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Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

UNIEKE OUTLETSHOW
Vrij. 3 oktober
van 9.00 – 20.00 uur

Zat. 4 oktober
van 9.00 – 17.00 uur

Zon. 5 oktober
van 11.00 – 17.00 uur
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jaar de rest . Rentevrij!

Betaaln

tijdens outlet show op 

alle chevrolets*

Minimaal€ 1.000,- extra inruil boven op de auto telex-waarde**

Met de volgende 
acties:

Bij aanschaf 

van een auto 

tijdens outlet 

show een gratis 

Samsung LCD tv*

MIJDRECHT:, Communicatieweg 26,
Tel. (0297) 272 272, mijdrecht@vankouwen.nl
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0%fi nanciering op auto’s tijdens de show *

vestiging Mijdrecht
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SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

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

Openingstijden
showroom:
ma. gesloten
di -vr 09.00-18.00 uur
za 09.00-14.00 uur
Gelieve op afspraak

Verwarming 
Koeling

Ventilatie

Kortingen tot 30% en kans op een
gRATIS CV KETEL! Acties geldig tot 1 november 2008

DGI Aalsmeer
Tel: 0297-353535

School gedaan en nu 
een coole baan?
Kijk voor meerdere actuele 
vacatures op www.dgi.nl

gemeentehuis 3 oktober 
vanaf 16.00 uur gesloten

Wegens werkzaamheden aan de stroomvoorziening in het 
gemeentehuis, is het gemeentehuis vrijdag 3 oktober 
vanaf 16.00 uur gesloten voor publiek.

L.A. Bekkers
Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN Aalsmeer
Tel./Fax. 0297 - 34 29 63

WIJ ZIJN VERHUISD NAAR AALSMEERDERWEG 285 F

Wettelijke geluidsmaxima in woongebieden afgeschaft

Voorzitter Jan Boomhouwer 
van GEUS uit Aldersoverleg
Aalsmeer - De wettelijke maxima 
voor vliegtuiglawaai in de woon-
gebieden bij Schiphol worden af-
geschaft. In plaats daarvan komen 
globale afspraken en toezeggingen 
om de geluidhinder te beperken. 
Dat is de kern van het advies van 
Alders aan de ministers van VROM 
en V&W. Het advies heeft tot gevolg 
dat de bewoners geen enkele zeker-
heid meer hebben over de hoeveel-
heid vliegtuiglawaai die zij maximaal 
in hun wijk te verduren kunnen krij-
gen. Voor voorzitter Jan Boomhou-
wer van vereniging GEUS is deze 
uitkomst onaanvaardbaar. Hij stapt 
uit het overleg. 
Het huidige stelsel van handhavings-
punten en bijbehorende geluidsnor-
men werkt. Dat verbeteringen niet-
temin nodig zijn wordt door alle par-

tijen onderschreven. Concrete voor-
stellen van de bewoners om het hui-
dige stelsel aan te passen, zijn door 
de partijen aan de Alderstafel – de 
luchtvaartsector, de regionale over-
heid en het Rijk – echter niet seri-
eus onderzocht. De afspraken en 
toezeggingen om de geluidhinder 
vanwege het vliegverkeer te beper-
ken vormen bovendien op geen en-
kele wijze een randvoorwaarde voor 
de groei van het vliegverkeer. On-
voorwaardelijke toezeggingen zijn 
er te weinig en bij tal van afspra-
ken wordt een substantieel voorbe-
houd gemaakt. Zo is de afspraak om 
een plafond te stellen aan het totaal 
aantal vluchten tevens afhankelijk 
van de mogelijkheid om de rest van 
de vluchten op een ander vliegveld 
af te handelen.

Niet beheerst en niet beperkt
En bij de afspraak om de minst hin-
derlijke banen te gebruiken geldt 
wel als voorbehoud dat het niet ten 
koste mag gaan van de benodigde 
capaciteit. Het gevolg van het nieu-
we stelsel is dat de handhaving van 
de bijbehorende afspraken en toe-
zeggingen praktisch onmogelijk 
wordt: er is altijd een voorwaarde 
of voorbehoud waarom de afspraak 
of toezegging niet behoeft te wor-
den nageleefd. Boomhouwer: “Dit 
nieuwe stelsel verplicht de sector 
nergens toe en dus zal de geluid-
hinder niet worden beheerst en niet 
worden beperkt.” Het afschaffen van 
de wettelijke maxima in de woon-
gebieden heeft ook tot gevolg dat 
de plaatselijke geluidhinder uit het 
zicht raakt van de (landelijke) poli-

Bijzondere huldiging zwemster
Kampioene Mirjam de Koning 
ereburger van Aalsmeer!
Aalsmeer - De 39 jarige zwemster 
Mirjam de Koning-Peper is zater-
dag 27 september in een overvol-
le burgerzaal gehuldigd in verband 
met het behalen van haar twee gou-
den en twee zilveren medailles bij 
de paralympische spelen in Beijing. 
Tijdens deze huldiging ontving zij 
uit handen van burgemeester Pie-
ter Litjens namens de gemeente 
Aalsmeer de Erepenning der Ge-
meente. Hiermee is Mirjam de Ko-
ning benoemd tot ereburger van 
de gemeente Aalsmeer. Zij ontving 
deze penning namens het gemeen-
tebestuur als blijk van waardering 
voor haar kracht en doorzettings-
vermogen en als succesvolste Ne-
derlandse sporter van de Paralympi-
sche spelen. Zij behaalde twee gou-
den (50 vrij, 100 rug) en twee zilve-

ren (100 en 400 vrij) olympische me-
dailles in Beijing.
Naast de huldiging in Aalsmeer is 
Mirjam ook al gehuldigd Den Haag. 
Hier is zij benoemd tot Ridder in de 
Orde van de Nederlandse Leeuw.

Negentiende plaats
Nederland eindigde in het medail-
leklassement van de Paralympische 
Spelen in Beijing op de negentiende 
plaats met vijfmaal goud, tienmaal 
zilver en zeven keer brons. Daarmee 
behaalde Oranje zeven medailles 
minder dan in 2004, maar eindigde 
het wel acht plaatsen hoger in het 
landenklassement. Vooraf was in-
gezet op een notering bij de eerste 
25 landen. Zwemster Mirjam de Ko-
ning mocht de vlag dragen tijdens 
de slotceremonie in het Vogelnest.

Koninklijke onderscheiding 
voor Leo Stolwijk

Aalsmeer - Op vrijdag 26 septem-
ber heeft burgemeester Theo We-
terings van Haarlemmermeer een 
Koninklijke onderscheiding uitge-
reikt aan Leo Stolwijk. De oud-Ku-
delstaarter, nu woonachtig in Rij-
senhout, werkt al ruim veertig jaar 
als vrijwilliger, organisator en voor-
zitter voor de bedevaartsreizen naar 
Banneux in de Belgische Ardennen. 
Daarnaast is hij al dertig jaar ac-

tief lid van de toneelvereniging Ku-
delstaart en heeft hij tien jaar als 
koster gewerkt in de rooms katho-
lieke parochie Sint Jan. Verder is hij 
sinds 2000 voorzitter van de perso-
neelsvereniging van handelskweke-
rij L. van der Weijden. Leo Stolwijk is 
benoemd tot lid in de orde van Oran-
je Nassau. “Een hele opsomming. Je 
bent een vrijwilliger pur sang. 
Een voorbeeld voor anderen”, aldus 

3 Personen naar ziekenhuis na aanrijding 
op de N201
Aalsmeer - Op dinsdag 30 septem-
ber rond acht uur in de avond heeft 
een aanrijding plaatsgevonden op 
de kruising N201 met de Legmeer-
dijk. Drie auto’s waren betrokken bij 
dit ongeval. Oorzaak van de botsing 
is waarschijnlijk het slechte weer. 
De politie heeft dit nog in onder-
zoek. Drie personen, bestuurders 
en inzittenden, zijn per ambulance 
overgebracht naar het ziekenhuis. 
Zowel op de N201 als de Legmeer-
dijk ontstonden lange rijen met au-
to’s. Foto: Ronald van Doorn

burgemeester Weterings over de al-
tijd bezige Stolwijk. “Vrijwilligers zijn 
het cement van onze samenleving.” 
In zijn woning aan het Heermans-
zwet wachtte Stolwijk deze verras-
sing. Hij was nog aan het werk toen 
vrienden en familie zich in zijn wo-
ning verzamelden en zorgden voor 
een feestelijke ontvangst nadat 
hij met een smoes was opgehaald 
van zijn werk. Leo Stolwijk reageer-
de verbaasd bij het horen van het 
nieuws. “Doe mij maar een borrel.” 
Banneux wordt ook wel ‘klein Lour-
des’ genoemd en is de grootste be-
devaartsplaats in België. Leo maak-
te als 7-jarige kennis met deze plek 
toen zijn moeder naar Banneux af-
reiste. Leo was astmatisch en mocht 
mee. Als 17-jarige is hij begonnen 
als vrijwilliger in Banneux en al meer 
dan dertig jaar maakt hij nu deel uit 
van de organisatie. Hij werft onder 
andere vrijwilligers en gaat als hel-
pende hand mee op de bedevaarts-
reizen. “Je zorgt voor ontspanning, 
onder andere met je beroemde act 
over vader Abraham en Mieke, je 
helpt bij de verzorging en geeft een 
luisterend oor. De onderscheiding 
heb je zeker verdiend”, aldus fami-
lie en collega’s. Leo Stolwijk was 
zichtbaar verheugd. Voor zijn trotse 
vrouw Sjaan had de burgemeester 
bloemen meegenomen.

tiek. De aandacht zal logischerwijs 
niet meer zijn gericht op de geluids-
belasting in de verschillende woon-
wijken. Na verloop van tijd weet nie-
mand meer welke geluidbelasting in 
welk gebied aanvaardbaar werd ge-
acht. Het risico dat de geluidhinder 
zich daarna sluipend uitbreidt naar 
relatief rustige woonwijken is in het 
nieuwe stelsel levensgroot. Boom-
houwer: “Aan een stelsel dat de be-
woners volstrekt aan de sector over-
levert ga ik mijn naam niet verbin-
den. Onaanvaardbaar.”

Kluis uit 
bedrijf 
gestolen
Aalsmeer - Om kwart voor 
vijf in de ochtend van maan-
dag 29 september is het alarm 
afgegaan van een bedrijf op 
het terrein van FloraHolland. 
De bedrijfsbeveiliging was 
snel ter plaatse, maar de die-
ven hadden reeds hun slag 
geslagen. De inbrekers zijn 
ze er vandoor gegaan met de 
kluis. De kluis is van het merk 
Juwel, is crème van kleur en 
heeft een rode deur.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

TANDARTs-
DIENsTEN

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

DIERENARTs-
DIENsTEN

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

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

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

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

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

sinds 1888

Verschijnt donderdag

Streeknieuwsweekblad 1

AAlSmeer,
AAlSmeerderbrug, 
boVenkerk, kudelStAArt, 
oude meer, rijSenhout, 
rozenburg, Vriezekoop

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

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

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

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

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

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

121e jaargang

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

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

www.meerbode.nl

Vrijwilligers gezocht voor 
collecteweek Diabetes
Aalsmeer - Het Diabetes Fonds 
kan ieder jaar rekenen op een groot 
aantal trouwe vrijwilligers. Vorig jaar 
haalden zij ruim 2 miljoen euro op, 
dit jaar wil het fonds richting de 2,2 
miljoen. Het Fonds vraagt daarom 
in de collecteweek van 26 oktober 
tot en met 1 november uw hulp. U 
bepaalt uw eigen inzet. Collecte-
ren hoeft niet veel tijd te kosten: 
met twee uur van uw tijd kunt u al 
heel veel betekenen. U bepaalt tij-
dens de collecteweek zelf op wel-
ke dag, welk tijdstip en in overleg 
met uw wijkhoofd in welke buurt en 
welke straat u gaat collecteren. Of u 
vraagt toestemming of u de collec-
tebus naar uw werk of naar school 
mag meenemen! De kans is groot 
dat u iemand in uw omgeving kent 
die diabetes heeft, of leert kennen. 
Want iedereen kan het krijgen, jong 
en oud, dik en dun. En elk jaar ko-
men er 70.000 mensen met diabe-
tes bij. Diabetes begint epidemische 
vormen aan te nemen. Maar liefst 1 
op de 19 mensen in ons land heeft 
deze aandoening. In totaal telt Ne-

derland ongeveer 1 miljoen men-
sen met diabetes. Een groot aantal 
daarvan weet nog niet dat ze deze 
ziekte hebben.

Onderzoek leidt tot genezing
Het Diabetes Fonds werkt hard aan 
oplossingen voor het diabetespro-
bleem. Zo financiert het Fonds on-
derzoek naar manieren om diabetes 
te genezen via transplantatie van in-
sulineproducerende cellen. Het on-
derzoek naar transplantatie is nu 
zo ver gevorderd dat genezing voor 
mensen met type 1 diabetes zien-
derogen dichterbij komt. Voor veel 
kinderen, die zichzelf nu vaak vier-
maal daags moeten injecteren met 
insuline, is dit een grote wens. En die 
wens wil het Diabetes Fonds graag 
laten uitkomen. Investeer een paar 
uur om diabetes aan te pakken en 
neem contact op met collecteleid-
ster voor Aalsmeer en Kudelstaart, 
Nancy van Oorde, tel. 06-53442022 
of via e-mail nanskees@caiway.nl. 
Voor Rijsenhout met Cobie van de 
Ochtend, tel. 0297-340365.

Wie heeft Buster gezien?
Kudelstaart - Buster is een grote 
slanke zwart witte kater, met op zijn 
neus aan weerszijde zwarte punten, 
zo ook links in/aan zijn bek. Als je  
Buster aanhaalt, begint hij met zijn 
staart te kwispelen.
Inmiddels is de kater al enkele da-
gen van huis weg. Mogelijk weet 
Buster de weg terug naar huis niet 
meer of heeft iemand hem per on-

geluk opgesloten. In ieder geval vin-
den zijn verdrietige baasjes het de 
hoogste tijd dat Buster weer naar 
huis komt. Ze missen hun gezellige 
huisdier. Buster gezien? Dan graag 
bellen met zijn baasjes, de fami-
lie de Bruijn, via 06-22189464, 06-
51521288 of 0297-327647. Buster 
woon op het Rhijnlandsoord 14 in 
Kudelstaart

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

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

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

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

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

en bef. Ook heeft ze zwarte kringen rond haar ogen. Ze heet 
“Zorro”.

- Blauwe beugelstraat in Rijsenhout, grijs cyperse kater met 
bruin kopje, witte bef en sokjesen wat wit op de buik. Hij heet 
“Joris”.

- Herenweg thv nr. 32 in Kudelstaart, langharige cyperse poes. 
Heeft een bandje om van een oude sok. ze heeft een plekje 
aan haar lip. Ze heet “Donna”. 

Gevonden:
- Wissel in Aalsmeer, cyperse kat met wit. Deze kat loopt ier al 

ongeveer 2 maanden rond. Van wie is deze kat?        
- Ringvaartzijde t.h.v. Nr 17 in Aalsmeer, zwart/witte kat.

Goed tehuis gezocht:
- Kitten. Ze is lapjes getekend. Pastel kleurig. 
- Poes met cypers kopje. Verder is ze vrij donker met rode vlek-

ken. Beetje schildpad
         

Eva’s Women Woship bij 
LEG in Schiphol-Rijk
Aalsmeer - Women Worship is aan-
bidding van vrouwen, door vrouwen 
en voor vrouwen en is afgeleid van 
het Amerikaanse concept Women of 
faith. Initiatiefneemster Tineke van 
der Velde liet zich erdoor inspireren 
en geeft er in Nederland een eigen 
invulling aan. ”Als vrouwen onder-
ling God prijzen, ontstaat er een vei-
lige sfeer, waarin ze zich kwetsbaar 
durven opstellen en ontvankelijk zijn 
voor wat God hen wil zeggen”, aldus 
van der Velde. “Muziek spreekt de 
taal van het hart en daarom is het 
een fantastische manier om God te 
aanbidden.” In november tourt Wo-
men Worship voor de eerste keer 
door het land. Eén van de plaatsen 
waar honderden vrouwen elkaar 
kunnen ontmoeten is in Schiphol-
Rijk. Op vrijdag 28 november opent 

het gebouw van de Levend Evange-
lie Gemeente (LEG) aan de Boeing 
Avenue 21 haar deuren. De aan-
vang is 20.00 uur, zaal open vanaf 
19.00 uur. “Zet 1000 vrouwen bij el-
kaar om koffie te drinken en lekker 
te kletsen en het wordt een gezellig 
‘kippenhok’. Maar als je 1000 vrou-
wen bij elkaar zet om God te aan-
bidden, dan wordt het een hemels 
engelenkoor”, aldus worshipleider 
Jeannette van de Sluis-Coppoolse. 
Naast van der Sluis bestaat Eva’s 
Women Worship uit Susanna Fields, 
Talitha Nawijn, Tineke van der Vel-
de, Sylvia Valk en de nieuwe zan-
geres Gabriëlle Dik. De begeleiding 
is in handen van The Choir Compa-
ny band onder leiding van Maarten 
Wassink. Info en reserveren: www.
eo.nl/eva. 

Cursus Pijn in eigen hand
Aalsmeer - Amstelring, dé orga-
nisatie voor zorg en wonen, thuis-
zorg, verpleeghuiszorg, verzorgings-
huiszorg, aanvullende zorg cursus-
sen en diensten in Amstelland en de 
Meerlanden, is gestart met het na-
jaarscursusseizoen. Er zijn nog en-
kele plaatsjes vrij bij de cursus Pijn 
in eigen hand. Terugkerende pijn-
klachten zelf een halt toe roepen? 

Dat kan nu, want u leert zelf spier-
knopen (trigggerpoints) te behan-
delen met triggerpointtherapie. Op 
dinsdag 7 oktober start de tweedeli-
ge workshop van 13.00 tot 16.00 uur 
in het gebouw van Amstelring aan 
de Laan van de Helende Meesters 
431 te Amstelveen. Voor meer infor-
matie en aanmelden: bel 0900-1866 
of kijk op www.amstelring.nl.

 

Zondag 
5 oktober

 
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Om 10u. dienst.
 
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart om 10u. 
Spreker: Henk Vink. Crèche voor de 
kleinsten en speciaal programma 
voor oudere kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. en 16.30u. ds. A. 
Jansen.  H.A.

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Om 10u. ds. Prins sa-
men met liturgiegroep Beraad van 
Kerken Aalsmeer. ds. Liesbet Geijl-
voet. Extra collecte: Broederschaps-
collecte. T.b.v. Oecumene. Oppas 
voor kinderen aanwezig.
 
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat. Zondag 19u. br. A.B. Stier, 
Harmelen. 

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophe-
lialaan. 10u. ds. T.H.P. Prins, Israël-
zondag.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. G.H.N. Ger-
mans, Sassenheim. Om 18.30u. ds. 
E.J. Westerman, Aalsmeer. Zang-
dienst mmv Trumpets of the Lord.
Oost: 10u. dienst, ds. C.G. Graaf-
land. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
Om 10u. dr. M. Verduin en 18.30u. 
ds. A. van Vuuren. 

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

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Dienst om 10u. en 18.30u. ds. K. 
Muller.  

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

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst.

Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg 
Karmel
Vrijdag 9u. in Kloosterkapel euch. 
viering met karmelieten. Om 10u. in 
Zorgcentrum Aelsm. woordcomm. 
viering met A. Blonk. 
Zat. 17u. woordcomm. viering 
in Kloosterhof met M. van Zoe-
len. Zondag 10.30u. in Karmel-
kerk woord communieviering met 
A. Blonk. Mmv Mirakeltjes. 14.30u. 
Poolse dienst in Karmelkerk.
Rijsenhout: 19u. Euch. viering met L. 
Seeboldt met Soli Deo Gloria.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Om 10u. dienst, ds. R.H.F. Praam-
sma. Bevestiging nwe ambtsdra-
gers. 

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

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

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag 19u. euch.viering H. Post. 
Mmv Fiore.
Zondag geen dienst.

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

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

Bijbelstudies
Stichting Begra Aalsmeer: maan-
dag 6 okt. 20u. gebouw Heliomare, 
Zwarteweg 98. mevr. Frieda Mout-
v.d. Linden. Over alternatieve ge-
neeswijzen. 

Tehuis voor 
poesje gezocht
Aalsmeer - De Dierenbescherming 
zoekt een goed tehuis voor een lap-
jes kitten. Het is een vrouwtje. Wie 
dit poesje een thuis wil geven, kan 
contact opnemen met de Dieren-
bescherming Aalsmeer, tel 0297-
343618.

Supporters halen 
oud papier op!
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 3 oktober haalt de Suppor-
ters Vereniging Kudelstaart weer 
het oude papier op. Het oude papier 
kan gebundeld of verpakt in dozen 
na 18.00 uur neergezet worden op 
de plaats waar ook de vuilcontainer 
neergezet worden. Door het oude 
papier te bewaren voor de Suppor-
ters vereniging Kudelstaart steunt U 
alle Kudelstaartse sportverenigin-
gen die een financiële bijdrage in de 
kosten vragen voor een door hen te 
organiseren sportevenement.
 

Zangdiensten 
starten weer
Aalsmeer - In de Dorpskerk in de 
Kanaalstraat wordt op zondagavond 
2 oktober de eerste zangdienst van 
het nieuwe seizoen gehouden. Het 
wordt weer een avond met veel zin-
gen van bekende liederen. Mede-
werking wordt deze avond verleend 
door het bekende koor van Rob van 
Dijk, The Trumpets off the Lord. Het 
zal zeker weer een goede start wor-
den van deze serie zangdiensten, ie-
dereen wordt dan ook uitgenodigd 
om deze avond mee te beleven. De 
aanvang is 18.30 uur. De leiding van 
deze dienst is in handen van domi-
nee E.J. Westerman.
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AGENDA
Muziek/Toneel/Film
Donderdag 2 oktober:
* Film Alexander voor volwassenen 
in De Oude Veiling, Marktstraat. 
Start 20u. Open v/a 19.30u.
2 tot en met 5 oktober:
* Toneelgroep TOBO brengt kome-
die De Richel in Noorddamcentrum, 
Bovenkerk. Alle dagen v/a 20.15u.
Vrijdag 3 oktober:
* Band Socials Animal en Alice God 
in N201, Zwarteweg. Open v/a 21u.
* Dancefoundation in Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 21u.
Zaterdag 4 oktober:
* Aalsmeerse band De Klught live in 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 21u.
* Basic Night, feest voor 14-17jr. in 
N201, Zwarteweg, 21-01.30u.
* Ten Beers After live in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21.30u.

Exposities
Tot en met 5 oktober:
* Expositie met schilderijen van Hen-
drik Valk in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: do.-zo. 14-17u. Afslui-
ting zondag 5 okt. door dochter El-
se Valk van 16 tot 17u. Vanaf 9 ok-
tober nieuwe expositie Op kinder-
kunstzolder expositie ‘Liefde voor 
de letter’.
Tot en met 5 oktober:
* Expositie Kunstroute 2008 in gale-
rie Coq Scheltens, Chrysantenstraat 
44. Open: 13-17u.
Vanaf 28 september:
* Expositie met werken van Dirk An-
nokkee, Paul Mühlbauer, Edo Kaaij 
en Frtis Vogel in galerie Sous-Terre, 
Kudelstaartseweg 1. Open zaterdag 
en zondag 13-17u. Zo. 28 sept. ope-
ning om 14u. door Janna van Zon.

Diversen
Donderdag 2 oktober:
* Iedere donderdag inloop voor tie-
ners op zolder Binding in Zijdstraat 
van 15.30 tot 17u.
* Bon Ami aan Dreef open voor 
jeugd vanaf 12jr. van 19 tot 23u. Ie-
dere donderdag en woensdag.
* Uitreiking groenbonnen Groei & 
Bloei n.a.v. voortuinkeuringen in 
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 
vanaf 19.30u.
* Speelavond BV Oostend in ‘t Mi-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Klaverjassen bij Oude Spoorbaan 
in ‘t Anker, Oosteinderweg, 19.30u.
Vrijdag 3 oktober:
* Iedere vrijdag en dinsdag inloop 
voor tieners op Bindingzolder, Haya 
van Somerenstraat in Kudelstaart 
van 14 tot 18u.
* Vluchtheuvel, Aalsmeerderweg 
753 in Rijsenhout open, 17-01u. Ook 
iedere woensdag open 19-23u.
* Competitie-avond bij Schaakclub 

Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier, 
Baccarastraat vanaf 20u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Amigas koffieochtend in Binding-
zolder, ingang Haya van Someren-
straat. Thema: Foto’s kindertijd van 
9 tot 12u.
Zondag 4 oktober:
* Kinderboekenweek. Thema: poë-
zie. Voorstelling voor kids 2-6jr. in 
bibliotheek Marktstraat, 15-16u.
* Herfst- en winterkinderkleding-
beurs in De Reede, Schouwstraat te 
Rijsenhout. Verkoop: 13-14.30u.
* Kinder- en dameskledingbeurs 
in Hornmeer, buurthuis Roerdom-
plaan. Verkoop: 11-12.30u.
Zondag 5 oktober:
* Aziatische  dierendag kinderboer-
derij Boerenvreugd, Hornmeer. O.a. 
panda knuffelen, 11-15u.
* Surfen om de grote prijs van 
Aalsmeer. Start 12.30u. recreatie-ei-
land, Kudelstaartseweg.
Maandag 6 oktober:
* Vergadering en veiling Postzegel-
ver. Aalsmeer in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 20u.
* Aquariumavond Viva Aquaria in 
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 
3 vanaf 20u.
* Bijeenkomst Film- en Videoclub in 
‘t Anker, Oosteinderweg v/a 20u.
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 7 oktober:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen 
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30 
tot 15.30u. Elke dinsdag.
* Rommelmarkt v/a 19u. en veiling 
v/a 21.30u. in Dorpshuis Kudelstaart 
voor weeshuis in Kenia.
Woensdag 8 oktober:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
beratraat vanaf 14u.
* Knutselen voor jeugd groepen 3, 
4 en 5 bij Binding Boven, Zijdstraat. 
Van 15.30 tot 17u.
* Bijeenkomst Zolder4Kids voor 
jeugd groep 5 en 6 op Bindingzol-
der, ingang Haya van Someren-
straat. Van 14 tot 16u.
* Zingen in bibliotheek voor kids 
in kader kinderboekenweek. Om 
14.30u. in Kudelstaart en 15.45u. in 
Aalsmeer. 
Donderdag 9 oktober:
* Klaverjassen, jokeren en biljar-
ten voor ouderen in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 13.30u.
* Speelmiddag voor ouderen v/a 
14u. in ‘t Middelpunt, Wilhelmina-
straat. Vanaf 20u. sjoelen Oostend.

Vergaderingen
Woensdag 8 oktober:
* Inloop v/a 19.30u. en vergadering 
v/a 20u. van Dorpsraad Kudelstaart 
in Dorpshuis.
Donderdag 9 oktober:
* Beraad en raadsvergadering in ge-
meentehuis vanaf 20u.

Zaterdag tieneravond in de N201
Lekker rocken met Social 
Animal en Alice Good!
Aalsmeer - Vrijdag 3 oktober komen 
twee bands optreden in de N201 
aan de Zwarteweg. De Aalsmeer-
se band Social Animal timmert al 
een aantal jaren flink aan de weg 
met eigen werk. Eerder, nog onder 
de naam M99, stonden ze al in de 
finale van Noord Hollands Glorie. 
Tijdens het schrijven van nummers 
voor hun nieuwste cd vond de band 
dat het tijd werd voor een band-
naam met meer diepgang en M99 
werd Social Animal. De cd ‘Sarcasm 
is killing me’ is net uit en de reac-
ties zijn tot nu toe zeer positief. So-
cial Animal is ook apetrots trots op 
het resultaat en het is duidelijk dat 
de band zich niet voor niets zo lang 
heeft opgesloten om deze cd te ma-
ken. Optredens werden in de lange 
opnameperiode niet gedaan maar 
inmiddels is de band weer op het 
podium geklommen en zijn de vas-
te fans het er over eens; hier staat 
een band die volwassen is gewor-
den en klaar om Nederland te ver-
overen! Alice Good uit De Kwakel 
is een eigentijdse rockband die er 
een sport van heeft gemaakt om au-
thentiek rockgeluid uit de jaren ze-
ventig in een eigen, fris jasje te ste-
ken. De band speelt zowel covers al 
eigen werk en alle nummers dragen 
hetzelfde uit: lekkere rauwe power 
rock! De zaal is open om 21.00, de 
entree is gratis.

Zaterdag Basic Night 
Elke maand is er Basic Night in de 
N201, hét feest voor iedereen van 
14 tot 17 jaar. Aanstaande zater-
dag 4 oktober zijn tieners weer van 
harte welkom. Dj Norman draait de 
heetste dance hits van nu, urban, 
top40, house, après-ski, alles komt 
voorbij. Samen met de rest van de 
N201-crew wordt er voor gezorgd, 
dat het altijd afgeladen jongeren-

centrum een prachtavond heeft. Het 
feest is van 21.00 tot 1.30 uur en de 
entree is 5 euro, pasje of legitima-
tie verplicht.

Pasjes maken
Basic Night is al jaren een begrip in 
Aalsmeer. De disco zit telkens weer 
tot de nok toe gevuld, en vaak moe-
ten er zelfs mensen naar huis ge-
stuurd worden. Dat is niet leuk, 
vooral niet omdat er vaak mensen 
uit Aalsmeer niet meer in kunnen, 
terwijl er wel veel mensen van ver-
der weg binnen zijn. Je kunt naar 
binnen op vertoon van een geldi-
ge legitimatie. Tijdens de avond zelf 
kun je op de bovenverdieping een 
pasje laten maken. Van elke bezoe-
ker worden de persoonsgegevens 
ingevoerd in een computerdata-
base. Ter plekke wordt een scherpe 
foto gemaakt tegen een witte ach-
tergrond. Hiervan word een pasje 
gemaakt op creditcard formaat. Op 
het pasje staat op de voorzijde het 
logo van de N201. Op de achterzij-
de staan de persoonsgegevens, een 
pasfoto en een unieke barcode. De 
pasjes worden per post verstuurd 
om te voorkomen dat mensen een 
vals adres opgeven. 
Als je met je pasje aan de deur 
komt, wordt het pasje gescand en 
verschijnen op een beeldscherm in 
de entree de persoonsgegevens en 
of de betreffende persoon bijvoor-
beeld een ontzegging heeft of heeft 
gehad, op de gastenlijst staat, een 
kaartje heeft gereserveerd, etc. Ook 
worden de gegevens gebruikt in 
nauwe samenwerking met de poli-
tie om eventuele raddraaiers te ach-
terhalen en te bestraffen. De mede-
werkers van de N201 doen er alles 
aan om zoveel mogelijk mensen een 
leuke avond te bezorgen, want daar 
gaat het tenslotte om!

