.
De winkel is vrijdag geopend vanaf
10.00 uur in de ochtend, en de deuren gaan dicht om 21.00 uur in de
avond. Ook tussen het etensuurtje
van 18.00 tot 19.00 uur is Big L gewoon geopend. Gaat u liever zaterdag naar de gezellige Zijdstraat? Iedereen is welkom vanaf 10 uur in de
ochtend tot 17.00 uur in de middag.
Op zondag 30 september is de winkel open van12.00 tot 17.00 uur in de
middag.

Dierenleed

Doctor Dare op bres voor armen

Stichting Kudelstaart steunt
ziekenhuisproject in Nigeria

Vitaliteit 50+ markt staat
bol van activiteiten
Aalsmeer - De markt, die op zaterdag 6 oktober in het gemeentehuis wordt gehouden, blaakt van vitaliteit en staat bol van activiteiten,
genieten en veel cadeautjes. Volgende week korting coupons! Het
moet wel een feest worden, want
de markt heeft gratis testen van gezondheid en conditie, nek en voetmassages, gratis adviezen, proefpakketten, leerzame voordrachten,
sport en dans demonstraties. Verder
zijn er goede aanbiedingen, zoals
koffie met wat lekkers, kortingsbonnen van bedrijven en instellingen en
films van de Binding. De markt presenteert deze tweede keer een nog
groter aanbod: Veertig in plaats van
dertig verschillende organisaties,
veel voordrachten over fit en gezond blijven, meer diensten en producten om de vitaliteit te vergroten
en om te genieten van de 50+ periode. Er is deze keer ook een groter
deel van het gemeentehuis beschikbaar. De organisatie hoopt weer

meer dan 700 bezoekers te mogen
ontvangen! Voor minder validen is
de toegang vereenvoudigd en kan
men zich melden voor het gebruik
van een parkeerplaats. Om ervoor
te zorgen gezond te blijven, lekker
te kunnen blijven werken, recreëren
en een fijne oude dag hebben, is het
belangrijk goed te zorgen voor lichaam en geest. Bij sommigen gaat
dat goed en helemaal vanzelf. Anderen hebben daarbij hulp en voorlichting nodig. Maar dat is niet voor
iedereen even normaal, men weet
soms gewoon niet op welke manier
men nog beter voor zichzelf kan zorgen of men weet gewoon niet wat er
allemaal beschikbaar is. En hoe bereik je dat, wat kun je daaraan zelf
doen en welke hulp is daarbij beschikbaar? Daarover is op de markt
van alles te vinden! Iedereen van
harte welkom. Voor informatie kan
contact opgenomen worden met de
projectleider via bernhardschellenberger@hotmail.com.

Aalsmeer - Stichting Foundation
Mission House of The Gambia uit
Kudelstaart heeft op zich genomen
een nieuw project te steunen. Het
gaat om het bouwen van een ziekenhuis in Ado Ekiti in Nigeria. De
initiatiefnemer Doctor Dare Ogunlusi is een persoonlijke vriend van
voorzitter Stef Holling van de stichting en zijn vrouw en verbleef tot
woensdag 26 september twee weken bij hen thuis. Doctor Dare is
een orthopedisch chirurg en op
dit ogenblik werkzaam in het ziekenhuis van Castries, de hoofdstad
van het Caraibisch eiland St. Lucia als hoofd van de eerste hulp afdeling. Doctor Dare is opgeleid en
werkzaam geweest in Nigeria. Door
zijn ervaringen daar opgedaan en
zijn ervaringen met de medische
zorg op St. Lucia hebben hij en zijn
vrouw (zij is kinderarts) het plan opgevat een ziekenhuis te beginnen
waar iedereen geholpen kan worden. Dit is in tegenstelling met de
huidige praktijk in Nigeria waar je
pas geholpen wordt als je kunt betalen. Hoewel Nigeria een geweldig
rijk land aan grondstoffen is, profiteren slechts zeer weinigen daarvan en leeft het grootste deel van de
bevolking onder de armoedegrens.
Dit betekent dat zij zelfs als ze bij
de eerste hulp aankloppen niet geholpen worden. Doctor Dare beseft
heel goed dat zijn ziekenhuis niet
het gehele systeem zal veranderen,
maar probeert een omwenteling in
het denken over gezondheidszorg
in Nigeria op gang te brengen, ook
door dokters en verpleegkundigen

in zijn geest op te leiden. Dokter Dare heeft tijdens een informele vergadering van het bestuur van de stichting Mission House een presentatie
gegeven en zijn plannen uiteen gezet. Hij gaf ook voorbeelden uit de
praktijk om te laten zien hoe de huidige mentaliteit is. De groep zag foto’s van de onderarm van een meisje dat na een breuk in de onderarm
behandeld was door een plaatselijke ‘bonendokter’, een soort medicijnman, die haar arm ingepakt
had met houten plankjes die stevig om de onderarm werden gebonden. Toen dit werd verwijderd was
het vlees van de onderarm verdwenen en het bot verpulverd. Een ander voorbeeld gaf hij over zijn eigen
zwager die 2 weken op een röntgenfoto moest wachten en daarna nog eens 2 weken voor hij geopereerd werd aan een breuk in zijn
arm. Het ziekenhuis zal niemand afwijzen, maar ook door het leveren
van goede kwaliteit medische zorg
patiënten aantrekken die de behandeling kunnen betalen. Op deze manier zal het ziekenhuis zelf voorzienend worden. Onze stichting heeft
doctor Dare 5.000 euro kunnen geven en uit eigen middelen hebben
de voorzitter en zijn vrouw daar
2.500 euro aan toe kunnen voegen.
Voor de bouw is echter aanzienlijk
meer nodig. Voor meer informatie
kan men kijken op nigeriahospital/
webs.com of bij het laaatste nieuws
van
www.freewebs.com/gambiamission. Uiteraard is voorzitter Stef
Holling ook bereid meer te vertellen:
0297-325099.

ingezonden
WVAC: Met twee maten meten
Als winkeliersvereniging die een
aantal keer per jaar een evenement
organiseert in het dorp wordt het
ons de laatste jaren niet bepaald
makkelijk gemaakt. Bij elke vergunningaanvraag komen er wel weer
bezorgde telefoontje vanuit het gemeentehuis. Hoe zit het met de bereikbaarheid en veiligheid? Zijn er
extra parkeervoorzieningen geregeld? Wordt alles goed gecommuniceerd? Lastig is het wel, maar met
vereende krachten probeer je er telkens weer het beste van te maken.
Na de corsobraderie, de feestweek
en alle andere evenementen eerder
deze maand vond afgelopen zaterdag alweer een ‘evenement’ plaats.
Een commerciële partij van buiten
Aalsmeer had van de gemeente vergunning gekregen om het Raadhuisplein af te sluiten voor een braderie. Communicatie met de winkeliers was er pas geweest nadat wij
zelf aan de bel hadden getrokken,
maar helaas: de gemeente vond het
niet nodig om de vergunning in te
trekken, ook al zat werkelijk niemand in het dorp op dit ‘evenement’
te wachten. Aan extra parkeervoorzieningen was (vrijwel) niets geregeld. Communicatie? Ach, die bleef

beperkt tot een brief van de gemeente (waar we zelf om moesten
vragen) en zeer summiere informatie van de organisator in kwestie. Heeft iemand hier iets van geleerd? Nou nee, op woensdag was
het weer hommeles op het Raadhuisplein.
De gemeente bleek een groot deel
te hebben afgezet voor ‘genodigden’
die deze dag een congres in het gemeentehuis bezochten. Hoezo extra parkeervoorzieningen? Hoezo
verkeersregelaars? Hoezo communicatie? Ach, het blijkt maar weer
dat mooie frasen uit een collegeprogramma snel worden vergeten.
Stond daar niet in dat bereikbaarheid ‘een belangrijk aandachtspunt’
is? En oh ja, dat een ‘goede communicatie en informatieverstrekking’ naar ondernemers uitermate belangrijk wordt geacht? Maar
misschien hebben wij een motie gemist, waarin stond dat de gemeente
voortaan met twee maten meet als
het dit soort zaken betreft. Kan iemand ons die tekst nog nasturen?
Bestuur Winkeliersvereniging
Aalsmeer Centrum

Nieuwe Meerbode - 27 september 2012

Ik ben een alleseter. Van hartig
tot zoet, van vlees tot vis (inclusief
mosselen, schaal- schelpdieren en
zelfs rauw), pizza, pasta, tapas, Japans, Chinees, Indonesisch (niet
te heet), stamppotten, moet ik nog
even doorgaan? Alles dus. Er is echter voedsel dat ik uit principe niet
(meer) eet. Bijvoorbeeld kikkerbilletjes. Heb je ooit gezien hoe bruut
die beestjes uit elkaar getrokken
worden, waarbij het lijfje achteloos
op een kwakende hoop doodbloedende lotgenootjes wordt gegooid?
Nou je hoeft gelijk niet meer hoor.
Ganzenlever is er ook zo eentje en
ik neem aan dat dit verder geen betoog behoeft. Hond en kat heb ik
nog nooit op, maar hé, je eet toch
geen huisdieren? En een portie konijn ligt, sinds we zo’n beest in een
hok hebben, ook niet meer op mijn
bordje. Overigens vind je konijn in
landen als Spanje en Duitsland
(dood)gewoon op de menukaart
en ik moet zeggen, ik heb ooit met
kerst een exemplaar gegeten bij de
oma van een vriend, dat best lekker
was, maar dat lag vooral aan de uitgebreide bereiding met warme tutti frutti, stoofpeertjes en alles wat er
verder in overvloed op de kerstdis
aanwezig was. De smaak lijkt verder
namelijk gewoon een beetje op die
van kip, maar dan wat droger. Maar
nee, ik doe het mijn zoon niet meer
aan om een soortgenoot van zijn
knuffeldier te verorberen. Over zijn
huisdier gesproken. Het is de derde op rij. Zijn eerste konijntje had
de pech dat hij een keer over zijn
buitenren sprong, met zijn achterpootjes tussen de spijlen bleef hangen en vervolgens verlamd raakte aan zijn achterlijfje. Een operatie
was gewoonweg niet mogelijk en
om nou een konijn in een rolstoeltje te zetten. Hij kreeg zodoende een

spuitje bij de dierendokter en werd
door zijn kleine verdrietige baasje met zorg begraven in de voortuin. Het tweede konijn, ook Noddie genaamd (zelf verzonnen door
mijn zoon die zijn naam achterstevoren aan zijn beestjes gaf), werd
na een jaartje op zijn zachts gezegd
nogal opgewonden als je al met een
hand in zijn hokje kwam. We werden er best een beetje benauwd van
en hoe leg je een kind (toen een jaar
of acht) uit, wat dat natte spul op de
teddybeer was, die hij zo lief bij zijn
wilde konijntje in het hokje had gelegd voor wat rustgeving. Het oversekste beest liet echter geen spaan
heel van meneertje beer, en het
maakte niet uit welke kant hoor,
Teddy zijn snoetige kop moest er
ook aan geloven! Naar de dierenarts dus voor een keurige castratie.
Na een dag kregen we het rammetje een stuk gematigder terug, echter, hij bleef versuft, was de narcose niet goed uitgekomen en.. ging
dood. Wat een pech. Zoon ontroostbaar en de voortuin begint een aardig dierenkerkhof te worden. Goed,
Noddie nummer drie moest en zou
er na een tijdje toch komen. Door
ons gekscherend Nodrie genoemd,
maar dat waardeert zoonlief niet
zo. Er moest een groter hok komen,
maatje kippenren, want dit konijn is
nogal uit de kluiten gewassen. Bij
aankoop werd er beweerd dat het
een kruising was tussen een Duitsen een dwerghangoortje, maar ik
ben bang dat de vader een Vlaamse
reus moet zijn geweest. Helaas hebben we ook met dit konijn niet zo’n
geluk. Hij is niet zo aanhalig, heeft al
een paar keer blaasontsteking gehad met als gevolg de nodige, en
behoorlijk prijzige, dierenartsbezoekjes. Als het allemaal helpt vind
ik dat natuurlijk prima, maar helaas
kwam er laatst weer een brul uit de
tuin: ‘Ma-am!, er ligt alweer bloed in
zijn hok!’ Daar gaan we weer. Willen konijntjes gewoon niet oud worden bij ons? Zijn we niet goed genoeg voor ze? Of nemen ze gewoon
wraak op mij, omdat ze stiekem weten dat ik vroeger een paar malse
boutjes van één van hun broers of
zusjes heb verorberd? Slik.

Feest voor 20 jaar OLGA
Aalsmeer - Dit jaar bestaat OLGA,
het Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland, twintig jaar en
dit jubileum gaat gevierd worden
op woensdagmiddag 3 oktober in
het grand café van de Crown Business Studio’s aan de Van Cleeffkade. Heeft u altijd al kennis willen
maken, maar dat telkens weer uitgesteld? Reden te meer om nu de
kans te grijpen en langs te komen.
Er wordt bezoekers deze middag
een interessant programma aangeboden. Allereerst wordt aandacht
besteed aan de nationale week van
de toegankelijkheid van 1 tot 6 oktober. Dit jaar is het thema: Klantvriendelijkheid. Om 13.30 uur gaat
de zaal open. Tussen 14.00 en 16.30

uur zal het programma bestaan uit
een interactieve lezing over de dynamiek van geven en ontvangen.
Hoe belangrijk is de balans daarin? Dit is het ietwat serieuze gedeelte van de middag dat zal worden geleid door dr. Karen Schipper. Maar,
omdat het ook feest is, komt een sitdown comedian die, buiten dat hij
rolstoel gebonden is, zich op geen
enkele manier onderscheidt van zijn
stand-up collega’s. Na dit optreden
is nog een informeel samenzijn met
een drankje en een hapje. Om 17.30
uur wordt de feestelijke middag afgesloten. De medewerkers en vrijwilligers van OLGA hopen woensdag 3 oktober vele belangstellenden
te mogen begroeten.

Ontmoetingsuurtje voor
vrouwen bij de Ovak

Presentaties door leerlingen, voor ouders.

Leerlingen Westplas mavo
presenteren zichzelf
Aalsmeer - leerlingen van de brugklas van Wellantcollege Westplas
mavo Aalsmeer, hebben zichzelf afgelopen vrijdag, na weken van voorbereiding, aan alle ouders gepresenteerd. Na afloop werd samen
gebarbecued en tot laat in de avond
gefeest op de discoavond in de aula van de school. Op Wellantcollege Westplas mavo volgen alle leerlingen uit de eerste en tweede klas
naast hun reguliere lessen, het vak
projectonderwijs. Binnen dit vak
staat niet het aanleren van kennis,
maar het aanleren van vaardigheden centraal. Er wordt gewerkt aan
grote opdrachten, vaak in groepjes, zodat plannen en samenwerken
wordt geoefend. Ook is het formuleren van de eigen mening, tijdens
de reflectiemomenten heel belangrijk en moet er vaak gepresenteerd
worden. Het onderdeel presenteren kwam afgelopen vrijdag op de
Westplas uitgebreid aan bod. Sinds
de eerste schooldag is elke brugklasser bezig met het voorbereiden van een presentatie over zichzelf. Het was de bedoeling zo origineel en creatief mogelijk te werk
te gaan, om zodoende op de afge-

lopen vrijdagmiddag goed beslagen ten ijs te komen. De presentatie
diende namelijk niet zomaar voor iemand gehouden te worden, nee, alle ouders van de brugklassers kwamen naar school om de presentaties te aanschouwen. Een spannende gebeurtenis voor veel leerlingen,
maar een minstens net zo leerzame
tegelijkertijd. De leerlingen stelden
zich her en der op, verspreid over
vier lokalen, zodat de ouders langs
konden lopen en de presentaties
konden bekijken en aanhoren. Enkele leerlingen durfden het aan om
in een apart lokaal, voor een grote
groep ouders tegelijk een presentatie te geven. Nadat alle ouders de
presentaties gezien hadden, mochten ze, evenals de kinderen, genieten van een heerlijke barbecue. Nadat al het lekkers was opgepeuzeld,
werden de ouders naar huis gedirigeerd en gingen in de aula van de
school de voetjes van de vloer. De
techniekgroep van de Westplas had
de aula omgetoverd tot een ware
discotheek en door te dansen tot
in de late uurtjes, werden de eerste
weken school, voor de nieuwe leerlingen, geslaagd afgesloten.

Aalsmeer - Woensdagmorgen 19
september hebben vrouwelijke leden van Ouderenvereniging OVAK
een uurtje met elkaar doorgebracht.
Er was vraag geweest bij het bestuur om zo’n uurtje te organiseren.
Diverse dames wisten de weg naar
het restaurant te vinden en het werd
een gezellig samenzijn aan de grote tafel. Er werden zelfs al adressen
uitgewisseld om zo meer met elkaar

in contact te komen. Ook is een afspraak gemaakt om gezellig met elkaar te gaan wandelen. Het bestuur
had gehoopt dat dit zou gaan gebeuren en is dan ook heel blij dat
de opzet nu al geslaagd is. Het ontmoetingsuurtje zal elke maand
plaats vinden en wel op de derde
woensdag van de maand om half
elf. De eerst volgende ochtend is 17
oktober.

Verkoopstand Rode Kruis
Aalsmeer - Op vrijdag 28 september wordt een verkoopstand ingericht door het Rode Kruis bij de ingang van supermarkt Hoogvliet aan
de Aalsmeerderweg. Het Rode Kruis
hoopt hiermee meer gelegenheid
te hebben om de prachtige zelfgemaakte artikelen aan te kunnen bieden. Dit keer wordt de nadruk gelegd op de wintercollectie en zullen
weer truitjes, wollen sokken, sjaals
en andere warme artikelen worden
aangeboden. Maar uiteraard zijn
ook de tafelkleden, spreien, kussenslopen en babykleertjes weer aan-

wezig. Ook is in de verkoopstand
een collectie prachtige felicitatie-,
kerst- en nieuwjaarskaarten te vinden, die weer voor heel scherpe prijzen worden aangeboden. Er is veel
keus en voor elk wat wils. De opbrengst van de verkoping wordt, net
als in voorgaande jaren, weer besteed aan de aanschaf van nieuw
handwerkmateriaal, zodat het sociale werk van het Rode Kruis voortgang kan vinden. De verkoop bij supermarkt Hoogvliet in Oost begint
om 9.00 uur en zal duren tot 17.00
uur in de middag.
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Taartjes maken met bakker!

Leuke en zonnige braderie

Aalsmeer - Albert Heijn bestaat
125 jaar en dit werd in alle supermarkten in de gemeente afgelopen weekend gevierd met een gezellige activiteiten. Om het jubileum extra luister bij te zetten hadden de ondernemers op het Poldermeesterplein de krachten gebundeld en boden alle bezoekers zaterdag 22 september een gevarieerd
pleinfeest met kraampjes, spectaculaire acties en leuke doedingen
voor de jeugd aan. Dankzij het nog
zonnige weer, was het terras continu druk bezet. Met name door ouders, want de jongens en meiden
hadden het druk. Ze konden krijten en knutselen, zich laten schminken en een schot in de roos was het
zelf een taartje maken met de bak-

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 22
september werd op het Raadhuisplein een najaarsbraderie gehouden. Dankzij het zonnige weer en
het gevarieerde aanbod aan kraamhouders mochten vele bezoekers
verwelkomt worden.

kers van Vooges. De kinderen kregen een echte bakkersmuts op en
mochten aan de slag met slagroom,
vruchten en eetbare versierseltjes.
Het taarten maken gebeurde onder
leiding van Wim Engel en Matthijs
van der Drift. Er zijn total 187 taarten
gemaakt. “Het was echt een feest.
Dit vergeten de kids nooit meer”, aldus Engel.
En het leuke was, de zelfgemaakte taartjes mochten mee naar huis.
Trots is vast zondag in menig huishouden de taart bij de koffie aangesneden! Albert Heijn 125 jaar is op
het Poldermeesterplein in ieder geval uitbundig gevierd. Jong en oud
heeft genoten van de leuke activiteiten en spectaculaire acties.

Er werd kleding te koop aangeboden, evenals schoenen, tassen en
diverse snuisterijen. Voor de kinderen stond een draaimolen klaar en
zij konden ballen gooien. Aan de innerlijke mens was ook ruimschoots
gedacht. Heerlijke kippetjes draaiden rond aan het spit, Vietnamese

loempia’s konden genuttigd worden
en snoep en andere zoete lekkernijen. De braderie vormde een goede
aanvulling op een dagje winkelen in
het centrum. Ondanks dat de herfst
definitief haar intrede heeft gedaan,
staat nog een aantal evenementen
in de buitenlucht op het programma. Zaterdag 6 oktober een gevarieerde boekenmarkt in de Zijdstraat
en zeker niet vergeten: De kerstmarkt in december in het centrum
met warme vuurkorven, natuurlijk
dennengeur, allerlei lekkernijen en
leuke snuisterijen om cadeau onder
de boom te leggen!

Van links naar rechts: Nieuwe eigenaresse Marjo de Vries, Hetty Janssens en
Steffie.

Zaterdag laatste officiële werkdag

Hetty van Theaterworld
geeft stokje door aan Marjo

Feestelijk heropening
praktijk Kudelstaart
Kudelstaart - Onder ruime belangstelling is de compleet gemoderniseerde en uitgebreide praktijk voor
fysiotherapie aan de Kudelstaartseweg 243 op zaterdag 15 september
feestelijk heropend.
De praktijk die al sinds een aantal
jaren onderdak biedt aan alle specialisaties die de fysiotherapie kent,
is nu uitgebreid met een moderne
fitnessruimte, waar men niet alleen
terecht kan voor revalidatie, maar
waar men ook kan trainen om fit te
blijven en blessures te voorkomen.
Tijdens de openingsmiddag was er
tevens gelegenheid fysieke prestaties neer te zetten. Op de onderde-

len ‘500 meter roeien’ en ‘500 meter handbike’ kon men de krachten meten met respectievelijk huisarts en oud-wereldkampioen roeien
Frans Göbel en kersvers olympisch
kampioene 50 meter vrije slag Mirjam de Koning. Uiteindelijk kwam
Erwin Coster nog het meest in de
buurt bij het roeien en kwamen
Jean-Paul Warmerdam en Frits-Jan
Edelijn het beste voor de dag bij het
hand-biken. Voor de kinderen was
er nog een kleurwedstrijd. De winnaars hiervan, Tess, Ellen, Lotte en
Rafy , hebben inmiddels bericht gekregen dat zij een prijsje hebben
gewonnen.

Remco en Jeroen van der Schilden
starten Montel Amstelveen
Aalsmeer - “Na een lange voorbereidingsperiode zijn we nu heel druk
aan de verbouwing bezig van onze
nieuwe winkel in Amstelveen. Het
voormalige pand van Trendhopper
aan de Binderij in Amstelveen krijgt
een geheel nieuw interieur en ook
een hele nieuwe gevel”, vertelt Remco van der Schilden. Samen met zijn
neef Jeroen vertelt hij vol trots over
hun nieuwe plannen. Beide neven
waren jarenlang werkzaam in het
familiebedrijf Woonplaza van der
Schilden aan de Oosteinderweg en
gaan nu dus verder in een nieuwe
Montel vestiging. Montel is een landelijke winkelketen met ruim dertig vestigingen. Het is daarmee de
nummer één zitmeubelspecialist
in Nederland. “Exclusief en betaalbaar zitcomfort is het uitgaanspunt
van de collectie”, vertellen de twee
startende ondernemers. “Perfect
van kwaliteit, en toch heel betaalbaar.” De winkel van ruim 1100 meter, zal straks gevuld staan met meer

dan vijftig opstellingen. Naast zitmeubelen zijn ook salontafels, karpetten, verlichting en mooie accessoires bij Montel te koop. Jeroen en
Remco: “De nieuwe locatie in Amstelveen hadden we al geruime tijd
op het oog. Het is een mooi pand op
de meubelboulevard Bovenkerk.
Te midden van vele aanbieders als
Troubadour, Swiss Sense , Etage
3 en Co van der Horst, denken wij
een waardevolle aanvulling te kunnen zijn voor de consument die naar
nieuwe meubelen zoekt.” Als alles
volgens planning blijft lopen, gaan
begin oktober de deuren voor het
publiek openen. Natuurlijk gaat dit
gepaard met spectaculaire openingsaanbiedingen. Voor een duidelijk beeld van de collectie zitmeubelen verwijzen Remco en Jeroen belangstellenden naar www.
montelamstelveen.nl. Het tweetal
hoopt u binnenkort te mogen begroeten in hun nieuwe Montel win-

Aalsmeer - Eigenaresse Hetty
Janssens, die van Theaterworld in
Aalsmeer een begrip heeft weten
te maken, vindt dat het tijd wordt
voor iets anders. “Ik doe dit werk al
negentien jaar met plezier, ben nu
zestig plus en vind eigenlijk best
dat ik van mijn rust mag gaan genieten én van mijn kleinkinderen.”
Hetty vertelt dat ze met nul begonnen is in de Kastanjelaan, waar ze
na zeven jaar ‘uitgroeide’. Haar bedrijf is alweer sinds 2000 gevestigd
op de Middenweg. “Ik blijf tot het
eind van het jaar nog wel één dag
in de week om te assisteren”, vervolgt ze. “Maar mijn laatste officiële werkdag is aanstaande zaterdag.
Dat zal best gek zijn, waarschijnlijk
een dag met een lach en een traan,
maar het is goed zo.” Iedereen die
Hetty een warm hart toedraagt is
van harte welkom om haar de hand
te schudden. Zelf zegt ze overigens
dat ze meer van het knuffelen is, dus
dat mag natuurlijk ook. Voor medewerkster Steffie, die al tien jaar Hetty’s rechterhand is, en zichtbaar geemotioneerd, eindigt zaterdag ook
het avontuur. Tevens Nabahat, de
zaterdaghulp, wordt bedankt voor
haar trouwe dienst de afgelopen vijf
jaren. Het stokje wordt overgedragen aan Marjo de Vries.
Hetzelfde uniek concept
Marjo heeft er duidelijk zin in en is
blij dat naast het stokje, lees: sleutel,
ook de kennis aan haar wordt overgedragen. “Ik heb vijfentwintig jaar
op een kantoor gewerkt, maar kan
nu mijn creatieve kant uitbreiden.

Toen mijn dochter een poos geleden
thuis kwam met de mededeling dat
ze een briefje op de deur van Theaterworld had gezien met daarop ‘ter
overname aangeboden’, begon het
bij mij te kriebelen. Dit kwam precies op het juiste moment op mijn
pad, om het maar zo te noemen.
Ik ben nu klaar om het roer om te
gooien en mijn hart te volgen.” Het
unieke concept van Theaterworld
daar gaat Marjo niets aan veranderen. Wat enigszins wordt uitgebreid is de verhuur van galakleding
en smokings. Verder blijft uiteraard
de verhuur van verkleed- en thema-kleding voor bijvoorbeeld Halloween, het aankomende Van Vliet
feest, de drukke decembermaand
en Carnaval. Daarnaast kunt u bij
Theaterworld altijd terecht voor de
verkoop van schmink, ballonnen,
al dan niet gevuld met helium, overige opblaasfiguren, gekke maskers, pruiken, hoedjes en aanverwante feest- en fopartikelen. Marjo tot slot: “Ik ga vol enthousiasme
op de oude vertrouwde voet verder
en Hetty heeft al aangegeven dat ze
daar het volste vertrouwen in heeft,
dus graag tot ziens in mijn winkel!”
Ook de openingstijden blijven ongewijzigd: Op zondag en dinsdag
gesloten. Maandag, woensdag en
donderdag van een tot zes uur, vrijdag van een tot acht en zaterdag
van tien tot vijf uur. Theaterworld,
Middenweg 2, Aalsmeer, 0297327608. Eigen parkeerterrein. www.
theaterworld-aalsmeer.nl
Door Miranda Gommans

Nieuw en uniek:
Truckwash Aalsmeer
Aalsmeer - “De laatste loodjes wegen altijd het zwaarst. Onze hoofdaannemer Bosman en alle plaatselijke onderaannemers zijn werkelijk met man en macht bezig om
de laatste puntjes op de i te zetten. Aanstaande zaterdag 29 september is Truckwash Aalsmeer een
feit.” Aan het woord is eigenaar Michel de Block en hij is zichtbaar
trots op wat er is neergezet op bedrijventerrein Greenpoort op de
grens van Aalsmeer, Amstelveen en
De Kwakel. Officieel staat de megaloods op Amstelveen’s grondgebied,
maar de naam Truckwash Aalsmeer
is bewust gekozen, omdat ondernemers van de Aalsmeerse bloemenveiling veel gebruik zullen gaan maken van de diensten die het bedrijf
biedt. Over hoe het idee ontstaan is
zegt Michel het volgende: “Vijftien
jaar geleden ben ik al een wasstraat
voor vrachtwagens begonnen in
Amsterdam Sloterdijk. Toen de kans
zich voordeed ben ik vijf jaar geleden begonnen met dit stuk grond.
Door diverse onderhandelingen, hoge eisen en regelgeving, waar ik de
lezer verder niet mee lastig wil vallen, kon de eerste paal pas in december 2011 de grond in.” Truckwash is een onderdeel van Truckcenter Aalsmeer. Naast het bedrijf
zijn nog vijf truckgerelateerde bedrijven gevestigd, te weten: een bedrijf voor laadkleppentechniek, een
trailerservicebedrijf, een glasreparatie bedrijf en een bedrijf in koeltechniek. De Shellpomp, speciaal voor
vrachtwagens, is nog in aanbouw.
Primeur in de wereld:
Quickawaywash
Naast twee traditionele wasstraten met als extra duomachines, die
uniek zijn in Nederland, heeft Truckwash Aalsmeer ook een primeur
in de wereld. Michel de Block vervolgt zijn verhaal: “In samenwerking met een Amerikaans bedrijf,
die de rollerbaan heeft ontworpen, heb ik de verfijnde technieken zelf bedacht. Om de wachttijd
te verkorten wordt de vrachtwagen
op een mat gereden, de chauffeur
kan gewoon blijven zitten. De baan

Linda van de Winkel aan het werk in haar praktijk bij PACA.