Blues-legende in Joppe
Aalsmeer - De blues-legende Har-
monica Shah was afgelopen zon-
dag te zien en te horen in Joppe in 
de Weteringstraat. Vele blueslief-
hebbers waren naar het café in het 
centrum gekomen om het optreden 
van deze zanger en mondharmoni-
caspeler uit Amerika live bij te wo-
nen. De echte bluesliefhebbers kon-
den deze muzikant op leeftijd zeker 

waarderen. Harmonica Shah werd 
begeleid door blueszanger, gitarist 
en tegenwoordig ook drummer Hein 
little boogie boy Meijer. Het live-sei-
zoen is weer gestart bij Joppe. Om 
de twee weken trakteert het café op 
live-muziek van Aalsmeerse bodem, 
maar ook uit andere delen van het 
land en soms ook uit een ander con-
tinent. 

Kledingbeurs in Hornmeer
Aalsmeer - Op de zaterdagen 4 
en 11 oktober worden in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 
3 kledingbeurzen gehouden. Aan-
staande zaterdag 4 zal de zaal ge-
vuld zijn met kinderkleding vanaf 
maat 152 en dames- en herenkle-
ding en zaterdag 11 oktober staat in 
het teken van baby- en kinderkle-

ding tot en met maat 146. Voor bei-
de beurzen kan een inschrijfnummer 
voor de verkoop aangevraagd wor-
den van maandag tot en met vrij-
dag tussen 15.00 en 17.00 uur bij Ri-
na Tas, tel. 322994 of Thea van Aalst, 
tel. 327541. Het inbrengen is beide 
dagen van 9.30 tot 10.00 uur, de ver-
koop is van 11.00 tot 12.30 uur.

Heren nemen leiding over bij 
buurtvereniging Hornmeer
Aalsmeer - De kogel is door de 
kerk. Het zat er aan te komen, dus 
het kon niet uitblijven. Na weken-
lang het juk van de dames gedra-
gen te hebben, was het vrijdag een 
totale inhaalslag van de heren bij 
buurtvereniging Hornmeer. Twee 
gerenommeerde klaverjassers van 
de vereniging, Thijs Fokker en Rijk 
van Egdom, hebben de dames op 
de plaats gezet waar de heren we-
kenlang op hebben gestaan. Rijk 
van Egmon kaartte maar liefst 5638 
punten bijeen, Thijs Fokkerbehaal-
de 5459 punten. Plony Hoogervorst 
is op drie geëindigd met 5310 pun-
ten, Ben Johannessen op vier met 
5251 punten en op vijf Ans Doeswijk 

met 4990 punten. Zoals het hoort 
van  een goed voorzitter was het Cor 
Knol die de poedelprijs opeiste met 
3833 punten. Het jokeren is afge-
lopen vrijdag gewonnen door Nel 
Schouten met 341 punten. Achter 
haar eindigde Trduy Knol met 368 
punten. De poedelprijs mocht Rina 
Tas mee naar huis nemen. 

Aanstaande vrijdag 3 oktober is de 
volgende speelavond. Klaverjassers 
en jokeraars zijn van harte welkom 
in buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. Om 20.00 uur nemen 
de heren en dames plaats achter de 
tafels, vanaf 19.30 staan koffie en 
thee klaar.

Bazaar in ‘t Kloosterhof
Aalsmeer - Op zaterdag 11 okto-
ber wordt in ‘t Kloosterhof in de Cle-
matisstraat de jaarlijks terugkeren-
de bazaar gehouden van 10.00 tot 
17.00 uur. Er zullen diverse spelletjes 
zijn voor zowel groot als voor klein. 
Het rad zal draaien voor mooie prij-
zen en een rommelmarkt met kleine 
spullen wordt gehouden achter het 
gebouw van het Kloosterhof. Verder 
zal de handwerkclub van het Kloos-
terhof hun eigen gemaakte spullen 
weer aan de man/vrouw proberen te 
verkopen en zijn diverse lekkernijen 

te koop, waaronder koffie, thee met 
taart, oliebollen en warme of per li-
ter koude snert. Er zal ook een een-
malige grote verloting gehouden 
worden met als hoofdprijs een da-
mes- of herenfiets, een televisie met 
dvd-speler en een elektrische pizza-
pan.Loten zijn sinds gisteren, 1 ok-
tober, te koop bij de receptie van het 
Kloosterhof. De opbrengst van deze 
dag gaat gebruikt worden voor de 
bewoners om ‘doe een wens’ in ver-
vulling te laten gaan. Iedereen is van 
harte welkom.

Film, dancefoundation en 
De Klught in Oude Veiling
Aalsmeer - Vanavond, donderdag-
avond 2 oktober, vertoont De Ou-
de Veiling voor volwassenen de 
film ‘Alexander’ in de grote zaal. 
Oliver Stone’s  Alexander is geba-
seerd op het ware verhaal van één 
van de meest verlichte en invloed-
rijke leiders uit onze geschiedenis 
- een man die toen hij 25 jaar was 
al 90 procent van de toen beken-
de wereld had veroverd. Alexander 
leidde zijn nagenoeg onoverwinne-
lijke Griekse, Macedonische en la-
ter Oosterse legers in een achtjarige 
veldtocht van 22.000 mijl vol over-
winningen en veroveringen. Toen 
hij op 32-jarige leeftijd stierf had 
hij een rijk onder zich dat de wereld 
nog nooit had gezien. De film begint  
om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 
19.30 uur. De film is bestemd voor 
iedereen van 16 jaar en ouder en de 
entreeprijs is 4 euro. 

Gastoptreden dj Nista
Komende vrijdag 3 oktober is het 
weer tijd voor een nieuwe editie van 
Dancefoundation Live. De maande-
lijkse clubavond vindt plaats in de 
bovenzaal ‘grand ballroom’ van de 
Oude Veiling in de Marktstraat, ie-
dere eerste vrijdag van de maand. 
Deze editie is er een gastoptre-
den van DJ Nista. Dancefounda-
tion is de radioshow van Lennart 
Bader. Het programma wordt iede-
re vrijdagavond uitgezonden op Ra-
dio Aalsmeer vanaf 20.00 uur. Naast 
Lennart Bader bestaat het vaste dj-
team uit Di Liciouz (Dennis Beun-
der) en Jay Matthias (Jurriaan van 
Nimwegen). Aanstaande vrijdag 
treedt ook de uit Kudelstaart afkom-
stige dj Nista op.  
Met een drankje kan op de nieuwe 
plek worden genoten van de bes-
te dance en house muziek. De com-

binatie met de live radioshow maakt 
het extra bijzonder, omdat de uit-
zending (na afloop) ook via de web-
site te beluisteren is. Uiteraard kun-
nen ook de foto’s online worden be-
keken. Radio Aalsmeer zendt uit via 
99.0 FM op de kabel en 105.9 FM in 
de ether. Meer informatie, foto’s en 
opnames zijn beschikbaar via www.
dancefoundation.nl. De dancefoun-
dation-avond vrijdag in De Oude 
Veiling begint om 21.00 uur en de 
toegang is gratis.

Muziek uit 60/70er-jaren
En aanstaande zaterdag 4 oktober 
is er in De Oude Veiling een spet-
terend optreden van De Klught. In 
de zestiger jaren is deze forma-
tie begonnen als één van de vele 
Aalsmeerse bandjes, toen onder de 
naam The Sounds. In 1998 opnieuw 
gestart als De Klught in bijna dezelf-
de samenstelling. De bandleden zijn 
alle afkomstig uit Aalsmeer Oost of-
wel het Farregat. De Klught speel-
de vooral muziek uit de jaren zes-
tig en zeventig zoals van de Rolling 
Stones, Animals, Rob Hoeke en El-
vis. Maar de afgelopen jaren is daar 
ook veel recenter werk bijgekomen. 
Denk daarbij aan Van Morrison, Di-
re Straits, De Dijk en Normaal. Voor 
de luisteraars een feest der herken-
ning maar toch met die specifieke 
eigen stijl van De Klught. De gedre-
ven zang van Gerard van den Broek, 
alleskunner Wil Straathof, gitarist 
“Tricky Dicky” Offerman, aangevuld 
met de ritme sectie die bestaat uit 
Wim van Tol en Jan Ratterman zor-
gen altijd voor een swingend avond-
je uit. De aanvang is 20.30 uur, zaal 
open vanaf 20.00 uur en de toegang 
is gratis. De Oude Veiling is geves-
tigd in de Marktstraat 19, telefoon 
0297-368378.

Ten Beers After in Bacchus
Aalsmeer - Het culturele seizoen is 
nog maar net begonnen of Aalsmeer 
wordt al weer verwend met een op-
treden van Ten Beers After. Op za-
terdag 4 oktober speelt de negen 
man sterke band weer in Bacchus 
in de Gerberastraat. Dorine, Jac-
ko, Jan-Willem, Anne-Kee,  Nienke, 
Ernst, Pieter, Cees en George bren-
gen deze avond een keur van hun 

grootste successen. Door de jaren 
heen heeft TBA een groten hoeveel-
heid stijlen verkend. Chicago blues, 
ska, soul, swing, pop en rock; het is 
allemaal terug te vinden in de on-
miskenbare TBA-sound ofwel mu-
ziek van hoge gisting! Het optreden 
in Bacchus begint om 21.30 uur, zaal 
open vanaf 21.00 uur, en de toegang 
is gratis.

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

OP zATErdAG:
klASSIEkE GITAArSnArEn à  3,75 SET

JUAn SAlvAdOr, klASSIEkE GITArEn
zIJn Er WEEr!
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officiële mededelingen
2 oktober 2008

DefinitieVe Beschikkingen

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

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunning zijn verleend:
• Westeinderplas, kadastraal nummer E 1563, 2 wilgen
Datum verzending vergunning 1 oktober 2008

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken be-
kend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te 
nemen ten behoeve van een wegafsluiting in Aalsmeer, door middel 
van het plaatsen van borden C01 en/of E01 uit bijlage I van het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) ter 
hoogte van de Stommeerweg 127 te Aalsmeer. De ontheffing geldt 
voor vrijdag 3 oktober 2008 van 13.00 uur tot 14.00 uur.

Voertuigen VerwijDeren Van De openBare weg

Het college maakt bekend dat het voornemens is een aantal voer-
tuigen van de openbare weg te verwijderen. Deze voertuigen zijn 
rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en verkeren tevens 
in een kennelijk verwaarloosde toestand. Ingevolge de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) van Aalsmeer is het niet toegestaan 
om dergelijke autowrakken op de openbare weg te parkeren. 
Voorts zijn een aantal van deze voertuigen defect. Ook het langer 
dan drie dagen op de openbare weg parkeren van defecte voertui-
gen, die nog niet tot wrak zijn geworden, is niet toegestaan op 
grond van de APV.
Het gaat om de volgende voertuigen: 
• Een BMW 1502 op parkeerplaats Haya van Somerenstraat (achter 

BSO Snoopy) te Kudelstaart; 
• Een Volvo 340 K9 op parkeerplaats Mijnsherenweg/Einsteinstraat 

te Kudelstaart; een Panda Selecta U9, parkeerplaats Schweitzer-
straat (nabij basisschool de Graankorrel) te Kudelstaart en een 
Renault 19, Mozartlaan te Aalsmeer.

De eigenaren zijn schriftelijk op de hoogte gesteld en worden in de 
gelegenheid gesteld om binnen twee weken na het verschijnen van 
deze krant hun zienswijze in te dienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Aalsmeer. 

woningwet

Bouwaanvragen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 322, het bouwen van een woning;
• Bilderdammerweg 123, het plaatsen van 2 lichtmasten;
• Citroenvlinderstraat 59, het wijzigen van een berging;
• Herenweg 26, het plaatsen van een blokhut/berging;
• Lakenblekerstraat 13, het plaatsen van koeltorens;
• Legmeerdijk 313, het oprichten van een karrenterrein;
• Madame Curiestraat 9, het vergroten van een woning 
 d.m.v. een aanbouw;
• Nieuw Oosteinde, het plaatsen van 16 bruggen;
• Oosteinderweg 510/512, het wijzigen van een woning;
• Perronzijde 21, het plaatsen van 2 dakkapellen.
Bouwaanvraag 1e fase:
• Oosteinderweg 247b, het wijzigen van een bedrijfsgebouw.

Verleende bouwvergunningen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Citroenvlinderstraat 105, het plaatsen van 
 een dakkapel aan de voor- en achterzijde;
• Dotterbloemweg 8, het plaatsen van 2 dakkapellen;
• Hornweg 162, het vervangen van de huidige garage 
 c.q. berging;
• Mijnsherenweg 40, het vergroten van de woning;
• Uiterweg 322a, het aanleggen van een onderheide betonvloer;
• Zonnedauwlaan 8, het plaatsen van een dakkapel.
Verzenddatum bouwvergunningen: 7 oktober 2008.

• artikel 11.3.2 onder f van de planvoorschriften;
• het plandeel met de bestemming “agrarische doeleinden” voor 

zover deze betrekking heeft op kadastraal perceel H 3447 en H 
3562. 

In plaats daarvan neemt de Raad van State het besluit goedkeuring 
te onthouden van de bovengenoemde plandelen en bepaalt dat deze 
uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde onderdelen van 
het besluit. Hiermee is het bestemmingsplan onherroepelijk gewor-
den. Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage op het 
gemeentehuis. Daarnaast is het bestemmingsplan en de uitspraak 
gepubliceerd op de website www.aalsmeer.nl

ter inZage Bij De afDeling DienstVerlening, week 40

t/m 3 okt. Kapvergunningen: Dorpsstraat 111, 2 x els, 1 x co-
nifeer en 2 x pinus; Zwarteweg 125, 1 x naaldboom; 
Geraniumstraat 39, 1 x blauwspar en 1 x den;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hogere grenswaarden voor de ten hoogste toelaatba-
re geluidsbelasting;

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

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

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

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

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

t/m 12 nov. Kapvergunning: Westeinderplas, kadastraal nummer E 
1563, 2 wilgen;

t/m 13 nov. Tijdelijk verkeersbesluit: een wegafsluiting in 
Aalsmeer,) ter hoogte van de Stommeerweg 127 te 
Aalsmeer, vrijdag 3 oktober 2008 van 13.00 uur tot 
14.00 uur.

ter inZage Bij De afDeling DienstVerlening, Balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de 
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
ter inzagetermijn tot vrijdag 3 oktober 2008
• Goudenregenstraat 17, het vergroten van de woning;
• Lakenblekerstraat 13, het plaatsen van 
 twee ondergrondse opslagtanks;
• Oosteinderweg 223a, het realiseren van 12 parkeerplaatsen;
• Zwarteweg 116, het veranderen van een 
 bedrijfspand naar een logiesgebouw.
ter inzagetermijn tot vrijdag 10 oktober 2008
• Wissel, het plaatsen van een speelkooi;
ter inzagetermijn tot vrijdag 17 oktober 2008
• Dorpsstraat 35, toekomstig Helling 20, 
 het vergroten van de woning;
• Haya van Somerenstraat 1, het plaatsen van een carport;
• Hoofdweg 104, het tijdelijk plaatsen van units, 
 ten behoeve van buitenschoolse opvang;
• Marsstraat 16, het vergroten van de woning;
• Werven 18, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Werven 33, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Werven 42, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Inspraak uitbreiding bloemenveiling Flora Holland locatie oost
ter inzagetermijn tot vrijdag 24 oktober 2008
• Rozenhof 46, het plaatsen van een dakkapel.
ter inzagetermijn tot vrijdag 31 oktober 2008
• Aalsmeerderweg 239, het plaatsen van een projectbord;
• Fonteinkruidhof 17, het plaatsen van een dakkapel;
• Oosteinderweg 577, het plaatsen van een dakkapel;
• Werven 10, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Werven 12, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Zwarteweg 13, het plaatsen van een carport.
• Aalsmeerderweg achter 340-342 en tussen 
 nrs. 342 en 348, de tijdelijke ontsluitingsweg;
• Legmeerdijk naast nr. 313, het realiseren 
 van een fustageopslag.
ter inzagetermijn tot vrijdag 7 november 2008
• Aalsmeerderweg 141, het tijdelijk plaatsen 
 van een bedrijfsgebouw;
• Maximastraat 14, het vergroten van de woning 
 aan de voorzijde;
• Mr. Jac. Takkade 33, het vervangen van een dubbel woonhuis.

inspraak uitBreiDing BloemenVeiling 
flora hollanD locatie oost

Een ieder kan gedurende de inzagetermijn een inspraakreactie indie-
nen bij het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente 
Aalsmeer. Het verzoek om vrijstelling ligt voor een ieder ter inzage in 
het gemeentehuis van Aalsmeer. De openingstijden van de centrale balie 
zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur (vrije in-
loop) en van 14.00 uur tot 17.00 uur (op afspraak). Op woensdag is de 
centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Voor het overige is het 
plan in te zien op afspraak. 

Op woensdag 8 oktober 2008 zal een inspraakbijeenkomst gehouden 
worden op het gemeentehuis van Aalsmeer over de uitbreiding van 
de bloemenveiling Flora Holland locatie oost. Vanaf 19.15 uur is de 
zaal open, het programma vangt aan om 19.30 uur. Allereerst zal de 
gemeente het doel van de avond toelichten en de procedure uitleg-
gen. Daarna zal Flora Holland een inhoudelijke toelichting geven op 
de plannen. Vervolgens kunnen vragen gesteld worden. Om 21.30 
uur zal de avond afgesloten worden. U kunt het gemeentehuis bin-
nenkomen via de hoofdingang aan het Raadhuisplein.
De stukken waarover deze avond gesproken wordt, liggen reeds 
vanaf 19 september 2008 ter inzage in het kader van de inspraak. 
Het betreft allereerst locatie oost, dat is gelegen ten oosten van het 
huidige veilingterrein en heeft betrekking op het gebied tussen de 
Hornweg, het nieuwe tracé van de N201, de Legmeerdijk en locatie 
Centrum.
Daarnaast betreft het een nieuwbouwproject voor een bloemen- en 
plantenfirma (Waterdrinker) binnen de uitbreiding van locatie oost 
van Flora Holland in Aalsmeer. Tot en met donderdag 16 oktober 
2008 kan een zienswijze op beide stukken ingediend worden. 

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

Voornemen tot het verlenen van een bouwvergunning met toepas-
sing van een ontheffing
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 3.23 Wro bekend dat zij voornemens is om ontheffing en 
bouwvergunning te verlenen voor:
• Perronzijde 21, het plaatsen van 2 dakkapellen.
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wro bekend dat zij voornemens is om 
ontheffing en bouwvergunning te verlenen voor:
• Lakenblekerstraat 13, het plaatsen van koeltorens;

Verleende ontheffingen en vrijstellingen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 3.23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ont-
heffing is verleend voor:
• Mijnsherenweg 40, het vergroten van de woning;
• Zonnedauwlaan 8, het plaatsen van een dakkapel.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel-
ling is verleend voor:
Lid 3
• Dotterbloemweg 8, het plaatsen van 2 dakkapellen.
Deze besluiten worden op 7 oktober 2008 verzonden.

wet ruimtelijke orDening (wro)

Onherroepelijk bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005”
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken op grond van ar-
tikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bekend dat 
het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005” onherroepelijk 
is. Het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005” beslaat het 
gebied gelegen tussen Ringvaart van de Haarlemmermeer, Stom-
meerweg, Kudelstaartseweg, Herenweg en de gemeentegrens met 
Jacobswoude. Hierbinnen valt de Uiterweg, de plasoevers en het ei-
landengebied van de Westeinderplas. Het bestemmingsplan is vast-
gesteld door de gemeenteraad van Aalsmeer op 7 december 2006 
en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-
Holland op 12 juni 2007. Tegen dit besluit zijn 14 beroepschriften 
ingediend bij de Raad van State. 
Bij uitspraak van de Raad van State d.d. 3 september 2008 (ken-
merk 200704429/1) zijn vier beroepen gegrond en één gedeeltelijk 
gegrond verklaard. De overige beroepen zijn niet-ontvankelijk of 
ongegrond verklaard. De Raad van State heeft besloten het goed-
keuringsbesluit van Gedeputeerde Staten te vernietigen voor zover 
daarbij goedkeuring is verleend aan:
• artikel 11.3.2 onder d van de planvoorschriften voor zover dit 

artikel betrekking heeft op kadastraal nummer H 2738;
• plandelen met de bestemming “water”, “agrarische doeleinden” 

en “jachthaven I” en de aanduiding “grens tussen zone A en B” 
voor zover deze betrekking hebben op gronden aan de Uiterweg 
211;

• het plandeel met de bestemming “agrarische doeleinden” voor 
zover deze betrekking heeft op het perceel nabij Kudelstaartse-
weg 14;

• het plandeel met de bestemming “jachthaven I” en de aandui-
dingen “grens tussen zone A en B”, “recreatiekavel” en “hore-
cavoorziening” voor zover deze betrekking hebben op Uiterweg 
214, 303 en 317;

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575
Fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

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

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

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

gemeente-info op weBsite
De gemeente-info kunt u ook op 
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de 
homepage onder het kopje ‘actueel’ 
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens 
kunt u daar de gemeente-info’s van 
de afgelopen maanden raadplegen.

oVerige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma  9.00-11.00 uur
wo  13.30-15.30 uur
vr  9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en 
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn: 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297- 51 39 31.

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

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

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

serVicepunt Beheer en 
uitVoering proVincie 
noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over 
provinciale wegen en bruggen: 0800-
0200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl
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Presentatieavond van OSA 
over projecten in Afrika
Aalsmeer - De presentatieavond 
van de stichting Ontwikkelings Sa-
menwerking Aalsmeer van woens-
dag 8 oktober aanstaande in het ge-
meentehuis gaat over drie projec-
ten in Afrika. De avond begint om 
20.00 uur en de ontvangst is van-
af 19.30 uur. De koffie met een Afri-
kaans hapje staan dan al voor ieder-
een klaar. De Stichting Foundation 
Mission House of the Gambia, de 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer 
(voor Stichting SADO uit Hoofd-
dorp) en Malaika-kids Kudelstaart 
houden op deze avond een power-
pointpresentatie over hun projec-
ten  in respectievelijk Gambia voor 
de bouw van een school, Somalië 
voor de renovatie van twee scholen 
en Tanzania voor het bouwen van 

huisjes voor aidswezen.  Zij hebben 
hiervoor subsidie gekregen van de 
gemeente Aalsmeer en hebben dit 
destijds aangevraagd via OSA. De-
ze stichtingen en diverse andere or-
ganisaties, die eveneens de laatste 
jaren subsidie hebben ontvangen, 
zullen via een tafel hun projecten 
uit diverse landen uit ‘het zuiden’ 
of Oost-Europa via foto’s en andere 
uitgebreide informatie presenteren. 
Natuurlijk wordt de avond met mu-
ziek uit Afrika opgevrolijkt. Iedereen 
is welkom! Neem de ingang van het 
gemeentehuis op het Raadhuisplein 
(via de trap). 
De avond wordt gehouden in de 
raadskelder. Nog meer informatie is 
te vinden op de website van OSA: 
www.osa-aalsmeer.nl.

Burgemeester Litjens 
opent Ouderendag 2008
Aalsmeer - Vanaf maandag 6 ok-
tober kunnen kaarten voor de Ou-
derendag op vrijdag 21 november 
worden gekocht. Deze dag vindt als 
vanouds plaats in de Burgerzaal van 
het gemeentehuis en het is burge-
meester Pieter Litjens die deze spe-
ciale dag opent. Na het welkomst-
woord van Ouderendag-voorzitter 
Dirk van Leeuwen om 15.00 uur, zal 
de burgemeester de microfoon ter 
hand nemen. Naast officiële woor-
den biedt het programma veel mu-
ziek en is er tijd voor een hapje en 
drankje. Muzikale optredens wor-
den onder meer verzorgd door Pom-
modore met ‘De meisjes van de 
zangvereniging’ en The Midway Joy 

Singers’. De Ouderendag bestaat uit 
twee delen, onderbroken door een 
broodmaaltijd om 18.15 uur. Na de 
pauze begint het avondprogramma. 
De sluiting vindt plaats om 20.45 
uur. Kaarten à 10 euro per stuk zijn 
te koop bij Plantage boekhandel in 
de Zijdstraat, André de Ridder in de 
Ophelialaan, Annemieke’s Kramerie 
aan de Machineweg en Gall&Gall 
Kudelstaart. Ook de beide zorgcen-
tra, ‘Aelsmeer’ in dorp en ‘t Kloos-
terof in Zuid hebben toegangskaar-
ten. 
Meer inlichtingen zijn te verkrijgen 
bij de organiserende stichting Ou-
derendag Aalsmeer-Kudelstaart: tel. 
06-51094994.

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

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

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

Dakota Sunday in teken van 
Amerika en zestiger jaren
Schiphol-Oost – DDA Classic Air-
lines organiseert iedere eerste zon-
dag van de maand een Dakota Sun-
day met een speciaal thema. De-
ze zondag 5 oktober staan Amerika 
en de Sixties in de schijnwerpers. In 
Hangaar 2 in de Thermiekstraat op 
Schiphol-Oost worden de bezoekers 
van 13.00 tot 17.00 uur getrakteerd 
op een vol programma. Ze worden 
in de stemming gebracht door heer-
lijke Dixielandmuziek en er wor-
den linedans demonstraties gege-
ven. De Cadillac Club is aanwezig 
met een aantal schitterende klas-
sieke auto’s en zendamateurs geven 
uitleg over hun fascinerende hob-
by. En dan zijn er natuurlijk de rond-
vluchten. Voor wie niet wil vliegen 
maar de DC-3 Dakota wel in actie 
wil zien, is Schiphol-Oost ‘the pla-
ce to be’. Vanuit de hangaar is DDA 
Classic Airlines op het platform in 
vol bedrijf te aanschouwen. Technici 
geven informatie over de historische 
vliegtuigen en het promotieteam is 
aanwezig om uitleg te geven over de 
organisatie en het vluchtprogram-
ma. Voor de inwendige mens is de 

catering present die zich voor de-
ze gelegenheid culinair laat inspi-
reren door de VS. Er worden tijdens 
de rondvluchten drie routes gevlo-
gen. De rondvluchten, die inclusief 
start- en landingsprocedure zo’n 45 
minuten duren, worden uitgevoerd 
door één van de twee Dakota’s uit 
de vloot van DDA Classic Airlines. 
Het toestel vliegt op 1500 voet (450 
meter), een hoogte waarop details 
in het landschap goed te onder-
scheiden zijn.  
Passagiers steunen met hun deel-
name aan de vlucht het behoud van 
vliegend historisch erfgoed in Ne-
derland. Per vlucht kunnen 25 pas-
sagiers mee. Deelname kost 140 eu-
ro per persoon, DDA deelnemers be-
talen 115 euro per persoon. Belang-
stellenden kunnen een stoel reser-
veren voor een vlucht met de rou-
te van hun keuze via www.dutch-
dakota.nl, door een e-mail met con-
tactgegevens te sturen aan dda@
xs4all.nl of door contact op te ne-
men met de afdeling reserveringen 
van de DDA, tel. 020-6041845. De 
dag is gratis toegankelijk.

Optreden van David Olney en 
Sergio Webb in Oude Veiling
Aalsmeer - Zondag 19 oktober ver-
zorgen David Olney en Sergio Webb 
uit Amerika een optreden in De Ou-
de Veiling in de Marktstraat. David 
Olney is een gerenommeerde zan-
ger en tekstschrijver. In de zeventi-
ger jaren verhuisde hij van de Bos-
ton omgeving naar Nashville waar 
hij de succesvolle rockformatie de 
X-Rays oprichtte. Deze band was 
binnen korte tijd de meest suc-
cesvolle alternatieve rockbands in 
de Tennessee scene. Sinds die tijd 
heeft Olney een indrukwekkend 
aantal solo lp’s en cd’s opgeno-
men voor tal van bekende platen-
labels. Zijn werk is veelal gebaseerd 
op historische verhalen uit de klas-
sieke wereldgeschiedenis verpakt in 
prachtige alternatieve-rock en blues 
muziek. Zijn veelal indrukwekkende  
werk werd  ondermeer vertolkt door 
Emmylou Harris, Linda Ronstadt, 
Del McCoury, Tim O’Brien, en vele 
anderen. Enkele jaren geleden na-
men Olney en meester-gitarist Ser-
gio Webb deel aan een (te korte) ui-
terst succesvolle theatertour door 

Nederland, samen met één van z’n 
meest toegewijde fans, Freek de 
Jonge. Tijdens deze Europese 2008-
tour zijn Olney en Webb slechts en-
kele dagen in Nederland, onder an-
dere voor het Take Root Festival in 
Groningen. Het is dus echt een uit-
gesproken voorrecht om David en 
Sergio in Aalsmeer te mogen be-
groeten. Het optreden begint zon-
dag 19 oktober om 15.00 uur en de 
toegang bedraagt 10 euro. 

17 Oktober: Hobo String Band!
Ook alvast een notitie waard: Vrij-
dagavond 17 oktober verzorgt de 
Aalsmeerse Hobo String Band een 
theater optreden, zondagmiddag 9 
november zijn Stacey Earle en Mark 
Stuart uit Amerika te zien en te ho-
ren in De Oude Veiling en zondag-
middag 14 december is het podi-
um van de ‘Ouwe’ voor CCC Inc. Re-
serveren voor de concerten kan van 
dinsdag tot en met zondag van 12.00 
tot 22.00 uur bij De Oude Veiling, 
Marktstraat 19, tel. 0297-368378, in-
fo@deoudeveiling.nl.

Komedie in Noorddamcentrum
TOBO brengt ‘De Richel’
Bovenkerk - Toneelgroep TOBO 
speelt van donderdag 2 tot en met 
zondag 5 oktober ‘De Richel’ van 
Ton Davids. Stel: U woont op een 
toplocatie en plotseling ontdekt u, 
dat in het naastliggende pand een 
pension voor daklozen wordt ge-
rund. U communiceert eens met de 
eigenares van het illustere pension 
over haar locatieprobleem, de over-
last en de waarde van uw paleisje. 
En u wilt best iets doneren om de 
schade voor de medemens te be-
perken.Maar u wordt niet begrepen. 
Erger, u wordt ervan beschuldigd 
een pedofiel in bescherming te ne-
men en uw man wordt uitgemaakt 
voor hoerenloper. Wees eens eerlijk: 
zou u zoveel onbegrip aankunnen? 

Uw kijk op de medemens verandert 
voorgoed na het zien van deze ver-
pletterende komedie. 

De regie is in handen van Roel Vis-
ser en de spelers zijn Peter Bred-
dels, Lon van Silfhout, Yvonne Copi-
ni, Nelly van ’t Root, Gert Lutke 
Schipholt, Manuela Ruhé, Rob Smit 
en Lia Donicie. De voorstellingen op 
donderdag 2, vrijdag 3, zaterdag 4 
en zondag 5 oktober beginnen om 
20.15 uur en worden gegeven in het 
Noorddamcentrum in Bovenkerk, 
Amstelveen. Aanvang 20.15 uur. 
Kaarten kosten 8 euro en te koop 
bij het Noorddamcentrum, tel. 020-
6416744 en te reserveren via info@
toneelgroeptobo.com.