Huidtherapie nu ook bij PACA

Uw huid gaat vooruit bij
de huidtherapeut
Aalsmeer - Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer (PACA), heeft
haar zorgaanbod uitgebreid met
huidtherapie. Linda van de Winkel,
huidtherapeut, behandelt mensen
met een zieke of beschadigde huid.
Doel van de behandeling is het opheffen, verminderen of voorkomen
van een stoornis of beperking als
gevolg van een huidaandoening.
Littekens, brandwonden, acne, overbeharing en oedeem, het zijn voorbeelden van problemen waarmee
Linda u kan helpen. Linda: “Ongeacht het specifieke huidprobleem
bestaat mijn aanpak uit een aantal vaste stappen. Allereerst breng
ik tijdens een persoonlijk gesprek,
klachten en verwachtingen in kaart.
Samen met de eventuele gegevens
van de verwijzende arts vormt deze
informatie de basis voor het huidtherapeutisch onderzoek. Daarna
maak ik, in overleg met de patiënt,
een behandelplan.” Na de vaststelling van het behandelplan volgen

de behandelingen. Linda: “Ik maak
gebruik van verschillende technieken en behandelvormen voor onder
meer: oedeem, ontharen, acne, camouflage, chemische peelingen en
littekenbehandeling. Het aanmeten
van therapeutische, elastische kousen hoort ook bij mijn werk.
En natuurlijk het geven van goede
voorlichting en adviezen, zodat patiënten leren hoe ze zichzelf kunnen
helpen.” Sinds 2012 is de huidtherapeut, net als de fysiotherapeut, direct toegankelijk. Echter voor chronische behandelingen is een verwijzing nodig van een arts of specialist. Huidtherapie wordt afhankelijk
van uw polis vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Linda van de
Winkel is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Voor meer informatie
zie www.paca.nu. Voor het maken
van een afspraak kan gebeld worden naar 0297-230960.

wordt vervolgens verder getransporteerd en de wagen wordt compleet gewassen. De wasbeurt bedraagt door deze efficiënte werktechniek nog geen vier minuten!”
Bedrijfsleider Rinus de Jong, die
vooral op de werkvloer aanwezig zal
zijn, voegt toe dat bij de traditionele wasstraten handmatig de hoekjes
en gaten worden gesopt. “Er komen
vier personeelsleden per vrachtwagen aan te pas. Dat is natuurlijk
in de Quickawaywash niet het geval en daar is de prijs dan ook naar.”
Bij truckwash kun je niet alleen terecht voor vrachtwagens. Ook touringcars, tankwagens, bestelbussen, campers en zelfs LZV wagens.
Er is een aangeklede wachtruimte waar kosteloos gebruik kan worden gemaakt van Wifi en een printer
en waar de koffie gratis zal zijn. En
er is een Bakery, waar, naast koeken
en croissants, broodjes vers worden
afgebakken en belegd. Let op: De
5000 gedrukte vrijkaartjes voor een
gratis pistoletje worden uitgedeeld
bij de stoplichten van de veiling. Rinus zegt: “We hebben ook een unieke haal-breng service voor chauffeurs. Misschien hebt u ons wel
voorbij zien komen op de Aalsmeerse bloemencorso vorige week. Ik
reed mee in onze speciaal daarvoor
nieuw aangeschafte tuk-tuk, helemaal in de stijl van ons bedrijf.”
Zaterdag open deuren dag
Aanstaande zaterdagmiddag 29
september van een tot zes uur is
een ieder geïnteresseerde van harte
welkom op het bedrijventerrein. Alle bedrijven houden Open dag. Michel noemt het liever ‘Open deuren
dag’, want alle deuren staan open
om een kijkje te nemen, natuurlijk
onder het genot van een hapje en
een drankje. Het adres is Afmijnstraat 2-4, Amstelveen. Vanaf de
veiling gezien, bij de eerste rotonde
en dan drie maal rechtsaf. De openingstijden zijn verder ’s morgens
van zes uur tot ’s avonds elf uur en
dat zes dagen in de week. www.
truckwashaalsmeer.nl.
Door Miranda Gommans
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Project voor basisscholen

Tweede seizoen Crown Theater

‘De oorlog in jouw dorp’
Aalsmeer - Voor de periode van de
jaarlijke oorlogsherdenkingen en de
bevrijding wordt gewerkt aan een
bijzonder project voor groep acht,
van alle basisscholen in Aalsmeer
en Kudelstaart. Het project heet ‘De
oorlog in jouw dorp’. In een boekwerk wordt de geschiedenis van
de hele Tweede Wereldoorlog verteld aan de hand van het dorp,
waar de basisscholieren zelf wonen. Het boek ‘De oorlog in jouw
dorp’ zal 14.000 woorden tellen en
een groot aantal illustraties, en is
gebaseerd op Theodore van Houtens Aalsmeerse geschiedschrijving
van de oorlog ‘Een vrij ernstig geval’,
waarvan inmiddels 1800 exemplaren zijn verkocht. Een ander onder-

deel van het project bestaat uit het
bezoek aan de schoolklassen van
oudere Aalsmeerders, die de oorlog
in Aalsmeer meemaakten toen zij de
leeftijd hadden van groep acht nu.
Ook worden een aantal fietstochten uitgezet langs markante punten
in Aalsmeers oorlogsgeschiedenis.
Er bestaat groot enthousiasme voor
het project, zowel bij het onderwijs
als bij oudere Aalsmeerders die hun
medewerking toezegden. Binnenkort start een grootscheepse sponsoractie, waarbij een groot aantal
Aalsmeerse bedrijven zal worden
benaderd om het project te kunnen
realiseren. Een van de plaatselijke
banken heeft reeds een aanzienlijke sponsoring toegezegd.

Oceanus jeugd zwemt NK
Estafette in Eindhoven
Aalsmeer - Op zondag 23 september heeft een afvaardiging van de
Oceanus Jeugd de NK Estafette gezwommen. Twee weken geleden
werd duidelijk welke teams mochten deelnemen aan deze bijzondere wedstrijd. De zwemmers moesten
vroeg op, want om 8.00 uur moesten
ze inzwemmen in het Pieter van de
Hoogeband zwemstadion. Om 9.00
uur werd het eerste startschot gegeven, het eerste team zwom 100
meter schoolslag in een estafette. De jongens deden hun best en
hun actie was goed voor een achtste plaats in de ranglijst en een verbeterde tijd voor het team. Opvallend was de verbetering van Sebastiaan van de Born die de 100 m
schoolslag in 1.36,73 zwom. Ruim 4
seconde sneller dan zijn inschrijftijd.
Het eerste jongensteam bestond uit
Dennis Weening, Sebastiaan van de
Born, Daan Sommeling, Ruben van
Vierzen en Roan van Bakel. Het eerste meisjesteam bestond uit Lianne
Bouwmeester, Tess Pagano Mirani, Anouk van Noord, Lulu-May Verbeek en Fabienne Vork. Zij zwommen ook de schoolslag, de wisselslag, de vrije slag en de rugslag in
verschillende combinaties. Fabienne en Anouk behaalde op de vrije
slag een nieuw persoonlijk record,
resp. 1.03,68 en 1.10,40. Hiermee
maakten de meiden een mooie start
zo vroeg in het seizoen. Het tweede jongensteam bestond uit Rick

Moens, Thomas Weening, Finn Vos
en Jens van Bakel. Hun beste resultaat (tiende plaats) hadden ze met
de wisselslag, maar op de schoolslag verbeterden de jongens hun
gezamenlijke inschrijftijd. Het tweede meisjesteam bestond uit Amber
Celie, Giulia Corsi, Jane Sommeling
en Emma van Zanten. De dames
hadden er zin in en verbeterden op
alle drie de afstanden hun inschrijftijd. Emma maakte grote indruk met
haar verbetering op de 50 meter
schoolslag. Ze zwom bijna 6 seconde sneller dan haar inschrijftijd. Emma mocht op de rugslag meezwemmen met het oudere meisjesteam.
Coach/trainer Peter van de Woning
had een onderlinge wedstrijd opgezet. Emma heeft deze (niet officiële)
strijd met haar prachtige persoonlijke record op de 50 meter schoolslag
(45.98 sec) met vlag en wimpel gewonnen.
Emma van Zanten.

Landenfeest op De Brug
Aalsmeer - Op vrijdag 21 september is op basisschool De Brug het
jaarlijkse Landenfeest gevierd. Net
als vorig jaar zou dat op het schoolplein plaatsvinden. De hele week
werden de verschillende weersvoorspellingen naast elkaar gelegd en
de ontwikkelingen met argusogen
gevolgd. Want wat was er vreselijk
slecht weer voorspeld! Er werd zelfs
al gesproken over aflassen, aangezien er geen uitwijkmogelijkheden
waren. Uiteindelijk kwam het verlossende woord, het Landenfeest ging
door! Weliswaar iets verkort, maar
toch. En wat had de school uiteindelijk een goed weer! Geen druppel
is er gevallen en doordat het windstil was, was het goed toeven op het
plein. Met tien verschillende kraam-

Vind Sneeuwwitje en 7 dwergen
en maak kans op gratis kaarten

Afscheidsfeest juf Annemieke
Aalsmeer - Het werd een echt afscheidsfeest voor juf Annemieke van Egmond. ’s Morgens stonden alle kinderen van basisschool
de Oosteinder juf Annemieke al op
te wachten met zelfgemaakte bloemen in hun handen. Ze zongen een
mooi afscheidslied en daarna werd
het cadeau onthuld. Voortaan heet
het bovenspeelplein: ‘Juf Annemiekeplein’. De hele dag door traden alle kinderen op in de gymzaal voor
juf Annemieke en haar familie. Vers-

jes, liedjes, toneelstukjes, het was
één groot feest. Na school konden
alle ouders en leerlingen nog even
persoonlijk een woordje met ‘hun’
juf wisselen. ‘s Avonds werd er nog
tot middernacht gedanst en gefeest met alle oud leerkrachten, familie en collega’s. Niemand hoefde
te vragen of juf Annemieke het allemaal wel leuk vond, ze straalde de
hele dag!
Foto: Birgit Matschullat.

Aalsmeer - Vrijdag 21 september is
in de gymzaal van OBS Samen juf
Desiré getrouwd met haar Keng.
In het bijzijn van alle kinderen van
de eigen kleutergroep van juf Desiré gaf het bruidspaar het ja woord
aan elkaar.
De ambtenaar van OBS Samen Een
leidde de ceremonie onder aanwezigheid van zijn enthousiaste publiek. Want de kinderen waren allemaal erg onder de indruk van hun
juf als prachtige bruid! Er is ge-

proost met kinderchampagne, een
prachtig gedicht opgezegd en een
mooie getuigenis met een vingerafdruk door alle kinderen gemaakt.
Ouders waren ook uitgenodigd en
ook heel speciaal was het voor de
ouders van de bruid om bij deze ceremonie op school aanwezig te zijn.
Op deze manier trouwde het bruidspaar voor de tweede keer, want
eerder in de zomervakantie is het
bruidspaar getrouwd in hun woonplaats Hoofddorp.

Weer leuke activiteiten voor
jeugd bij Binding Zolder

Aalsmeer - Op woensdag 3 oktober van 14.00 tot 16.00 uur organiseert C1000 Koster een GoGo-ruilmiddag. Dit is een mooie kans om
je X-GoGo-verzameling compleet te
maken, want de actie loopt tot 9 oktober. De medewerkers van de supermarkt zetten naast de winkel in
de Ophelialaan tafels neer waar de
kinderen hun GoGo’s kunnen ruilen.

Of hun ouders, of grootouders, want
deze extreem sportieve X-GoGo’s
blijken onder alle leeftijden heel populair te zijn.Voor elke bezoeker van
de ruilmiddag is er natuurlijk een
drankje en iets lekkers. Zet dus in
je agenda: woensdag 3 oktober van
14.00 tot 16.00 uur, met dubbele XGoGo’s naar C1000 Koster in de Ophelialaan.

Sneeuwwitje en de dwergen te vinden, verschijnen in de loop van de
week tips over hun verblijfplaatsen
op de Facebookpagina en via twitter
op @crowntheater. Het is dus raadzaam deze in de gaten te houden.
Een deskundige jury kiest uit alle ingezonden foto’s de tien leukste. De
makers daarvan krijgen via e-mail
bericht en ontvangen elk twee gratis toegangskaarten voor de voorstelling op 19 oktober. De jury beoordeelt geen foto’s die ná 3 oktober binnenkomen. Wie geen zin
heeft om te zoeken of niet de leukste foto heeft kunnen maken, is natuurlijk wél van harte welkom bij
de voorstelling. Profiteer nog tot en
met 5 oktober van de aantrekkelijke sprintprijs van 19,50 euro, daarna
geldt het reguliere tarief van 26,50
euro. De voorstelling Sneeuwwitje en de zeven dwergen is geschikt
voor iedereen van zes jaar en ouder.
Verteller Marc Krone en het Ballet
van het Nationaal Opera- en Ballettheater van Kharkiv nemen het publiek in dit beroemde sprookje van
de gebroeders Grimm mee naar een
land hier ver vandaan. Nadat de koningin is gestorven, besluit de koning te hertrouwen. De stiefmoeder van Sneeuwwitje blijkt behalve
mooi ook stinkend jaloers. Ze maakt
Sneeuwwitje het leven behoorlijk
zuur. Sneeuwwitje moet vluchten,
en wat er dán gebeurt… Kijk op de
website voor een voorproefje: www.
crowntheateraalsmeer.nl.

Bruiloft van Juf Desiré en
Keng op Samen Een!

pjes, die allemaal naar het thema
van één land waren versierd en gevuld met gerechten van dat land,
was het een gezellige boel. Landen
als Spanje, Griekenland, Curaçao,
Frankrijk, Italië en China waren vertegenwoordigd. En wat was het allemaal lekker! Sinds vorig jaar is er
een nieuwe traditie aan het jaarlijks
terugkerende Landenfeest toegevoegd. Er was een grote wisselbeker
te winnen voor de klas die de mooiste kraam had. Het zal moeilijk kiezen geweest zijn voor de jury, want
wat waren ze allemaal mooi! Na
een welverdiende gedeelde tweede
plaats door de negen andere klassen ging groep 5 (Zweden), onder
leiding van juf Nathalie, er met de
prijs vandoor. Gefeliciteerd groep 5!

Woensdag GoGo-ruilmiddag

Aalsmeer - Het tweede theaterseizoen van Stichting Crown Theater
Aalsmeer begint op vrijdag 19 oktober om 20.00 uur met de sprookjesachtige balletvoorstelling Sneeuwwitje en de zeven dwergen. Maar
dat kan alleen als de acht hoofdpersonen de komende week worden gevonden! Sneeuwwitje en de
zeven dwergen hebben zich in de
regio verstopt. Iedereen kan helpen
zoeken. Wie alle karakters vindt en
daarvan een leuke foto maakt met
zichzelf erbij, maakt kans op gratis
toegangskaarten voor de voorstelling en voor het premièrefeest. Er
zijn tien keer twee kaarten beschikbaar. Volgens medewerkers van het
Crown Theater bevinden Sneeuwwitje en de zeven dwergen zich in
een straal van 4 kilometer rond het
theater. Om de voorstelling te kunnen laten doorgaan, is het noodzakelijk dat ze uiterlijk woensdag 3 oktober worden gevonden! Het is belangrijk dat iedereen met een beetje zoektalent mee helpt zoeken. Wie
Sneeuwwitje en de dwergen vindt,
hoeft maar één ding te doen: bewijs
leveren. De vinder moet een leuke
foto van de karakters (laten) maken met zichzelf erbij en die mailen
naar info@crowntheateraalsmeer.
nl of posten op de Facebook-pagina van het theater, www.facebook.
com/CrownTheater. Hoe origineler
die foto, hoe beter natuurlijk! Foto’s
insturen kan tot en met woensdag
3 oktober. Als het lastig blijkt om

Aalsmeer - Bij Binding Zolder is het
altijd een gezellige boel. Zo is er elke dinsdag een inloop van 15.15 tot
17.30 uur voor jongens en meiden
uit groep 7 en 8. Zo’n inloop is gratis
en gezellig. Maar bij Binding Zolder
is meer te beleven. Sinds kort wordt
op dinsdagavond voor tieners uit de
eerste en tweede brugklas een chillen huiswerkavond georganiseerd.
Tijdens zo’n chillavond wordt er wat
gekletst, televisie gekeken, boekje
gelezen of kan er worden geïnternet. Tijdens de huiswerkavond kunnen de tieners in alle rust huiswerk
maken. Ook kunnen ze bijvoorbeeld
overhoord worden. Zo’n avond kost
niets en er staat altijd iets te drinken met wat lekkers. Elke woensdag
wordt een leuke activiteit georganiseerd voor tieners uit Kudelstaart
en omstreken. Woensdag 4 oktober

kunnen de leerlingen uit groep 6, 7
en 8 direct uit school naar de Zolder
komen om een high tea te maken en
daarna natuurlijk op te eten! Kosten
3,50 euro. Wie hieraan mee wil doen
kan zich opgeven bij inge@debinding.nl. Kijk voor meer informatie op
www.debinding.nl.
Binding Oost
Op vrijdag 26 oktober organiseert
Stichting de Binding in Aalsmeer
Oost een Halloweentocht voor kinderen van groep 3 tot en met 8 uit
Aalsmeer en Kudelstaart. Voor deze avond worden van 18.30 tot 20.30
uur nog vrijwilligers gezocht voor
het begeleiden van spelletjes of een
groepje deelnemers. Meld je aan op
info@debinding.nl Het wordt een
griezelige avond, dus je moet wel
stalen zenuwen hebben!