Extra gratis proeflessen 
Salsa in The Beach
Aalsmeer - Vanwege de grote be-
langstelling voor het salsadansen 
worden er in The Beach aan de Oos-
teinderweg op maandag 6 oktober 
en woensdag 8 oktober extra gratis 
proeflessen gegeven voor mensen 
die salsa willen leren.
Bij het salsadansen wordt er ge-
danst op tropische klanken en is er 
volop interactie tussen de danspart-
ners. Maar het belangrijkste is de lol 
die iedereen beleeft tijdens het dan-
sen en dat maakt Salsa is een bele-
venis op zich! 
De gratis kennismakingslessen op 
maandag en woensdag worden in 
samenwerking met Salsa.nl geor-
ganiseerd. De proeflessen begin-
nen om 19.30. Op woensdag  8 ok-
tober is er om 20.30 uur nog een ex-
tra proefles. Na de lessen is er de 
mogelijkheid tot het stellen van vra-
gen. 
De cursussen starten in de week 
van 13 oktober op de maandag en, 
wegens het grote aantal aanmeldin-
gen, ook op woensdag.
 
Party met dj Salsa Loco
Zondag 12 oktober organiseert The 
Beach tevens de maandelijkse Sal-
sa Party. Dit keer is het de buurt 
aan dj SalsaLoco. Volgens insiders 
het aanstormende talent binnen het 
salsa circuit. Ondanks een achter-
grond in de house raakte ook hij ge-
infecteerd met het bekende salsa 
virus. Intussen is zijn ster rijzende. 

Eén van de huisdeejays van de or-
ganisatie Have fun on Salsa, werkt 
als geluidstechnicus bij Alphen Stad 
FM en heeft deze zomer als gast-
dj in Portugal gewerkt. Speciaal om 
de avond een extra tintje te geven is 
er om 20.00 uur een speciale work-
shop voor de gevorderde dansers 
Het feest start om 19.30 uur en de 
entree is lekker gratis!  Voor meer 
informatie surf naar:www.beach.nl 
of bel met 0297-347444.

Opbrengst voor kindertehuis in Kenia
Rommelmarkt en veiling 
in Dorpshuis Kudelstaart
Kudelstaart - De Stichting Rom-
melmarkt Kudelstaart organiseert 
dinsdag 7 oktober haar 35e  rom-
melmarkt en veiling in het Dorps-
huis van Kudelstaart. 
De markt begint om 19.00 uur, later 
op de avond om 21.30 uur vindt de 
veiling plaats, waarbij burgemees-
ter Pieter Litjens veilingmeester 
Gert Ubink zal assisteren bij de ver-
koop van topstukken. Gedurende de 
markt worden lootjes te koop aan-
geboden, waarbij men kans maakt 
op verrassende prijzen.  Vooraf wor-
den de aangeboden goederen ge-
selecteerd, zodat de bezoekers goe-
de waar aangeboden krijgt. Het is 
de gelegenheid voor koopjesjagers 
en zij, die van het spel van loven en 
bieden een hobby gemaakt hebben, 
om een gezellige avond te beleven. 
Daarbij in het achterhoofd houdend 
dat de opbrengst van  markt  en vei-
ling  naar een goed doel gaat. Dit 

jaar is dat het kindertehuis in Thi-
ka in Kenia, waar toiletten nog ont-
breken en er dringend behoefte is 
aan een muur rondom het complex. 
Met de baten van de markt en vei-
ling door U opgebracht, vermeer-
derd met de gift van de OSA (Stich-
ting Ontwikkelingssamenwerking 
Aalsmeer), kunnen  we hen hel-
pen! Goederen inleveren kan bij:  G. 
Ubink aan de Mijnsherenweg 46, 
Th. Rekelhof aan de Herenweg 32 
en P. du Pau aan de Hoofdweg 176. 
Ook Uw oude Nederlandse papier-
geld is van harte welkom als gift. 
Niet als betaalmiddel, want de or-
ganisatie gaat deze biljetten omzet-
ten in euro’s en voegt het totaalbe-
drag toe aan de opbrengst van de 
rommelmarkt en de veiling. Ieder-
een is van harte welkom. Verdere 
informatie bij:  Stichting Rommel-
markt Kudelstaart, tel.  0297-323070  
na 17.00 uur.

Concert en cd-presentatie 
van de Concertina’s
Amstelveen - De Amstelveense ac-
cordeonvereniging de Concertina’s 
bestaat uit drie actieve en energie-
ke orkesten. De muzikale leiding is 
in handen van dirigent Elly Mee-
kel. Onlangs hebben de Concerti-
na’s een cd opgenomen. Deze cd-
opname is mede tot stand gekomen 
door een donatie van Het Schiphol-
fonds. Op zondagmiddag 5 oktober 
zullen de Concertina’s verschillen-
de composities van de cd ten geho-
re brengen in de kleine zaal van de 
Schouwburg te Amstelveen. Mede-
werking hierbij wordt verleend door 
de accordeonvirtuoos André Vrolijk. 
Tijdens het concert zal de eerste cd 
worden uitgereikt aan burgemeester 
J. van Zanen van Amstelveen.  Het 
concert begint om 15.00 uur. Kaar-
ten à 15,00 euro zijn verkrijgbaar 

aan de kassa van de Schouwburg. 
Als u belangstelling heeft voor het 
accordeonspel en wilt nadere inlich-
tingen hierover, dan kunt u bellen 
met 020-6411226 of 0297-567362. 
U kunt ook een kijkje nemen op de 
website www.concertinas.nl

24 Uur per dag bewaking
Kinderen kunnen veilig 
kind zijn in Capao Bonito
Aalsmeer - Dit jaar is er hard ge-
werkt, zowel in Brazilië als hier in 
Holland, aan de veiligheid op en 
rond het Sociale Centrum in Capao 
Bonito, waar dagelijks zo’n 500 kin-
deren verblijven om er onderwijs, 
voeding en medische verzorging te 
verkrijgen. Deze kinderen van 0 tot 
14 jaar komen uit de allerarmste ge-
zinnen. Daarnaast verblijven er mo-
menteel 34 kinderen die door justi-
tie aan de ouderlijke macht zijn ont-
trokken vanwege dronkenschap, ge-
weld of prostitutie van de ouder(s). 
Hier worden ze dag en nacht ge-
huisvest en verzorgd. Speciaal om 
deze kinderen, die al heel veel leed 
met zich meedragen, te beschermen 
is er afgelopen jaar een plan inge-
diend bij de gemeente Aalsmeer om 
het op handen zijnde beveiligings-
project te ondersteunen. 
De Stichting O.S.A. (Ontwikkelings-
samenwerking Aalsmeer), heeft dit 
plan omarmd en er haar steun aan 
gegeven. Omdat ook ‘Wilde Ganzen’ 
spontaan aangaf steun te willen 
verlenen, zijn de plannen nu reeds 

praktisch voltooid. Het hele terrein 
is opnieuw omheind en een nieu-
we toegangspoort is geplaatst, waar 
wachtposten het hele complex dag 
en nacht bewaken en kunnen over-
zien. De stichting Handreiking over 
Oceanen wil bij deze eenieder die 
hier een bijdrage aan heeft geleverd 
heel hartelijk bedanken voor het 
mede mogelijk maken van dit ‘vei-
lige resultaat’.
Intussen is de stichting H.O.O. 
(Handreiking over Oceanen) gestart 
met het inzamelen van gelden om 
het inrichten van een klaslokaal met 
naaimachines mogelijk te maken. 
Met name meisjes worden dan op-
geleid om ze kansen te geven op de 
arbeidsmarkt. Ook hieraan heeft de 
O.S.A. reeds haar steun toegezegd. 
Woensdag 8 oktober om 20.00 uur 
wordt er in de raadskelder van het 
gemeentehuis van Aalsmeer een 
presentatiebijeenkomst gehouden, 
waar ook de stichting H.O.O. aan-
wezig zal zijn. Via de website www.
handreikingoveroceanen.nl zijn de 
laatste ontwikkelingen te volgen. 

Oecumenisch avondgebed
Aalsmeer - Op woensdag 8 okto-
ber wordt van 19.15 tot 19.45 uur 
een Oecumenisch Avondgebed ge-
houden in de kapel van ’t Klooster-
hof in de Clematisstraat 16. Pas-
tor J. Snoek zal een korte overden-
king houden naar aanleiding van 
het jaarthema ‘De zeven werken van 
barmhartigheid’. Elke maand wordt 
één van de zeven werken in de over-
denking uitgelicht. Op 8 oktober is 
dat ‘De gevangen bezoeken’. Wer-
ken van barmhartigheid zijn da-
den van christelijke naastenliefde; 
het zijn werken die uit liefde tot de 

naaste en uit liefde tot God verricht 
worden, en daarom ook wel ‘liefde-
werken’ worden genoemd. Om wel-
ke hulp het gaat? Jezus is heel con-
creet: “Want Ik had honger en jullie 
hebben me te eten gegeven, Ik had 
dorst en jullie hebben me te drinken 
gegeven, Ik was vreemdeling en jul-
lie hebben me opgenomen. Ik was 
naakt en jullie hebben me gekleed, 
Ik was ziek en jullie hebben naar me 
omgezien, Ik zat in de gevangenis 
en jullie kwamen naar me toe.’’ Ie-
dereen is 8 oktober van harte uit-
genodigd. 

Winkeldieven opgepakt!
Aalsmeer - Op maandag 29 sep-
tember om kwart over twee in de 
middag is een winkeldievegge op 
heterdaad betrapt in een winkel 
in de Beethovenlaan. De 61-jarige 
vrouw uit De Kwakel was voorne-
mens de winkel te verlaten met di-
verse goederen voor een totaalbe-
drag van 16,05 euro. De vrouw is 
aangehouden en er is proces-ver-
baal opgemaakt. De zaak gaat naar 

justitie. Eerder deze dag, rond het 
middaguur, is een andere winkel-
dief betrapt in een winkel in de Op-
helialaan. 
Een 24-jarige man uit Hedel dacht 
de winkel onopgemerkt te kunnen 
verlaten met een broodje en een 
pakje kaas voor totaal 2,38 euro. De 
bekeuring is vele malen hoger. De 
man moet de winkeldiefstal beko-
pen met een boete van 150 euro.

Oude Spoorbaan 
start seizoen
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
2 oktober, start bij buurtvereniging 
De Oude Spoorbaan het nieuwe 
klaverjas-seizoen. Vanaf 19.30 uur 
worden de kaarten geschud in ge-
bouw ’t Anker aan de Oosteinder-
weg 273a. Leden en liefhebbers zijn 
van harte welkom.

Florimex-baanloop bij AVA
Aalsmeer - Aankomende woens-
dag 8 oktober is iedere hardloper 
of jogger weer welkom op de atle-
tiekbaan aan de Sportlaan om 12,5 
rondjes op de baan af te leggen. Er 
wordt dan exact 5 km gelopen. Aan 
de finish staan ervaren juryleden die 
de exacte tijd opnemen. Deze baan-

lopen worden elke tweede woens-
dag van de maand georganiseerd. 
De aanvang is altijd exact 20.00 uur. 
Deelname aan de 5 kilometer baan-
loop kost 2 euro. Inlichtingen zijn te 
verkrijgen in de kantine van de at-
letiekvereniging op de avond zelf of 
bij Marja v.d. Sluis, tel. 322117.
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Uithoorn - Bij een brand in een wo-
ning aan de Jacob Obrechtweg in 
Uithoorn is in de nacht van vrijdag 
26 op zaterdag 27 september een 
28-jarige man om het leven geko-
men. De brand ontstond vermoede-
lijk nadat het slachtoffer zat te roken 

op de bank en in slaap viel. De bank 
heeft daarna vlam gevat. De brand-
weer vond het slachtoffer in de wo-
ning. De man was op dat moment al 
overleden.

Foto Ronald van Doorn.

Man overleden na brand 
in woning in Uithoorn

Belastinggelden optimaal benut

Gezellige melkpakkenrace 
bij zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - Zorgcentrum Aelsmeer 
had voor het personeel een zoge-
naamde ‘mellukpakkuvlotterees’ 
uitgeschreven. Het idee was ont-
staan nadat bekend was geworden 
dat er tegenwoordig verpakkings-
belasting moet worden betaald. Om 
dan de betaalde verpakkingen als 
goed Hollander optimaal te benut-
ten werd de race bedacht. Campina, 
een grote melkleverancier, sponsor-
de de actie met een leuk present-
je dat aan het eind van de race door 
de deelnemers mocht worden mee-
genomen.
Vanaf begin 2008 werden de melk-
pakken bewaard. Duizenden melk-

pakken lagen her en der in het zorg-
centrum opgeslagen, hetgeen soms 
tot niet al te frisse luchten leidde. De 
bedoeling was om samen met col-
lega’s een vlot, een boot of iets an-
ders drijvends te bouwen, met als 
basis de lege melkpakken. Dit bleek 
een enorme uitdaging voor de di-
verse afdelingen en de creativiteit 
vierde hoogtij. Afgelopen woens-
dag 25 september was het zover. 
Om half vier begon het spektakel. 
Elk team had zijn vlot naar het gras-
veld voor het Zorgcentrum gebracht 
en het was enorm leuk om te zien 
hoe een ieder is omgegaan met de 
melkpakken. Een jury bestaande 

uit de dames Camp en Ina hadden 
een prachtig bovenstukje en rokje 
aan, ook gemaakt van melkpakken, 
en beoordeelden de deelnemen-
de teams op creativiteit en snelheid. 
De Aalsmeerse brandweer was van 
de partij om eventuele onfortuinlij-
ke vlotvaarders te redden. Zo ging 
bijvoorbeeld het prachtige vlot van 
de “Wasselientjes” ten onder, maar 
bij een herkansing ging het wonder-
wel en wonnen zij de originaliteits-
prijs. Het team van de keuken won 
met het tropische eiland de eerste 
prijs. De race was een groot succes 
en werd afgesloten met een verruk-
kelijke barbecue.

Behandeling tweede termijn op 9 donderdag

Nota ondernemend Jeugd- 
en Gezinsbeleid: Ambitieus
Aalsmeer - De behandeling (in 
eerste termijn) van de nota Onder-
nemend Jeugd- en Gezinsbeleid in 
het beraad afgelopen donderdag 
was gericht op het vaststellen van 
het beleid en het kennisnemen van 
het feit dat de financiële gevolgen 
zover mogelijk zijn meegenomen in 
de conceptbegroting 2009. In de no-
ta komen alle aspecten op het ge-
bied van jeugd- en gezinsbeleid aan 
bod en alle fracties geven aan dat 
de ouders primair verantwoordelijk 
zijn voor hun kinderen. Maar niet al-
leen zij hebben invloed op het op-
groeien van kinderen. Ook consul-
tatiebureaus, peuterspeelzalen, kin-
deropvang, onderwijs, jeugdzorg, 
sportverenigingen, het jongeren-

werk en levensbeschouwelijke in-
stellingen zijn van invloed en daar-
bij speelt de gemeente een belang-
rijke faciliterende rol. De behande-
ling van het onderwerp vergde nog-
al wat tijd (ruim anderhalf uur) en 
het zou te ver voeren op alle opmer-
kingen, vragen en antwoorden in te 
gaan. 
In uitvoeringsprogramma’s zal op 
termijn zichtbaar gemaakt moeten 
worden welke maatregelen wor-
den genomen om de groep van 
7.200 jongeren in Aalsmeer en Ku-
delstaart zo optimaal mogelijk te 
bedienen. Geschikte accommoda-
ties voor buitenschoolse opvang zijn 
dringend gewenst, vooral in de ker-
nen Aalsmeer Dorp/Stommeer, Ku-

delstaart en Aalsmeer-Oost. Vol-
doende speelplekken in de wijken, 
de rol van Cardanus en de N201, 
overmatig alcoholgebruik en drugs-
gebruik worden eveneens genoemd. 
Het is slechts een greep uit de ve-
le opmerkingen die de fracties van 
AB, CDA, PACT Aalsmeer en VVD 
ter sprake brachten naar aanleiding 
van de aangegeven 23 concrete be-
leidsvoornemens. “Het is een ideaal 
plaatje, zeer ambitieus, maar hoe re-
alistisch is dat plaatje?, vroegen de 
fracties zich ook af. In de uitvoe-
ringsprogramma’s zullen verder op 
financieel gebied keuzes gemaakt 
moeten worden. De behandeling in 
tweede termijn zal op donderdag 9 
oktober plaatsvinden.

Raad en Beraad in vogelvlucht
Raadsspeld voor Leo van Erp
Aalsmeer - De bijeenkomst van 
het Beraad en de Raad begon don-
derdagavond 25 september met het 
agendapunt Onderzoek geloofsbrie-
ven en dat betekende dat burge-
meester Pieter Litjens het voorzitter-
schap op zich nam. De geloofsbrie-
ven van Frits Streijl, onlangs nog be-
noemd tot fractieassistent van AB, 
werden in orde bevonden en dat be-
tekende dat hij benoemd kon wor-
den tot raadslid. 
Hiermee trad hij in de voetsporen 
van Leo van Erp die eerder te ken-
nen had gegeven, dat zijn raads-
werk niet meer te combineren was 
met zijn dagelijkse werkzaamhe-
den. Fractievoorzitter René Martijn 
schetste in het kort waar Leo van 
Erp zich sinds 2002 onder andere 
voor ingezet had: het Arkenbeleid, 
bestemmingsplannen (onder andere 
Uiterweg), jongerenhuisvesting (al-
ternatieve oplossingen), jeugd- en 
jongerenwerk en een kleinschalig 
cultureel centrum. Namens de raad 
voerde Joop Vuijk (CDA) het woord 
en hij sprak van betrokkenheid, be-
scheidenheid, integriteit en strij-
den met open vizier. “Leo ontpopte 
zich als allrounder.” Naast bloemen 
mocht Leo van Erp ook de raads-
speld van de gemeente Aalsmeer 
in ontvangst nemen. In zijn dank-
woord gaf hij aan met weemoed te-
rug te denken aan de afgelopen zes 
jaar. “Houdt het niet op politiek ge-
neuzel, maar ga voor de zaak” en hij 
sloot zijn korte toespraak af met de 

woorden “Graag tot ziens in De Ou-
de Veiling”.

‘Alderstafel’ acher dichte deuren
Het Beraad kende slechts een ha-
merstuk namelijk vrijstelling ten be-
hoeve het bouwen van een wo-
ning aan de Machineweg 207 en la-
ter op de avond werd besloten in te 
stemmen met het voorstel, waar-
bij de fractie van AB aangaf tegen 
het voorstel te zijn omdat er geen 
ruimtelijke onderbouwing wordt ge-
geven. Het behandelstuk Nota On-
dernemend Jeugd- en Gezinsbeleid 
wordt elders in deze editie behan-
deld en het onderwerp vrijstelling 
artikel 19 lid 1 WRO voor het bou-
wen van een loods met een inpandi-
ge bedrijfswoning aan de Uiterweg 
282 wordt doorgeschoven naar de 
vergadering van 9 oktober. De on-
derwerpen herijking duurzaam bou-
wen beleid en vaststellen Klimaat-
beleid gemeente Aalsmeer 2008 - 
2012 werden in een termijn behan-
deld en beide onderwerpen krijgen 
een vervolg op donderdag 9 okto-
ber. 
Aan de agenda werd nog een be-
handelstuk toegevoegd met be-
trekking tot de ontwikkelingen rond 
Luchthaven Schiphol en de Alders-
tafel. Later zou blijken dat het ging 
om “vertrouwelijke gegevens” en 
besloten werd het onderwerp op 
een later tijdstip in kleiner verband, 
achter gesloten deuren te behande-
len. 

Aalsmeer - De BreedNetcampagne 
gaat op 30 september van start in 
Aalsmeer. Ondernemers in het mid-
den- en kleinbedrijf (MKB) en maat-
schappelijke instellingen ontvangen 
een informatiepakket over de mo-
gelijkheden van een glasvezelaan-
sluiting via BreedNet. Op dinsdag 
21 oktober vindt eeb bijeenkomst 
over BreedNet plaats in de burger-
zaal van het gemeentehuis aan het 
Drie Kolommenplein van 17.00 tot 
19.00 uur. Tijdens de informatiebij-
eenkomst zijn er infrastructuuraan-
bieders en de aanbieders van dien-
sten aanwezig. 
Op de bijeenkomst zal ook Ber-
ry Nijmeijer, wethouder Economi-
sche Zaken aanwezig zijn. “Breed-
Net biedt bedrijven en instellingen 
in Aalsmeer, zoals gemeente, on-
derwijs, zorg en cultuur, een be-

taalbaar glasvezelaanbod. De over-
drachtsnelheden lopen op tot 200x 
adsl tegen een goedkoper tarief”, 
aldus de wethouder in een reactie.
BreedNet is een project van Stich-
ting iMMovator. Veertien gemeen-
ten in de provincies Noord-Holland, 
Utrecht en Flevoland werken mee 
aan dit project om ondernemers in 
het MKB en instellingen betaalba-
re glasvezel aan te bieden. De ge-
meente Diemen en de projector-
ganisatie BreedNet werken nauw 
samen in de campagne. Breed-
Net brengt vraag en aanbod bij el-
kaar. Marktpartijen zoals KPN, Zig-
go, UNET, Eurofiber en Priority leg-
gen de glasvezelaansluitingen aan. 
Steeds meer bedrijven en instellin-
gen willen een snelle internet- en 
dataverbinding. Bestaande verbin-
dingen zijn vaak te langzaam. Glas-

vezel is tot 200 keer sneller dan ka-
bel of adsl. BreedNet maakt gebruik 
van een open netwerk. Dit betekent 
een volledige vrije keuze in diensten 
en dat iedereen via BreedNet dien-
sten kan aanbieden zoals telefonie, 
internet, televisie, camerabewaking 
en ICT-beheer op afstand. Onder-
nemers en instellingen die interes-
se hebben kunnen op www.breed-
net.nl een postcodecheck doen en 
het glasvezelaanbod voor hun be-
drijfslocatie zien. Daarnaast kun-
nen zij het beschikbare diensten-
aanbod bekijken en hun interesse 
in een aansluiting kenbaar maken 
door het invullen van een intentie-
verklaring. De ondernemer of instel-
ling krijgt daarna een offerte van de 
marktpartijen die de glasvezelaan-
sluitingen aanbieden. Voor vragen 
over BreedNet: 0900-2100800.

Betaalbare glasvezel voor ondernemers en instellingen

BreedNet van start in Aalsmeer

60 Miljoen voor verbetering waterkwaliteit

Rijnland stemt in met 
saneringsplan Schiphol
Aalsmeer - Het hoogheemraad-
schap van Rijnland heeft ingestemd 
met het saneringsplan dat Amster-
dam Airport Schiphol heeft opge-
steld. Rijnland is blij dat Amsterdam 
Airport Schiphol de komende jaren 
€ 60 miljoen investeert in maatrege-
len die moeten leiden tot het verbe-
teren van de waterkwaliteit op het 
Schipholterrein. Het saneringsplan 
is het resultaat van een goede sa-
menwerking tussen Rijnland en de 
luchthaven. 
Met het saneringsplan wil Amster-
dam Airport Schiphol de effecten 
terugdringen van het gebruik van 
middelen voor het ijsvrij houden van 
vliegtuigen en gladheidsbestrijding 
van taxi-, start- en landingsbanen. 
Wanneer deze middelen in het op-
pervlaktewater terecht komen kan 
dat schadelijke gevolgen voor het 
waterleven geven.  Rijnland had 
het saneringsplan als voorwaar-
de gesteld voor een nieuwe ver-
gunning. Amsterdam Airport Schip-
hol heeft de afgelopen jaren al aan-
zienlijk geïnvesteerd om te voorko-
men dat middelen in grote hoeveel-
heden in het oppervlaktewater te-
recht komen. Zo is er sinds de win-

ter van 2005/2006 een meetsysteem 
om weersomstandigheden te mo-
nitoren en zijn er speciale de-icing 
platformen aangelegd.

Eerste maatregelen in 2009
In het saneringsplan beschrijft Am-
sterdam Airport Schiphol welke 
maatregelen het wil treffen en wan-
neer. Het gaat dan om minder en 
slimmer gebruik van vervuilende 
producten, om maatregelen die een 
betere doorstroming van het water 
bewerkstelligen en, de grootste in-
vestering, het aanleggen van riole-
ring om het vervuilde water op te 
vangen en te zuiveren. 

Volgens planning worden in 2009 de 
eerste maatregelen uitgevoerd. Ver-
wacht wordt dat de werkzaamhe-
den vijf tot zeven jaar in beslag ne-
men. Wanneer zich in de tussenlig-
gende periode verontreinigingen 
voordoen, heeft Schiphol zich ver-
plicht het waterkwaliteitsherstelplan 
te gebruiken. Het saneringsplan van 
Amsterdam Airport Schiphol is in 
goed overleg met het hoogheem-
raadschap van Rijnland tot stand 
gekomen. 

Kentekenplaten 
van auto weg
Aalsmeer - Op zondag 28 septem-
ber zijn rond half vijf in de morgen 
de beide kentekenplaten van een 
in de Anne Frankstraat geparkeer-
de auto gestolen. Op de platen die 
zaten op een volkswagen polo staat 
het kenteken 19-SN-DN.

Navigatie systeem 
uit auto weg
Aalsmeer - Op vrijdag 26 septem-
ber is tussen half acht in de ochtend 
en kwart over twaalf ’s middags in-
gebroken in een op het parkeerdak 
van veiling Flora gestalde auto. Het 
navigatiesysteem is uit de wagen 
weggenomen. De dief had het slot 
van de auto geforceerd.

Laptops uit 
woning weg
Aalsmeer - Tussen vijf en zeven uur 
in de ochtend van maandag 29 sep-
tember is ingebroken in een woning 
aan de Pontweg. Aan de achterzijde 
hebben de dieven een raam weten 
te forceren. Gestolen zijn drie lap-
tops, een videocamera, een gsm en 
bankbescheiden.

Betrapt op 
inbraak auto
Aalsmeer - Op woensdag 24 sep-
tember is rond één uur in de nacht 
ingebroken in een in de Marsstraat 
geparkeerde auto. In de laadbak van 
de stationkar lag een fiets, die voor 
een klein deel uit de wagen hing. De 
bewoners hoorden lawaai en gingen 
kijken. De vrouw des huizes zag een 
man bij de auto en begon naar hem 
te roepen. Hierop maakte de inbre-
ker zich snel uit de voeten. Het ruit-
je in de rechterportier van de wagen 
is ingeslagen. De politie heeft spo-
ren veilig gesteld en heeft deze in 
onderzoek. Het is niet bekend of de 
dief voornemens was er vandoor te 
gaan met de fiets.

Fietsen uit 
schuur weg
Aalsmeer - Op zaterdag 27 sep-
tember is tussen half één ’s nachts 
en tien uur in de ochtend ingebro-
ken in een schuur bij een woning in 
de Apollostraat. Uit de schuur zijn 
twee fietsen gestolen. Het gaat om 
een blauwe damesfiets van het merk 
Locomotief en een Giant suxes he-
renfiets, eveneens blauw van kleur. 
De dieven hebben verder de deuren 
van de vriezer en de koelcombinatie 
in de schuur open gezet. Mogelijk 
waren ze op zoek naar een drankje.

Fiets gestolen
Aalsmeer - Op maandag 29 sep-
tember is bij de nieuwe bushal-
te langs de N201 tussen half acht 
in de ochtend en kwart voor drie ’s 
middags een fiets gestolen. 
Het betreft een herenfiets van het 
merk Matra, type trendy en blauw 
van kleur.

Muur valt op man
Aalsmeer - Op zaterdag 27 septem-
ber om kwart voor elf in de ochtend 
zijn politie, ambulances en de trau-
maheli in actie gekomen voor een 
bedrijfsongeval op het terrein van 
FloraHolland aan de Legmeerdijk. 
Een man was van een muur van elf 
meter gevallen, zo was de melding. 
De muur werd afgebroken, maar de 
sloop ging sneller dan gedacht. De 
man heeft stenen op zijn armen en 
hoofd gekregen. Het slachtoffer is 
een 49-jarige man. Hij is met ver-
wondingen aan zijn hoofd en armen 
naar het ziekenhuis vervoerd.

Te hard door bocht
Aalsmeer - Op vrijdag 26 septem-
ber om kwart voor tien in de avond 
is op de N201 een automobilist tot 
stoppen gemaand door de politie. 
Agenten zagen de wagen met ho-
ge snelheid vanaf de Zwarteweg 
rechtsaf de N201 richting Hoofd-
dorp opdraaien. De meter werd 
aangezet en een snelheid van liefst 
140 kilometer verscheen op de tel-
ler. Nabij de Stommeerkade is de 
bestuurder, een 26-jarige man uit 
Aalsmeer, verzocht te stoppen. Zijn 
rijbewijs is genomen. Op de N201 
geldt een snelheid van maximaal 70 
kilometer per uur.

Kras op auto
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 
26 op zaterdag 27 september heb-
ben onbekenden een grote kras ge-
maakt op een in de Rietgorsstraat 
geparkeerde auto. Met een scherp 
voorwerp is in het rechtervoorpor-
tier een kras gemaakt van ongeveer 
25 centimeter lang.

Kudelstaart - Op woensdag 24 sep-
tember om 00.15 uur is ingebroken 
in een woning aan de Kudelstaart-
seweg. Vanaf het dak via een koe-
pel bij de gang heeft de dief zich 
toegang tot het huis verschaft. Eén 
der bewoners heeft de dief overlo-
pen. Hij kwam thuis en zag allerlei 
apparatuur klaar staan en trof di-
verse kasten open aan. De inbreker 

vluchtte door een lcd-televisie door 
het raam te gooien en er achter aan 
te springen. De TV is in de tuin ach-
ter gebleven, evenals de fiets van 
de dief. De bewoner heeft met een 
buurman nog de achtervolging in-
gezet, maar de dief wist via de ach-
terzijde van woningen aan de West-
einder te ontsnappen. Onderweg 
vonden de achtervolgers een porte-

monnee en twee koptelefoons. Ook 
de zoektocht van de politie heeft 
vooralsnog alleen gestolen spullen 
opgeleverd. De dief is een man van 
ongeveer 1.80 lang, hij droeg een 
zwarte jas en had een spijkerbroek 
aan. De bewoners missen nog een 
digitale camera.

Inbreker op vlucht na thuiskomst bewoners

Twee boetes 
voor Uithoornaar
Aalsmeer - Op maandag 29 sep-
tember heeft de politie een contro-
le gehouden in de Geraniumstraat. 