Promotie voor twirlster
Nikkie van der Luit
Aalsmeer - In sporthal De Rijnstreekhal in Alphen aan den Rijn
hebben de twirlsters van SV Omnia 2000 op zaterdag 23 september
deelgenomen aan een majorette- en
twirlwedstrijd. Als eerste gingen Alicia Schaafsma, Amber Glebbeek en
Eefke van der Luit de vloer op met
het onderdeel 1-baton en kwamen
uit in de categorie Junior Beginner.
Alicia behaalde een mooie derde
plaats met 67,2 en punten Eefke van
der Luit behaalde de tweede plaats
met 67,6 punten, beide dus plaatsingspunten voor het NK. Helaas
behaalde Amber Glebbeek net niet
voldoende punten om het podium
te betreden. Op het zelfde onderdeel behaalde Imca Pape, zij kwam
uit in de categorie Junior Intermediate, 72,8 punten en behaalde een
vierde plaats. Imca Pape debuteerde op het onderdeel 2-baton in de
categorie Junior Beginner. Zij behaalde een mooie derde plaats met
67,0 punten, dit zijn ook direct de
eerste plaatsingspunten voor Imca
op dit onderdeel. Bij het onderdeel
duo twirling behaalde Eefke van der
Luit en Amber Glebbeek een derde
plaats met 65,9 punten in de categorie Junior Beginner en Nikkie van
der uit en Imca Pape haalde ook een
derde plaats met 71,7 punten in de
categorie Senior Intermediate. Het
onderdeel Super X-strut ging Nikkie van der luit goed af. Zij kwam
uit in de categorie Senior Beginner
en eindigde op een tweede plaats
met 70,5 punten en dit betekende
dan eindelijk de welverdiende promotie naar de Intermediate klasse
waar zij een jaar hard naartoe gewerkt heeft. Bij het onderdeel Solo
Rhythmic twirl kwamen drie van de
vijf twirlsters met een nieuwe dance
de vloer op. In de catagorie Junior
Beginer draaide Amber Glebbeek
een mooie nieuwe routine,helaas
niet genoeg voor een podiumplek.
Bij de categorie Junior Intermediate kwamen Alicia Schaafsma, Eefke

van der Luit en Imca Pape uit. Eefke en Imca hadden beide een nieuwe dance. Ook zij haalden dit keer
geen een podiumplekje.In de categorie Senior Intermediate behaalde
Nikkie van der Luit een eerste plaats
met 76,0 punten, tevens plaatsingspunten voor het NK. Een bijzonder
mooi resultaat aangezien Nikkie dit
seizoen pas gepromoveerd is naar
de Intermediate klasse. Bij de teams
was alleen het U-team van SV Omnia 2000, Isabel, Laetisha, Rachel,
Ebony, Yvanka, Elise, Julia en Yasmine aanwezig en lieten in de Preteen
Beginners categorie een leuke
Oliver show zien. Ze behaalde hiermee de tweede plaats met 64,7 Punten. Al met al kunnen de trainsters
Valerie Leliveld en Maaike de Langen weer terug kijken op een succesvolle wedstrijddag met promotie en weer nieuwe plaatsingspunten voor het NK.
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.
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Wedstrijden Veldvoetbal

Internationale trampolinewedstrijden

Prijzen voor oldies van Omnia
Aalsmee r - Op 22 september werd
in het Duitse Nottuln de internationale Oldies Cup trampolinespringen gehouden. Een jaarlijks evenement voor de oudere jeugd, springsters vanaf 28 jaar en springers
vanaf 30 jaar kunnen deelnemen.
Naast vele Duitse deelnemers waren ook circa 25 Nederlandse springers naar Nottuln afgereisd, van zes
verschillende verenigingen: Actief
Paterswolde, Cleton Sports Apeldoorn, DFS Hoogezand, Flikflak Den
Bosch, NIKA Hoogland, SV Omnia
2000 uit Aalsmeer. Verdeeld over
zes verschillende leeftijdscategorieën sprong iedereen in de individuele wedstrijd een verplichte en
twee keuzeoefeningen. Dat leverde
veel eremetaal op. In damesklasse
2 was het bijzonder spannend. Farieda Schreijer (SV Omnia 2000) en
Rina Kamps (Actief) stonden na de
voorwedstrijd op de gedeelde tweede plaats. Ook in de finale behaalden ze evenveel punten. De betere uitvoeringscijfers van Rina gaven
de doorslag. Zij eindigde als tweede, en Farieda als derde. Damesklasse 6 werd gewonnen door Riet
Renting (SV Omnia 2000). Vol verve sprong ze drie oefeningen met
daarin diverse salto’s en barani’s. Zij
was de oudste deelneemster, kreeg
daarom twee bonus leeftijdspunten.
Ron de Ruiter was ingedeeld in herenklasse 5. Hij stond na twee oefeningen op de tweede plek. In de finale wist hij die plek net niet vast te
houden. Met 0,1 punt verschil werd
hij nu derde. In de oudste herenklasse 6 moest Rien de Ruiter zijn
meerdere erkennen in Roland Berger, voormalig Duitse bondstrainer,
die zelf nog een dubbele salto liet
zien. Rien werd tweede en George
Harm was blij met zijn derde plek.
De oudste deelnemer in deze klasse was de Duitser Florian Huxmann,

71 jaar en de vierde plaats! Naast de
individuele wedstrijd waren er nog
twee nevenactiviteiten: Een teamwedstrijd waarbij van vier deelnemers per vereniging de individuele punten werden opgeteld, en een
quattro synchroonwedstrijd waarbij het thema Vikingen was. Verkleed als Viking springen valt niet
mee, zeker als je dat met vier mensen op vier trampolines synchroon
gaat doen. De Duitse springers hadden dit duidelijk meer geoefend dan
de Nederlandse, geen enkel Nederlands viertal viel in de prijzen. In de
teamwedstrijd was er echter wel
succes voor de Nederlandse springers. Actief Paterswolde eindigde
als tweede, terwijl het team van SV
Omnia 2000 hun eigen verbazing als
derde op het podium mochten komen. De leiding bij de Oldies Cup
was is handen van Anneke Hoogenboom en had de touwtjes goed
in handen zodat er met een deelname van vijf springers er vijf bekers
naar Nederland kwamen. SV Omnia
2000 moest ook een jurylid leveren
en Rolf den Hartog heeft heel wat
cijfers bij deze wedstrijd moeten berekenen. Ook waren er supporters
mee gekomen om alles aan te moedigen. Bij de Oldies Cup is, behalve de wedstrijd, de ontmoeting tussen oud-springers ook een belangrijke reden om deel te nemen. Zo
werd er op de vrijdagavond gezamenlijk getraind en werd er op zondagochtend na het ontbijt afscheid
genomen met het vaste voornemen om elkaar volgend jaar bij de
Oldies Cup in Den Bosch weer te
treffen. Ook op oudere leeftijd kan
men nog trampolinespringen bij SV
Omnia 2000. Er is een speciaal uur
waar oudere kunnen trainen onder leiding van Linda Veenvliet in de
Proosdijhal Kudelstaart. Voor meer
informatie: www.svomnia.nl.

Masters Oceanus zwemmen
zich in de prijzen!
Aalsmee r - Zondag 23 september
stond de allereerste master zwemwedstrijd op het programma. Na vele weken buiten te hebben gestreden om het open water klassement,
vertrok Arjan Bellaart naar Alkmaar om in de Hoornse Vaart deel
te gaan nemen aan deze Zuyderzee
wedstrijd. Ook Tineke van Diggelen reisde af naar dit zwembad om
samen Oceanus te gaan vertegenwoordigen. En wat hebben ze het
goed gedaan. Met een groot deelnemers veld en een organisatie die
top geregeld was, begon rond de
klok van 13.30 uur het programma
met 50 vrije slag. Zowel Arjan als Tineke namen hieraan deel. Arjan legde zijn race af in een 28,26 seconde wat hem een eerste plek opleverde in de categorie 40+, en Tineke
werd keurig tweede in een tijd van
41,05 in haar leeftijdsklasse. Daarna
ging Tineke zich opmaken voor de

200 schoolslag en met een tijd van
4.12,66 werd ze keurig eerste. Ook
haar 50 rug leverde niet alleen een
eerste plek op, maar ook een persoonlijk record in de tijd van 49,89.
Voor Arjan stond de 50 rug nog te
wachten en de 100 vrij.
De 50 rug leverde hem wederom
een eerste plek op een ook een
mooi persoonlijk record in een tijd
van 32,62 seconde. En toen kwam
de 100 vrije slag, zou het hem lukken om rond de 1 minuut te zwemmen? De spanning nam toe, hij
stond als snelste ‘overall’ geplaatst.
De start was niet geweldig, maar na
een geweldige krachtsinspanning
tikte hij als allereerste aan! En de tijd
was al helemaal super een 1.00,84.
Uiterst tevreden zijn tineke en Arjan
huiswaarts gekeerd. De kop is eraf
en het beloofd nog een mooi seizoen te gaan worden.

Zeilteam Biesheuvel kampioen
Aalsmeer - Op 1 en 2 september is het zeilteam van Dirk Biesheuvel op het
Markermeer bij Muiden klasse kampioen geworden in de Nederlandse eenheidsklasse FF-65. Een kajuitboot welke als strikte eenheidsklasse gevaren
moet worden met 3 mannen en/of vrouwen. Het team, bestaande uit van links
naar rechts, middenman Sipke Meijer, stuurman Dirk Biesheuvel en voordekker Frank Ploem, was de beste in een deelnemersveld van totaal twaalf boten.

Zaterdag 29 september
AALSMEER
HaarlemKennemerl.1 - Aalsmeer 1
DVVA 2 - Aalsmeer 2
Aalsmeer 4 – Bloemendaal 3
BSM 5 - Aalsmeer 5
Aalsmeer 6 – Pancratius 2
Aalsmeer Vet.1 – Hoofddorp Vet.1

14.30 u
11.30 u
14.30 u
14.30 u
12.00 u
14.30 u

Vrouwen:
Aalsmeer VR.1 – Tos Actief VR.1

PACA-team loopt Damloop
Aalsme er - Een team van therapeuten, artsen, familie en vrienden
van het Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer heeft afgelopen zondag 23 september de Dam tot Dam
loop voor de derde keer meegelopen. Arie van der Zwaard, management PACA: “Binnen ons fysiotherapiecentrum en sport medisch adviescentrum zijn we dagelijks bezig

mensen te trainen en succesvol in
beweging te krijgen. De 16 kilometerloop is voor ons zelf ook een leuke uitdaging om voor te trainen. We
zijn trots op alle deelnemers uit ons
team, die allemaal glansrijk de eindstreep hebben gehaald. Maar een
beetje extra trots zijn we op onze
collega Wil Hofman, die deze maand
zijn 65e verjaardag vierde!”

Voetbal tweede klasse

NVC laat RKDES in de
tweede helft kansloos
Kudelst aart - RKDES had zich betere competitieopening voorgesteld
als promovendus naar de tweede
klasse. De eerste drie duels resulteerden in slechts één punt, een gelijkspel tegen United Davo.Voor het
nodige zelfvertrouwen is een overwinning welkom, maar de vooruitzichten waren niet hoopvol, want
uitgerekend de thuiswedstrijd tegen de lijstaanvoerder en titelkandidaat NVC uit Naarden beloofde weinig goeds. Beide teams begonnen
de wedstrijd zeer behoudend. NVC
had wel meer balbezit, maar taste
de Kudelstaarters wat af. In de 8e
minuut een prima steekpass bereikte NVC aanvaller Ludciano Talud en
hij kon wel makkelijk de hoek uitzoeken. RKDES op achterstand: 0-1.
In de 15e minuut kreeg RKDES haar
eerste kans. Een vrije trap, net buiten het strafschopgebied, werd door
Edwin van Maris op de lat geschoten. Pech voor de Kudelstaarters.
Vooral concentratieverlies van NVC
en te laag tempo hield RKDES in de
wedstrijd. Een 0-1 ruststand deden
de Kudelstaarters nog hopen. De
tweede helft liet NVC zien dat zij op
alle fronten beter zijn dan hun tegenstanders in de tweede klasse.
Ook RKDES moest dit ervaren. Een
goed opgezette aanval van NVC op

rechts liet de verdediging op links
kansloos. NVC-er en oud De Graafschap speler Steve Promes liet zijn
zoveelste op maat geschoten voorzet vanaf links, precies op het hoofd
van Nickay Schenk belanden, zijn
kopbal was raak: 0-2. In de 60 minuut kwam Adil Zohri in het veld
voor de gevaarlijkste aanvaller van
de Kudelstaarters Edwin van Maris.
Het werd er niet beter op ook nog
toen in de 70e minuut oud prof speler Kiki Musampa in het veld kwam
voor NVC, was het voor het middenveld van RKDES helemaal niet meer
te belopen.
Doelpunten van Kiki Musampa en
NVC uitblinker Promes brachten de
gasten uit Naarden op een 0-4. In
de slotfase scoorde NVC nog tweemaal, waardoor het verlies voor RKDES wel erg groot werd, 0-6. Voorlopig staat RKDES nu op de laatste plaats. Van NVC verliezen, een
team met veel ervaring, oud profs en
top amateurspelers is geen schande. Maar de punten moeten gehaald
worden tegen de andere teams uit
deze poule, dat kan komende zondag 30 september tegen een ‘oude’
bekende: Abcoude.
Door Ad Verburg

Waterwijk VR.1 - RKDES VR.1
RKDES VR.2 – Ouderkerk VR.2

12.30 u

SCW

Junioren

14.30 u
12.30 u
14.30 u
11.30 u
12.30 u
10.30 u
11.30 u
11.15 u

SCW 1 - IJmuiden 1
SCW 2 – AFC 6
SCW 3 – DEVO’58 3
IJmuiden 4 - SCW 4
SCW Vet.1 – AJA X Vet.1