Er zijn totaal 28 bekeuringen uitge-
schreven. Enkele bromfietsen ble-
ken opgevoerd te zijn en bij weer 
anderen ontbraken de spiegels. 
De meeste bekeuringen zijn uitge-
schreven wegens het tegen het ver-
keer inrijden door zowel fietsers als 

brommers in de Geraniumstraat.  
Een 20-jarige Uithoornaar, die voor 
controle tot stoppen werd gemaand, 
kreeg 2 bekeuringen. Hij kon zijn rij-
bewijs niet tonen en bleek zijn wa-
gen niet verzekerd te hebben. Hij 
kreeg boetes van 150 en 260 euro.
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De tantes, de 
advocaatjes en 

het roze corselet
Aalsmeer - Als mijn tantes van 
‘twee kanten’ op visite kwamen, leek 
het of ze elkaar lange tijd niet gezien 
hadden. Ze kakelden aan een stuk 
door. Als ze een paar advocaatjes 
met slagroom leeg gelepeld hadden, 
kregen ze dikke pret.
Eerst, een beetje giechelen met el-
kaar en na nog een advocaatje zaten 
ze met elkaar te gieren van de lach 
en te frommelen met zakdoekjes om 
de prettranen van hun wangen af te 
vegen. De blosjes op hun konen wer-
den steeds groter en alsmaar roder. 
De dames waren gegoede tantes 
van de kouden kant en ‘eigen’. Hoe-
wel, hun maten onderling verschilden 
vond ik ze toch een beetje op elkaar 
lijken Dat kwam voornamelijk door 
hun doen en laten. Ook hun brille-
tjes en hun jurken leken op elkaar. 
Zelfs hun schoeisel was van dezelfde 
soort. Hoewel de schoenen van kleur 
verschilden waren ze wel van dezelf-
de vorm en kwaliteit, van die ortope-
dische molières, zeg maar.
Mijn tantes, nu hemelend, genoten 
van een glaasje ‘zwarte kip’ op z’n 
tijd. De zwarte kip bracht de dames 
in elk geval altijd in een jolige stem-
ming; ondanks dat gele drankje zo 
onschuldig op een vla-toetje leek. 
Mijn tantes hadden ook gemeen dat 
ze nooit in een fauteuil of op de ca-
napé zaten. Ze kropen immer om de 
eettafel en zaten op een hoge stoel, 
de eetkamerstoel. De vaas met bloe-
men, vaak anjers of rozen, belem-
merde het uitzicht en werd van tafel 
gehaald en tussen de spulletjes op 
het dressoir gezet. Toen ik wat ouder 
werd begreep ik pas waarom de tan-
tes altijd zo hoog zaten. Ze konden 
gewoon niet anders. Ze zaten vast-
geregen in hun korset. Ik zag dat een 
keer bij mijn opoe die op de buurt 
woonde. Ze had een nieuw korset 
gekocht en ze wilde dat ik de ve-
ters van het korset zo strak moge-
lijk zou aantrekken. Voordat ik opoe 
zou helpen kwam ze trots de kamer 
binnen met een grote witte karton-
nen doos. Toen ze het deksel er af 
haalde keek ze me blij aan en wees 
trots op een roze geval in die doos 
en ze zei dat ze een nieuw korset ge-
kocht had bij de manufacturenwin-
kel van Mantel aan de Machineweg 
in Aalsmeer-oostend. Ik wist niets 
van korsetten, ik herkende niet eens 
wat het was, maar ik zei opoe, omdat 
ze zo blij keek, dat ik het korset erg 
mooi vond. “Ja”, zei opoe, het is spe-
ciaal op mijn maat gemaakt en van 
de allerlaatste nieuwigheid. Het kost 
wel een paar stuivers maar opa heeft 
net een nieuwe praam afgeleverd en 
geld gevangen. Het kon er dus af. En 
nu moet jij me even helpen, dat komt 
door de nieuwigheid! Opoe trok haar 
borstrok uit en toen zag ik opoe voor 
het eerst half ontbloot. De rek was 
uit haar lijf. Alles hing slap en bubbel-
de. Hoewel opoe een directoire aan-
had, opgetrokken tot boven haar na-
vel, zag ik toch haar slappe buikspie-
ren die waarschijnlijk ontstaan waren 
door het baren van zes kinderen en 
enkele miskramen. Ik keek vertederd 
naar het oude, rimpelige, lijf. Opoe 
hees zich in het korset dat bovenaan 
begon met een ingebouwde BH, dus 
een corselet, tot aan haar bilnaad. Ik 
moest me schrap zetten tegen de ta-
fel om de veters vast en zeker aan 
te trekken, ik kreeg het er benauwd 
van. Opoe niet.
Toen ik haar bekeek terwijl opoe zich 
koket voor de grote spiegel rond-
draaide, dacht ik: “Jeminee, moet ik 
later als ik oud ben, ook een cor-
selet aan?”. Echt waar, het was een 
gewoon een compleet harnas, ver-
sterkt met baleinen en veters dat het 
lijf van opoe bij elkaar hield. Toen ze 
haar jurk aan deed, bekeek ze het 
resultaat met een tevreden gezicht 
in de spiegel. Wèg met de kwabben, 
ze zag er keurig uit. Als je haar goed 
bekeek, zag je wel een randje van de 
onderkant van het korset zitten. Later 
zag ik dat dus ook bij mijn tantes en 
begreep ik waardoor ze op een ho-
ge stoel móesten zitten. Als de da-
mes uit gingen rijgden ze zich eerst 
in zo’n harnas voordat ze hun zon-
dagse jurk aantrokken. 
Zo een korset kan nooit goed voor 
hun lijf geweest zijn, denk ik.

Coq Scheltens

Van de hak 
op de tak

Aalsmeer - Eén Acer op het Boom-
kwekerskerkhof en vier van dezelf-
de soort op de Hornweg zullen het 
veld moeten ruimen. De gemeente 
gaat een kapvergunning aanvragen. 
Detail is wel dat genoemde bomen 
op de lijst van beschermde soor-
ten staan. Kap van de monumen-
tale ‘reuzen’ is echter onvermijdelijk 
want ze leveren gevaar op voor de 
omgeving. Er zijn er bij die dood zijn 

en die nog leven kunnen makkelijk 
hun zware takken verliezen bij de 
eerstvolgende stevige wind.
Zes ‘Essen’ die in de 1e J.C. Mensin-
glaan staan worden ‘gekandelaard’. 
Ook hier leveren de takken gevaar 
voor de omgeving op. 
Voor alle bomen die gekapt zullen 
worden, geldt een herplantplicht. 
Op de Hornweg plaatst de gemeen-
te Platanen, een sterke boomsoort. 

Aantal beschermde 
bomen op ‘kap lijst’

Aalsmeer - Woningen in De Riet-
landen en in Nieuw-Oosteinde wor-
den tegenwoordig beter ingericht 
voor ouderen en mensen met een 
handicap. Openbare ruimten moe-
ten goed toegankelijk zijn en blijven 
voor mensen op leeftijd en in de wij-
ken dient een goede afstemming te 
zijn op welzijn en zorg. Aldus ver-
worvenheden van het project Wo-
nen, Welzijn en Zorg. De gemeen-
te zet dit volgend jaar weer in gang 
om ouderen in Aalsmeer een goede 
toekomst te bieden.

Kijken naar vervoer
Het project Wonen, Welzijn en Zorg 
(WWZ), uitgevoerd in de gemeen-
ten Aalsmeer en Uithoorn, zal vol-
gend jaar dus worden voortgezet. 
Onlangs werd het project - een pi-
lot - officieel afgerond in bijzijn van 
alle betrokkenen zoals wethouder 
Overbeek en gedeputeerde Bagger-
man (Zorg) van de provincie. Dui-
delijk is geworden dat het program-
ma succesvol is gebleken en dat 
daarom een vervolg wordt gemaakt. 

Het project richtte zich bijvoorbeeld 
op wonen voor ouderen, zorg en 
voorzieningen voor deze groep. Te-
gengekomen obstakels werden in 
kaart gebracht en nieuwe uitdagin-
gen aangegaan. Ook de samenwer-
king in deze met de gemeente Uit-
hoorn verliep naar wens. Dat de ver-
grijzing komende is, is een feit en 
als gemeente moet je daarop voor-
bereid zijn met diverse voorzienin-
gen op gebied van wonen, welzijn 
en zorg. Eerst inventariseren wat er 
(nog) niet goed is en daarna een 
plan de campagne maken. 
Vanaf 2009 zal bijvoorbeeld meer 
voor senioren worden gebouwd en 
zullen openbare ruimten beter toe-
gankelijk moeten worden voor ou-
deren. Een nieuw aandachtsgebied 
is om te kijken hoe het vervoer voor 
ouderen en mensen met een han-
dicap in beide gemeenten geregeld 
is. Inmiddels is er een nieuw kennis-
centrum in Aalsmeer over dit onder-
werp. De komende jaren wordt be-
keken wat er op het thema vervoer 
mogelijk is of beter kan .

Aandacht voor vervoer en ouderen
Project Wonen, Welzijn 
en Zorg krijgt vervolg 

Rijbewijs weg en 
weer terug
Aalsmeer - Op vrijdag 26 septem-
ber is tussen half tien en half elf 
in de avond een buddysit van een 
bromfiets open gebroken. De brom-
mer stond gestald in de Gerbe-
rastraat. De dief is er vandoor ge-
gaan met het rijbewijs en het kente-
kenbewijs van de eigenaar. Het rij-
bewijs heeft de gedupeerde weer 
snel terug gekregen. Op zaterdag 
vond een voorbijganger het rijbe-
wijs bij de doorgang tussen de Had-
ley- en de Baccarastraat.

Aalsmeer - Het was vorige week 
uitgebreid aangekondigd door 
de gemeente. Maandag zouden 
de werkzaamheden starten voor 
de bouw van een brug in de Van 
Cleeffkade bij de Kerkwetering en 
ondanks het slechte, regenachti-
ge weer is een aanvang gemaakt. 
Vooralsnog moeten automobilis-
ten rekening houden met een ver-
smalling, maar binnenkort is slechts 
één rijbaan beschikbaar en gaat het 
verkeer geregeld worden met ver-

keerslichten. Verkeershinder is on-
vermijdelijk, maar om de verkeers-
druk in het centrum iets te ver-
lagen zijn waarschuwingsborden 
neergezet op de Zwarteweg en op 
de N201. De versmalling vermijden 
via de Marktstraat is sinds gisteren, 
woensdag 1 oktober, onmogelijk. 
Deze straat gaat opnieuw ingericht 
worden met nieuwe, dorpse bestra-
ting. Het centrum en de winkels zijn 
bereikbaar via de Uiterweg, ingang 
Praamplein, de Gedempte Sloot, de 

Seringenstraat en de Dorpsstraat. 
Voor de herinrichting van de Markt-
straat is twee maanden, tot eind no-
vember, in de planning opgenomen. 
De bouw van de brug duurt uiter-
aard langer, maar gaat in fases. Tot 
het nieuwe jaar blijft één rijbaan be-
schikbaar en wordt het verkeer ge-
regeld met stoplichten. De werk-
zaamheden duren tot en met april, 
maar vanaf januari heeft het verkeer 
hier geen hinder meer van en zullen 
beide rijbanen open zijn.

Brug Van Cleeffkade in de maak!

Zicht op financiën bouw ‘Rietpluim’
Kudelstaart - Het college van B&W 
heeft een lijst met afspraken vast-
gesteld met de bouwheren en be-

stuur van de nieuwe school in Ku-
delstaart, de Rietpluim. Reden van 
dit afsprakenkader is om de kosten 

van het project beheerst te houden. 
Samen moet men er op letten dat de 
kosten niet overschreden worden.

Aalsmeer - De ledenvergade-
ring van de afdeling Aalsmeer van 
de ANBO in het Dorpshuis in Ku-
delstaart werd afgelopen woens-
dag 24 september bijzonder druk 
bezocht. Ruim vierhonderd aange-
sloten leden hadden zich verzameld 
en de stemming was op zijn zachtst 
gezegd vijandig. Aanleiding voor de 
vergadering was het gegeven dat 
het landelijk bestuur de bestuurs-
leden van de afdeling Aalsmeer on-
langs uit het ANBO-lidmaatschap 
heeft ontzet. De leden van het be-
stuur van de afdeling Aalsmeer 
zijn, nadat bekend is geworden dat 
de Verenigingsraad van de ANBO 
groen licht heeft gegeven aan een 
nauwe samenwerking met de FNV 
per 1 januari 2009, voornemens een 
nieuwe lokale ouderenvereniging 
op te richten omdat de aansluiting 
niet strookt met het gegeven een al-
gemene ouderenbond te zijn naar 
de mening van veel leden. 
De ANBO blijft overigens wel als 
zelfstandige vereniging bestaan. 
Het zittende bestuur van de afde-
ling Aalsmeer heeft gedaan wat veel 
leden gevraagd hebben en hebben 
aangegeven dat zij hun lidmaat-
schap van de ANBO per 1 januari 
2009 opzeggen en een nieuwe alge-
mene ouderenbond in Aalsmeer wil-
len oprichten. Maar het aanschrij-
ven van leden van de ANBO om van 
deze vereniging lid te worden wordt 
door het hoofdbestuur aangemerkt 
als onrechtmatig handelen, waar-
door het hoofdbestuur van de AN-
BO besloten heeft het afdelingsbe-
stuur voor een maand te schorsen.

Politiek kleurtje
Voor veel leden van de afdeling 
Aalsmeer betekent samenwerking 
met de FNV dat de ouderenbond 
een politiek kleurtje heeft gekregen 
en dat is nu net niet waar zij op zit-
ten te wachten. Zij willen ongeacht 
hun politieke en levensbeschouwe-
lijke kleur lid zijn van een algeme-
ne bond, niets meer en niets min-
der. Verder is het zo dat FNV belan-
gen van werknemers behartigt en 
het is toch echt de bedoeling de be-
langen van ouderen in de samen-
leving te behartigen. In een eerder 
toegezonden brief wordt aangege-
ven dat korting op zorgaanbod ver-
valt als het lidmaatschap bij de AN-
BO wordt beëindigd, maar dit wordt 
door vele aanwezigen bestempeld 
als “bangmakerij”. 
Voorzitter Chris Hoppenbrouwer van 
het gewest Noord-Holland probeer-
de de aanwezigen te overtuigen dat 
het besluit om aan te sluiten demo-
cratisch genomen is en dat aanslui-
ting bij de FNV de beste garantie 
is voor continuïteit maar daar be-
stond in de zaal grote twijfel over, 
mede omdat het debat met de zaal 
moeizaam verliep en dat leidde zo 
nu en dan tot ongenuanceerde uit-
spraken over en weer. Het bundelen 
van de krachten met ouderenbon-
den Unie KBO en PCOB is ook ter 
sprake geweest, maar dat is niet ge-
lukt. Ook de financiële huishouding 
werd ter sprake gebracht hier be-
staat nog veel onduidelijkheid over 
bij de leden en dat was merkbaar 
in de steeds rumoeriger wordende 
zaal waar zo nu en dan ook “op de 

man” werd gespeeld omdat het zou 
gaan om “baantjesjagerij”. Geop-
perd werd om met de hulp van een 
intermediair te proberen uit de im-
passe te komen. Maar dat lijkt een 
kansloze zaak nu het besluit is ge-
nomen om aan te sluiten bij FNV.

Lokaal bestuur
Er moet in Aalsmeer een ander be-
stuur komen. Een ANBO-afdeling 
heeft vrijwilligers en bestuursleden 
nodig om de zaak draaiende te hou-
den en Chris Hoppenbrouwer riep 
de aanwezigen dan ook op om na 
de vergadering contact op te nemen 
indien zij zich geroepen voelden 
mogelijk iets op dit gebied te kun-
nen betekenen. Het Noord-Holland-
se gewestbestuur zal daar waar no-
dig de helpende hand bieden. Ver-
der zegde het gewestbestuur toe 
dat alle activiteiten in Aalsmeer ge-
continueerd blijven. Ook het afde-
lingsblad De Dukdalf (waar 47 vrij-
willigers voor de verspreiding zorg-
dragen) zullen de leden gewoon 
blijven ontvangen, volgens de voor-
zitter van het gewest. De vraag is 
hoeveel leden er bij de eerstvolgen-
de verschijning nog zullen zijn, want 
het aantal opzeggingen nam grote 
vormen aan en dat kon niet gezegd 
worden van het aantal kandidaat-
bestuursleden. 
Wordt ongetwijfeld vervolgd, want 
dat er plaats is voor een algemene 
ouderenbond in Aalsmeer heeft het 
verleden ruimschoots bewezen. Of 
deze lokale afdeling dan nog onder 
de noemer ANBO zal functioneren, 
zal de tijd leren. 

Gewestvoorzitter kan boosheid niet wegnemen

Leden ANBO Aalsmeer 
vooral vijandig gestemd

Kudelstaart - Blauwhoed Eurowo-
ningen is gestart met de bouw van 
17 koopwoningen en 58 huurwonin-
gen voor Woongroep Holland aan 
de Bilderdammerweg. Op dinsdag 
23 september heeft wethouder Ber-
ry Nijmeijer de officiële handeling 
verricht. Het nieuwe woongebied 
met totaal 75 woningen is om meer-
dere redenen uniek. Je treft er een 
gevarieerd woningaanbod in een 
decor van water en groen. Met de 
auto is het park alleen bereikbaar 
vanaf de Bilderdammerweg, waar-
door je het gevoel hebt op een ei-
land te wonen. Winkels, scholen, bi-
bliotheek, sporthal en een tennis-
complex zijn op loop- of fietsafstand 
te vinden. Kortom: een heerlijke plek 
om te wonen! Alle koopwoningen 
hebben drie lagen en een achter-
tuin die grenst aan een waterpar-
tij. De architectuur van de woningen 
sluit aan bij het dorpse karakter van 
de directe omgeving en dat is met 
name terug te zien in de vorm van 
de gevels en de daken, de kleuren 
baksteen in de tinten rood tot bruin.
Al deze woningen zijn inmiddels 
verkocht.
Zestien beneden- en zestien boven-

woningen worden door Woongroep 
Holland verkocht onder ‘Koopga-
rant’. Dat betekent dat kopers een 
forse korting op de woning krijgen, 
tot wel 20 procent. In ruil daarvoor 
delen zij bij verkoop de winst op de 
woning.  Bovendien verstrekt de ge-
meente Aalsmeer een starterslening 
aan kopers die hier voor in aanmer-
king komen. Door deze twee maat-
regelen is het ook voor starters mo-
gelijk om hun eerste koopwoning 
te verwerven. De verkoop van deze 
woningen start in 2009, hou hiervoor 
de website van Woongroep Holland 
in de gaten: www.wgh.nl.

Huurwoningen
Het plan kent vierentwintig bene-
den- en bovenwoningen. Deze wor-
den door Woongroep Holland ver-
huurd en zullen te zijner tijd op Wo-
ningnet worden gepubliceerd. Het 
ontwerp van alle woningen is van 
Architectenbureau Pieter Weeda  en 
Paul van der Weijden BV te Rotter-
dam en voor het gehele plan is het 
Politie Keurmerk Veilig Wonen aan-
gevraagd. Het plan is door Blauw-
hoed Eurowoningen bv te Rotter-
dam ontwikkeld .

Wethouder geeft startsein bouw
Huur- en koopwoningen 
aan Bilderdammerweg

Aalsmeer - Op woensdag 8 okto-
ber vergadert de Dorpsraad in het 
dorpshuis in Kudelstaart.  Er zullen 
weer diverse, belangrijke punten de 
revue passeren. Onder andere staat 
de nieuwbouw, verkeer door en om 
Kudelstaart en recreatie op de agen-
da. De vergadering is openbaar, dus 
iedereen is welkom. Naast het be-
stuur zijn ook politici en wijkagen-
ten aanwezig. Heeft u suggesties, 
op- of aanmerkingen? Meld het aan 
de Dorpsraad. Wie weet, kunnen de 
heren en dames u verder helpen. De 
vergadering begint om 20.00 uur en 
wordt voorafgegaan door een in-

loop-half-uurtje voor vragen en/of 
suggesties vanuit de gemeenschap, 
van 19.30 tot 20.00 uur. 

De Dorpsraad is overigens nog op 
zoek naar nieuwe, enthousiaste le-
den die zich willen inzetten voor Ku-
delstaart. Kom eens langs op één 
van de vergaderingen of vraag een 
van de onderstaande leden voor 
meer informatie. E-mailen kan na-
tuurlijk ook: dorpsraadkudelstaart@
hotmail.com. Voorzitter Robert Uy-
tenbogaardt is bereikbaar via 06-
53153252 en secretaris Ria Boon  
via 0297-328169.

Inloop en vergadering 
Dorpsraad Kudelstaart

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
4 oktober vaart de snoeiboot van 
de gemeente Aalsmeer weer uit. Ei-
landeigenaren wordt de mogelijk-
heid geboden hun snoeihout gratis 
en op een verantwoorde manier af 
te laten voeren. 
Alleen snoeihout van recreanten 
wordt overigens aangenomen. Be-
drijfsafval, zoals seringenhout en 
kluiten, wordt niet geaccepteerd. 

De snoeiboot zal van 9.00 tot 12.00 
uur liggen bij schuilhaven de Winkel 
aan de zijde van de Groete Poel en 
tussen 13.00 en 16.00 uur bij bag-
gerdepot Otto aan de doorgang bij 
de Grote Brug. Als de boot op de 
aangegeven tijden niet aanwezig is, 
dan is deze waarschijnlijk even aan 
het lossen. Op zaterdag 18 oktober 
vaart de snoeiboot voor de tweede 
maal uit.

Snoeiboot vaart zaterdag uit!

Rijbewijs kwijt
Aalsmeer - Op donderdag 25 sep-
tember om 20.00 uur heeft een 35-
jarige automobiliste uit Amsterdam 
haar rijbewijs moeten inleveren. De 

bestuurster reed met een snelheid 
van 100 kilometer over de Rietwij-
keroordweg. Op de weg geldt een 
maximumsnelheid van 50 kilometer. 
Naast voorlopig het rijbewijs kwijt, 
kan de snelheidsduivel tevens reke-
nen op een flinke boete.
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Vrijwilligers voor het voetlicht
Molenaar Job Kluis: “Ik voel mij 
een ambassadeur van de molens”
Aalsmeer - Wat ik mij regelmatig 
afvraag is het volgende: Wordt 
er wel voldoende beseft, hoeveel 
inspanning er geleverd wordt en 
wat men zich moet ontzeggen 
om een bepaald doel te berei-
ken of zich in te zetten voor de 
gemeenschap in het algemeen. 
Wist u als inwoner van Aalsmeer 
bijvoorbeeld dat de molen de 
Leeuw die zo een bijzondere plek 
inneemt in de Zijdstraat letterlijk 
en figuurlijk draaiend wordt ge-
houden door vrijwilligers?

Neem Jop Kluis, drukke baan als 
ITer, reist voor zijn werk het land 
af, ‘op weg naar mijn werk kom ik 
32 molens tegen’ heeft een gezin, 
een grote tuin en vindt toch nog tijd 
om wekelijks op de zaterdag op zijn 
houten klompen de molen te be-
klimmen. Want op zaterdag wordt 
er meel gemalen, mits er genoeg 
wind is natuurlijk. “Als je goed wind 
hebt, dan kun je op een dag makke-
lijk een ton meel malen. In Aalsmeer 
wordt acht ton meel per jaar gema-
len,” vertelt molenaar Kluis. “Daar-
naast wordt er minstens een avond 
per week vergaderd en heel veel 
vakliteratuur gelezen.”

Geschiedenis
Op de vele planken in de goedge-
vulde boekenkast van de Aalsmeer-
se molenaar staan de boeken waarin 
alles over molens valt te lezen. Er is 
verbazingwekkend veel geschreven 

over de geschiedenis van de molen 
die tot voor honderdvijftig jaar gele-
den als vanzelfsprekend te vinden 
was in ieder Nederlands dorp. “Kijk”, 
zegt Jop Kluis als hij een van de lij-
vige boekwerken uit de kast haalt. 
“Hierin wordt werkelijk ieder steen-
tje, alle houtsoorten, de schilden, ty-
pe wieken, de functies beschreven. 
Het boek bevat prachtig uitgewerk-
te illustraties.” In notendop wordt mij 
verteld dat er van de ruim tiendui-
zend molens er nu nog slechts 1060 
over zijn. Dat Nederland nog 25 be-
roepsmolenaars en 800 vrijwilligers 
kent. Dat de molen oorspronkelijk 
uit België komt, is na veel studie zo 
langzamerhand wel zo goed als ze-
ker. “Voor Nederland was de molen 
van onschatbare waarde en het wa-
ren de Nederlanders die de hout-
zaagmolen hebben ontworpen. Ne-
derland staat bekend om zijn han-
delsgeest en zeker in de tijd van de 
VOC waren houtmolens van groot 
belang. Denk eens aan de houten 
schepen waarvan alle onderdelen 
toentertijd geheel met de hand wer-
den gezaagd. Met de komst van de 
houtmolen werd het werk een stuk 
eenvoudiger en het ging ook sneller. 
Duurde het bouwen van een boot 
eerst zes maanden nu kon het werk 
in zes weken worden geklaard. Mo-
lens hebben wereldwijd hun nut 
bewezen. Hebben ook altijd tot de 
verbeelding van de mens gespro-
ken. En eigenlijk is dat nog steeds 
zo, een draaiende molen blijft voor 

velen een sensatie. Omdat in be-
gin van de twintigste eeuw steeds 
meer molens uit het landschap ver-
dwenen ontstond de Hollandsche 
Molen, een overkoepelend orgaan 
van alle molenverenigingen. Mede 
door deze verenigingen kon geluk-
kig een klein deel van  de molens 
behouden blijven. Zij werden aan-
gekocht en gerestaureerd. Er wer-
den zelfs wedstrijden uitgeschreven 
om de molens efficiënter te maken. 
De Aalsmeerse molen de Leeuw is 
gebouwd in 1865 en werd in 1994-
1995 gerestaureerd en is sinds april 
1996 opengesteld voor publiek.”

Molenaar een levenswijze
En Job vervolgt: “Ik hoorde dat er 
vrijwilligers werden gevraagd voor 
de Leeuw en ik heb mij aangemeld, 
maar het hinderde mij dat de molen 
niet draaide. Een stilstaande molen 
betekent achteruitgang. Een mo-
len moet draaien. Ik kwam in con-
tact met Jan Lunenburg, de oprich-
ter van Oud Aalsmeer en ereburger 
van deze gemeente. Een bijzonde-
re man! Ik heb nog een boek uit de 
dertiger jaren waar prachtige door 
hem getekende illustraties van mo-
lens instaan. Hij vertelde mij dat hij 
inmiddels te oud was geworden om 
de molen te laten draaien, maar als 
jij dat nu eens ging doen, was zijn 
suggestie. Ik heb niet lang hoe-
ven nadenken. Mijn moeder woon-
de hier in Aalsmeer en keek uit op 
de molen, mijn dochter keek van-

uit haar schoolkaal op de molen. 
Op die manier hoort De Leeuw ge-
woon bij mijn leven.” Jop volgde een 
opleiding voor molenaar. Een pitti-
ge opleiding zegt hij zelf waar heel 
veel theoretische kennis aan te pas 
komt. Tijdens de opleiding en ook 
nu hij zelf onderricht verstrekt over 
de constructie, werking en alle ty-
pe molens, kwam en komt hij be-
langstellenden van allerlei pluima-
ge tegen. Jongeren, ouderen, hoog 
en lager opgeleiden. Mensen met 
veel en weinig tijd. “De drijfveer om 
molenaar te worden is verschillend. 
De een ziet het als behoud van het 
cultureel erfgoed en voor anderen 
is het zien draaien van de wieken 
een sensatie, ook de fascinatie voor 
de techniek is een reden om mole-
naar te worden. Formeel duurt de 
opleiding een jaar. Men moet alle 
seizoenen meedraaien, in de prak-
tijk komt het er echter op neer dat 
de meeste de opleiding pas na twee 
jaar afronden. Sommige zijn bloed-
fanatiek maar worden geen mole-
naar, zij houden zich liever bezig 
met de pr, naar gemeente of andere 
instanties toe. Ook heel belangrijk.” 
Dat molenaar zijn een levenswijze 
is, wordt nog eens benadrukt. “Een 
molen is een levend monument. Hij 
zucht, kreunt, schreeuwt. Ieder ge-
luid heeft zijn eigen betekenis en 
dat is zo prachtig”, aldus Kluis.

Drie molens
Aalsmeer kan zich gelukkig prijzen 
met drie molens. “Vijftien jaar gele-
den was er niet een draaiende mo-
len en nu hebben wij er drie. Want 
ook de Zwarte Ruiter is draaivaar-
dig. De Stommeermolen is de meest 
draaiende watermolen van Neder-
land. Jan Hofstra is altijd in ‘zijn’ 
molen te vinden. Op de zondag na 
want dan gaat hij ter kerke.” Jop kan 
uren, dagen, maanden, jaren vertel-
len over de houtmolen, de oliemo-
len, de papiermolen, de korenmo-
len, de tabakmolen, de krijtmolen. 
Tot in de finesses weet hij van ie-
dere molen de bijzonderheden. In 
de Aalsmeerse molen De Leeuw bij-
voorbeeld zijn zeventien verschillen-
de houtsoorten verwerkt. De mo-
len is een achtkantconstructie, be-
neden gemetselde steen en boven 
een rietgedekte houtconstructie. De 
houten achterkant van de molen is 
nog een ontwerp van Ir. Leeghwater, 
wordt mij met trots verteld. 

Bezoek de Leeuw
Wie een bezoek aan de Leeuw wil 
brengen is iedere dinsdag welkom.
Een vaste ploeg vrijwilligers is dan 
aanwezig. En op zaterdag kan men 
de molenaar aan het werk zien. Dan 
kan men tevens luisteren naar het 
fascinerende zoeven van de wie-
ken, naar het kreunen van de mo-
lensteen en het zuchten van het 
hout. En er kan meel gekocht wor-
den om daarna thuis aan de slag te 
gaan met het bakken van heerlijk 
vers brood. Een gezellige bezigheid 
en bovendien is er geen heerlijkere 
huiselijke geur denkbaar!