SCW A1 – VVC A1
SCW B1 – VVC B3
United/DAVO C1 - SCW C1
SCW C2 – Bl.Wit.A’dam C2

Pupille n:

J.A.United D1 – RAP D1
11.30 u
J.A.United D2 – TABA D2
11.15 u
J.A.United D3 – Sp.Martinus D3
9.00 u
Arsenal D4 - J.A.United D4
12.00 u
THB D1 - J.A.United D5
11.00 u
Alliance’22 D6 - J.A.United D6
8.30 u
J.A.United E1 – Roda’23 E4
11.00 u
J.A.United E2 – JOS/Watergr.meer E2 9.30 u
NFC E1 - J.A.United E3
10.30 u
RKDES E2 - J.A.United E4
11.00 u
J.A.United E5 – SCW E2
11.00 u
Overbos E6 - J.A.United E6
12.30 u
VVC E8 - J.A.United E7
9.00 u
J.A.United E8 – BSM E4
9.30 u
SDW E3 - J.A.United E9
9.30 u
J.A.United E10 - Roda’23 E13
9.30 u
J.A.United E11 – Hillegom E11
11.00 u
RKAVIC E6 - J.A.United E 12
10.00 u
J.A.United F1 – Pancratius F2
9.00 u
J.A.United F2 – KDO F1
9.00 u
Roda’23 F4 - J.A.United F3
9.00 u
AFC F8 - J.A.United F4
9.00 u
Ouderkerk F4 - J.A.United F5
9.00 u
J.A.United F6G – UNO F9
9.00 u
J.A.United F7G – RKDES F4
9.00 u
Hertha F4 - J.A.United F8
9.00 u
Badhoevedorp F3 - J.A.United F9
9.30 u
Amstelveen F5 - J.A.United F10
9.00 u

SCW D1 – VVC D3
Velsen D7 - SCW D2
SCW E1 – Zwanenburg E1
J.A.United E5 - SCW E2
DIOS E 11 - SCW E3
SCW F1 – NFC F1
SCW F2 – AFC F10
DIOS F6 - SCW F3
Sloterdijk F4 - SCW F4

Meisjes:

RKAV VR.1 – Sp.Martinus VR.1
11.30 u

13.00 u
14.30 u
11.00 u
10.00 u
9.30 u
9.00 u

RKDES

Pupille n
Swift D3 - RKDES D1
RKDES D2 – Swift D6
Velsen D6 - RKDES D3
Zeeburgia E5 - RKDES E1
RKDES E2 – J.A.United E4
RKDES E3 – Roda’23 E7
AFC E15 - RKDES E4
RKDES E5 – AMVJ E4
RKDES E6 – Overbos E13
Ouderkerk E 11 - RKDES E7
RKDES F1 – Buitenveldert F2

11.30 u
9.30 u
10.15 u
11.00 u
11.00 u
11.00 u
10.30 u
9.30 u
13.00 u
10.00 u
11.00 u

14.30 u
12.00 u
11.10 u
12.00 u
14.30 u

Junioren:

Pupille n

ADO’20 MB.1 - J.A.United MB.1
J.A.United MB.2 – TABA MB.1
J.A.United MC.1 – SDZ MC.1
Hoofddorp MD.1 - J.A.United MD.1
J.A.United MD.2 – KDO MD.1
Pancratius ME.1 - J.A.United ME.1

15.00 u
13.00 u

RKDES MC.1 – Zwanenburg MC.2 11.00 u
Ouderkerk MD.1 - RKDES MD.1
12.45 u
Zwanenburg ME.1 - RKDES ME.1 10.30 u

JONG AALSMEER UNITED
J.A.United A1 – Altius A1
J.A.United A2 – SDW A1
J.A.United B1 – Hoofddorp B2
J.A.United B2 – AMVJ B1
Kon.HFC C2 - J.A.United C1
VVC C2 - J.A.United C2
Hillegom C2 - J.A.United C3
RCH C3 - J.A.United C4

Vrouwen

Meisjes:

Meisjes:

Wil Hofman, tweede van links onder, geflankeerd door zijn dochter Mereille en zoon Nico.

9.30 u
11.00 u
9.00 u
11.00 u
9.30 u

14.30 u

RKAV

RKAV MA.1 – Altius MA.2

RKDES F2 – Batavia’90 F2
RKDES F3 – Waterwijk F9
J.A.United F7G - RKDES F4
RKDES F5 – Amstelveen F6
RKDES F6 – Roda’23 F15

11.30 u
10.00 u
12.00 u
9.45 u

8.30 u
10.30 u
8.30 u
11.00 u
10.30 u
9.45 u
9.45 u
9.00 u
9.30 u

Vrouwen:
SCW VR.1 – Buitenveldert VR.2

14.00 u

Meisjes:
Diemen MB.1 – SCW MB.1
SCW ME.1 – Buitenveldert ME.4
Hillegom MD.1 - SCW MD.1

12.30 u
8.30 u
10.00 u

Zondag 30 september
RKAV
RKAV 1 – CO’70 1
RKAVIC 2 - RKAV 2
Buitenboys 3 - RKAV 3
RKAV 4 – A’dam Seref Spor 5
RKAV 5 – Pancratius 8
RKAV 6 – Roda’23 7
KDO 8 - RKAV 7

14.00 u
12.30 u
11.00 u
11.30 u
14.00 u
11.30 u
14.00 u

Vrouwen:

RKDES
Abcoude 1 - RKDES 1
Kampong 2 - RKDES 2
RKDES 3 – Pancratius 4
Arsenal 4 - RKDES 4
RAP 4 - RKDES 5
Legm.vogels 6 - RKDES 6

14.00 u
11.00 u
12.00 u
10.00 u
14.30 u
14.00 u

Junioren:
RKDES A1 – WV-HEDW A1
HSV’69 A1 - RKDES A2
RKDES B1 – Sp.Martinus B1
RKDES B2 – NFC B2
RKDES C1 – Sp.Martinus C1
Buitenveldert C4 - RKDES C2
RKDES C3 – Almere C3

12.00 u
14.30 u
10.00 u
12.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u

Foto: Jaap Maars

Veldkorfbalcompetitie

Klinkende overwinning VZOD
Kudelst aart - Afgelopen zaterdag werd de korfbalwedstrijd tussen VZOD en THOR gespeeld. Beide ploegen hadden vóór deze wedstrijd een gelijk puntenaantal, een
ideale mogelijkheid dus voor de Kudelstaarters om THOR op afstand te
zetten. Dit had Josine Verburg ook
voor ogen, want al in de eerste minuut scoorde zij een doorloopbal.
Niet veel later maakte zij uit een
vrije bal ook 2-0. Vervolgens strafte
Bart Verheul een verdedigingsfoutje af: 3-0. De gasten uit Harmelen
werden nu ook wakker en scoorde gelijk tweemaal: 3-2. Anika van
Os zette VZOD via een schitterende doorloopbal weer op 4-2, waarna THOR gelijk tegen scoorde. Verheul wees de Kudelstaartse korfballers weer de juiste weg en scoorde van afstand 5-3. Nadat THOR
de aansluitingstreffer had gemaakt
scoorde Erik Spaargaren vanaf de
strafworpstip 6-4. Verheul legde er
voor de rust nog even een doorloopbal in zodat de youngsters van trainer-coach Frits Visser met een comfortabele 7-4 de thee opzochten. De
rust had THOR geen goed gedaan,
want het was Verheul die de 8-4 in
knalde. Verburg dolde haar dame
met een prachtige doorloopbal en
schoot daarna ook gelijk nog even
van afstand raak: 10-4. THOR kwam
er in het geheel niet aan te pas en
het was jammer dat de doelpuntenmachine van VZOD wat stokte. Wel werd er door de Kudelstaarters geduldig en lang aangevallen, zodat de meegereisde supporters van THOR in dat opzicht ook
al snel doorhadden dat er voor hun
team in Kudelstaart vandaag niets
te halen viel. Verheul had er vanmiddag zin in schoot zijn tegenstander er nog maar eentje om de oren:

11-4. THOR scoorde na twintig minuten hun eerste treffer na rust en
deden dit ook nog eens vijf minuten voor tijd.
De wedstrijd, die eigenlijk allang
geen wedstrijd meer was, werd in
stijl afgesloten door Verburg die via
een doorloopbal haar vijfde van de
middag scoorde: 12-6. In de laatste
seconden liet Verheul zelfs nog achteloos van afstand zijn zesde aantekenen en zo lieten de Kudelstaarterse korfballers THOR kansloos naar
huis terugkeren, eindstand 13-6.
Een uitstekend resultaat met als gevolg op de ranglijst een mooie tweede plaats. Volgende week weer een
nieuwe uitdaging tegen de nummer drie, uit naar KCD uit Doorn om
15.30 uur. De uitslagen op een rijtje:
VZOD 1-Thor 1 13-6, VZOD 2-Thor
2 6-7, VZOD 3-OVVO 7 7-7, VZOD
A1-Madjoe A1 11-12, VZOD A2Badhoevedorp A2 5-4, KZ B4-VZOD
B1 3-3, VZOD C1-KZ C4 uitgesteld,
Aurora C2-VZOD C2 13-4, VZOD
D1-Furore D2 6-5, Zaandam Zuid
D1-VZOD D2 4-10.
Zes doelpunten van routinier Bart
Verheul.

Wil je handballen?

FIQAS zoekt jeugdleden!
Aalsme er - Op zoek naar een nieuwe uitdaging op sportief gebied?
Kom eens een keer kijken bij handbalvereniging FIQAS Aalsmeer. Ben
jij tussen de 5-7 jaar en wil je weten of handbal iets voor jou is?
Kom dan eens gratis een proeftraining volgen op de vrijdag van 16.00
tot 17.00 uur in sporthal de Bloemhof aan de Hornweg! Ben je ouder, laat dan weten dat je graag een
keer mee wilt trainen, dan hoor je
op welke dag je mag komen trainen! HV FIQAS Aalsmeer is een enthousiaste vereniging met heel veel
jeugdteams. Eerst eens kijken? Op
zaterdag 6 oktober is er ’s morgens
een toernooi voor mini-handballers
in de Bloemhof! Afgelopen zaterdag 22 september hebben de B jongens van FIQAS het ‘Over de Dijk-

toernooi’ gewonnen. Van Blinkert
werd met 17-8 gewonnen, van Fortissimo met 19-5, van SDS’99 met
13-11 en van thuisploeg Volendam
met 13-10. De D2 speelde zaterdag uit de D1 van Omega in Vianen.
Met liefst 3-21 is gewonnen. De D2
speelt overigens aanstaande zaterdag thuis de laatste veldwedstrijd.
Tegenstander is Fulmen en de wedstrijd begint om 11.50 uur. Het gemengde D-team was zaterdag afgereisd naar Lelystad. Het team heeft
uitgehaald naar HV Lelystad. Er is
met maar liefst 1-10 gewonnen. Ook
het gemengde D-team speelt zaterdag thuis bij De Bloemhof aan de
Hornweg de laatste veldwedstrijd.
Komen kijken mag natuurlijk altijd.
Kijk voor meer informatie op www.
hvaalsmeer.nl.
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Voetbal zaterdag

Ruime zege Aalsmeer in
topper tegen AMVJ
Aalsmeer - Ook dit seizoen lijkt
Aalsmeer weer serieus mee te gaan
doen om de prijzen. Afgelopen zaterdag zette de ploeg van Anthony
Servinus koploper AMVJ met 5-2
te kijk. AMVJ had voorafgaand aan
het duel met Aalsmeer nog de volle
winst uit drie wedstrijden. Aalsmeer
wist dus wat het te doen stond: winnen om bij te blijven. Bij Aalsmeer
keerde Burak Sitil terug van een
blessure. Het was direct aan het
spel te merken. Meer rust en balans in de achterste linie. Calvin
Koster was namens Aalsmeer weer
eens de grote man. Vier doelpunten kwamen er achter de naam van
de Aalsmeerse groeibriljant. Maar
waar is Aalsmeer zonder Salih Yildiz? De rappe buitenspeler bereidde
drie van de vijf doelpunten voor op
de voor hem zo karakteristieke wijze: De tegenstander ogenschijnlijk
eenvoudig op het verkeerde been
zetten, op snelheid erlangs en een
strakke voorzet loslaten bij de eerste paal. Het lukte hem zaterdag
dus weer drie keer. Yildiz verdiende net als Koster een grote pluim.
Aalsmeer kende een droomstart. Al
na vijf minuten konden de veel te
weinig toeschouwers opveren. Een
hoekschop van Krabbendam werd
kinderlijk eenvoudig binnengekopt
door Calvin Koster. Daarna was
het in eerste instantie AMVJ dat de
overhand had zonder dat het echt
gevaarlijk werd. Na een kleine twintig minuten deelde Aalsmeer een
volgende tik uit. De rappe Yildiz was
zijn vaste bewaker Dirk van Moorselaar weer eens te snel af en legde bij de eerste paal voor. Middenvelder Mitch van Geldrop was er als
de kippen bij om hard raak te schieten: 2-0. Kort daarna liet de thuisploeg de touwtjes wat vieren, wat
direct leidde tot een tegendoelpunt.
Eerst redde Smidt nog fraai op een
afstandpegel van aanvoerder Mark
Schol namens AMVJ, even later liet
hij een ogenschijnlijk houdbare bal
los en bij AMVJ was oud-Aalsmeerder Wieger Visser als eerste bij de
terugkaatsende bal en dus werd
het weer spannend.aan de Dreef.
Aalsmeer leek te gaan rusten met
een minieme voorsprong, maar Calvin Koster dacht daar anders over.
Uit een snelle aanval via de sterk
spelende Steven van der Dussen

kwam de bal via een verdediger van
AMVJ voor de voeten van Koster.
Die bedacht zich geen moment en
tekende snoeihard voor de 3-1 ruststand. Net na rust zwijnde Aalsmeer
met een bal die door Vincent Krabbendam van de eigen doellijn gehaald werd. Enkele minuten later
verzuimde Koster het duel in het slot
te gooien. Oog in oog met doelman
van der Meijs van AMVJ schoot hij
te gehaast en kon van der Meijs zodoende makkelijk redding brengen.
AMVJ bleef toch dreigend op zoek
naar de aansluitingstreffer. De verdediging met Sitil en linksback Chico van Soelen als uitblinkers bleef
echter overeind. Op minuut 70 zette Salih Yildiz maar weer eens aan
voor een actie.
Opnieuw liet hij verdediger van
Moorselaar hulpeloos achter en
koos vervolgens voor een strakke voorzet bij de eerste paal. Daar
stond Koster klaar om dankjewel te
zeggen: 4-1. Tien minten voor tijd
kreeg AMVJ nog hulp van verdediger Burak Sitil. De sterke Sitil maakte ongelukkig hands en scheidrechter van Ewijk, die bij tijd en wijle
warrig floot, kon niets anders doen
dan een strafschop toekennen. Middenvelder Seriese van AMVJ schoot
alweer zijn vijfde strafschop van het
seizoen tegen de touwen: 4-2. Het
slotakkoord was andermaal voor
Koster. In het laatste deel van de
wedstrijd had AMVJ zich al neergelegd bij een nederlaag en kon invaller Ilker Yildiz meerdere malen op
zoek naar een doelpuntje. In één van
die aanvallen was hij niet zelfzuchtig en gunde hij ‘man of the match’
Koster zijn vierde van de middag en
zijn zevende van het seizoen. Al met
al een prima uitslag. Door deze zege
staat Aalsmeer op de tweede plaats
en heeft alleen WVHEDW het tot nu
toe beter gedaan. De Amsterdammers hebben na vier speelronden
nog steeds geen schadeformulier
moeten invullen. Komende zaterdag gaat Aalsmeer op visite bij het
nog puntloze Haarlem/Kennemerland. Het is voor de ploeg van Servinus vooral zaak om juist die wedstrijden zonder kleerscheuren door
te komen.
Door Arno Maarse