Janna van Zon

ANBO Aalsmeer blijft in tact!
Afgelopen donderdag heeft de AN-
BO Aalsmeer een ledenvergadering 
gehouden. Reden voor deze bijzon-
dere vergadering was het landelijk 
besluit om zich onder de paraplu te 
scharen van de FNV voor een bete-
re, landelijke belangenbehartiging 
voor ouderen. Het zittende bestuur 
van de afdeling Aalsmeer is het hier 
niet mee eens en heeft aangekon-
digd om per 1 januari op te stappen 
en is voornemens om een plaatselij-
ke ouderenbond op te richten.
In de vergadering, die nogal tumul-
tueus verliep, werden vele argu-
menten gewisseld. Wanneer ik een 
tegenargument stelde dan werd er 
gejoeld vanuit de zaal. Ik heb dit in 
mijn hele leven nog niet meege-
maakt en ik vond dit dan ook weinig 
respectvol. Veel argumenten van het 
huidige bestuur, dat op wil stappen, 
zijn op misvattingen gebaseerd.  
Bijvoorbeeld: De contributie gaat 
minder hard omhoog omdat de AN-
BO op landelijk niveau zaken samen 
met de FNV oppakt, elke bond bin-
nen het FNV heeft een eigen karak-
ter. De ANBO blijft dus dezelfde zo-
als zij altijd al was eb de ANBO kan 
niet staken en heeft dus geen sta-
kingskas. Zo zijn er vele argumen-
ten, die het oude bestuur oproepen, 
die geen hout snijden en die geen 
werkelijkheidszin hebben.
Nogmaals de wereld voor de AN-
BO verandert alleen maar in positie-
ve zin. We krijgen meer mogelijkhe-
den in landelijk opzicht. Er zijn vele 
regelingen die landelijk worden ge-
regeld, denk daarbij aan de AOW, 
pensioenen, etc. en daar kunnen we 
nu opeens veel meer over zeggen.
Dus landelijk gaat de ANBO samen-
werken met de FNV. De aansluiting 
is in de eerste plaats bedoeld om 
op landelijk niveau tot samenwer-
king te komen. Zo kunnen we lan-
delijk veel beter onze stem laten ho-
ren. In vele berichten naar de le-

den en vooral naar besturen is be-
richt dat plaatselijk geen samen-
werking hoeft. Dus de ANBO afde-
ling Aalsmeer mag, maar hoeft geen 
samenwerking met een FNV bond 
te zoeken. Op plaatselijk niveau is 
de ANBO onder andere lid van de 
seniorenraad en voert besprekin-
gen met de SWOA en de gemeen-
te Aalsmeer. Ook kunnen leden in 
Aalsmeer via het lidmaatschap van 
de ANBO gebruik maken van diver-
se kortingen, zoals bijvoorbeeld kor-
ting op de zorgverzekeringen, bij de 
herkeuring voor het rijbewijs en kor-
ting op de autoverzekering. De af-
deling Aalsmeer kan dus gewoon 
op de oude voet doorgaan zoals zij 
altijd gewend was. Er hoeft niets te 
veranderen. Uw dienstverlenings-
pakket blijft hetzelfde, zoals onder 
andere het ledenblad ANBO vizier, 
de ANBO pas en de belastingser-
vice. Het ‘oude’ bestuur heeft een 
schorsingsperiode van 1 maand. Zie 
dit als een bezinningsperiode, waar-
in zij op haar schreden kan terug-
keren en dus niet hoeft op te stap-
pen. Het lidmaatschap vervalt dan 
niet en het oude bestuur kan nor-
maal doorfunctioneren. Maakt het 
oude bestuur geen gebruik van de-
ze periode dan vervalt hun lidmaat-
schap en moet er een nieuw bestuur 
gekozen worden. Het gewest zal in 
de tussentijd het bestuur overne-
men en trachten zoveel mogelijk de 
activiteiten door te laten gaan. He-
laas willen veel vrijwilligers het be-
stuur volgen en zonder vrijwilligers, 
die altijd veel voor de leden heb-
ben gedaan, kunnen veel activitei-
ten niet doorgaan. De ANBO afde-
ling Aalsmeer blijft dan ook volle-
dig in tact.

Chr. H. Hoppenbrouwer, Bik en 
Arnoldkade 94, IJmuiden.
Voorzitter van het gewest Noord 
Holland.

ingezonden

Chaos in huis is chaos in het hoofd
Woonspreekuren in oktober
Amstelveen - Er worden drie gra-
tis woonspreekuren gehouden in di-
verse wijkcentra in Amstelveen. Een 
chaos in je huis betekent chaos in 
je hoofd. Genoeg van de chaos om 
u heen en de stress die dit met zich 
mee brengt? Wilt u nu echt eens het 
huis grondig op orde brengen, zo-
dat u meer rust en overzicht in uw 
omgeving hebt, maar weet u niet 
waar u moet beginnen? Kom dan 
eens langs bij een woonspreekuur.
De woonspreekuren vinden plaats 
in de woonmaand oktober en wel op 
woensdag 8 oktober van 20.00 tot 
21.30 uur in Westend, op donder-
dag 16 oktober van 10.00 tot 11.30 
uur in De Meent en op donderdag 

30 oktober van 11.00 tot 11.30 uur in 
het Open Hof. Jolanda Meijer ,werk-
zaam als professional organizer bij 
de Ruimtewinner, is hierbij aanwe-
zig om u advies  en tips te geven 
over onder andere opruimen, sorte-
ren, organiseren, huishoudmanage-
ment en het praktisch inrichten van 
woonruimtes. Gratis toegang en aan 
het advies tijdens de spreekuren zijn 
ook geen kosten verbonden. Voor 
meer informatie over deze spreek-
uren, workshops of andere activitei-
ten van de Ruimtewinner kan con-
tact opgenomen worden via info@
deruimtewinner.nl of Marjolein de 
Kruyf, tel. 0623536807 van Stichting 
Cardanus.

Logistieke medewerkers aan het woord bij ‘Dekselse Dames’.

Televisieopnamen ‘Dekselse 
Dames’ bij Flora Aalsmeer
Aalsmeer - Op woensdag 24 sep-
tember kwam het televisieprogram-
ma ‘Dekselse Dames’ op bezoek bij 
FloraHolland vestiging Aalsmeer. 
In dit kookprogramma van Om-
roep Max gaan koks Lenie Pronk en 
Doortje Klawer op bezoek bij diver-
se typisch Nederlandse organisa-
ties, instellingen en bedrijven. Tij-
dens het bezoek aan FloraHolland 
vestiging Aalsmeer stond het werk 
achter de schermen en de dagelijk-
se organisatie van de veiling cen-

traal. Voor een aantal veilingmede-
werkers werd een maaltijd bereid, 
terwijl het werk van onder meer 
keurmeesters, veilingmeesters, dis-
tributiemedewerkers en inkopers 
werd toegelicht. Ook brachten de 
presentatrices een bezoek aan het 
Kenniscentrum Productkwaliteit, 
dat regelmatig tests uitvoert om de 
kwaliteit van bloemen en planten te 
verhogen. Het televisieprogramma 
wordt naar verwachting in januari 
2009 uitgezonden.

Speelavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 6 oktober 
nodigt buurtvereniging Allen Weer-
baar liefhebbers uit voor een gezel-
lige speelavond in buurthuis ’t Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat. Kla-
verjassen en jokeren staan op het 
programma. De aanvang is 20.00 
uur. Deelnemers worden verzocht 

aanwezig te zijn om 19.45 uur. Het 
klaverjassen op de eerste avond van 
het nieuwe seizoen is gewonnen 
door mevrouw A. Luyten met 5583 
punten. Op plaats twee is de heer 
M. van der Vaart geëindigd met 5329 
punten en op drie mevrouw T. van 
de Made met 5218 punten. De mar-
senprijs mocht mevrouw T. Buwalda 
mee naar huis nemen. Bij het joke-
ren behaalde Ingrid de hoogste eer 
met 391 punten en zij werd gevolgd 
door mevrouw M. Groenendijk.

Reünie ter ere van tien 
jaar ‘Het Woelige Nest’
Schiphol-Rijk - In november be-
staat christelijk kinderdagverblijf 
Het Woelige Nest alweer tien jaar! 
Om dit te vieren wordt op zaterdag-
middag 22 november een reünie ge-
houden. Alle kinderen die in de af-
gelopen tien jaar zijn opgevangen 
bij Het Woelige Nest zijn hiervoor 
van harte uitgenodigd! Ook hun ou-
ders, broers, zussen, alsmede (oud)-
personeelsleden en (oud)-bestuur-
ders hopen de eigenaren te mogen 

begroeten op dit gezellige jubileum-
feest. Bent u of kent u iemand die 
de uitnodiging nog niet heeft ont-
vangen, maar wel bij Het Woelige 
Nest heeft gespeeld of gewerkt, dan 
graag een belletje. “We missen na-
melijk nog een aantal adressen en 
hopen dat u ons hieraan kunt hel-
pen”, aldus de medewerkers. Con-
tact kan opgenomen worden via 
info@woeligenest.nl of via 020-
6537018.

Arie Buijs in DB-bestuur 
stichting De Bovenlanden
Aalsmeer  - Koos Luurs gaat 
Aalsmeer verlaten en dit betekent 
dat hij de functie van secretaris niet 
kan blijven vervullen voor stichting 
De Bovenlanden. Een nieuwe kan-
didaat heeft zich gemeld en de ge-
sprekken zijn positief verlopen. Het 
dagelijks bestuur gaat nu aan het 
algemeen bestuur voorstellen om 
Arie Buijs de functie toe te kennen. 
Arie Buijs is 61 jaar en oud-direc-
teur van Hermadix Coatings. Van-
uit deze functie heeft hij veel erva-
ring op het gebied van administratie 
en internet. Ook is deze Aalsmeer-
der bijna tien jaar betrokken ge-

weest in het dagelijks bestuur van 
het Bloemencorso Aalsmeer, waar-
van de laatste jaren als voorzitter. 
De komende maanden gaat Koos 
Luurs nieuw bestuurslid Buijs weg-
wijs maken in de typische Boven-
landen problemen en perikelen. Tij-
dens de komende jaarvergadering 
vindt de officiële overdracht van het 
secretariaat plaats. Het bestuur is 
overigens verheugd Arie Buijs bin-
nen haar gelederen te mogen ver-
welkomen. “Gelet op het cv van Arie 
kunnen we ons gelukkig prijzen dat 
we met hem in zee kunnen gaan”, 
aldus het bestuur.

Projecten kunnen aangemeld worden

De Meerlanden gaat door 
met Meerlandenfonds!
Rijsenhout - Na het overweldigen-
de succes van vorig jaar, stort af-
valbedrijf De Meerlanden ook dit 
jaar weer 50.000 euro in het Meer-
landenfonds voor goede doelen en 
(sport)-verenigingen. “De Meerlan-
den vervult een belangrijke maat-
schappelijke functie in haar verzor-
gingsgebied,” aldus Ger de Jong, di-
recteur van De Meerlanden. “Ook 
dit jaar willen wij weer via goede 
doelen en verenigingen iets doen 
voor de inwoners van de gemeenten 
waar wij inzamelen.”
 
Aanvragen bijdrage 
Goede doelen of (sport)-vereni-
gingen en hun leden en vrijwilli-
gers kunnen een project of activi-

teit aanmelden voor een bijdrage 
uit het Meerlandenfonds. Voor goe-
de doelen is de maximale bijdrage 
5.000 euro en voor (sport)-vereni-
gingen maximaal 1.000 euro. Aan-
melden kan via het speciale formu-
lier dat te downloaden is op www.
meerlanden.nl/content/meerlan-
denfonds.asp. Daar kunt u ook te-
recht voor het reglement met voor-
waarden en de statuten van het 
Meerlandenfonds. 
Aanvragen voor een bijdrage die-
nen voor 31 oktober 2008 naar De 
Meerlanden gestuurd te worden. De 
toekenning of afwijzing vindt plaats 
voor 15 november aanstaande en de 
uitreiking vindt aan het eind van dit 
jaar plaats.
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Laatste kans inschrijven!
De Binding nodigt je uit 
voor kamp in Oostenrijk
Aalsmeer - Ben je 16 jaar (4e klas) 
en heb je zin in een week lang ple-
zier, lol, goeie gesprekken, wan-
delen in het hooggebergte, zwem-
men in zwembad of bergmeertje, de 
Aqua-Hochseilgarten, met de ka-
binebaan naar de sneeuw, zonnen, 
gezellige terrasjes, actief met elkaar! 
Dan is een Binding zomerkamp naar 
Oostenrijk zeker iets voor jou. Van 
vrijdag 3 tot en met zaterdag 11 ju-
li is de vakantie. De Binding kan 
beschikken over een heel gezel-
lig en schitterend gelegen kamp-
huis in Schetteregg in het Bregen-
zerwald. De bus blijft de hele week 
en zal de kampgangers naar fan-
tastische plekken in de Alpen bren-
gen. De groep gaat met de kabine-
baan de Diedamskopf op tot bo-
ven de boomgrens en hopelijk tot in 
de zomersneeuw. Wat dacht je van 
de Körbersee, een héél koud berg-
meertje waar alleen de echte bikkels 
durven te zwemmen. De afgelopen 
twee zomers was de kampgroep in 
Oostenrijk erg enthousiast over de 
Hochseilgarten, een spannend en 
serieus survivalprogramma. En re-
gelmatig zal de groep het gezellige 
dorpje Egg bezoeken, waar ook een 
prachtig zwembad is. Ook gaan de 
kampgangers voor een echte Oos-
tenrijkse Heimatavond hopelijk met 
het Bregenzerwalder Duo Mario en 
Walter. Natuurlijk eindigt het kamp 
volgens traditie met ‘De nacht van 
Schetteregg’. Een Bindingkamp naar 
Oostenrijk is een zomerkamp waar-

bij er gewandeld wordt. Wandelen 
is geen doel op zich, meer een ge-
zond middel om ergens te komen, 
én heel gezellig in een groep. Maar 
geen zorgen: er wordt ook tijdig ge-
rust, wordt gezellig een terrasje ge-
pikt, en regelmatig heb je tijd voor 
jezelf (in een dorpje, of op de plaats 
van bestemming). Oostenrijk is dus 
weer een kamp vol echte Binding-
dingen, zoals op pad met de groep, 
kampkrant, corvee, avondprogram-
ma’s, goeie sfeer en nog veel meer. 
Op kamp met De Binding betekent 
vooral veel gezelligheid met elkaar. 
Uitgaan is daarin maar een beperkt 
onderdeel, hooguit voor één avond. 
Voor de rest doet de groep haar 
avondprogramma’s in en bij het 
kamphuis. Voor een weekje disco en 
drinken moet je niet bij De Binding 
zijn! Ervaring leert dat je dit ook niet 
nodig hebt als je weg bent met zo-
veel leeftijdsgenoten. 
De Binding heeft een optie op het 
kamphuis tot morgen, vrijdag 3 ok-
tober 2008. Dan zal duidelijk moe-
ten zijn of er genoeg deelnemers 
zijn. Minimaal 26 deelnemers, maxi-
maal 30. Het negendaagse kamp 
naar Oostenrijk kost 415 euro per 
persoon.Ben je geïnteresseerd, mail 
of bel dan met de Binding: info@
binding.nl, tel. 0297-326326 of neem 
contact op met Ellen Piet-Berghoef, 
tel. 0297-343707. Voor meer infor-
matie over de Binding en de zomer-
kampen kijk je op www.debinding.
nl.

Zeker volgend jaar weer!
Bruisende burendag in de 
Berken- en de Elzenlaan
Aalsmeer - Op zaterdag 20 sep-
tember organiseerden de bewo-
ners van de Berken- en Elzenlaan 
hun Burendag. In het kader van de 
Nationale Burendag met als thema 
“ Kom in actie voor de buurt” werd 
gezamenlijk de handen uit de mou-
wen gestoken om de Berken- en El-
zenlaan fleuriger te maken. De be-
staande plantenbakken, cq. ‘snel-
heidsbeperkers’ werden van nieu-
we planten voorzien en er werden 
afspraken gemaakt over het onder-
houd ervan. Via het Oranjefonds, het 
grootste fonds van Nederland dat 
initiatieven stimuleert die de samen-
hang van Nederland bevorderen, 
was er een bedrag beschikbaar ge-
steld waarmee planten konden wor-
den gekocht, een vrijmarkt georga-
niseerd en ter afsluiting was er een 
gezellige burenborrel.
Op deze zonnige zaterdag kwamen 

de buurtbewoners al snel in actie 
om de plantenbakken te vullen, aan 
elkaar hun overtollige spullen te slij-
ten en te toasten op een gezellige 
buurt! Naast de diverse marktraam-
pjes met veelal speelgoed, verkoop 
van bloemstukjes waarvan de op-
brengst gaat naar een verzorgings-
tehuis in Aalsmeer, waren er Oud-
hollandse spelletjes, kon men op de 
trampoline springen en was er de 
mogelijkheid om de collectie ‘his-
torische beelden van de Berken-
laan’ te bewonderen. Kortom: Jong 
en oud waren aanwezig om elkaar 
beter te leren kennen. De dag werd 
besloten met het voornemen dat de 
Berken-, Elzen- en ook de Kastan-
jelaan ook volgend jaar weer mee-
doen aan de Nationale Burendag. 
De burencommissie is inmiddels 
gevormd en er zijn al plannen ge-
maakt voor Burendag 2009!

Voor aanschaf muziekinstrumenten
Cheque van Lions Ophelia 
voor Heliomare Aalsmeer
Aalsmeer - Vertegenwoordigers 
van de Lions club Aalsmeer Ophelia  
zijn donderdag 25 september op be-
zoek geweest in het activiteitencen-
trum van Heliomare aan de  Zwar-
teweg. Zij overhandigen aan Patri-
cia van de Haas en Antoinette van 
Leeuwen een cheque met een geld-
bedrag van liefst 5.000 euro. 
Patricia en Antoinette zijn cliënten 
van het activiteitencentrum en zijn 
dol op muziek. Daarom wordt dit jaar 
het geld gebruikt om muziekinstru-
menten te kopen voor de cliënten 
van Heliomare dagbesteding. De-
ze keer wil Heliomare het geld dus 
besteden aan muziekinstrumenten. 

Regelmatig wordt in het activitei-
tencentrum gemusiceerd. Er wordt 
veel gezongen met ondersteuning 
van piano. Sambaballen en triangels 
zijn er ook, maar er zijn nog wen-
sen voor de aanschaf van  percus-
sie instrumenten en een elektrische 
piano. Deze moeten natuurlijk wel 
geschikt zijn voor mensen met een 
handicap. Dat wordt allemaal nog 
uitgezocht. 

Vorig jaar hebben de dames van de 
Lions ook al een geldbedrag aan het 
activiteitencentrum van Heliomare 
gegeven. Daar is fitnessapparatuur 
voor de cliënten voor gekocht. 

Woonplant van de maand oktober
Zamioculcas: Held in huis
Aalsmeer - Kamerplanten verras-
sen en verleiden. Ze zijn allemaal 
speciaal, maar Zamioculcas is wel 
een heel wonderlijk en duurzaam 
exemplaar. Dit diep-donkergroene 
type werd in amper tien jaar tijd een 
absolute hero voor in huis. Volledig 
terecht want Zamioculcas staat voor 
sterk én schitterend. Het is dan ook 
de hoogste tijd om hem als Woon-
plant van de maand oktober in het 
spotlicht te zetten. Zamioculcas is 
een aanrader voor iedereen, met 
of zonder groene vingers! Hij over-
leeft droge lucht, radiatoren en wei-
nig licht en onregelmatig water ge-
ven. En is bestand tegen kids, huis-
dieren en feestjes. De absolute hel-
denstatus van Zamioculcas is ech-
ter met name gebaseerd op die ste-
vige, opvallend regelmatig verdeel-
de en vooral schitterende glansbla-
deren.

Out of Africa
De natuurlijke omgeving van Zamio-
culcas bestaat uit rotsachtige grond 
in laaglanden of aan de voet van de 
hooglanden in Oost-Afrika. Zamio-
culcas komt van nature voor in bij-

voorbeeld Kenia, Zimbabwe, Tanza-
nia en Malawi. Je hebt met Zamio-
culcas dan ook een onverwoestba-
re tropical in huis. Perfect voor een 
spannende touch in huis, welk plek-
je je deze plant ook gunt. Zamiocul-
cas is een aardige groeier. Als je hem 
in bedwang wil houden, kun je een 
truc gebruiken: verkies je een kleine 
plant, gebruik dan kleinere potten. 
Verlang je naar grotere exemplaren, 
dan neem je royale potten. Je Zami-
oculcas houdt zich gewoon aan de 
ruimte die je deze Woonplant van de 
maand geeft. Ervaar de cultus van 
Zamioculcas zelf - verkrijgbaar bij 
tuincentrum en bloemist.
Plaats Zamioculcas bij voorkeur op 
een halfzonnige, lichte plaats. Niet 
te veel water geven, niet laten uit-
drogen. En neem de bladeren nu en 
dan af, of zet Zamioculcas in een 
motregentje voor die optimale blad-
glans. Draai de Zamioculcas af en 
toe zodat deze mooi aan alle kan-
ten blijft groeien. Je kunt ook pri-
ma af en toe de overtollige of onwil-
lige scheuten afknippen bij de basis. 
Gebruik ze dan eens als bladsten-
gels in smalle, strakke vazen. 

Landelijk bestuur heeft niet 
bestuurscrisis veroorzaakt!
Reactie op: “ANBO Aalsmeer in 
wacht gezet door hoofdbestuur”.
De stap om als ANBO structureel 
samenwerking te zoeken met FNV 
wordt door het afdelingsbestuur als 
aanleiding genoemd om op te stap-
pen (de Federatie-raad, het parle-
ment van de FNV, heeft het groene 
licht gegeven voor aansluiting van 
de ouderenbond ANBO bij de FNV. 
Eerder ging al de Verenigingsraad 
van de ANBO akkoord, maar juist 
op lokaal niveau verandert er niets 
als het bestuur het niet wil. De aan-
sluiting is bedoeld om vooral op lan-
delijk niveau tot samenwerking te 
komen. Op afdelingsniveau mag wel 
worden samengewerkt, maar hoeft 
het niet. Dat is aan de afdeling zelf.
Als leden van het bestuur voorne-
mens zijn een nieuwe lokale oude-
ren organisatie op te richten is dit 
hun goed recht. Maar dat zij daarbij 
leden van ANBO aanschrijven om 
van deze vereniging lid te worden 
en hun lidmaatschap van ANBO op 
te laten zeggen, is niet juist. Het is 
onjuist om inkomsten en activitei-
ten komend vanuit de ANBO onder 
te brengen bij een andere vereni-
ging. De naam ANBO en de ANBO 
leden gegevens gebruiken om als 
lid ertoe aan te zetten het lidmaat-
schap te beëindigen en lid te wor-
den van de nieuwe vereniging mag 
ook niet. Juridisch gezien spreken 
wij hier over bestuurlijke onrecht-
matig handelen.
Nu ook, tijdens de extra belegde 
ledenvergadering op 24 septem-
ber met een opkomst ongeveer 350 
mensen, blijkt dat de afdeling weer 
eigenhandig heeft gehandeld naar 
de zorgverzekeraar toe door gebruik 
te maken van het officiële briefpa-
pier van de ANBO om zodoende 
een korting af te dingen. Het lan-

delijk bestuur heeft al een 10 pro-
cent premiekorting afgedongen 
voor alle leden van de ANBO met 
de diverse zorgverzekeraars, de af-
deling negeert dit volledig. De kern 
van de zaak waar het nu om gaat 
is: Het eigenhandig handelen. Door 
deze handelswijze heeft het lande-
lijke bestuur toen besloten om het 
dagelijks bestuur van de afdeling 
Aalsmeer te schorsen. De menings-
verschillen over het samengaan van 
de ANBO met de FNV enz. is een 
geheel andere discussie, die nu de 
afdeling naar buiten toe gebruikt 
om hiermee de ANBO in het kwade 
daglicht te stellen. Dat de meelopers 
op langere termijn hiervan de dupe 
worden, daar gaat men aan voor-
bij. Het is dus niet het landelijk be-
stuur die een dergelijke bestuurs-
crisis veroorzaakt heeft, maar de af-
deling zelf, door zonder vooroverleg 
met het landelijk bestuur eigenhan-
dig te handelen. De voorzitter heeft 
tijdens de extra belegde ledenver-
gadering zich meer dan overvloedig 
positief geuit over de vrijwilligers en 
alle overige activiteiten. Tijdens deze 
vergadering werd de voorzitter uit-
gejoeld, men liet hem niet uitspre-
ken, er werd door diverse mensen 
geen enkel respect getoond naar 
hem toe. Ik schaam mij dan ook 
diep als lid van de ANBO, afdeling 
Aalsmeer, voor dit onheuse wange-
drag. Het is eenvoudig mensen te 
manipuleren, om zodoende een te-
gen wig te vormen tegen een lan-
delijke erkende organisatie als de 
ANBO, om aan je gewin te komen. 
Maar eens zal de kruik, die ter water 
wordt gelaten, barsten!

H. (Armand) Staller
ANBO Kaderlid
Einsteinstraat 27, Kudelstaart.

ingezonden

Huisvrouwenvereniging 
dagje weg naar Haps
Rijsenhout - De huisvrouwen ver-
eninging Rijsenhout organiseert een 
dagtrip naar De Aalshof in Haps op 
woensdag 8 oktober. Via een mooie 
route wordt naar Haps gereden. In 
de ochtend wordt een koffiestop 
gehouden in Rhenen en in Mook 
gaat de lunch gebruikt worden. ‘s 
Middags staat een excursie op het 
landhuis De Aalshof in Haps op het 
programma waar de dames uitge-

breid worden geïnformeerd over de 
veelzijdigheid van het ei. Er is een 
rondleiding en de deelnemers kun-
nen wat lekkers proeven. Lijkt het u/
jou wat? Opgeven kan bij mevrouw 
Eijkelenboom, Leimuiderdijk 55, tel  
323716. De kosten bedragen 40 eu-
ro voor leden en 45 euro voor niet-
leden. De bus vertrekt 8 oktober om 
8.30 uur vanaf de Werf en rijdt rond 
18.30 uur Rijsenhout weer in. 

Innerlijke ruimtereis goed voor werk en privé

Creëer zeeën van tijd 
met Inge Saraswati
Aalsmeer - Doe maar gewoon, dan 
doe je al gek genoeg. Wel bekeken 
doen we dat inderdaad: gek. Want 
hoe gewoon is die haast, die dwang, 
die sleur en die werkdruk die we bij-
na dagelijks voelen? Het moeten le-
veren van prestaties, zowel op het 
werk als privé, heeft de hoogste pri-
oriteit en alles moet ervoor wijken. 
Zelfs wijzelf. Maar je kunt daarmee 
stoppen. Inge Saraswati, als inner-
lijke gids (Innerside Guide), helpt je 
jezelf weer te vinden. Zij is leerkracht 
voor Yoga, waarvan het nut en de 
positieve werking in het leven van 
de nuchtere Nederlander inmiddels 
wel erkend zijn. Maar met Inge Sa-
raswati reis je nog een stapje verder. 
Zij geeft je de mogelijkheid tijdens 
een Innerlijke Ruimtereis te ervaren 
hoe prettig het voelt om even hele-
maal vrij te zijn van gedachten. Dat 
klinkt sommigen misschien zweve-
rig in de oren, maar zo’n reis is een 
inspirerende sessie voor particulie-
ren en bedrijven, waar je echt iets 
aan hebt. Want, nuchter als we zijn, 
willen we wel weten: “Wat zit erin 
voor mij (of voor de baas) en werkt 
het wel echt?”. Jazeker, bij de her-
ontdekking van jezelf vind je rust of 
innerlijke groei, ervaar je persoonlij-
ke ontwikkeling of ga je intenser le-
ven. Kortom: je haalt meer uit jezelf. 
Zowel privé als zakelijk. Want als je 
beter in je vel zit, presteer je op alle 
vlakken beter. Dat is prettig voor jou 
en voor je baas.
De Innerlijke Ruimtereis is een ont-
spannen sessie voor een ongelimi-
teerd aantal mensen, ondersteund 
door prachtige muziek en fraaie 
(natuur) 3D animaties op grote 
plasmaschermen in een indrukwek-
kende, rustgevende en inspireren-
de ruimte. Inge Saraswati helpt je 

om in een meditatie te komen en je 
eigen innerlijke ruimte te betreden. 
Door haar specifieke en warme aan-
wezigheid zal je kunnen ervaren dat 
je zo de brug oversteekt van buiten 
naar binnen en van binnen naar bui-
ten. Tijdens de innerlijke ruimtereis 
kan je misschien even voelen dat 
jij het universum in je draagt. Vrij-
heid en ruimte voelen, passie ont-
dekken. Een beter contact met jezelf 
en met de wereld vinden. Inge kan 
zelfs helpen om het gevoel van sleur 
en werkdruk weg te nemen. De In-
nerlijke Ruimtereis is geschikt voor 
particulieren en voor (het perso-
neel van) bedrijven. Het is een ont-
spannende ervaring die druk weg-
neemt en ruimte geeft aan creativi-
teit en positief denken. Inge Saras-
wati haalt met haar persoonlijkheid, 
haar warme stem en haar hele ver-
schijning het beste in de mens naar 
boven. De rust en ruimte die in het 
hoofd ontstaat, genereert nieuwe 
energie bij medewerkers. Inge Sa-
raswati kan de Innerlijke Ruimtereis 
geven bij bedrijven op kantoor of op 
een andere locatie. Inge Saraswa-
ti heeft al vele jaren een goedlopen-
de praktijk in Aalsmeer. Ze is een 
prachtige, spirituele vrouw met een 
indrukwekkende persoonlijkheid en 
een rustgevende stem. Haar leerlin-
gen zijn stuk voor stuk enthousiast 
over hun ervaringen met haar (lees 
ook de getuigenissen op www.in-
gesaraswati.com, onder “aanrakin-
gen”). Nu wil ze graag haar kennis 
en wijsheid delen met een breder 
publiek. Door het samenwerkings-
verband met Kringo, een ontwikke-
laar, ontwerper en producent van 
creatieve concepten, kan ze met het 
Project ‘Innerlijke Ruimtereis’ een 
groter publiek aanspreken.  

Aanzet nieuw speeltoestel gedaan
Trekking loterij Boerenvreugd 
Aalsmeer - De loterij ten bate van 
het nieuwe speeltoestel op kinder-
boerderij Boerenvreugd komt goed 
van de grond. Bijna de helft van 
de loten is al verkocht. Daarmee is 
de aanzet gegeven voor de nood-
zakelijke vervanging van speeltoe-
stel nummer 22 voor de allerklein-
sten. Een nieuw toestel kost rond de 
10.000 euro en komt in de plaats van 
het toestel met de kleine glijbaan, 
waar de jongste bezoekers vaak als 
eerste kennis mee maken.
De hele week vindt nog lotenver-
koop plaats. Zaterdag 4 oktober zal 
de kinderboerderij bij de C1000 een 
kraampje met dieren bezetten. Op 
deze manier komen meer mensen 
in de gelegenheid om via hun lo-
ten een bijdrage te leveren aan de 
aanschaf van het nieuwe speeltoe-
stel. Bovendien komt bij de flessen-
automaat een bus te hangen waar 
klanten hun emballagebon in kun-
nen deponeren, ten bate van Boe-
renvreugd. Voor C1000 is dit een 
manier om aandacht te besteden 
aan werelddierendag. Zondag om 
11.00 uur begint de activiteit Azia-
tische Dierendag op Boerenvreugd. 
Om 15.00 uur vindt de trekking van 
de loterij plaats op de kinderboer-
derij. Notaris Geert Labordus uit 
Aalsmeer zal de trekking officieel 
verrichten. 