Tom Keijer en Rolf Duindam.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart

Tom wint bij Poel’s Eye
Kudelstaart – Het elfde seizoen van
de Poel’s Eye is van start gegaan. In
totaal wisten 39 darters de weg naar
het Dorpshuis te vinden. Zij zagen
de veranderingen die in de zomer
hebben plaats gevonden. Naast de
blinkende nieuwe dartsborden was
dat ook een groot scherm op het
podium. Werden voorheen partijen alleen via de wedstrijd tafel omgeroepen zonder zicht op eventueel volgende tegenstanders, was er
nu op een groot scherm te zien hoe
de speelschema’s liepen en waar
een ieder zich in de rondes bevond.
Tegen de klok van acht gingen de
Poel’s Eye van start met de poule fa-

se waarvan de uiteindelijke nummers één en twee terecht kwamen
in de A-ronde en de nummers drie
en vier in de B-ronde. Hierna volgde
er in zowel de A- als B-ronde een
tussen-ronde die de onderscheid
maakte bij winst in de A- of B- winnaarronde te komen, en bij verlies
in de A- of B verliezerronde. Na deze partijen volgde de knock-out fase. Na een spannende finale werd
Christopher Brouwer de eerste grote winnaar van het nieuwe seizoen.
Hij won de finale van de A-winnaarronde van Ilona Bak.
Albert Gelijn had deze avond ook

Foto: Jan Jongkind

Wedstrijdzeilen

Ronde en Platbodems
Fraaie doelpunten tijdens op Westeinderplas
Zaalvoetbal

ZABO speelronde 1
Aalsmeer - Wie aanwezig was bij
de eerste speelronde van de ZABO
zaalvoetbalcompetitie zag vier nieuwe deelnemers aan de aftrap verschijnen. Hier en daar met internationale allure. De eerste competitieronde vond plaats op zaterdag
22 september in hal 1 van sporthal
de Bloemhof. De openingswedstrijd
van het nieuwe seizoen 2012/2013
ging tussen nieuwkomer FC East
Europe en LEMO Gaat Los. De jongens van LEMO Gaat Los waren
net allemaal terug van vakantie en
moesten het onderspit delven in deze wedstrijd. FC East Europe pakte
de volle buit van drie punten door
hun eerste ZABO-partij te winnen
met de cijfers van 6-2. Vervolgens
trad Piller Sport aan tegen Choekie’s
Hairsalon. Deze laatste ploeg was
vorig seizoen op de derde plaats geeindigd in de ranglijst en werd voorafgaand aan de nieuwe competitie
al bestempeld als kampioenskandidaat. Prognoses maken blijkt een
lastige bezigheid en dat bleek zaterdag wel weer. Choekie’s Hairsalon kreeg namelijk een dikke nederlaag toebedeeld. Piller Sport leidde bij de rust al met 4-1 en deze riante voorsprong werd in de tweede
helft vakkundig uitgebouwd. Over
en weer vielen er nog fraaie doelpunten te bewonderen en uiteindelijk floot de scheidsrechter af bij de
eindstand van 10-3. Voor Piller Sport
scoorden Mark Pothuizen 5x, Sjaak
2x en Michael van Loon 3x. Vermel-

dingswaardig is natuurlijk het debuut van Arie Bouwman die jarenlang furore maakte op het veld als
spits bij hoofdklasser V.V.Aalsmeer.
De derde wedstrijd van het avondje ZABO was de ontmoeting tussen
LEMO en Heemhorst Watersport
(dit is de nieuwe sponsor voor de
ploeg van coach Bertus Heeren dat
vorig seizoen meespeelde onder de
naam Accon/AVM). Het publiek zag
een gelijk opgaand beeld tijdens
de eerste helft. De stand bij rust
was 2-2. In de tweede helft kwam
er bij dit duel wél een winnaar uit
de strijd. Bij de stand van 3-3 scoorde Jarcha van Dijk een fraaie goal
namens LEMO: 4-3. In de slotfase bepaalde Frank Lubbert de eindstand op 5-3. Drie punten dus voor
de ploeg van Leo Moolhuijsen. Het
vierde duel van de eerste speelronde ging tussen Amsec Beveiliging
en nieuwkomer Pottenshop.nl. Bij
rust leidde Amsec Beveiliging al met
7-1, ondermeer door knappe treffers
van Mike Runge. In de tweede helft
bleek de doelpuntenhonger niet gestild, Amsec Beveiliging trakteerde
de tegenstander op een 14-1 nederlaag. Het slotduel was de zaalvoetbalpartij tussen Polish Shooter en
Odido en eindigde in 3-2. De wedstrijden stonden onder leiding van
de scheidsrechters Verlaan, Piet
Ross en Natasja van Loon. De tweede speelronde van de ZABO staat
geprogrammeerd voor zaterdag 6
oktober in sporthal De Bloemhof.

Dartavond in
‘t Middelpunt

Klaverjassen bij
De Geluksvogels

Aalsmeer - Er is weer lekker gedart
op dinsdag 25 september in gebouw ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat. Het was heel gezellig. Een
gedeelde eerste plaats is behaald
door Franklin Dolk en Henk van der
Stroom. Op drie René Rademaker
geëindigd. Op dinsdag 2 oktober
vindt de volgende dartavond plaats.
Kom ook eens langs. Aanvang is
20.00 uur.

Aalsmeer - Iedere woensdag organiseert klaverjasclub De Geluksvogels een gezellige kaartavond. Iedereen is van harte welkom in het
Dorpshuis van Kudelstaart.
Vanaf 20.00 uur worden de kaarten
verdeeld. Kom ook eens en probeer
Loes Versteeg te verslaan, die vorige week woensdag liefst 5407 punten bijeen kaartte.

Aalsmeer - Jaarlijks organiseert de
W.V. Nieuwe Meer samen met de
Stichting Westeinder Zeilwedstrijden een evenement voor ronde en
platbodems, alsmede scherpe jachten. De wedstrijden worden geva-

ren op de grote Poel van de Westeinderplassen en zowel organisatie
als deelnemers troffen het bijzonder.
Er stond vooral op de tweede wedstrijddag een prachtige doorstaande wind uit zuidwestelijke richtingen

Team Timmerman bedwingt
met succes de Alpe D’Huez
Aalsmeer - Zondag 9 september
stond voor Team Timmerman de Alpe d’Huez op het programma, de
dag waar al ruim een jaar naar werd
uitgekeken en voor werd getraind.
Gespannen gezichten, weinig eetlust, en opvallend veel toilet bezoeken, maar dat alles was logisch: dit
was de grote dag, nu ging het echt
gebeuren! Keurig om 7.30 was iedereen op de centrale plaats op de
camping. Even een foto en op weg
naar de voet van de Alpe! Een ieder
had zijn eigen streven. Zou het lukken? En misschien zelfs twee keer?
Of drie? In ieder geval ging iedereen vol enthousiasme van start. Uiteindelijk bleek dat de maanden lange voor bereiding zijn vruchten af
wierp. Nagenoeg iedereen was binnen 1,5 uur boven. Voor bijna ie-

dereen een motivatie om nog eens
af te dalen voor een nieuwe klim.
Nadat de meesten voor de tweede keer boven kwamen (en sommigen drie), werd om 13.15 uur verzameld op de top, zoals afgesproken.
Door Paul werd een zeer emotionele
kaart voor gelezen, geschreven door
Heidi, wat iedereen diep raakte en
nog meer deed beseffen waarvoor
Team Timmerman is ontstaan. Een
emotioneel, maar toch ook geweldig moment! Na applaus en veel foto’s werd door sommigen opnieuw
afgedaald om een nieuwe poging te
wagen de Alpe te bedwingen. Uiteindelijk lukte het Nanda en Harry een keer, Huib, Henk, Ton en Rosanne twee keer, Ivo, Timo, en Andy drie keer, en El Pistolet (Robert)
en Arjan vijf keer, waarbij aangete-

weer uitstekend gegooid, hij bereikte knap de halve finale in de ronde van het hoogste niveau, net als
Erik Jan Geelkerken. Rene Kruit,
Arnold Sluijs, Ramond v/d Weijden
en Joost Remmerswaal bereikten de
kwartfinale. In de A-verliezerronde
won wél een dame, Floor van Zanten was ‘back in town’. Het slachtoffer in de finale was Tjitte Miedema, al kon hij tevreden op een sterke avond terug kijken. In deze ronde kwamen Oscar Gootjes en Nick
Weiland in de halve finale, terwijl
Jan Berk, Bak, Tim van de Poel en
Dimitri Poncin tot de kwartfinale
wisten te komen. Laatst genoemde,
Dimitri, had tevens de hoogste uitgooi van de avond met 117. De Bwinnaarronde werd een prooi voor
Tom Keijzer, Rolf Duindam eindigde als tweede. Michel van Galen en
Jan Bruinsma bereikten in deze ronde de halve finale. Henny Taal, Arnoud van de Graaf, Peter van de Laarse en Davey Monsees strandden bij
de laatstse acht. De B-verliezerronde tenslotte werd een prooi voor
Remco Maarse, die daarvoor in de
finale moest winnen van zijn dochter Angelique. Wim Könst en Co Lagerweij bereikten knap de halve finale. Het waren weer een hoop namen om te noemen. Dit kwam vooral door de formule; zoveel mogelijk
darten op zoveel mogelijk het eigen
niveau. Hierdoor kwamen de darters uiteindelijk pas na vijf(!) wedstrijden op hun eigen niveau, waarna de knock-out fase pas begon.
Een gouden formule, die morgen,
vrijdag 27 september, weer navolging heeft. De Poel’s Eye is geen besloten club dus iedereen van vijftien
jaar en ouder is welkom om deel te
nemen. Inschrijven kan tot 19.45 en
deelname bedraagt vier euro.
over de gehele lengte van de Poel.
Hierdoor kon het wedstrijdcomité
een baan met een zeer lang kruisrak
tot vlak onder Leimuiden uitleggen.
Dat gaf de schippers de mogelijkheid om zowel aan de wind als voor
de wind maximale snelheid uit hun
boot te halen. In het voor-de-windse rak werden daarbij snelheden van
boven de 6,5 knoop gemeten en dat
was mede te danken aan de optimale zeilvoering. Bij de Vissersvaartuigen won Frans Hamers overtuigend
voor Harry Nefkens. Bij de Schouwen was Jaap Rouwé met zes eerste
plaatsen helemaal heer en meester.
De pechprijs ging naar Marc Sisouw
de Silwa die in de tweede race wel
heel ongelukkig zijn goede positie
bij de finish verloor en de startprijs
ging naar de Lemsteraak van Richard Pannekoek die bij de start van
de eerste race door een indringsituatie zijn goede positie verspeelde.
Het evenement staat bekend om de
zeldzame wisselprijzen waaronder
zilveren schalen en blakers en een
‘mastwortel in kist’, waarmee de traditie van deze schitterende schepen
in ere wordt gehouden. Bij de scherpe jachten won stuurman Jurgens
met zijn waarschip ‘De Leystar’ en
de Nieuwe Meer Bokaal is uitgereikt
aan Jan Zitman van de ‘Pelorus Jack’.
Door Theo van Mierlo

kend dat Robert officieel vier keer
naar boven is gegaan, maar daarbij ook twee keer is af gedaald om
teamleden welke op de berg stuk
zaten weer naar boven te loodsen. Alle elf fietsers zijn dus minimaal een keer aan de top gekomen.
Dit geldt ook voor de zeven lopers.
Een paar minuten nadat de fietsers
voor de eerste keer omhoog gingen, vertrokken ook de lopers. Gerard had zijn zinnen gezet om twee
keer aan de top te verschijnen. De
eerste keer was hij boven met een
tijd van 1 uur en 35 minuten! Dit is
net zoals eerder bij Robert vermeld,
een wereldprestatie. Maar het bleef
niet bij een keer, Gerard verscheen
nogmaals aan de top. Paul, Audrey,
Djuna, Ninja, Edwin en Ada kwamen allemaal een keer boven op de
Alpe d’Huez. Een topprestatie! Wat
als een paal boven water staat is,
dat het een: fantastisch, geweldig,
sportief,emotioneel, grappig, saamhorig en zeer gezellig Team Timmerman weekend is geweest.
Het streefbedrag was vastgesteld
op 7.000 euro, maar op het moment van schrijven zit het team al
op ruim 8.000 euro! Alle leden van
Team Timmerman zijn een ervaring
rijker en mogen trots zijn op zichzelf. Via deze weg willen de deelnemers alle sponsoren bedanken. Mede dankzij hun inzet was Team Timmerman een opvallende verschijning in de Alpen. Ook een dankwoord voor iedereen die een donatie heeft gedaan of nog gaat doen
op www.staoptegenkanker.nl/teamtimmerman. “Door jullie is er weer
geld beschikbaar gekomen om de
vreselijke ziekte kanker een halt toe
te roepen. Bedankt! Wij zullen ons
blijven inzetten voor goede doelen”,
aldus de leden van Tem Timmerman tot slot. Het team is te volgen
op de geheel vernieuwde website:
www.teamtimmerman.nl.

Klaverjassen bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 28
september is er weer koppelkaarten bij buurtvereniging Hornmeer in
het buurthuis aan de Roerdomplaan
3. De zaal is open vanaf 19.30 uur
en om 20.00 uur worden de kaarten
verdeeld. Koffie en thee staan voor
de kaarters klaar. Iedereen is welkom. Het klaverjassen op 21 september is gewonnen door Carla van
Nieuwkerk met 5452 punten, Corrie bleek de beste jokeraar met 721
punten.

Tinie wint bij
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis in
Kudelstaart. Klaverjassen en jokeren staan op het programma en er
is gelegenheid voor rummicub en
hartenjagen. Er wordt gekaart van
13.30 tot 16.30 uur. Belangstellende
55+ers zijn van harte welkom. Het
klaverjassen op 20 september is gewonnen door Tinie Lindeman met
5352 punten en de beste jokeraar
was deze keer Janny Lubbert met
180 punten.

Afsluiting van
fietsseizoen
Aalsmeer - De herfst is weer aangetreden en zoals gebruikelijk wordt
er door ANBO en PCOB in oktober
voor de laatste keer dit jaar gefietst.
Dit vindt plaats op dinsdag 2 oktober om 13.30 uur vanaf het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Het
bestuur wil dit laatste tocht niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom is de fietstocht iets korter dan
anders. Om 15.00 uur worden de
fietsers verwacht in het Parochiehuis om met elkaar een kopje koffie
of thee te drinken. Til en Wim Beijnvoort zorgen voor een leuke afsluiting.

Speelmiddag
voor 55+ers
Aalsmeer - De volgende speelmiddag van de 55 plussers van buurtvereniging Oostend is op donderdag 4 oktober vanaf 14.00 uur in gebouw ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat. De zaal gaat open om
13.30 uur, zodat eerst nog genoten
kan worden van een bakkie koffie of
thee. Het kaarten op 20 september
is gewonnen door de heer Dolk met
5061 punten, de beste rummicupper bleek Geertje.
Sjoelcompetitie
Op donderdag 4 oktober wordt er
vanaf 20.00 uur weer gesjoeld bij BV
Oostend in ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat 55. De zaal gaat om
19.30 uur open. Nieuwe sjoelers zijn
van harte welkom. Grote winnaar
tijdens de vorige sjoelavond was
Jan Joore met 1969 punten.