De afgelopen weken hebben en-
thousiaste vrijwilligers op de boer-
derij loten verkocht. De meeste be-
zoekers willen vooral een bijdrage 
leveren, maar een prettige bijkom-
stigheid is de grote lijst met prijzen, 
die door de Aalsmeerse midden-
stand zijn gesponsord. De hoofd-
prijzen zijn een portable dvd-spe-
ler, een digitale fotocamera en een 
visschotel voor vier personen. In to-
taal zijn er honderd prijzen, varië-
rend van Hortensia’s en drank tot 
taart en waardebonnen. 
De loten kosten twee euro per stuk 
en zijn verkrijgbaar in het winkel-
tje op de kinderboerderij en in het 
kraampje bij de C1000 op zaterdag 
4 oktober. De uitslag van de lote-
rij wordt gepubliceerd op het bord 
bij de kinderboerderij, via www.boe-
renvreugd.nl en in de huis-aan-
huisbladen. 
De bederfelijke prijzen, zoals taar-
ten, kunnen maandag en dinsdag 
worden opgehaald op de boerderij, 
na telefonische afspraak via 0297-
345902. De houdbare prijzen kun-
nen tot en met zondag 12 oktober 
worden afgehaald op de kinderboer-
derij in de Hornmeer tijdens ope-
ningstijden. Niet afgehaalde prijzen 
worden na 12 oktober verdeeld on-
der de vrijwilligers van stichting Kin-
derboerderij Aalsmeer.
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Jarige Farregat trakteert 
jeugdige bezoekers
Aalsmeer - Het Aalsmeerse restau-
rant-eeterij ’t Farregat zorgt letterlijk 
voor de kleintjes. Tot het einde van 
dit jaar mogen kleine gasten gratis 
eten. Kinderen tot 12 jaar die met 
hun ouders komen eten krijgen hun 
kindermenu gratis. Enige spelregel 
is 1 kind per 1 dinerende ouder. Met 

deze ludieke actie wordt het drie ja-
rig bestaan van restaurant-eeterij ’t 
Farregat aan de Oosteinderweg ge-
vierd. De actie loopt zeven dagen 
per week en reserveren is aan te 
bevelen. Dit kan via telefoonnum-
mer 0297-324477 met vermelding 
van de actie.

Stichting Vita welzijn en advies
Cursus Omgaan met geld
Aalsmeer - Stichting Vita welzijn 
en advies start binnenkort weer met 
een cursus Omgaan met geld. Inwo-
ners van Amstelveen, Aalsmeer, Uit-
hoorn en Ouder-Amstel die moei-
te hebben met rondkomen en wat 
meer zicht op hun uitgaven willen 
hebben, kunnen zich voor deze cur-
sus opgeven. Rondkomen met in-
komen is een hele opgave. Vooral 
voor mensen met een laag salaris 
of een uitkering, of wanneer er plot-
seling een inkomensdaling plaats-
vindt. De cursus gaat in op het orde-
nen van de financiële administratie, 
er wordt onder andere een maand-
begroting en een jaarbegroting ge-
maakt. Zo krijg je beter zicht op wat 
de dure en goedkope maanden zijn. 
De cursist leert de inkomsten en uit-
gaven op een rijtje te krijgen, waar-
door meer weloverwogen beslissin-
gen worden genomen met als doel 
financiële problemen te voorkomen, 
of je maakt je keuzes zo dat je ook 
eens dat kunt kopen waar anders 
nooit geld voor is. Ook komen in de 
cursus schulden en betalingsach-
terstanden aan bod en hoe hier mee 
kan worden omgegaan. Ook andere 

onderwerpen, zoals sparen, verze-
keringen en subsidies, komen in de 
cursus aan bod. In de cursus wordt 
gerichte informatie gegeven over 
deze onderwerpen.
De cursus bestaat uit zeven weke-
lijkse bijeenkomsten van 2 uur. De 
cursus start op dinsdag 21 okto-
ber om 18.45 uur, aanvang met kof-
fie en thee, eindigt om 21.00 uur en 
wordt gegeven in het hoofdkantoor 
van Vita welzijn en advies, Dr. Wil-
lem Dreesweg 2 te Amstelveen. U 
kunt zich telefonisch aanmelden 
voor de cursus bij Elena Nabatova 
of Adriënne Bosch, Maatschappe-
lijk werkers van Vita welzijn en ad-
vies die de cursus gaan begeleiden.
Zij zijn dagelijks te bereiken via tele-
foonnummer: 020-5430430. Voor de 
aanvang van de cursus zal eerst een 
kennismakingsgesprek plaatsvin-
den, waarin wordt besproken of uw 
verwachtingen aansluiten bij wat de 
cursus u te bieden heeft, en of naar 
de mening van de begeleiders de 
cursus bij uw situatie past. De bij-
drage voor deze cursus bedraagt 
12,50 euro, inbegrepen zijn de cur-
susmap en consumpties.

Tabakswinkeliers uitgedaagd 
door tabaksfabriek De Olifant
Aalsmeer - Afgelopen weken was 
er wat leuks aan de hand binnen 
sigarenland in Nederland. Alle ta-
baksspecialisten uit Nederland wer-
den uitgenodigd het vak eens te ko-
men uitoefenen in tabaksfabriek De 
Olifant te Kampen. Dat wil zeggen, 
er werd dit keer geen tabak ver-
kocht, maar zij werden aan het werk 
gezet om het cchte vak te leren van 
sigarenroller. De lessen werden ver-
zorgd door Tinus Vinke. Tinus Vin-
ke is al sigarenroller vanaf zijn 13 e 
en is nu 81 jaar oud! Al 68 jaar zit hij 
in het vak en mag zich daarmee de 
oudste en meest ervaren sigaren-
roller van Nederland noemen. Tinus 
gaat niet met pensioen, daar heeft 
hij geen tijd voor, want er moet ge-
rold worden. André Ridder en Nellie 
Berkenbosch zijn beiden een maan-
dag naar tabaksfabriek De Olifant 
geweest om zich daar de grondbe-
ginselen van het sigarenrollen eigen 
te maken. Er was eerst een rondlei-
ding door de fabriek en alles werd 
uitgelegd van A tot Z. Tinus zat al te 
wachten op het groepje en was blij 
dat hij eindelijk kon vertellen hoe je 
het beste een mooie sigaar kan rol-
len. Het moet met veel gevoel op de 
eerste plaats, dan komt er ook nog 
techniek bij kijken. Tabaksblad op 
maat maken, netjes uitvouwen, los-
se tabak erin rollen op speciale wij-
ze, voel de spanning op het tabaks-
blad, niet te slap, niet te strak, niet 
te leeg, en niet te vol.  Als je uitein-
delijk een
sigaar af had, mocht je de sigaar in 
het persblok plaatsen (na goedkeu-
ring van Tinus uiteraard!). Dat was 
het verhaal van het binnengoed en 
het omblad. ‘s Middags kwam het 
afdekken aan de beurt. Het afdek-

ken is de laatste handeling van een 
sigaar. Uit een mooi blad wordt een 
reep gesneden en deze wordt vak-
kundig om het binnengoed heen 
gedraaid en aan het mondeinde 
met een beetje lijm vastgeplakt. Dan 
worden de uiteindes nog even vak-
kundig recht gesneden, en de si-
gaar is klaar. 24 Sigarenverkopers 
hebben meegedaan aan deze gro-
te uitdaging.

Maandag dagje gesloten
Aanstaande maandag 6 oktober 
wordt de uitslag van deze uitdaging 
bekend gemaakt en wordt bekend 
gemaakt welke tabaksspecialist het 
vak van nature het beste in de vin-
gers heeft. Voor de winnaar ligt een 
prachtige kist sigaren klaar, gevuld 
met echte volledig handgemaakte 
sigaren. 
Deze sigaren zijn natuurlijk geïnspi-
reerd op de beste en winnende si-
gaar, geproduceerd door de beste 
sigarenrollende tabaksverkoper van 
Nederland! Uiteraard gaan André 
Ridder en Nellie Berkenbosch naar 
de bekendmaking van deze unieke 
wedstrijd, en is de winkel ten gevol-
ge van deze leuke uitdaging geslo-
ten. En beiden hopen natuurlijk dat 
Aalsmeer als beste uit de bus mag 
komen van deze leuke en spannen-
de sigarenrolwedstrijd.
Dus let op: Aanstaande maandag 
6 oktober is de winkel de hele dag 
gesloten, en natuurlijk hopen An-
dré en Nellie natuurlijk dat Ridder & 
Co uit de Ophelialaan deze eervol-
le prijs in ontvangst mag nemen, als 
beste sigarenroller onder de Neder-
landse Tabakspecialisten. Als u de-
ze week ballonnen ziet, weet U wel 
waarom…

Zaterdag dierendag: C1000 
Koster heeft er zin in!
Aalsmeer - Zaterdag 4 oktober 
is het weer wereld dierendag. Een 
dag waarop wereldwijd extra aan-
dacht wordt besteed aan de rech-
ten van de dieren. C1000 Koster wil 
daar ook zijn steentje aan bijdrage 
door een aantal leuke activiteiten te 
organiseren rondom dieren. Als u 
zaterdag 4 oktober boodschappen 
komt doen zal u dat ook zeker niet 
ontgaan en dat is nu juist de bedoe-
ling. In samenwerking met Stichting 
Kinderboerderij Aalsmeer organise-
ren we een aantal leuke activiteiten 
waarvan de opbrengsten ten goede 
zal komen aan de kinderboerderij. U 
kunt de stichting steunen door bij-
voorbeeld loten te kopen of uw fles-
senbon te doneren. Op de dag zul-
len er natuurlijk ook een aantal die-
ren aanwezig zijn, natuurlijk in goe-
de handen van de vrijwilligers.

Fotograaf
Op deze dag zal er in de C1000 een 
fotograaf aanwezig zijn die uw kind 
met uw lievelingshuisdier vastlegt 
of met een figuur van het populaire 
kinderprogramma ‘de Bibaboerderij’. 
Eén foto wordt u gratis verstrekt en 
de andere kunt u de week daar op-
volgend bijbestellen.  Het is verder 
helemaal een feestje voor uw kinde-
ren, want zij kunnen zich in de win-
kel voor niks laten schminken in bij-
voorbeeld in een leuk dierenkarika-
tuur. Natuurlijk vergeet C1000 Kos-
ter ook u huisdier niet. Speciaal voor 
deze dag zijn een aantal producten 
uit het assortiment in de aanbieding. 

Wellicht kunt u, uw dier op deze dag 
nog een extra traktatie geven.  

Stichting AAP
Extra aandacht wordt op dierendag 
geschonken aan de Stichting AAP. 
Deze stichting, die zijn oorsprong 
vond op de Legmeerdijk en sinds 
1996 in Almere is gevestigd, houdt 
zich bezig met de opvang van uit-
heemse dieren. Stichting AAP is met 
name gespecialiseerd in de opvang 
van apen en kleine uitheemse zoog-
dieren, zoals wasberen, stinkdieren 
en prairiehondjes. Vaak zijn de die-
ren ernstig mishandeld of verwaar-
loosd. Bij AAP krijgen zij de profes-
sionele verzorging die ze nodig heb-
ben om weer op verhaal te komen. 
Het uiteindelijke doel is om de die-
ren geestelijk en lichamelijk weer 
gezond te maken en ze daarna te 
herplaatsen in een meer natuurlijke 
omgeving, in de vorm van een re-
servaat of gerenommeerde dieren-
tuin. Om de Stichting te steunen 
staat er vanaf vandaag, donderdag 
2 oktober, een speciale verzamel-
bak bij de tabaks- en informatieba-
lie. Hier kunt u, uw oude mobieltje 
in deponeren die misschien nog wel 
ergens bij u in een lade of kast ligt. 
Stichting AAP krijgt voor elk mobiel-
tje een vergoeding van 3,50 euro. 
Eveneens help u het milieu te spa-
ren doordat de mobieltjes worden 
gerecycled. 
Natuurlijk wel even uw oude SIM-
kaart verwijderen als u het oude 
mobieltje deponeert. 

Kies voor een kerstpakket 
uit de Wereldwinkel
Aalsmeer - Voor een kerstpak-
ket met een bijzondere kerstge-
dachte bent u bij de Wereldwinkel 
Aalsmeer aan het juiste adres. Een 
pakket dat helemaal past in de deze 
tijd. Steeds meer mensen kiezen im-
mers voor producten die onder goe-
de omstandigheden zijn geprodu-
ceerd. En dat maakt een pakket uit 
de Wereldwinkels nou nét iets an-
ders. De makers van de producten 
in de Wereldwinkel krijgen namelijk 
de kans hun levensomstandigheden 
te verbeteren. Een nieuw huis bou-
wen bijvoorbeeld, hun bedrijf ver-
der ontwikkelen of de kinderen naar 
school sturen. Zo doet u niet alleen 
iets bijzonders voor uw medewer-
kers, maar draagt u tegelijkertijd bij 
aan een betere wereld. Is dat geen 
mooie kerstgedachte? 
Afgelopen jaar leverden Wereld-
winkels in Nederland kerstpakket-
ten aan vele honderden organisa-

ties en bedrijven. Bedrijven kunnen 
ook in de Wereldwinkel terecht voor 
de Wereldwinkelcadeaubon. Hier-
mee kunnen werknemers bij een 
van de bijna 400 Wereldwinkels zelf 
een cadeau uitzoeken uit het aan-
bod aan bijzondere cadeauartike-
len en (h)eerlijke levensmiddelen. 
Bij de Wereldwinkel kunt u een pak-
ket uitzoeken uit de folder maar ui-
teraard ook een eigen pakket sa-
menstellen. Geheel op maat, naar 
uw wensen. De producten uit de fol-
der kunt u bekijken in de Wereld-
winkel Aalsmeer in de Zijdstraat 59. 
Openingstijden: maandag van 13.30 
tot 17.00 uur, dinsdag tot en met vrij-
dag van 10.00 tot 17.00 uur en op de 
vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. 
Wilt u meer weten, een folder toe-
gestuurd krijgen of gelijk bestellen? 
Neem dan contact op met Tini Man, 
tel. 329592 of email tini.man@wxs.
nl.

‘Late’ onthulling van 
zonnewijzer bij DFG 
Aalsmeer - Op donderdag 25 sep-
tember is de zonnewijzer officieel 
onthuld die HD Projectrealisatie de 
bloemen- en plantengroothandels-
combinatie Dutch Flower Group 
(DFG) in het vooruitzicht had ge-
steld. De zonnewijzer staat op het 
terrein van DFG-bedrijf The Flo-
wery/Celieplant aan de N201 in de 
gemeente Uithoorn. De belofte van 
HD Projectrealisatie dateert van de 
opening januari vorig jaar van de 
DFG-gebouwen aan de Betula op 
VBA-Zuid. Waarom pas anderhalf 
jaar later de onthulling? “HD Pro-
jectrealisatie heeft vanaf het teke-
nen tot en met het bouwmanage-
ment het bouwproject van 40.000 
vierkante meter begeleid. Ze wil-
den de zonnewijzer plaatsen als al-
le gebruikers, te weten OZ Export, 
Holex en The Flowery/Celieplant, 
in hun gebouw zaten en kijken of 
ze na een aanloopperiode tevreden 
zouden zijn. Die tevredenheid heerst 
er absoluut!”, stelt voorzitter Art van 
Duyn van de Raad van Bestuur van 
Dutch Flower Group. “Je zoekt een 
mooi gebouw met uitstraling, maar 
het allerbelangrijkste zijn het werk-

plezier van de medewerkers en de 
efficiency van het gebouw,” legt Van 
Duyn nader uit. “HD Projectrealisa-
tie is erin geslaagd dat te bereiken. 
Onze mensen gaan met plezier naar 
hun werk, het ziekteverzuim is ge-
daald en je kunt met zo’n werkom-
geving makkelijker mensen krijgen 
én houden. De hele nieuwbouw zit 
gemiddeld op vijftien procent effi-
ciencywinst, waardoor de kostprijs 
omlaaggegaan is. Bovendien wor-
den er minder fouten gemaakt. Dat 
alles versterkt de positie van de be-
drijven en maakt ze concurrerender. 
Belangrijk is ook dat het een ener-
gievriendelijk gebouw is. Zo wordt 
de koelwarmte hergebruikt voor ver-
warming van bedrijfshallen en kan-
toren.” Het succes van het Uithoorn-
se project is inmiddels uitgemond 
in een nieuwe opdracht aan HD 
Projectrealisatie. Het Rotterdamse 
bouwadvies- en ontwikkelingsbu-
reau zal ook een nieuw project van 
DFG in Naaldwijk voor zijn rekening 
nemen. Het gaat om uitbreiding van 
DFG-bedrijf Hamiplant met 15.000 
vierkante meter. In januari gaat de 
eerste paal de grond in.

Van links naar rechts Marco van Zijverden (DFG), John Celie (The Flowery/
Celieplant), Henny Brockhoff (DFG), Linda Boekestijn (DFG), Art van Duyn 
(DFG), Marco Vermeulen (OZ Export), Henk Dijkgraaf (directeur HD Project-
management) en Paul Hoogenboom (Holex) bij de officiële onthulling van de 
zonnewijzer op VBA-Zuid

Ook NVM Open Huizen Dag in 
modelwoning Proosdij-Noord 
Kudelstaart - Op zaterdag 4 ok-
tober aanstaande doet ook de mo-
delwoning in Proosdij-Noord mee 
aan de landelijke NVM Open Hui-
zen Dag. De woning is van 11.00 tot 
15.00 geopend.
 Geïnteresseerden kunnen zonder 
afspraak de woning bezichtigen. Er 
is nog een aantal 2-onder-1-kapwo-
ningen te koop. Deze zijn voorzien 
van een garage of carport en vrijwel 
allemaal aan sierwater gelegen. 
De vanaf prijs is 376.250 euro vrij op 
naam en de woningen zijn op kor-
te termijn beschikbaar. Een aantal 
woningen is uitgevoerd met een uit-
bouw van 1.80 meter aan de ach-
tergevel. 
De modelwoning is door het Ku-

delstaartse meubelbedrijf Trend-
point volledig ingericht, zodat as-
pirant-kopers zich een goed beeld 
kunnen vormen van hoe de woning 
is wanneer hij bewoond wordt. 
In Proosdij-Noord zijn sinds 2003 in 
totaal 230 woningen gebouwd in di-
verse prijsklassen en varianten. Eind 
2008 start de verkoop van nog eens 
80 woningen in prijs variërend van 
net onder de 300.000, euro v.o.n. tot 
ruim 400.000, euro v.o.n. 
Deze woningen zullen worden ge-
bouwd aan de Hoofdwegzijde van 
het plan. 
Informatie bij de verkopende ma-
kelaars: Mantel Makelaars: 0297-
327145 of Van der Laarse Makelaar-
dij o.g. 0297-368451.

Familiedag bij Kiekeboe!
Aalsmeer - Zaterdag 20 septem-
ber was het familiedag bij Kiekeboe. 
Alle ouders, opa’s, oma’s, broertjes 
en zusjes mochten een kijkje komen 
nemen in het kinderdagverblijf in de 
Hornmeer. Zomaar kijken is natuur-
lijk niet zo spannend en dus was er 
een heuse speurtocht door het kin-
derdagverblijf uitgestippeld. Na-
tuurlijk lukte het alle kinderen om 
de weg te vinden door de gekleur-
de voetstapjes te volgen. De speur-
tocht leidde naar allerlei leuke ac-
tiviteiten en bood veel gezelligheid 
voor jong en oud. Vele kinderen en 
zelfs een paar ouders werden ge-

schminkt en werden even een tijger, 
vlinder of een zonnetje! Uiteraard 
was er ook tijd om heerlijk te spelen, 
in de draaimolen te gaan of op het 
springkussen te springen. De opa’s, 
oma’s en ouders konden heerlijk 
bijpraten onder het genot van een 
kopje koffie of thee. Maar wat zou 
een feestje zijn zonder pannen-
koeken en dus kon iedereen lekker 
pannenkoekjes eten in het zonnetje, 
het weer zat immers mee! Het hele 
KieKeBoe-team vond het berenge-
zellig en was blij met de enthousias-
te reacties van de opa’s, oma’s, ou-
ders en kinderen. 

Succesvolle opening ‘Catinka, 
met het oog op gezondheid’
Aalsmeer - De feestelijke opening 
van de Praktijk voor Klassieke Ho-
meopathie van Catinka Rabbers-
Dekker werd verricht door burge-
meester Pieter Litjens op zaterdag 
27 september. Aansluitend werd er 
tijdens de sponsorloop in de Wilgen-
laan door 18 kinderen het mooie be-
drag van 438,30 euro bij elkaar gelo-
pen voor stichting De Bovenlanden. 
Tijdens de receptie konden de aan-
wezigen vrij rondkijken in de prak-
tijk. Catinka heeft de praktijk een 
huiselijke sfeer geven, waardoor de 
cliënten zich snel thuis voelen. Aan 
kinderen die in de praktijk komen is 
ook gedacht, voor hen is een knus 

speelhoekje ingericht. De mooie 
praktijk is deze zomer netjes en snel 
gebouwd door Röling Special Pro-
ducts, welke ook een donatie van 
50 euro heeft gedaan. Door de ove-
rige gasten is een bedrag van 225 
euro geschonken. Hierdoor komt 
het totaal op 713 euro, door Catin-
ka wordt het bedrag naar boven af-
gerond tot 750 euro. Dit prachtige 
bedrag is bestemd voor stichting De 
Bovenlanden, die Aalsmeerse na-
tuurgebieden beschermt en in stand 
houdt. Voor het maken van een af-
spraak of voor meer informatie kunt 
u bellen naar 0297- 363848 of kijken 
op www.catinka.nl.
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Erepenning Aalsmeer en Lid van Verdienste Oceanus

Zwemster Mirjam de Koning 
gehuldigd in de burgerzaal
Aalsmeer - De binnenkomst van 
Mirjam de Koning in de Burgerzaal 
zorgde voor het eerste kippenvel-
moment en in zijn inleidende woor-
den gaf wethouder Jaap Overbeek 
aan, bijzonder trots te zijn op de 
Olympische kampioene. Met maar 
liefst vier medailles, tweemaal goud 
en tweemaal zilver en een wereld-
record op de 50 meter vrije slag is 
Mirjam de meest succesvolle sport-
ster van de Paralympics geworden. 
Aalsmeer kan trots zijn op de vol-
gens minister president Jan Peter 
Balkenende “vrouw met de mooi-
ste glimlach”. Vervolgens dankte de 
wethouder Sonority omdat zij bereid 
waren geweest de Burgerzaal een 
paar uurtjes vrij te geven om de hul-
diging te laten plaatsvinden. 

Toespraken
Namens Stichting “Meer Armslag” 
sprak Ria Kemp, zij verving voorzit-
ter Cees Wijnen die verhinderd was) 
enkele woorden. Een paar jaar gele-
den maakte zij voor het eerst kennis 
met Mirjam en volgens haar echt-
genoot Siem was Mirjam een ta-
lentvol zwemster. Het probleem was 
echter dat zij in Diemen woonde en 
dat het reizen naar Aalsmeer naast 
tijd ook geld kostte. Gelukkig werd 
in de Hornmeer een woning gevon-
den die aangepast kon worden en 
daardoor werd het trainen gemak-
kelijker. Er kon zelfs extra getraind 
worden maar ook daar en aan de 
begeleiding waren nogal wat kos-
ten verbonden, vooral toen bleek 
dat deelnemen aan de Paralympics 
het uiteindelijke doel was. Leni van 
der Meer broedde samen met Siem 
Kemp en Cees Wijnen een planne-
tje en zo ontstond “Meer Armslag”. 
Beperkingen werden weggenomen 
en zwemresultaten werden verbe-
terd mede dankzij de sponsors. Mir-
jam kon dankzij de steun het doel 
realiseren. Oceanus heeft nog meer 
zwemtalenten in haar midden en 
ook Lisa den Braber is inmiddels in 
de Nederlandse selectie opgeno-
men en ook zij heeft een droom: in 
2012 schitteren bij de Paralympics 
in Londen. Maar eerst is nog het 
WK in 2010 in Eindhoven en Stich-
ting “Meer Armslag” gaat door met 
het ondersteunen van de sporters. 
Met een gevoel van trots en met 
de wetenschap dat de stichting een 
heel klein beetje heeft kunnen bij-
dragen aan het succes feliciteerde 
Ria Kemp de Olympische kampioe-
ne van harte.
Namens de NV ESA voerde Dick de 
Kuijer het woord. In het kort schets-
te hij hoe hij de verrichtingen van 
Mirjam had gevolgd. Tot zijn grote 
verbazing zag hij dat Mirjam zittend 
van start ging vanaf het startblok en 
dat hij nog nooit gezien van haar, 
zij startte altijd vanuit het water. In 
een spannende opbouw vertaalde 
hij een race van Mirjam. “Het start-
schot, blind naar de andere kant en 
alles met je armen, blauwe of zwar-
te streep op de bodem. Naast je de 

tegenstanders, je zwemt door, keer-
punt is lastig, aantikken, weer terug, 
tegenstanders voor je, ademhalen 
en adembeperking en naast je nog 
wat gefladder. Je voelt dat je lang-
zaam uitloopt. Op het laatst het sco-
rebord, nummer 1 Mirjam de Koning 
The Netherlands. Dat laatste kan nu 
ook in De Waterlelie. Je gaat zwem-
men, tikt aan en je naam verschijnt 
op het scorebord met de tijd en de 
afgelegde zwemafstand. Een chip 
registreert dit alles en de gegevens 
kunnen thuis ingelogd worden op 
een website en bovendien bewerkt 
worden. Dit systeem is alleen in De 
Waterlelie en zwembad De Tongel-
reep in Eindhoven actief maar kan 
op korte termijn in meerdere zwem-
baden gebruikt kunnen worden. 
Mirjam, heel erg bedankt voor de 
geleverde prestaties namens de he-
le zwemmerij.”
De volgende spreker was Oceanus-
voorzitter Dick de Geus en ook hij 
was bijzonder trots op de Konin-
gin van de Paralympische Spelen. 
“Tweemaal goud en tweemaal zilver 
en daar heb je heel veel voor gedaan 
maar ook heel veel voor gelaten. Da-
gen van huis voor trainingskampen 
en eenmaal terug in Aalsmeer weer 
trainen. Maar dan moet er wel een 
trainer zijn en dat werd Leni van der 
Meer. Er kwamen ook kosten om de 
hoek kijken en ook dat werd gere-
geld via “Meer Armslag”. Vervolgens 
komt jouw inzet en de wil om te win-
nen er aan te pas en daarvoor heb 
je alles opzij gezet. Wat hebben we 
genoten van je prestaties. Jammer 
was, dat er dagelijks slechts een 
half uurtje op de nationale televisie 
van te zien was. Een pluim voor al-
le trainers en vrijwilligers die gehol-
pen hebben. Namens Oceanus wil 
ik je benoemen tot Lid van Verdien-
ste van Oceanus en ik hoop dat je 
nog even doorgaat tot 2010 bij het 
WK in Eindhoven.”

Erepenning 
Na een korte pauze kreeg Gerda 
Stokkel het woord en zij weet als 
oud topsportster met Olympische 
ervaring wat het is om aan de top 
te presteren. Na haar eigen sportie-
ve prestaties wilde zij haar tijd niet 
besteden aan het trainen van vali-
de sporters of mensen met een be-
perking lekker laten zwemmen in de 
nabijheid van chronisch zieken. Trai-
nen is afzien en in 2000 werd be-
gonnen met drie zwemmers en op 
zaterdagochtend was eer een baan 
beschikbaar. In 2003 bestond de 
groep uit elf sporters en er werd ge-
traind op de vrijdagavond. In 2004 
sloot Mirjam zich aan en inmiddels 
trainen 23 zwemmers op drie banen 
op de donderdagavond. Door tijd-
gebrek en het moederschap ont-
stond tijdgebrek en Leni van der 
Meer werd gevraagd te komen hel-
pen. Inmiddels hebben zich alweer 
twee nieuwe leden aangemeld. Er 
is overigens geen enkel zwembad 
in Nederland te vinden die zoveel 

tijd en ruimte geeft als de Waterle-
lie. “We hopen dat veel jonge zwem-
mers voor een verrassing zullen 
gaan zorgen en wellicht ben jij daar 
dan ook bij.”
“Je zult maar trainster zijn van zo’n 
mens”, aldus een trotse Leni van der 
Meer. Zij ging nog even terug in de 
geschiedenis, toen op een donder-
dagmiddag rond 17.00 een kennis-
makingsgesprek plaats vond met 
Mirjam. Het zwemmen zag er wel 
leuk uit maar er zal nog heel veel 
moeten gebeuren. Je weet niet half 
hoe zwaar het is om zonder benen 
te zwemmen, zo kreeg Leni te ho-
ren maar dat wist Leni, die jaren-
lang al maatje met Gerda Stokkel 
was geweest natuurlijk wel. Als je 
wilt zwemmen heb je natuurlijk wa-
ter nodig en dan is de Waterlelie in 
beeld. “Heel veel bewondering heb 
ik voor echtgenoot Peter en dochter 
Sarina. Mirjam, ik hoop dat je de er-
varing gebruikt om voorbeeld te zijn 
voor veel andere mensen. Ik word 
een dagje ouder en misschien ligt er 
wel een mooie toekomst voor je. 

Stevige thuisbasis
Burgemeester Pieter Litjens merkte 
op dat het niet iedere dag voorkomt 
dat er een Olympische kampioen 
in Aalsmeer gehuldigd wordt. “We 
hebben heel even gewacht met het 
sturen van een fax. Niet na de eer-
ste zilveren medaille maar we wisten 
dat er meer kwam. Ik ben bijzonder 
blij met de woorden van de mensen 
die dicht bij je staan. Een voorwaar-
de is een stevige thuisbasis want 
als je die steun niet hebt, wordt het 
lastig en de wereldprestatie is toe 
schrijven op het conto van echtge-
noot Peter en dochter Sarina. Dat 
kan ook alleen als de steun en de 
deskundigheid goed is om je steeds 
weer op te peppen. Ook als het 
eventjes niet lukt. Daarvoor is vak-
kundige begeleiding nodig en er zijn 
heel veel mensen om je heen die in 
je geloven en vertrouwen hebben in 
je prestaties. Na het optreden in Pe-
king zullen er nog veel mensen zijn 
die in je geloven. De kwaliteit van 
De Waterlelie, de mensen en hun 
deskundigheid moeten in dit kader 
zeker ook genoemd worden. Door 
je prestaties heb je laten zien dat 
beperkingen weggenomen kunnen 
worden. Dat heb je door je presta-
ties laten zien. We hopen dat je ko-
mende jaren een rolmodel zal blij-
ven voor al die mensen die dachten 
niet alles uit zichzelf te kunnen ha-
len om een wereldprestatie te leve-
ren. Namens het gemeentebestuur 
mag ik je de Erepenning van de ge-
meente Aalsmeer overhandigen.” 
De uitreiking ging gepaard met een 
staande ovatie. Mirjam de Koning 
bedankte in een paar woorden een-
ieder voor de warme belangstelling 
en de Original Evergreen Jazzband 
onder leiding van trombonist Rob 
Elderhorst zorgde tijdens de nabab-
bel nog voor een stemmige muzika-
le afsluiting.
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Uitbreiding binnen 1 jaar voltooid
Pand Hilverda-De Boer 
verruimd met 15.000 m2
Aalsmeer - Woensdag 24 septem-
ber werd de uitbreiding van het 
pand van de Aalsmeerse snijbloe-
menexporteur Hilverda De Boer met 
medewerkers en hun familieleden 
gevierd. Algemeen directeur Johan 
Hilarides memoreerde dat 362 da-
gen eerder de eerste paal de grond 
in ging. Deze paal was geschil-
derd in de kleuren van de bedrij-
ven die het pand zouden gaan be-
wonen. Rood voor Hilverda De Boer, 
groen voor haar zusterbedrijf Anton 
Spaargaren en roze voor boekette-
rie Mart Kralt.
Deze drie bedrijven hebben de af-
gelopen maanden één voor één hun 
intrek genomen in de aanbouw, die 
bestaat uit twee verdiepingen van 
ieder 7500 vierkante meter. Als eer-
ste schoof Mart Kralt door van het 
huidige pand naar de aanbouw. Niet 
veel later kreeg Hilverda De Boer 
7000 vierkante meter extra tot haar 
beschikking. In deze nieuwe ruim-
te is onder andere een unieke fust-
sorteermachine geïnstalleerd. Tot 
slot verhuisde Anton Spaargaren 
medio september van het centrum 
van FloraHolland-Aalsmeer naar het 
nieuwe onderkomen op Zuid. An-
ton Spaargaren is sinds 2007 onder-
deel van de Hilverda Groep en is een 
zusterbedrijf van Hilverda De Boer. 
Spaargaren exporteert met dertig 
medewerkers snijbloemen naar di-
verse Europese landen en naar Ja-
pan. Het bedrijf heeft nu 5000 vier-
kante meter tot haar beschikking op 
de tweede verdieping van het nieu-
we gedeelte. Via een goederenlift 
met een capaciteit van achttien vei-
lingkarren worden de bloemen snel 

naar boven en beneden gebracht. 
Opmerkelijk aan de productiehal is 
de hoeveelheid daglicht, die door 
vier lichtstraten naar binnen valt. 
Mart Kralt Boeketten en Kleinver-
pakking maakt op 1200 vierkan-
te meter boeketten voor de klanten 
van Hilverda De Boer. Kralt is zo-
wel gespecialiseerd in bandboeket-
ten als in handgebonden boeketten. 
De vijfenvijftig vaste medewerkers, 
die in drukke periodes ondersteund 
worden door uitzendkrachten, heb-
ben door de verhuizing een grote-
re werkruimte gekregen. Door de 
groeiende vraag naar boeketten on-
der de klanten van Hilverda De Boer 
is dit een welkome verandering.
Hilverda De Boer exporteert snij-
bloemen naar zo’n vijftig landen 
wereldwijd. Met tweehonderdvijf-
tig medewerkers worden er dage-
lijks meer dan een miljoen stelen 
verwerkt op de ruim 30.000 vierkan-
te meter (zo’n zes voetbalvelden). 
Naast de verkoop vanuit Aalsmeer 
heeft Hilverda De Boer ook verkoop-
kantoren in de Verenigde Staten en 
Japan. Net als Spaargaren, maakt 
ook Hilverda De Boer deel uit van 
de Hilverda Groep. Bijna een eeuw 
geleden, in 1909, werden de eer-
ste bloemen geëxporteerd door J.J. 
Hilverda. Nadat de veredelings- en 
vermeerderingstak erbij kwam heb-
ben de verschillende specialisaties 
zich opgesplitst. Anno 2008 zijn Hil-
verda De Boer en Anton Spaarga-
ren verantwoordelijk voor de export 
van snijbloemen en nemen Hilver-
daKooij en Florist de Kwakel de ver-
edeling en vermeerdering van jonge 
planten voor hun rekening. 

Ball met bloemen en 
planten op Hortifair
Rijsenhout - Ball zal zich van 
woensdag 14 tot en met vrijdag 17 
oktober op Horti Fair 2008 in de Am-
sterdam RAI presenteren. Het kleur-
rijke en veelzijdige assortiment van 
snijbloemen, pot- en perkplanten zal 
aan de bezoekers worden getoond. 
Een bezoek aan Ball op de Horti Fair 
biedt de gelegenheid om de intro-
ducties te ontdekken, waaronder de 
nieuwe Celosia Sunday Red, Bras-
sica Bright Wine, nieuwe aanwinst 
in de Viola Matrix™ serie: Midnight 
Glow, de kleurrijke Zinnia Zahara™ 
serie en Coleus Dark Chocolate.
Ball is op de Horti Fair in de Amster-
dam RAI te vinden in Hal 8, stand-
nummer 704. De Accountmanagers 
van Ball staan dagelijks van 10.00 tot 

19.00 klaar om het assortiment en 
de noviteiten toe te lichten en vra-
gen te beantwoorden. Ball zal ook 
te vinden zijn in House of Genetics, 
waar een matchmaking programma 
plaatsvindt om studenten en werk-
zoekenden kennis te laten maken 
met de mogelijkheden in de inter-
nationale tuinbouw en met het ver-
edelingsvak. Ball is wereldwijd ver-
edelaar en vermeerderaar van snij-
bloemen, pot, perk- en vaste plan-
ten. Met optimale plantkwaliteit, het 
brede assortiment, persoonlijke ad-
visering en nieuwe marketingcon-
cepten wil het Rijsenhoutse bedrijf 
haar relaties graag ondersteunen 
voor een succesvolle teelt en renda-
bele afzet van producten.

Te koop of te huur: Geheel 
gerenoveerde dijkwoning
Aalsmeer - De in 1929 gebouwde 
dijkwoning ‘Huize Nellie’, (vernoemd 
naar de jongste dochter), die jaren-
lang dienst heeft gedaan als ouder-
lijke woning van de voormalige ro-
zenkwekerij L. van den Broek & Zo-
nen Rozencultuur aan de Aalsmeer-
derweg 479 staat sinds enige tijd te 
koop. De huidige bewoners hebben 
alles in het werk gesteld om de oor-
spronkelijke dertiger jaren stijl weer 
terug te brengen. Hoewel de tota-
le renovatie ruim zes jaar in beslag 
heeft genomen, is het resultaat een 
bezoek aan deze woning meer dan 
waard. Het woonhuis en de toenma-
lige rozenkwekerij zijn eind twintiger 
jaren neergezet op een toen al mar-
kante plek, onder de rook van Am-
stelveen. Om de drukte van de stad 
te ontvluchten kozen de eigenaren 
er indertijd voor om het riant be-
meten woonhuis met tien 500 me-
ter lange kassen en een ketelhuis 
te plaatsen in een landelijke om-
geving, nog geen 2 minuten lopen 
van het Amsterdamse bos. Voor een 
snelle verbinding naar Amsterdam 
konden ze gebruik maken van de 
trein die indertijd over de dijk liep.  
Eén van de oorspronkelijke kassen 
is nog behouden gebleven en doet 
heden ten dage dienst als stofzui-
gerhal van de firma Loogman, Tan-
ken en Wassen. 

Renovatie
Anno 2001 is het omvangrijke per-
ceel van de voormalige rozenkwe-
kerij meerdere malen verkaveld en 
zo kwam de familie Benning in het 
bezit van het woonhuis dat indertijd 
werd bewoond door maar liefst 13 
personen. Omdat de tand des tijds 
zijn sporen inmiddels had nagela-
ten, besloot de familie Benning het 
pand grondig onder handen te ne-
men en terug te brengen in de stijl 
van de jaren dertig. Arjen Benning, 
huidige eigenaar van de dijkwoning 
‘Huize Nellie’: “Bouwtechnisch ver-
keerde het huis in 2001 in prima 
staat, omdat het pand na een brand 
in 1986 volledig voorzien was van 
een nieuw dak. Aan de binnenzijde 
hadden we meer werk. In de zeven-
tiger jaren was het pand namelijk 
door de toenmalige eigenaren ge-
moderniseerd. Van de typische ja-
ren dertig-stijl was niets meer over. 
Voor ons een enorme uitdaging om 
dit weer in ere te herstellen.” Ben-
ning vertelt verder: “Op de begane 
grond zijn we gestart met het terug-
halen van het hoge balkenplafond 

in de woonkamer. Verder hebben 
we overal authentieke, hoge plin-
ten aangebracht en alle zeventiger 
jaren deuren in het woonhuis ver-
vangen door nieuwe paneeldeuren. 
Deuren in de stijl van de dertiger ja-
ren.” Een hele opgave was het voor 
de familie Benning om de architra-
ven en neut (lees: de omlijstingen 
van de kozijnen) terug te brengen 
in de oorspronkelijke stijl en om het 
zeventier jaren raam aan de voorzij-
de van het pand te vervangen door 
een getoogde erker waardoor weer 
veel daglicht kan binnentreden in de 
woonkamer. “Ondanks alle noeste 
arbeid kan ik nu terugkijkend vast-
stellen dat we daar bijzonder goed 
in geslaagd zijn.” Verder is ook de 
proviand kelder die in de loop der 
tijd was afgesloten gerenoveerd en 
nu in gebruik genomen als wijnkel-
der. Nadat het woonhuis weer in zijn 
oorspronkelijke staat was terugge-
bracht, heeft de familie Benning 
medio 2005 een garage annex tuin-
huis bijgeplaatst. De garage biedt 
ruimte voor 1 auto en het tuinhuis 
is te gebruiken als atelier, hobby- 
of praktijkruimte. Zelf heeft de heer 
Benning hier jaren zijn oldtimer ge-
stald. In 2006 zijn ze begonnen met 
de aanleg van een oud-Hollandse 
tuin op het 445 vierkante meter gro-
te perceel. De voortuin, nog immers 
een oase van rust en ruimte, is in-
dertijd aangelegd als Engelse bloe-
mentuin. De achtertuin is groten-
deels opnieuw bestraat met 150 jaar 
oude, authentieke waaltjes. 

Verstedelijking
Door de komst van een nieuwe 
woonwijk tussen de Aalsmeerder-
weg en de Legmeerdijk (beter be-
kend als de weg naar de bloe-
menveiling) heeft de gemeente 
Aalsmeer de verkeerssituatie aan 
de Aalsmeerderweg aangepast om 
deze wijk beter te kunnen ontslui-
ten. Hoewel Huize Nellie door de-
ze verkeerswijziging op een ietwat 
drukker punt is komen te liggen, 
zegt Benning daar binnenshuis to-
taal geen last van te hebben. “Graag 
nodigen wij geïnteresseerden dan 
ook uit om onze prachtige voorma-
lige dijkwoning te komen bekijken 
om direct verliefd te worden op ons 
huis, zoals wij dat ooit ook zijn ge-
worden. Iedereen is van harte wel-
kom”. Ook tijdens de open huis rou-
te aanstaande zaterdag 4 oktober. 
Voor meer informatie kan gebeld 
worden naar 06-10984787.

Collectie watersportwinkel uitgebreid

Nu ook stoeren laarzen 
en tassen bij Dragt
Aalsmeer - Per 1 september is wa-
tersportservice Dragt verkooppunt 
van Dubarry Outdoor geworden. 
Deze collectie stoere laarzen en tas-
sen vindt haar oorsprong in Ierland, 
waar deze kwaliteit outdoor en life-
style schoeisel al meer dan 70 jaar 
door mannen en vrouwen wordt ge-
dragen. Zij combineren hun actie-
ve buitenleven met een goed ge-
voel voor stijl en kwaliteit. Het leer 
dat verwerkt wordt in de laarzen van 
Dubarry is van de hoogste kwaliteit, 
met de karakteristieke oneffenhe-
den, die zorgen voor een mooie na-
tuurlijke uitstraling. De gore-tex voe-
ring zorgt ervoor dat zelfs na lang-
durig nat weer de voeten warm en 

droog blijven.  Met de slogan ‘water 
meets land’ gaat watersportservice 
Dragt zich in de winterperiode ook 
op outdoor kleding richten. 
“Wij zien dat als een natuurlijke 
aanvulling van de watersport kle-
ding die we hebben in het voorjaar 
en de zomer”, vertelt eigenaar Nico 
Hofstee. “In het najaar en winter wil-
len we onze klanten ook goed be-
schermen tegen de winterse weers-
omstandigheden. Dubarry is daar 
zeer geschikt voor. Kom zelf eens 
kijken naar deze mooie, nieuwe out-
door collectie”.  
Iedereen is van harte welkom bij wa-
tersportservice Dragt aan de Stom-
meerweg 72.

Christelijke boekwinkel 2 jaar
Kleurplatenactie voor jeugd 
in Ichtusshop Aalsmeer
Aalsmeer - Van 1 tot en met 11 ok-
tober is er een kleurplatenactie in 
verband met het tweejarig bestaan 
van de christelijke boekhandel De 
Ichtusshop in de Kanaalstraat. Het 
thema van de actie is Opa Knoest. 
De kleurplaten hebben dan ook een 
afbeelding van Opa Knoest. Deze fi-
guur wordt getekend door Michel 
Boer en is inmiddels een bekende 
verschijning in de christelijke lec-
tuur. Samen met de kinderen Ric-
ky en Renske en de poes Snoeze-
poes beleeft hij allerlei avonturen. 
Onlangs verscheen bijvoorbeeld het 
boek ‘Opa Knoest op de boerderij’ 
en voor kerst is er het ‘Kerst lees- 
en kleurboek van Opa Knoest’. In de 
winkel zijn voor kinderen tot en met 
5 jaar en jeugd van 5 tot en met 12 
jaar kleurplaten te verkrijgen. In bei-
de categorieën zijn er prijzen te win-
nen. Sowieso zal elke kleurplaat, die 
voor 11 oktober in de Ichtusshop 
wordt ingeleverd een mooi plaatsje 
krijgen in de winkel. 
Op dinsdag 14 oktober zal om 15.45 
uur de prijsuitreiking plaatsvinden, 
waarna alle deelnemers hun eigen 
kleurplaat weer mee naar huis mag 
nemen. De Ichtusshop is een chris-
telijke boekwinkel waar bezoekers 

niet alleen terecht kunnen voor boe-
ken, maar ook voor cd’s en dvd’s, 
kaarten en velerlei geschenkartike-
len. Om op de hoogte te blijven van 
de nieuwste artikelen en op handen 
zijn-de acties kunt u een nieuwsbrief 
thuis ontvangen. Deze verschijnt 
eenmaal in de twee tot drie maan-
den en is geheel gratis. U kunt zich 
hiervoor opgeven door een kaart-
je in de winkel in te vullen. Vraag er 
gerust tijdens een bezoek na.

Vrijwilligers
Meer dan 30 vrijwilligers zetten zich 
voor deze  winkel in. Mocht u het 
leuk vinden om dit team van vrijwil-
liger te komen versterken neem dan 
eens contact op met Martine van 
Soest of Ria Sparnaaij, tel. 342606 
of 340528. Met name voor de zater-
dag zouden ze eens in de twee tot 
drie weken versterking kunnen ge-
bruiken voor de ochtend óf de mid-
dag, maar ook voor de andere da-
gen wordt uw hulp gewaardeerd. 

De openingstijden van De Ichtus-
shop zijn elke dinsdag, vrijdag en 
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur in 
Gebouw Irene, Kanaalstraat 12, tel. 
0297-363353. 

Zaterdag wintershow bij 
Annemieke’s Kramerie
Aalsmeer - De wereld van de ge-
dekte tafel, koken en sfeer presen-
teert Annemieke’s Kramerie aan-
staande zaterdag 4 oktober tijdens 
een gevarieerde wintershow. Aan 
de show werken acht exposanten 
mee en allen hebben één of meer-
dere aantrekkelijke aanbiedingen 
bij zich of bij aankoop een leuk pre-
sentje voor de bezoekers. De show 
is van 10.00 tot 17.00 uur en vindt 
plaats in de winkel van Annemieke’s 
Kramerie aan de Machineweg 3. Tij-
dens de wintershow verzorgt Fissler 
een kookdemonstratie, evenals ge-
toond wordt dat koken in een Rö-
mertopf gezond, lekker en gemak-
kelijk is. Verder geeft Schott Zwie-
sel met glazen acte de présence en 
Villeroy & Boch presenteert servie-

zen en speciale kersttafel-aankle-
ders. Nespresso houdt een koffie-
proeverij en Wedwood laat bezoe-
kers kennis maken met een nieu-
we ‘tak’ in het al uitgebreide assor-
timent, kerstballen. Het Boerma In-
stituut staat garant voor demonstra-
ties bloemschikken en lekkere wij-
nen proeven tot slot kan bij Witte-
bol Wijn. Wie een uitnodigingskaart 
heeft ontvangen, doet er goed aan 
deze mee te nemen naar de winter-
show. Met de kaart dingen bezoe-
kers mee naar een mooie prijs. U/
jij bent zaterdag van harte welkom. 
Er is rondom de winkel voldoende 
parkeergelegenheid. Nog vragen? 
Stuur een mail naar annemiekes-
kramerie@entourage.nl f bel 0297-
385281.

Dit weekend officiële ingebruikname
Kaaswinkeltje ‘Een Blokje Om’ 
vijf dagen per week open
Kudelstaart – In de Nieuwe Meer-
bode van vorige week kon kennis 
gemaakt worden met de nieuwe 
kaaswinkel ‘Een Blokje Om’ van In-
eke Saarloos in het winkelcentrum 
van Kudelstaart. In het artikel staat 
per abuis dat de delicatessenzaak 
geopend is van dinsdag tot en met 
donderdag. 
Echter ook op vrijdag en zaterdag 
staat de deur van ‘Een Blokje Om’ 
open voor iedereen. De kaaswin-
kel wordt zelfs aanstaande vrijdag 
3 en zaterdag 4 oktober officieel in 
gebruik genomen. Tijdens deze da-
gen ontvangt iedere klant een leuke 
attentie. En tegen inlevering van de 
kassabon met daarop vermelding 

van het telefoonnummer maakt ie-
dere klant ook kans op het winnen 
van een mand met inhoud. Zater-
dagmiddag om 16.00 uur wordt be-
kend gemaakt wie de winnaar is van 
deze mand met ongetwijfeld over-
heerlijke producten en delicatessen 
die ‘Een Blokje Om’ in haar assorti-
ment heeft. 
Eigenaresse Ineke Saarloos heet u/
jou iedere dinsdag tot en met don-
derdag welkom tussen 08.30 en 
18.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 20.00 
uur en zaterdags wordt u uitgeno-
digd binnen te stappen tussen 8.30 
en 16.00 uur. Maandags is ‘Een 
Blokje Om’ gesloten. Voor meer in-
formatie: tel. 0297-213000.
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Midgetgolfclub Aalsmeer
Ramon Craane winnaar 
van verjaardagstoernooi
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
speelden leden van de vereniging 
hun vijfde verjaardagstoernooi op 
de banen aan de Beethovenlaan. 
Toch nog een grote groep deelne-
mers van maar liefst 26 totaal. Over 
drie omlopen streden drie speel-
groepen om de ‘ballenbonnen’. 
MGC Aalsmeer bestaat nu 30 jaar 
en dat werd gevierd met een toer-
nooitje voor leden en wat gasten. 
Deze waren ‘s ochtends vroeg al uit 
Ridderkerk op reis naar Aalsmeer 
gegaan.
Rond 11.00 uur kon het eerste trio 
onder schitterende nazomerse om-
standigheden van start gaan. Heren, 
Dames en weer eens een jeugd-
groep traden in het strijdperk.
Zo rond 15.00 uur kon de uitslag 
worden bekend gemaakt. Winnaar 
bij de herencategorie bleek te zijn 
geworden Ramon Craane. Zijn ron-
descores bedroegen resp. 30, 34 en 
een mooie 27 (een persoonlijk re-
cord) leverden hem een totaal van 
91 slagen. De beste van allemaal 
trouwens. Hetwelk een vermelding 
op de wisseltrofee op zal leveren. 
Twee spelers op dezelfde plek en 
wel nummer twee: Hans Broodbak-
ker en Tom Pardaans (Ridderkerk) 
sloegen 95 maal tegen een midget-
golfballetje. Pardaans had geen zin 
in een barrage, zodat hij zich derde 

mocht noemen.
Bij de dames ging de overwinning 
naar Wendy van Luijpen (eveneens 
uit Ridderkerk) met 92 slagen. Ook 
zij behaalde een rondje in 27 keer. 
Met een score van 97 legde Ria 
Paarlberg beslag op de tweede po-
sitie bij de dames. Marijke Coert 
scoorde met 103 slagen de derde 
‘ballenbon’.
Jeffrey Craane bezette met 105 sla-
gen de hoogste positie bij de jeugd-
groep. De broers Kees en Dirk Bus-
kermolen speelden voor het eerst 
mee in een officieel toernooi en 
speelden mooie persoonlijke re-
cordscores. Dirk werd tweede met 
132 en een p.r. van 36. Broer Kees 
behaalde 145 slagen en werd tevens 
hekkensluiter in het deelnemers-
veld. Veertien heren, negen dames 
en drie jeugdspelers deden in totaal 
aan dit evenement mee.
Daags daarna: op zondag 28 sep-
tember dus, was het gratis mid-
getgolf spelen voor de recreanten 
uit de regio. Ook toen was het nog 
mooi weer. Maar liefst 160 bezoe-
kers hebben een ronde gespeeld. 
Nu echter is de herfst met zijn rui-
ge kant losgebarsten. Baanopenin-
genstijden: zaterdag-, zondag- en 
woensdagmiddag tussen 13.00 en 
17.00 uur. Inlichtingen, tel. 0297-
340433.

Handbalcompetitie Dames FIQAS
Menno de Klerk haalt routinier 
Eva Overbeek terug
Aalsmeer - Omdat de handbal-
dames van FIQS Aalsmeer de eer-
ste twee competitieduels in de Eer-
ste Divisie hadden verloren leek 
het  trainer/coach Menno de Klerk 
een uitstekend idee om Eva Over-
beek toe te voegen aan de selec-
tie voor de wedstrijd tegen Bentelo 
op zaterdagavond 27 september. 
De wedstrijd in hal 1 van sporthal 
de Bloemhof tegen de tegenstan-
der uit Hengevelde (die eveneens 
op nul punten stond na twee wed-
strijden) moest gewonnen worden. 
De enigzins verjongde damesploeg 
miste zo in het begin van de compe-
titie ervaren spelers en het beroep 
van de trainer op routinier Eva Over-
beek bleek niet tevergeefs. Na twee 
wedstrijden in de Eerste Divisie 
stonden de Aalsmeerse dames met 
nul punten op een elfde plaats en 
dat is natuurlijk niet waarop vooraf 
gehoopt was. Maar de ploeg heeft 
wel de eerste twee wedstrijden te-
gen behoorlijke sterke tegenstan-
ders (Loreal en v.d.Voort Quintus 2) 
moeten afwerken. Dat gold ook voor 
tegenstander Bentelo, ook zij verlo-
ren hun eerste twee ontmoetingen, 
thuis van v.d Voort Quintus 2 (22-25) 
en uit bij KIA/HCV’90 (21-26). 
Beide teams waren er dus op ge-
brand om afgelopen zaterdagavond 
de eerste punten te behalen. Het pu-
bliek zag tijdens de eerste helft van 
het duel een gelijkopgaande strijd. 
Veel doelpunten maar van afstand 
nemen was geen sprake. Beide 
ploegen zochten in de rust de kleed-
kamers op met een stand van 15-14 
in het voordeel van FIQAS Aalsmeer. 
In het tweede bedrijf vielen er min-
der doelputen te bewonderen hoe-

wel de wedstrijdspanning continue 
aanwezig bleef. Na zeven minuten 
was er via 16-14 en 17-14 even een 
marge van drie op het scorebord te 
zien. Hierna herstelde Benteloo zich 
en kwam via 17-15, 17-16, 18-16 te-
rug tot 18-17 via een feillooos inge-
schoten strafworp achter doelvrou-
we Bianca Schijf. Het spel bleef over 
en weer golven en via 18-18, 19-18, 
19-19 was het Eva overbeek die 20-
19 liet noteren. Na de twintigste mi-
nuut van de tweede helft ontstond 
er zelfs een marge van vier goals. 
Eerst twee doelpunten van Sonja 
van Wechem (waarvan één penal-
ty) en daarna tilde Anieke Aarts de 
voorsprong naar 23-19. De buit leek 
binnen voor FIQAS Aalsmeer maar 
daar dacht de formatie uit Henge-
velde heel ander over. Via drie veld-
doelputen op rij (23-22) kwamen de 
dames van Bentelo gelijk via een 
verzilverde strafworp tot 23-23. FI-
QAS kwam twee minuten voor tijd 
nog éénmaal voor met 24-23, waar-
op direct de gelijkmaker tot stand 
kwam (24-24). De slotminuut was 
spectaculair te noemen vooral van-
wege het feit dat er tot tweemaal 
een time-out werd aangevraagd bij 
de klok van 29.14 minuut en 29.39 
minuut. Gescoord werd er niet meer 
en dus eindigde FIQAS Aalsmeer 
tegen Bentelo met een 24-24 gelijk-
spel. Sneu dus voor de Aalsmeerse 
dames, ze hebben de hele tweede 
helft niet achter gestaan en kregen 
als troost slechts één wedstrijdpunt 
(bron: www.regiokrant.nu). Zater-
dag 4 oktober staat de uitwedstrijd 
tegen KIA/HCV’90 op het program-
ma voor de dames. De aanvang is 
20.30 uur.

Eredivisie handbal 
Winst voor FIQAS in Sittard
Aalsmeer - Donderdagavond 25 
september speelden de mannen 
van FIQAS Aalsmeer in Sittard de 
inhaalwedstrijd van de eerste com-
petitieronde tegen Sittardia/Top-
team Limburg. Na een ruststand 
van 12-15 werd het een 22-27 over-
winning voor de Aalsmeerders, die 
het moesten doen zonder de ge-
blesseerde Jimmy Castien en Ser-
ge Rink. 
In de loop van de wedstrijd kwamen 
daar ook nog blessures voor Wai 
Wong, Ruud Neeft en Menno v.d. 
Grift bij, al is nog niet duidelijk hoe 
ernstig deze zijn. De ploeg begon 
wel sterk aan de wedstrijd en kwam 
al snel op een 5-2  voorsprong. De 
Limburgers wisten weer gelijk te ko-
men (6-6) en daarna ging de strijd 
een tijdje gelijkop. Vlak voor rust 
wist FIQAS Aalsmeer echter een be-
langrijk gaatje te slaan en zo werd 
de ruststand 12-15. Na de pauze 
zorgde Jarcha van Dijk meteen voor 
de 12-16 en profiteerde de ploeg 
van een aantal tijdstraffen aan Lim-
burgse kant: 14-20. Nog even haak-
ten de Limburgers aan: 17-20, maar 
drie doelpunten op rij van Wai Wong 
zorgden weer voor een ruime-
re voorsprong: 19-24. Tien minuten 
voor tijd liep Jarcha van Dijk tegen 
een rode kaart aan en kon Sittar-
die toch weer terugkomen: 22-24. In 
de slotfase stelde FIQAS Aalsmeer 
echter orde op zaken: 22-27 en staat 
door dit resultaat inmiddels aan kop 
in de eredivisie.   

Gelijk in Emmen bij E&O
De handbalcompetitie van de Ere-
divisie handbal is zaterdagavond 27 
september voortgezet met de derde 
speelronde van het seizoen.  FIQAS 
Aalsmeer had voor  deze speel-
ronde de verre uitwedstrijd in Em-
men op het programma staan. De 
ploeg van trainer/coach Alex Cu-
rescu leed bij E&O het eerste punt-
verlies op van dit seizoen. Na twee 
klinkende overwinningen op Sit-
tardia en op Tachos werd de wed-
strijd zaterdagavond tegen E&O af-
gesloten met een 29-29 gelijkspel. 
FIQAS Aalsmeer blijft nog wel kop-
loper van de Eredivisie maar wordt 
op de voet gevolgd door zowel Kras/

Volendam als V&L Talententeam die 
een wedstrijd minder hebben ge-
speeld. De heren van E&O haalden 
hun eerste punt binnen: tegen be-
ker- en supercupwinnaar Aalsmeer 
werd het in eigen huis 29-29. Een 
terechte uitslag concludeerde E&O 
trainer Peter Portengen na afloop, 
‘deze wedstrijd verdiende geen win-
naar of verliezer’. Zonder de gebles-
seerden Merijn de Vos en Karim Ta-
mim begon de thuisploeg sterk aan 
de wedstrijd. Vooral de verdediging 
stond als een huis en ook aanval-
lend liep het niet onaardig. Dit re-
sulteerde dan ook in een 8-4 voor-
sprong . 
De beginfase was dus duidelijk voor 
E&O. Maar de ploeg kon het goe-
de spel in het tweede deel van de 
eerste helft niet vasthouden. Vooral 
in de aanval werd er veel gemist. In 
ruim een kwartier tijd wist alleen de 
Deen Mads Rolander drie keer van-
af zeven meter te scoren. Een nor-
maal velddoelpunt werd niet meer 
gemaakt. FIQAS Aalsmeer, met Wai 
Wong voorop, profiteerde optimaal 
van deze zwakke fase van E&O. Van 
8-4 werd het, door onder andere 5 
treffers van Wai Wong, 
9-12 voor FIQAS Aalsmeer. In de 
slotminuten van de eerste helft her-
stelde E&O zich enigszins maar kon 
niet voorkomen dat Aalsmeer met 
een twee punten voorsprong (13-
15) de rust in ging. Direct na rust 
nam E&O het initiatief. Door tref-
fers van Iso Sluijters en Edwin Ren-
ting werd de stand weer recht ge-
trokken. 
Vervolgens ging het gelijk op tot de 
24e minuut toen FIQAS Aalsmeer 
op een twee punten voorsprong 
kwam, 25-27. Maar Iso Sluijters en 
Joeri Verjans brachten alles weer in 
evenwicht en er ontstond een mooie 
strijd om de winst. 
Het niveau was misschien niet al-
tijd even hoog maar de toeschou-
wers die op de wedstrijd waren af-
gekomen zaten wel op het puntje 
van hun stoel. FIQAS Aalsmeer leek, 
met een treffer van Ruud Neeft, de 
winst naar zich toe te trekken. Maar 
Iso Sluijters wist in de slotminuut 
toch nog de 29-29 op het scorebord 
te krijgen.