Koppelkaarten
BV Oostend
Aalsmeer - Op maandag 1 oktober organiseert buurtvereniging
Oostend in gebouw het Middelpunt aan de Wilhelminastraat voor
liefhebbers een koppelspeelavond.
De aanvang is 20.00 uur en de zaal
gaat open om 19.30 uur. Het kaarten op 17 september is gewonnen
door de heren K. Kooijman en G.
Presser met 5301 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Dolk en Co
met 3702 punten. Bij het jokeren
ging de hoofdprijs naar mevrouw R.
Van Schaik met 153 punten.

OVAK-Soos
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag 3
oktober vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het
klaverjassen op 19 september is gewonnen door Gerrit van der Geest
met 5293 punten. Op twee Cees
Hulsegge met 5221 punten.
Fietsmiddag
Donderdag 4 oktober is de laatste
fietsmiddagtocht vanuit Aalsmeer
van de OVAK-Pedaalridders dit seizoen. De tocht is ongeveer 15 kilometer en wordt afgesloten in buurthuis Hornmeer in de Roerdomplaan 3. De fietstocht start om 13.30
uur bij het parkeerterrein naast het
zwembad aan de Dreef.
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RIJLES!
RIJSCHOOL

MARC
AALSMEER

Geen wachtlijst dus
direct beginnen
(ook spoedopleidingen)

29 & 30 September
5 & 6 Oktober

0297-344355 of
06-12396221

Te huur in Aalsm

eer

OPSLAGRUIMTE OF
WERKRUIMTE
Voor za

kelijk of pa
Vanaf €25,- per m2 rticulier
per jaar
Bereikbaar met de
auto en via het w
ater
Tel 0297-388100
of 06-20394699
Gevraagd:
Wie heeft er nog zegels van
de Makro liggen, ik kom ze
graag halen. Tel. 0297-540317
*Gevraagd:
45 Toeren grammofoonpl. van
pop, beat muziek uit de jaren 50
en 60 voor onze jukebox.
Tel: 06-12946730
Te koop:
Witte schuifdeur hang/legkast. H 2 m, br. 1m. €15,-.
Tel. 0297-523550

*Aangeboden:
Rijksgedipl. horloge en
klokkenmaker Uithoorn. Tel. 0297-564845
*Te koop:
Elektrische Wagner 450
se verfspuit, 1 x gebruikt
t.e.a.b. Tel. 06-15390436
Gevraagd:
Cassetterecorder/speler voor mijn oma zodat zij ingesproken bandjes kan beluisteren. Tel. 06-39636981

Sierbestrating | Stucadoren
Verbouwingen
Voor een vrijblijvende prijsopgave,
neem contact op via:

06-53 33 23 72 | info@mikevanl ienden.nl
www.mikevanl ienden.nl

VOOR AANHANGWAGENS
KOPEN
HUREN
REPAREREN +
ONDERDELEN

kunt u bij ons terecht

Te koop:
Neotion module HD quality, geschikt voor Ziggo, incl. smartkaart €50 ,-. Tel. 06-13350200
Te koop:
Brons/zilver bebe-you badje met verkleiner, standaard,
luieremmer, thermometer, a.
nw. €30 ,-. Tel. 06-11424144
Verloren:
Armbandje, m. zilv. hanger
in de vorm van een hart. Ingegraveerd op beide kanten . Tel. 06-40288968
*Gevraagd:
Mooi herenhorloge uit jaren
50-60 of ouder Tel: 0297-778469
*Gevraagd:
Heeft u karton of oud papier, inleveren kan achter Oosteinderweg 204. Ingang Mach.weg op
de Hoge dijk.
Tel: 06-51094994
*Te koop:
12 Grote schijnwerpers, 4 kleine schijnwerpers. 17 Beklede stoelen en 4 ronde tafels met 1 poot in midden ø
1.20 mtr. Tel. 06-51094994
Te koop:
Samsung modem DCB940IR voor Caiway tv.
t.e.a.b. Tel. 0297-564398
*Gevraagd:
Bik speelgoed van vóór 1960.
Auto’s, schepen, treinen en
motorrijders e.a. oud mechanisch speelgoed. Defect geen
bezwaar. Tel: 0297-778469
* Aangeboden:
Sierbestrating.
Vakkundig tegen scherpe prijs.
Bel vrijblijvend.
Tel: 06-53332372

25% korting

op alle Schuberth helmen

LAAT NÚ UW
TENT OF BOOTZEIL REPAREREN

BEL
JOHAN:

0297-324486
www.jovar.nl

AALSMEERDERWEG 230 • 0297-324486

door Zeilmakerij

Balder
Leimuiden
Vriezenweg 10a
Tel.: 0172 - 507941

MotoPort Uithoorn

A. Phillipsweg 5-7 1422 AL Uithoorn Tel 0297-540163 Fax 0297-567349
Maan tot Don 9.00 tot 18.00 uur
Vrij 9.00 tot 18.00 en 19.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur
Zondag 30 september 11.00 tot 17.00

Wethouder: “Bestemmingplan
woonschepen creëert nulsituatie”

Botsing met dodelijke afloop
Oude Meer - Een 52-jarige man uit
Almere is omstreeks 16.00 uur op
maandag 24 september op de Fokkerweg dodelijk gewond geraakt bij
een aanrijding. De man bestuurde
een vrachtauto en reed ter hoogte van de verkeerslichten achter
op een vrachtwagen met oplegger.
Achter hem reed een personenauto die de vrachtauto niet meer kon
ontwijken. Het ongeval wordt nader

onderzocht door de regionale verkeersongevallendienst. De bestuurders van de andere voertuigen kwamen met de schrik vrij. De bestuurder uit Almere is door de brandweer
uit zijn vrachtwagen bevrijd en met
spoed vervoerd naar het ziekenhuis.
Helaas hebben de hulpverleners zijn
leven niet kunnen redden.
Foto: Ronald van Doorn

Twaalf gebieden Kudelstaart schoon

Schoonmaakactie levert
200 kilo zwerfval op
ingezonden
Nogmaals Zijdstraat: Waardering
en respect winkeliersvereniging
Het ingezonden artikel van de winkeliersvereniging krijgt mijn waardering en respect. Eindelijk een
brief met steekhoudende en correcte argumenten! Nog één toevoeging: als de tot struikelen uitnodigende gladde tegels vervangen
worden door normale en brede aanéénsluitende trottoirs (aan beide zij-

den van de straat), hebben voetgangers deze royaal tot hun beschikking en kunnen de fietsers ‘t midden van de straat benutten. Iedereen tevreden !
A. van der Zwaard,
Clematisstraat 41,
azwaard@caiway.nl.

www.motoportuithoorn.nl

Kudelstaart - Afgelopen vrijdag
deed ook Kudelstaart mee aan de
landelijke Keep it Clean Day, of
anders gezegd: houd je straatje
schoon.
Ruim 70 kinderen en een dozijn volwassenen zijn twaalf gebieden in
Kudelstaart te lijf gegaan met vuilniszakken, handschoenen, geel hesjes en prikkers. In ruim een uur tijd
zijn 30 vuilniszakken met een gezamenlijk gewicht van 200 kilo gevuld
met zwerfafval!
Twaalf gebieden is veel, maar de
groep heeft helaas niet heel Kudelstaart kunnen doen, maar de
‘schoonmakers’ zijn optimistisch:
“Misschien kunnen we een volgende keer nog meer mensen mo-

biliseren om Kudelstaart schoon te
houden.” De Dorpsraad bedankt alle deelnemers, de Meerlanden, die
zorgde voor het materiaal, de zeventig kinderen van de RK Antoniusschool en de bewonerscommissie
van Eigenhaard, die samen deze actie tot een succes hebben gemaakt.
Alle kinderen kregen als dank een
ijsje en team twee, de kinderen hadden het meeste zwerfvuil opgehaald, kreeg een prijsje in de vorm
van een tegoedbon.
“En nu maar hopen dat na deze actie de burgers in Kudelstaart niet direct weer hun lege blikje of papiertje op straat gooien”, aldus voorzitter
Robert Uytenbogaardt tot slot.

Aalsmeer - Ruim honderd inwoners van Aalsmeer, het merendeel
eigenaar van een woonschip in of
buiten een jachthaven, gaven acte
de présence bij de publieksavond
over het bestemmingsplan woonschepen. Het gaat hier om een voorontwerp van een bestemmingsplan.
De publieksavond werd afgelopen
maandag geopend door wethouder
Gertjan van der Hoeven. Hij gaf het
‘waarom’ van dit bestemmingsplan
aan. “Na decennia van onduidelijkheid wordt nu zekerheid geboden
aan alle betrokkenen”, aldus Van der
Hoeven. “We willen nu een heldere
regeling bieden voor alle woonschepen. We maken schoon schip in dit
langslepende dossier en creëren zo
een nieuwe nulsituatie”, aldus een
vastbesloten wethouder.
Vervolgens legde Dave Schut, projectleider van dit bestemmingsplan, de procedures en inhoudelijke keuzes uit. Piet Zuidhof, de stedenbouwkundige die het plan opstelde, lichtte de technische kant

nader toe. Uit de vele mondelinge vragen vanuit de zaal werd duidelijk dat het bestemmingsplan erg
leeft bij de bewoners en eigenaren van woonschepen. Na de pauze werd de groep opgedeeld in bewoners met woonschepen buiten de
jachthavens en een groep met hun
woonschip in een jachthaven. Enkele eigenaren van jachthavens waren
zelf ook aanwezig. In het voorontwerp Bestemmingsplan Woonschepen staan ruim 400 woonschepen
ingetekend. Iedereen die een inspraakreactie wil geven, krijgt hiertoe de komende weken de kans, tot
en met 18 oktober. Uit de vele reacties en discussies viel op te maken
dat de grote lijnen van het bestemmingsplan voldoen. Wel zijn her en
der nog wat aanpassingen te verwachten wat betreft maatvoering
of locatie. Het bestemmingsplan zal
als ontwerp nog een keer ter inzage
worden gelegd. Volgens de huidige
planning gebeurt dit aan het einde
van dit jaar.

Fietsbrug bij Geniedijk krijgt vorm
Aalsmeer - De bouw van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de A4
gelegen in het verlengde van de Geniedijk is in volle gang. De laatste delen van
de brug worden in oktober op hun plaats gehesen, aldus informatie van het
projectbureau van de nieuwe N201. Volgens planning is de brug begin 2013
klaar zijn en kan er weer langs de Geniedijk van Aalsmeer naar Hoofddorp gefietst en gewandeld worden. Foto: Anton Temme.
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Open avond bij Duikteam
Aalsmeer - Duikteam Thamen nodigt belangstellenden uit om kennis te komen maken met de fascinerende duiksport op donderdag 4
oktober vanaf 20.30 uur in zwembad de Waterlelie aan de Dreef. Nog
lang niet iedereen weet dat er ook in
Nederland heel veel mogelijkheden
zijn om deze sport te beoefenen.
Ook weet niet iedere Aalsmeerder (of uit de regio) dat Duikteam
Thamen als vereniging de volledige opleidingen voor bijna alle officiële brevetten en ‘specialties’ kan

Tafeltenniscompetitie

Winst Bloemenlustteams

verzorgen. Specialties’ zijn bijvoorbeeld: wrakduiken of onderwaterfotografie. Tijdens de open avond
wordt eerst iets over de duiksport
verteld en bestaat aansluitend de
mogelijkheid om in het zwembad
met een voorproefje kennis te maken. Het wordt dan een heuse duikclinic met persluchtapparatuur. In
dat geval: zwemkleding en handdoek mee! Voor nog veel meer informatie over de vereniging en de
opleidingen: www.thamen-diving.nl
of bel 0297-322343.

De teamfoto met van links naar rechts: Bovenste rij: Marco Hartman, Erik
Griekspoor, Bas Berk, Ruben Buijs, Wilco van Helden en Robbert-Jan van
Duijn. Middelste rij: Roy van Diemen (voorzitter), René Vreken (sponsor), Rick
Eikelenboom, Tim Pothoff, Nico Rijkmans, Ezra Overbeek, Arie van der Zwaard
(sponsor) en Bas van Dam (leider). Voorste rij: Arjan Rijkmans, Stephan van
der Zwaard, Bart van Duijn, Steef Keessen, Joris Kniep en Ilja Kniep.

Aalsmeer - Bloemenlust 2 moest
het afgelopen week opnemen tegen Patrios 2. Patrios kwam met een
delegatie Chinezen naar Aalsmeer.
Hervé Pantegnies was absoluut de
beste speler en scoorde 100% deze avond. Ed Couwenberg was ook
dicht bij 3 winstpartijen, maar moest
in zijn laatste wedstrijd toch met lede ogen toezien dat de partij hem
ontglipt. Frans Ravesteijn kwam net
terug uit Frankrijk en kon aan de
bak. Hij deed het niet onverdienstelijk om ook een punt te scoren, zodat
de winst met 6-4 een feit werd. Het
dubbel Hervé en Frans was kansloos. Ook Bloemenlust 3 behaalde
een kleine overwinning: 6-4. HBC
hielp wel wat daarbij door slechts
met twee spelers op te komen. Danny Knol speelde erg sterk en was

goed voor de volle winst met twee
winstpartijen. Philippe Monier deelde de punten met de tegenstander
in twee viergamers. Peter Vellerman
had z’n draai niet zo en moest met
2 drie gamers de eer aan de tegenstander laten. Het dubbelspel Danny en Philippe was nog wel heel
spannend. Pas na vijf games was
de strijd beslist in het voordeel van
de Heemsteedse spelers. De strijd
Bloemenlust 4 tegen TSO in Purmerend was wat ongelijk. Alleen Wim
v.d. Aardweg was in staat om de eer
te redden door één partij te winnen.
Dirk Piet en Ton de Hollander waren
helaas niet in staat om een verdere bijdrage aan de uitslag bij te dragen, net zo min als het dubbelspel
van Ton en Wim. Een 9-1 nederlaag
was daarmee het resultaat.

De Trots weer in het nieuw!

Handbal eredivisie

Aalsmeer verslaat Volendam
Aalsmeer - De eerste thuiswedstrijd van het seizoen was meteen
een topper voor de mannen van FIQAS Aalsmeer: de streekderby tegen landskampioen Volendam. Van
die ploeg is bekend dat ze in FIQAS
Aalsmeer hun angstgegner zien, al
is de laatste keer dat de Aalsmeerders wisten te winnen inmiddels wel
alweer anderhalf jaar geleden: in
maart en april 2011 werd twee keer
op rij gewonnen; eerst in de nacompetitie, later ook nog in de kwartfinale van het bekertoernooi. De laatste nederlaag – tijdens de bekerfinale van mei dit jaar – lag verser in het geheugen. Maar, FIQAS
Aalsmeer is de competitie goed begonnen en won al bij de Lions, waar
Volendam pas één keer speelde en
ook pas één punt vergaarde. Volendam startte in de Bloemhof met
een jong team. Ervaren spelers als
Tom Schilder, Joey Duin, Niels Reigersberg en Jasper Snijders werden aanvankelijk aan de kant gehouden. De wedstrijd ging het eerste kwartier aardig gelijk op. FIQAS
Aalsmeer - met Wai Wong terug in
de ploeg die zeer belangrijk was in
het centrum – had de dekking goed
op orde en wist alleen geen raad
met de afstandsschoten van Jasper Adams. Zelf werd uit verschillende posities gescoord: Wai speelde Rodrigo Huttinga en Frank Lubbert mooi vrij aan de cirkel of scoorde zelf. Zo stond er na twintig minuten nog steeds een gelijke stand
op het scorebord: 9-9. Hierna buitte
Volendam een overtal-situatie optimaal uit en sloeg een gaatje: 9-11
en na twee snoeiharde schoten van
Adams 10-13. Wai Wong verkleinde de marge: 11-13, maar een nieuwe tijdstraf vlak voor rust gaf Volendam de ruimte om er 12-16 van te
maken.
Na de pauze werd het gat in eerste
instantie nog groter: 13-18, maar FIQAS Aalsmeer knokte zich op indrukwekkende wijze terug in de
wedstrijd. De dekking stond als een
huis, steeds vaker werden schoten
geblokt en keeper Gaby Birjovanu pakte steeds meer ballen. Aan
de andere kant kreeg Dustin Ligthart het op z´n heupen: hij scoorde
drie keer op rij en vond de aansluiting: 17-18. Een gestopt schot kwam
bij Tom Schilder terecht en die wist
daar wel raad mee: 17-19. Wai Wong
zorgde via een zeer fraaie actie weer
voor de aansluiting: 18-19, maar ook
Adams kon uithalen: 18-20. Daarbij kwam hij ongelukkig ten val en
blesseerde zich. Hij werd vervangen

door Joey Duin, ook een gevaarlijke
schutter, maar veel minder beweeglijk. FIQAS Aalsmeer kon nu door
sterk verdedigen, steeds vaker een
snelle tegenaanval spelen en vond
de gelijkmaker die al in de lucht
hing: 21-21. Nog één keer kwam
Volendam terug: 21-23, daarna
maakten de Aalsmeerders de wedstrijd: Robin Boomhouwer en Dustin Ligthart zorgden voor 23-23, Dustin, Wai en Jimmy Castien voor de
voorsprong: 26-23 met nog een kleine vijf minuten op de klok. Het was
nog niet helemaal gedaan, want Volendam gaf niet op: 26-25, maar een
kleine twee minuten voor tijd maakte Robin Boomhouwer aan alle onzekerheid een eind: 27-25. Zeer belangrijke en zeker niet verwachte
punten voor FIQAS Aalsmeer, dat
hierdoor klimt naar plaats drie. Over
een kleine week krijgt Volendam
overigens al een kans op revanche,
wanneer de ploegen elkaar in Almere treffen voor de wedstrijd om de
Super Cup.
Zaterdag: Super Cup
Traditiegetrouw spelen de landskampioen en de bekerwinnaar tegen elkaar om de Super Cup. Omdat
Kras/Volendam beide prijzen won,
strijden ze nu tegen de andere bekerfinalist en dat is FIQAS Aalsmeer.
De wedstrijd wordt aanstaande zaterdag 29 september gespeeld in
het Topsportcentrum in Almere en
begint om 16.00 uur. Voor de wedstrijd van de heren spelen eerst de
dames om hun Super Cup: kampioen én bekerwinnaar Dalfsen neemt
het om 14.00 uur op tegen bekerfinalist Quintus. In de pauze worden
de winnaars van de Handbalverkiezingen bekend gemaakt. Daarvoor is
ook één speler van FIQAS Aalsmeer
genomineerd: Robin Boomhouwer
dingt mee naar de Award voor beste
rechterhoek speler! (Stemmen kan
via www.handbal.nl en nog twee
dagen!).
Bekerwedstrijden
Drie teams van FIQAS Aalsmeer
doen mee aan de voorronde van het
NHV bekertoernooi: dames 1 en 2
en heren 2. Er is inmiddels geloot en
zij treffen de volgende tegenstanders: dames 1 neemt het op dinsdag
2 oktober in de Bloemhof op tegen
de dames van DSS (Eerste Divisie).
Dames 2 speelt op donderdag 4 oktober in Ouderkerk a/d Amstel tegen NEA (Regioklasse) en de heren
van FIQAS Aalsmeer 2 spelen op 11
oktober uit in ‘t Veld tegen VZV (Regioklasse).

Aalsmeer - De Trots van Aalsmeer,
het zesde seniorenelftal van V.V.
Aalsmeer, is in de afgelopen zomerstop aan een fonkelnieuw tenue geholpen door het Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer. In de oefenwedstrijden, ter voorbereiding op
dit seizoen, werd er al in gespeeld,
maar vorige week zaterdag, voorafgaand aan de eerste competitiewedstrijd tegen WV-HEDW, werd
de sponsor uitgenodigd en werd
een officiële teamfoto genomen.
Om 14.30 uur, vorige week zaterdag,
zou de eerste competitiewedstrijd
van De Trots aanvangen, tegen WVHEDW uit Amsterdam. Omdat De
Trots op eigen terrein zou spelen,
werd deze gelegenheid aangegrepen om Arie van der Zwaard en René Vreken, van PACA, uit te nodigen
voor een officieel ‘bedankmoment’.
Alle spelers en begeleiding van De
Trots waren op tijd aanwezig en voor
de tribune en op het hoofdveld van
V.V.Aalsmeer werd een mooie teamfoto genomen. Ook de beide spon-

soren ontbraken uiteraard niet op
deze foto. Na de plichtplegingen
toog De Trots naar het veld waarop
gespeeld zou gaan worden en begon een ieder aan zijn warming-up.
Helaas voor de in grote getalen toegestroomde supporters en de kersverse sponsoren, speelde De Trots
niet zo flitsend als het in de oefenwedstrijden deed en verloor het met
1-3 van WV-HEDW. Het enige doelpunt aan Aalsmeerse kant werd gescoord door Ruben Buijs. Afgelopen
zaterdag volgde een nieuwe kans en
tot aan de tachtigste minuut van die
wedstrijd, uit tegen Vlug en Vaardig, speelde De Trots nog slechter
dan vorige week. Gelukkig kregen
de Aalsmeerders op tijd door dat er
meer nodig is dit seizoen, om een
mooie eindklassering te behalen en
zo draaiden de mannen in de laatste
tien minuten een 3-0 achterstand
om naar een 3-3 gelijkspel. Wellicht
dat De Trots door deze onmogelijk
geachte actie de weg naar boven is
ingeslagen.

Zaalvoetbalcompetitie

FICO wint in Bloemhof
de derby van Farregat
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 21
september stonden er twee interessante zaalvoetbal wedstrijden op
het programma in hal 1 van sporthal de Bloemhof. Vroeg in de avond
werd de competitie van de KNVB 4e
klasse voortgezet met de plaatselijke derby tussen FICO 1 en Het Farregat 2. De wedstrijd gaf een gelijk opgaand beeld te zien en dit zou
duren tot de veertigste speelminuut.
Op dat moment wees het scorebord
nog een 4-4 gelijke stand aan. Hierna bracht FICO 1 via twee fraaie
doelpunten de marge op twee goals
(6-4) en besliste daar min of meer
de wedstrijd mee. Dankzij drie treffers in de slotfase werd het zelfs nog
een ruime 9-4 overwinning voor FICO 1.Na de streekderby was het de
beurt aan de spelers van Het Farregat 1 om punten te gaan behalen in het thuisduel tegen Golden

Stars. Dit was nodig temeer omdat
de eerste competitiewedstrijd voor
de competitie van de KNVB 2e klasse, verloren was gegaan. Vorormalig
Eredivisie zaalvoetballer Arno Maarse is teruggekeerd bij zijn oude club
en speelt dit seizoen voor Het Farregat 1.
Diezelfde Arno Maarse zorgde vroeg
in de wedstrijd middels een strakke
schuiver in de benedenhoek voor de
openingstreffer: 1-0. De Aalsmeerders konden het duel toch niet echt
domineren en keken bij de rust tegen een 1-2 achterstand aan. In de
tweede helft liepen de bezoekers
uit naar een ruime 1-4 voorsprong.
Aanvoerder Gert Jan Harting bracht
de spanning nog even terug in de
wedstrijd: 2-4. In de 46e minuut besliste Golden Stars het duel middels
een vijfde goal, eindstand 2-5.

Voetbal zondag

RKAV wint in Blaricum
Aalsmeer - Via de hei en kriskras door smalle straatjes met aan
weerszijden prachtige huizen met
dito tuinen kwam de ‘harde kern’
van RKAV op zondag 23 september
op tijd aan bij BVV’31 in het mooie
Blaricum om de voetbalwedstrijd
van hun club te kunnen zien. Degenen die nog wat moeite hebben
met het instellen van de tomtom arriveerden later. Geplaagd door behoorlijk wat blessureleed, zag trainer Dirk Cornelissen zich genoodzaakt met een alternatief elftal de
strijd tegen BVV aan te binden. De
eerste helft gaf een gelijk opgaande
strijd te zien, waarin beide elftallen
scoringskansen creëerden, maar de
meeste waren voor RKAV. De achterhoede van RKAV zat goed in elkaar en kon de meeste aanvallen
van BVV pareren. De aanvallen die
daar wél doorheen kwamen, werden
door keeper Stephan van der Halm
gestuit. In de 42ste minuut bracht
Patrick Melman het eerste doelpunt van de wedstrijd op het scorebord, en 1 minuut later nogmaals,
de laatste door een hele mooie pass
van Julius Sandaal. Met deze voorsprong van 0-2 werd de rust bereikt.
De tweede helft begon RKAV met
een ongewijzigde opstelling waar na

een kwartier verandering in kwam
toen Pim Binckhorst werd gewisseld
voor de uit een blessure terugkomende Barry Springintveld. Ook nu
had RKAV meerdere kansen om de
voorsprong te vergroten, maar een
aanval van Alexander Goes die alleen voor de keeper kwam, werd
door de doelman van BVV gestuit
en een prachtkans van Julius Sandaal belandde in het zijnet. In de
79ste minuut werd Richard Melman
gewisseld voor Martin van Tol, die
9 minuten later een (terechte) gele
kaart opliep, en even later werd Julius gewisseld voor Boy van Baal. Een
paar minuten voor het einde van de
wedstrijd was er nog een scoringskans voor RKAV, maar de kopbal
van Patrick Melman belandde niet
tussen de palen, maar op de lat. Het
was geen hoogstaand voetbal, maar
wel een sportieve strijd, een makkie
voor de scheids, tot er 1 minuut voor
tijd een schermutseling ontstond
rond een speler van RKAV die geblesseerd op de grond lag en waarbij een aantal spelers van beide elftallen betrokken waren. Het eindsignaal maakte een einde aan het
geduw en getrek, en zo werden de
3 punten verdiend mee teruggenomen naar Aalsmeer.

Wedstrijdzeilen RS Feva Klasse

Daan Dutilh kampioen!
Aalsmeer - Afgelopen weekend
werd op de Westeinderplassen het
Nederlands kampioenschap in de
RS Feva Klasse verzeild. Een fraai
veld van 42 boten zeilde hiertoe op
zaterdag vier races en op zondag
drie. De RS Feva is een snelle tweemans wedstrijdboot die de laatste jaren sterk in opkomst is. Sinds
2008 worden er in Nederland erkende kampioenschappen mee verzeild voor de jeugd van 8 tot en met
16 jaar en in korte tijd zijn er veel
bekende zeilers uit vooral de Optimistenklasse in terug te vinden. De
eerste start was op zaterdag om
11.00 uur gepland, maar toen was
het nog zoeken naar de wind die
na twee fikse buien pas uit het NW
opstak, zodat John Borsboom vanaf het startschip ‘Bluesette’ een uur
later van start kon en er toch nog
een volledig programma kon worden verzeild.
Voor een kampioenschap zijn minimaal vier geldige races vereist.
Daan Dutilh en Roos van Lookeren
Campagne uit Rotterdam waren favoriet en lieten dat direct blijken met
respectievelijk een tweede en twee
eerste plaatsen. Odille van Aanholt
en Marieke Minderhout uit Loosdrecht wonnen weliswaar de eerste wedstrijd, maar scoorde daarna een vijfde en een zesde plaats
en plakte daar zondag in de eerste race nog een vijfde plek achter,
voordat zij sterk terugkwamen met
een eerste en twee tweede plaatsen. Maar Dutilh maakte geen fout,
wist de laatste wedstrijd te winnen
en pakte zo de titel. Zondag werden er in rap tempo drie korte races
verzeild bij een ZO-wind met niet al
te veel shifts, wat op de Westeinder
een uitzondering is. Met de uitgestelde stormwaarschuwing waren

alle deelnemers op tijd binnen voor
de druk bezochte prijsuitreiking bij
de Watersportvereniging Aalsmeer.
Loes Eykman en Nynke Nell van W.V.
Aalsmeer zeilden zich naar een zeer
verdienstelijke zesde totaalplaats,
waarmee zij zich binnen twee jaar
sterk in de subtop profileerden. De
W.V. Aalsmeer heeft evenals de W.V.
Nieuwe Meer voor haar jeugdzeilers
twee eigen RS Feva’s. Het team Reinier Hooyman en Danique Bancken
noteerde een veel belovende 25e
plaats, Bram Knegt en Olivier Pier
een 30e en Feike Tijsma en Pieter
Olaf Bakker een 31e. Voor het grotere en snellere broertje van de RS
Feva, de RS500, werd voor de tweede keer het Klassen Kampioenschap
verzeild, waartoe 15 teams zich hadden ingeschreven. Zij voeren hun
eigen baan met een zg. outer loop,
waardoor zij met name op zondag
bij de toenemende wind direct achter elkaar konden doorstarten. Annemieke Bekkering en Claire Blom
wonnen overtuigend met 6 eerste
plaatsen en een derde. In bijna alle races waren zij met de start bij de
juiste boei in vrije wind en scherp
sturend direct weg van de concurrentie, die daarna alleen nog maar
de spiegel van de NED 935 kon volgen. Tweede in totaal werd Michiel
Geerling en Hilde van Susante. De
Grote Poel van de Westeinder Plassen heeft zich andermaal laten zien
als een fantastische locatie voor de
wedstrijdzeilers; waar door de ruime banen met zowel strakke wind
als windshifts de veeleisende wedstrijdzeiler zich helemaal kan uitleven. Met veel enthousiasme zijn de
RS Feva-zeilers weer een ervaring
rijker.
Door Theo van Mie rlo

Nederlands record voor
AVA-atleet Wim Metselaar
Aalsmeer - AVA aalsmeer atleet
Wim Metselaar heeft vorige week in
Naaldwijk tijdens baanwedstrijden
bij Olympus ‘70 een nieuw Nederlands record gevestigd op de 400
meter voor Masters 70-75.
Na eerdere mislukte pogingen dit
seizoen om het Nederlands record
te verbreken, lukte dit dan eindelijk
op de laatste mogelijkheid van dit
baanseizoen. Wim scherpte de oude
toptijd van 1.10.70 aan tot 1.10.45.
Met deze tijd voert hij op dit onderdeel in zijn leeftijdscategorie nu
de Nederlandse ranglijst aller tijden
aan. De prestatie is een mooie beloning na ruim een jaar hard werken
en revalideren na een rughernia.
Daardoor leek een verwacht topjaar
aanvankelijk te mislukken. Met deze prestatie toont Wim aan weer he-

lemaal op de weg terug te zijn. Dit
belooft veel goeds voor de komende jaren.