Bert van Lingen reikt zijn boek ‘Het coachen van voetballen’ uit in de Silve-
ren Draeck.

Bert van Lingen reikt boek uit in Silveren Draeck

Aftrapbijeenkomst van de 
KNVB bij V.V. Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 26 
september was het een drukste 
van jewelste op het voetbalcomplex 
van V.V. Aalsmeer. De KNVB was er 
neergestreken voor de landelijke af-
trapbijeenkomsten welke in de re-
gio werden georganiseerd. Maar het 
bezoek aan de Dreef was wel heel 
speciaal, want naast een bus vol 
met UEFA afgevaardigden uit Zwe-
den en de Farao-eilanden was ook 
Bert van Lingen, voormalig bonds-
coach en coach voetbalontwikke-
ling en opleidingen van de KNVB, 
hoogst persoonlijk in het clubhuis 
van de V.V. Aalsmeer om zijn nieu-
we boek uit te reiken. Ook de gro-
te opkomst van het jeugdkader van 
de voetbalclubs uit de regio maak-
te dat het een speciale avond werd. 
De avond stond in het teken van de 
regionale aftrapbijeenkomsten be-
stemd voor het jeugdkader van de 
voetbalverenigingen maar ook nieu-
we vrijwilligers die van plan zijn ko-
mend seizoen voor het eerst met 
een pupillenteam aan de slag te 
gaan. Met deze avond wil de KNVB 
de contacten aanbinden met de re-
gionale clubs en zo het beleid ken-
baar maken wat er gevoerd wordt 
en duidelijk maken dat de KNVB 
klaarstaat om te assisteren bij pro-
blemen of nieuwe ontwikkelingen 
bij de voetbalclubs. Maar eerst was 
het de beurt aan Bert van Lingen 
om zijn nieuwe boek met als titel 
‘Het coachen van voetballen’ uit te 
reiken. Deze eer viel ten beurt aan 
Peter Wittebol, jeugdcoördinator bij 
V.V. Aalsmeer en een dame uit het 
publiek die beide een geparafeerde 
versie mochten ontvangen. 

Praktijktraining
Daarna vertrok het publiek naar het 
hoofdveld van Aalsmeer om daar 
de praktijktraining te aanschou-

wen. De menigte was in drie groe-
pen verdeeld. Bestaand kader die 
dus al meer van de trainingsvormen 
afweet en ook specifieker kwesties 
voorgelegd kreeg. Beginnend ka-
der wat wellicht warm is gemaakt 
om nu ook gerichter aan de slag 
te gaan met de ervaringen die op 
deze avond naar voren zijn geko-
men. En de internationale groep die 
van alle kanten de training op het 
mooie verlichte hoofdveld kon aan-
schouwen. Voor de jongens van de 
E1 van Aalsmeer was het een bele-
venis want naast deelname aan de 
training waar ze hun beste beentje 
voorzetten, mochten ze de mooie te-
nues van de KNVB waarin ze voet-
balde na afloop houden. Na de trai-
ning was er pauze en werd de trai-
ning uitvoerig besproken in het club-
huis. De internationale groep van af-
gevaardigde namen plaats in de be-
stuurskamer en waar over spraken 
zij was onbekend maar het zal wel 
over voetbal geweest zijn. Nogmaals 
werd door Sebastiaan Kleijenburg 
coördinator van de KNVB duidelijk 
gemaakt wat het beleid is van de 
KNVB en wat er allemaal mogelijk 
is met de KNVB. Sebastiaan staat 
klaar om bij de clubs langs te gaan 
om ze met raad en daad bij staan bij 
allerlei zaken die met jeugdvoetbal 
hebben te maken. Ook is het mo-
gelijk om op vrijdag de regionale 
training te volgen welke wordt ge-
houden bij Pancratius in Badhoeve-
dorp. Op deze training zijn trainers 
van AZ en Ajax aanwezig om er een 
mooie trainingsavond van te ma-
ken. Wellicht is dat eens de moei-
te waard om eens aanwezig te zijn. 
Aan het einde van de avond werd 
V.V. Aalsmeer bedankt voor haar op-
treden als gastheer en het ter be-
schikking stellen van het complex 
voor deze regionale bijeenkomst. 

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 4 oktober

AALSMEER
Aalsmeer 1  - VVC 1 14.30 u
Aalsmeer 2 – RKAVIC 2 12.00 u
Aalsmeer 3 – Legm.vogels 2 14.30 u
Aalsmeer 4 – AMVJ 4 14.30 u
Aalsmeer 5 – Hoofddorp 2 14.30 u
AFC 9 - Aalsmeer 6 14.45 u
Swift 8 - Aalsmeer 7 14.30 u
Swift 9 - Aalsmeer 8 15.00 u
Aalsmeer Vet.1 – RCH Vet.1 12.00 u

Junioren
Aalsmeer A1 – Almere A1 11.30 u
Geuzen/Mid.meer A1 - Aalsmeer A2 10.45 u
Aalsmeer C1 – Almere C1 10.00 u
Olympia Haarlem C5 - Aalsmeer C2 12.45 u

Pupillen
Aalsmeer D1 – Roda’23 D2 12.00 u
Aalsmeer D2 – KDO D2 10.00 u
Haarlem E2 - Aalsmeer E1 8.30 u
SCW E2 - Aalsmeer E2  9.00 u
Aalsmeer E3 – RKDES E2 9.00 u
Aalsmeer E4 – AFC E 12   9.00 u
Aalsmeer F1  - AFC F2  9.00 u
Diemen F5 - Aalsmeer F2  9.00 u
RKAVIC F4 - Aalsmeer F3 9.00 u
AFC F7 - Aalsmeer F4   9.00 u

Dames
CSW DA.2 - Aalsmeer DA.1 12.00 u

R.K.A.V.
JOS/W’graafsmeer 5 - RKAV 2 12.00 u
HBC Vet.1 - RKAV Vet.1 14.30 u
RKAV Vet.2 – Muiderberg Vet.1 14.00 u

Junioren
RKAV C1 – DIOS C1 14.30 u
Hillegom C2 - RKAV C2 11.30 u
RKAV C3 – Bloemendaal C3 13.00 u

Pupillen
SCW D1 - RKAV D1   9.00 u
AFC D6 - RKAV D2 12.15 u
RKAV D3 – Roda’23 D7 11.30 u
RKDES E1 - RKAV E1 11.00 u
Amstelveen E2 - RKAV E2 9.00 u
SCW E2 - RKAV E3   9.00 u
RKAV E4 – RKAVIC E5 11.30 u
Weesp E8 - RKAV E5 11.30 u
Buitenveldert E8 – RKAV E6 13.30 u
RKAV F1 – RKDES F1 10.15 u
Diemen F3 - RKAV F2 10.00 u
RKAV F3 – SCW F1   9.00 u
RKAV F4 – Ouderkerk F4  9.00 u
RKDES F5 - RKAV F5   9.30 u

Meisjes
RKAV MC.1 – Roda’23 MC.1 10.15 u
RKAV MD.1 – Concordia MD.1 10.15 u
RKAV MD.2 – VEW MD.1 11.30 u
RKAV ME.1 – Buitenveldert ME.3 10.15 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
DWV D1 - RKDES D1  9.30 u
Legm.vogels D3 - RKDES D2 9.30 u
RKDES D3 – SCW MD.1  9.30 u
RKDES E1 – RKAV E1 11.00 u
Aalsmeer E3 - RKDES E2 9.00 u
Legm.vogels E4 - RKDES E3 9.30 u

RKDES E4 – Amstelveen E4 9.30 u
Nieuwendam E4 - RKDES E5 10.00 u
Tos actief E6 - RKDES E6 9.30 u
RKAV F1 - RKDES F1 10.15 u
AMVJ F1 - RKDES F2 11.00 u
RKDES F3 – Abcoude F6   9.30 u
RKDES F4 – Abcoude F7 11.00 u
RKDES F5 – RKAV F5   9.30 u
RKDES F6 – VVC F 11  9.30 u
Alkmania MP.5 - RKDES F7 10.00 u
Alkmania F6 - RKDES F8 10.00 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – RKAVIC DA.1 13.00 u
RKDES MA.1 – VVIJ MA.1 11.00 u
RKDES MB.1 – Alliance MB.1 13.00 u
Geuzen.Mid.m. MC.1 - RKDES MC.1 11.15 u
RKDES MC.2 – Buitenveldert MC.3   9.30 u
Pancratius E 16 - RKDES ME.1 9.00 u

S.C.W.
SCW 1  - AMVJ 1 14.30 u
SCW 2 – Roda’23 3 14.30 u
NFC/Brommer 3 - SCW 3 14.00 u
Swift 11 - SCW 4 13.00 u
KJSB Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u
SCW Vet.2 – A’dam portugal Vet.1 14.30 u
Sp.Martinus Vet.2 - SCW Vet.3 14.30 u

Junioren
SCW C1 – Olympia Haarlem C3 10.30 u
SCW C2 – HBC C4 10.30 u

Pupillen
SCW D1 – RKAV D1   9.00 u
HSV’69 D1 - SCW D2 12.00 u
SCW E1 – Aalsmeer E2   9.00 u
SCW E2 – RKAV E3   9.00 u
Abcoude E5 - SCW E3 13.00 u
RKAV F3 - SCW F1   9.00 u
KDO F2 - SCW F2 10.30 u
Diemen F8 - SCW F3 10.00 u
SCW F4 – Alphia F5  9.00 u

Dames en meisjes
SIZO/Hillegom DA.1 - SCW DA.1 12.00 u
Roda’23 MB.1 - SCW MB.1 14.30 u
RKDES D3 - SCW MD.1  9.30 u
Arsenal F6 – SCW MF.1  9.00 u

Zondag 5 oktober

R.K.A.V.
RKAV 1 – CTO’70 1 14.00 u
RKAV 2 – CTO’70 2 11.30 u
RKAV 3 – TOB 2 11.30 u
RKDES 5 - RKAV 4 14.00 u
RKAV 5 – Pancratius 8 11.30 u
RKAV 6 – RKDES 7 14.30 u

Junioren
AFC A4 - RKAV A1 11.45 u
Weesp A2 - RKAV A2 12.00 u
RKAV B1 – DIOS B1 10.00 u

Dames
DIOS DA.1 - RKAV DA.1 14.00 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – Sp.Maroc 1 14.00 u
RKDES 2 – Zeeburgia 2 11.00 u
Sp.Martinus  3 - RKDES 3 12.00 u
RKDES 4 – Sp.Maroc 4 12.00 u
RKDES 5 – RKAV 4 14.00 u

Schaakclub ‘t Kalende Pionnetje
Abraham Kees v/d Weijden 
nadert de top tien
Kudelstaart - Afgelopen donder-
dag stond alweer de vierde compe-
titieronde van ‘t Kalende Pionnetje 
op het programma. En net als in de 
voorgaande rondes waren ook nu 
enkele uitslagen verrassend te noe-
men. Vooral de marathonpartij van 
Kees v/d Weijden tegen Paul den 
Haan zorgde ervoor dat veel scha-
kers bleven ‘plakken’ in Het Dorps-
huis. Uiteindelijk tegen 23.30uur 
werd het dan toch remise, en daar-
mee kreeg Kees eigenlijk te weinig.
Kees was hiermee toch content en 
vooruitlopend op zijn 50e verjaar-
dag bestelde hij meteen een grote 
snackschaal. Ook Harry Buskermo-
len kon tevreden zijn ondanks zijn 
verliespartij tegen Mladen Cicek. Hij 
bood goed partij en zorgde ervoor 
dat Mladen uitgeput aan de bar 
aankwam, maar dat had misschien  
ook te maken met de vele kilome-
ters die Mladen nu moet afleggen 
nu er niet meer binnen gerookt  mag 
worden. Wie minder tevreden kan 
zijn is Fred Buskermolen, vorig jaar 
in de eindronde nog in groep 1 te-
rug te vinden, dit jaar weet hij maar 
niet te winnen. Hij nadert inmiddels 
wel heel hard de laatste plaats en 
moet oppassen dat hij op vrijdag-
ochtend op zijn werk niet alleen met 
een rode neus maar ook met de ro-
de lantaarn verschijnt...
De uitslagen van 25 september

Marco Hogenboom - Gerard Verlaan  1-0    
Jaap van der Bergen - Richard Piller  0-1   
Peter Verschueren - Martin Poortvliet  1-0   
Fred Klijn - Theo Baars  1-0   
Harry Buskermolen - Mladen Cicek  0-1   
Jurgen v.d. Zwaard - Wim de Hertog  1-0   
Joep van der Geest - Bert Lammers   1-0   
Fred Buskermolen - Gerard van Beek  0-1   
Paul den Haan - Kees v.d.  Weijden ½-½   
Martijn Baars - Adri Meijhuis  1-0   
Leo Poortvliet - Jaap van Staaveren  1-0   
Wouter Wiebes - Marco v. Nieuwburg  0-1   

De Sensation Boys met hun prijs.

Dartclub Poel’s Eye in 40-jarig Dorpshuis

Sensation Boys winnen 
sensationele Scone fles
Kudelstaart - Het Dorpshuis in Ku-
delstaart bestaat dit jaar 40 jaar. Er 
zijn dit jaar tal van feestelijkheden 
om dit heugelijke feit te vieren. Eén 
van deze activiteiten wordt georga-
niseerd door de dartclub Poel’s Eye. 
Of beter, werd georganiseerd, want 
vorige week zaterdag vond een 
nieuw, uniek darttoernooi plaats. Er 
kwamen vijftien teams op een heus 
viertallen toernooi af. Oftewel, vijf-
tien teams met vier darters. Hoewel 
dit qua aantal deelnemende darters 
niet uitzonderlijk leek, was de dart-
zaal drukker dan ooit. Tot ongeveer 
elf uur waren alle teams tegelijker-
tijd aan het darten, wat een totaal 
andere sfeer gaf dan normaal ge-
bruikelijk bij de Poel’s Eye. De hele 
middenruimte was gevuld met dar-
ters die hun teamgenoten bekeken, 
aanmoedigden, motiveerden, toerie-
pen en tijdig van bier voorzagen. Al 
deze positieve energie resulteerde 
in een fantastische entourage. On-
danks al deze stimulerende factoren 
vielen her en der dartteams af. Toen 
de lucht met bierdampen was op-
ge’Sconed’ waren er vier teams over. 
The Sensation Boys veroorzaakten 
echter een definitief doei voor Dou-
ble Doei. The Pink Loverboys wisten 
het team van Tim Maas uit de fina-
le weg te lokken. De finale was sen-
sationeel. 

Ondanks alle afleidende, gezel-
lige factoren wisten de Sensati-
on Boys naar een toepasselijk ni-
vo te groeien. The Pink Loverboys 
ontwaakten zodoende uit hun ro-
ze droom. Danny Zorn, Rene Kruit, 
Roy de Jong en Nick Dekker wer-
den uiteindelijk verdienstelijk twee-
de. Nick kreeg, naast een fles Sco-
nebier, ook een tweede beker voor 
de hoogste uitgooi van de avond. 
The Sensation Boys, bestaande uit 
Christopher Brouwer, Gerard Klein, 
Barry Zander en Steffan Kokkelink, 
werden dus de kampioenen van dit 
toernooi. Hiermee verzekerden zij 
zich van de maar liefst zes liter grote 
Scone bierfles. De Poel’s Eye, met al 
zijn darters, dankt het jarige Dorps-
huis en de Scone Bierbrouwerij voor 
dit prachtige toernooi.

Derde speelavond
Morgen, vrijdag 3 oktober, is de 
derde ‘gewone’ speelavond van de 
dartclub Poel’s Eye. Op de speel-
avond staat iedereen er weer alleen 
voor. Elke speelavond is een toer-
nooi op zich, en is voor iedereen ou-
der dan 15 jaar vrij toegankelijk. De 
Poel’s Eye is namelijk geen besloten 
club. Dus neem drie dartpijlen in de 
ene hand, drie euro in de andere, en 
meldt u voor 19.45 uur in het Dorps-
huis van Kudelstaart. 
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Monopoly party Rotaract
Aalsmeer - Zaterdag 25 oktober 
vanaf 20.30 uur staat De Oude Vei-
ling in de Marktstraat in het teken 
van Monopoly! Tijdens het feest van 
Rotaract AMU zie je diverse onder-
delen uit het spel terug. Om te be-
ginnen met de dresscode: High hats 
& fancy dresses! Het goede doel is 
dit jaar Stichting Haarwensen uit 
Mijdrecht en de muziek zal wor-
den verzorgd door dj Jorrit, winnaar 

van de Dj-contest van Dancefoun-
dation 2007 en onder meer bekend 
van discotheek The One en disco-
theek La Paix.
Kaarten kosten in de voorverkoop 
10 euro en worden verkocht via de 
website www.rotaractamu.nl of via 
de leden. Ook kun je voor meer in-
formatie de website bezoeken. Het 
feest wordt mede mogelijk gemaakt 
door een groot aantal sponsors.

Zaterdag 4 en zondag 5 oktober
Expositie en boek geven 
beeld van historie watertoren
Aalsmeer - Ter gelegenheid van het 
80-jarig bestaan van de watertoren 
wordt aankomend weekend een fo-
to-expositie gehouden in het fraaie 
rijksmonument aan de Kudelstaart-
seweg. De expositie markeert te-
vens de verschijning van het boek 
‘Op eenzame hoogte’ over de his-
torie van de watertoren. De foto-ex-
positie is op zaterdag 4 en zondag 5 
oktober geopend van 12.00 tot 17.00 
uur en is gratis voor iedereen toe-
gankelijk. Op de benedenverdieping 
van de watertoren zijn ruim veertig 
uitvergrootte foto’s te zien. De fo-
to’s zijn gemaakt door particulieren 
en ingezonden naar aanleiding van 
een oproep in de krant. Uit alle in-
geleverde foto’s werd een selectie 
gemaakt van zowel historische als 
recente beelden. Naast foto’s zijn 
ook enkele bijzondere watertoren-
items te zien, zoals maquettes, een 
quilt en een bord met watertoren-
tekening.

Veiling en boek
Op zaterdag 4 oktober vindt als on-
derdeel van de expositie een open-
baar toegankelijke veiling plaats. 
Tien fraaie foto’s worden geveild bij 
opbod, waarbij het publiek de mo-
gelijkheid heeft om te bieden. De 
veiling staat onder leiding van oud-
burgemeester Joost Hoffscholte en 
de opbrengst komt geheel ten goe-
de aan het onderhoud van de wa-
tertoren. De tien foto’s die worden 
geveild zijn nu reeds alvast te bekij-
ken op www.ctchoffscholte.nl. Voor-
afgaand aan de expositie wordt op 
zaterdagochtend het boek ‘Op een-
zame hoogte’ over de geschiedenis 
van de watertoren gepresenteerd. 
In het boek beschrijven de auteurs 
Constantijn Hoffscholte en Pieter 

van der Meer de historie van de wa-
tertoren in al zijn facetten. Het ver-
haal begint al ruim voor het slaan 
van de eerste paal van de toren, 
toen Aalsmeer nog niet over schoon 
drinkwater beschikte en de inwo-
ners afhankelijk waren van regen- 
of slootwater. De aanleg van drink-
waterleiding en de bouw van de wa-
tertoren maakten een einde aan de-
ze hygiënische wantoestanden. Het 
boek beschrijft de totstandkoming 
en bouw van de toren, met onder 
meer de herinneringen van oogge-
tuige Jan de Boer (89). Ook aan ar-
chitect Hendrik Sangster is een spe-
ciaal hoofdstuk gewijd. Andere ge-
denkwaardige feiten, zoals een gro-
te storm die bijna voor een dijkdoor-
braak bij de toren zorgde of het ‘af-
waaien’ van de 150 kilo zware spits, 
worden in het boek aan de verge-
telheid ontrukt. Tot slot komen de 
verkoop in de jaren negentig en de 
openstelling in de jaren 2000 aan de 
orde.  Het boek, dat 84 pagina’s telt, 
bevat naast tekst ruim negentig fo-
to’s. ‘Op eenzame hoogte’ kost 14,50 
euro. Op 4 en 5 oktober is het boek 
in de watertoren te koop en vanaf 7 
oktober ligt het in de boekwinkels in 
Aalsmeer. 
De expositie en het boek zijn een ini-
tiatief van C.T.C. Hoffscholte Journa-
listiek en Communicatie in samen-
werking met de Stichting Aalsmeer 
2000. De foto-expositie wordt mede 
mogelijk gemaakt door Combi Foto 
Kruyt. De expositie is gratis toegan-
kelijk, tegen een kleine vergoeding 
kan de watertoren worden beklom-
men. Parkeren is mogelijk bij de te-
genover de watertoren gelegen ga-
lerie Sous-Terre, die gedurende het 
weekend ook geopend is voor pu-
bliek. 

De watertoren in aanbouw. Foto uit archief PWN.

Eigenaar Nol de Groot en zijn zoon Jeroen overhandigen mevrouw en meneer 
van Dullemen het schilderij dat zij gewonnen hebben.

Expositie Dirk Annokkeé bij galerie 
Sous-Terre enorm succes
Aalsmeer - Honderden mensen 
waren zondagmiddag 28 septem-
ber aanwezig bij de opening van de 
expositie van de Amstelveense kun-
stenaar Dirk Annokkeé bij galerie 
Sous-Terre aan de Kudelstaartse-
weg (tegenover de watertoren). Het 
werd een feestelijke happening. De 
prachtige, kleurrijke en inspireren-
de doeken van Dirk hangen gewel-
dig mooi in de ruime galerie. Komen 
genieten van zijn werk kan tot en 
met 16 november. In haar openings-
toespraak typeerde Janna van Zon 
hem als een bevlogen en gedreven 
kunstenaar. Hij vertrouwde haar toe: 
“Al mijn emoties, mijn stemmingen 
moeten in het doek terecht komen. 
Ik ben 71 en nu pas heb ik het ge-
voel dat ik helemaal loskom, de vrij-
heid heb gevonden te schilderen 
wat ik wil laten zien en wat ik voel. 
Dat ik de kracht heb en het doorzet-
tingsvermogen. Dat ik weet wat ik 
wel of niet kan doen met kleur.” In 

de loop der jaren hebben veel men-
sen de abstracte, expressieve wer-
ken van Dirk Annokkeé  een mooie 
plek aan de wand gegeven. Janna 
van Zon merkte hierover op: “Het 
zou geweldig zijn wanneer ook be-
drijven zich gaan interesseren voor 
de schilderijen van Dirk, omdat ik 
vanuit ervaring weet dat kunst op de 
werkvloer inspireert en een positie-
ve bijdrage levert aan stemming en 
werklust. Want wie een echte Dirk 
koopt zal weinig sombere dagen 
meer kennen!” Behalve voor Dirk 
Annokkeé, was er ook veel belang-
stelling voor zijn mede-exposanten, 
de beeldhouwer Paul Mühlbauer en 
de schilder Edo Kaaij.  Vooral de in-
trigerende vrouwenportretten van 
deze schilder oogstten veel bewon-
dering. Nol de Groot, de eigenaar 
van de galerie, memoreerde dat hij 
niet de enige is die het werk van 
Edo graag vertegenwoordigt. Vanuit 
Rusland is er veel interesse. Binnen-

kort heeft Edo een expositie in Mos-
kou. “U moet er wellicht snel bij zijn, 
als u nog een schilderij van Edo wilt 
bemachtigen”, aldus Nol.

Gelukkige winnaars
Zondagmiddag vond ook de trek-
king plaats van de verloting van het 
schilderij ‘Garden of my soul’ van de 
kunstenares Bernadette Zeegers. 
Gedurende de zomermaanden kon-
den bezoekers van de galerie mee-
dingen naar dit prachtige kunst-
werk. Mevrouw en meneer Van Dul-
lemen uit Uithoorn zijn de gelukkige 
winnaars geworden. Begin augus-

tus waren zij 50 jaar getrouwd. Van 
het geld dat zij kregen van fami-
lie en vrienden wilden zij een mooi 
werk voor aan de muur kopen. Drie 
weken geleden waren zij in galerie 
Sous-Terre om zich te oriënteren. 
Net als vele honderden andere be-
zoekers vulden zij het formulier voor 
de verloting in. Zij waren blij verrast 
nu zomaar een prachtig schilde-
rij mee naar huis te mogen nemen! 
Galerie en beeldentuin Sous-Terre is 
het hele jaar open op zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur.  Of 
op afspraak via 0297-364400 of in-
fo@galerie-sous-terre.nl.

Schilderij van Dirk Annokkeé.

Werken Hendrik Valk tot en 
met zondag in Oude Raadhuis
Aalsmeer - De tentoonstelling van 
Hendrik Valk, een schilder verwant 
kunstenaars als Mondriaan en Van  
Doesburg, is de afgelopen weken 
door honderden mensen bezocht. 
Bezoekers van ver buiten de regio 
kwamen naar Aansmeer om de wer-
ken van Valk waarvan er nog maar 
enkele in de verkoop zijn te bewon-
deren. Behalve de unieke schilde-
rijen vertoont Stichting KCA  een 
video waarin de bekende  Pierre 
Janssen over het werk van Hendrik 
Valk spreekt. Hendrik Valk schreef 
zelf het volgende over zijn werk: “In 
het werk herkent men de plaats die 
een kunstenaar inneemt  t.o.v  de 
natuur;  zijn instelling is bepalend 
voor de wijze waarop hij de natuur 
zal ondergaan.  Als ik  uit ga om te 
werken en bijvoorbeeld langs een 
dijk of rivier loop, dan kan ik plotse-
ling getroffen worden  - niet zozeer 
door bomen en koetjes en huisjes- 
maar door een harmonie, een sa-
menvatting van een harmonisch 
iets, dat ik ineens onderga. Je zou 
het de essentie van dat landschap 
kunnen noemen. Ik stel me daar van 
te voren op in, en ik ben dan net als 
een visser die kijkt of zijn simme-
tje onder gaat. Die visser vist, en ik 
ben bezig te zien. Soms loop ik dan 
een paar passen terug. Ja hier was 
het, hier had ik dat moment van ver-
wondering waarop de essentie van 
het onderwerp, van het landschap, 
zich aan mij voordeed.  Ook de por-
tretten en stillevens ontstaan op die 
wijze. Na dit moment van verwon-
dering maak ik een eerste sponta-
ne schets, heel naturalistisch uitge-
werkt. Het was immers de natuur, 
waardoor die verwondering zich 
aan mij openbaarde. Dat harmoni-
sche beeld, gezien in een flits, moet 
ik vasthouden. In die flits werd het 

geheel gezien in een driedimensi-
onale ruimtelijkheid, die de verbor-
gen harmonie in zich droeg. Daarna 
volgen nieuwe schetsen, waarin ik 
steeds meer weglaat, wat ik niet no-
dig heb; het gaat uiteindelijk om het 
bereiken van de harmonie.  Daar-
toe zijn de tussenfasen tussen eer-
ste schets en voltooid schilderij no-
dig om te komen   tot die harmonie, 
die zo zuiver mogelijk de verwonde-
ring tot uitdrukking brengt. De tus-
senfasen brengen het werk tot wat 
men een partituur zou kunnen noe-
men: een voltooide schets, die  al-
le essentiële factoren in zich draagt. 
Aan de hand van die partituur maak 
ik het definitieve schilderij. De be-
schouwer van het schilderij zal een-
zelfde belevenis moeten ondergaan 
als ik welke  ik onderging bij het 
moment van verwondering vooraf-
gaande  aan de eerste schets.” De 
tentoonstelling wordt zondagmid-
dag  5 oktober  tussen 16.00 en 17.00 
uur afgesloten. 
De dochter van Hendrik  Valk: me-
vrouw Else Valk zal aanwezig zijn 
om toelichting te geven op de schil-
derijen.

Nieuwe expositie
Op 9 oktober opent Het Oude Raad-
huis alweer de volgende expositie. 
Dit keer heeft de stichting Kunst 
en Cultuur Aalsmeer drie kunste-
naars uitgenodigd. Van Klaas Gub-
bels en Carel Visser zullen schil-
derijen te zien zij, Sjoerd Buisman 
toont objecten. De nieuwe tentoon-
stelling wordt op zaterdag 11 okto-
ber om 16.00 uur officieel geopend 
door Jan Houwert en gaat duren tot 
en met 23 november. Een gratis kijk-
je nemen kan iedere donderdag tot 
en met zondag tussen 14.00 en 17.00 
uur.

Expositie Kunstroute 2008 
in galerie Coq Scheltens
Aalsmeer - Zondag 5 oktober is 
het alweer de laatste expositiedag 
van de expositie ‘Kunstroute 2008’ 
in galerie Coq Scheltens. Er is werk 
te zien van de kunstenaars Franz 
Meisl, Liesbeth Eilders en Engelien 
van der Weijden. 
Het werk van Frans Meisl is ge-
maakt met oliekrijt en is kleurig. Zijn 
schilderijen zijn heel openhartig en 
tonen zijn gedachten over een fan-
tasie heelal.
Engelien van der Weijden liet zich 
in haar schilderijen inspireren door 
Azië, onder ander ook door de man-
nen en vrouwen die ze daar ont-
moette. Heel bijzonder is de gro-
te verjaardagskalender waarvoor zij 
schitterende tekeningen maakte. De 
platen in de kalender zijn vervaar-
digd naar aanleiding van een voet-
reis door de Himalaya. Deze mooie 
kalender kost slechts 15 euro waar-
van 5 euro naar een kindertehuis al-
daar gaat.

Liesbeth Eilders heeft een groot 
schilderij, gemengde techniek, ver-
vaardigd. Het werk toont een heili-
ge in Kilgarvan, in Ierland. Dat schil-
derij heeft een vervolg als een soort 
stripverhaal. Er hoort een cd en/of 
een boekje bij het bijzondere werk. 
De cd en/of het boekje kunnen af-
zonderlijk gekocht worden. Voorts 
is er in de galerie ook werk te zien 
van Marjolein van der Zwaard met 
figuren met gewaden van papier-
maché, Carla Huson met handver-
vaardgid keramiek en het werk van 
Coq Scheltens. 
Al met al is de bezoeker (vrijblij-
vend) welkom bij deze expositie die 
tot en met aanstaande zondag nog 
een ‘uitloop’ van de kunstroute is.
De openingstijden zijn van 13.00 tot 
17.00 uur, galerie Coq Scheltens is 
rolstoel toegankelijk en gevestigd in 
de Chrysantenstraat 44, achter de 
TV-studio, Aalsmeer. Voor informa-
tie: 0297-343246.

Spetterend openingsfeest 
nieuw Bindingseizoen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag is 
het nieuwe Bindingseizoen ingeluid 
met een spetterend openingsfeest. 
Velen waren deze avond in hun Bin-
ding Blue outfit naar de Zijdstraat 
gekomen om het seizoen goed te 
beginnen, namelijk met een feestje. 
De Jam-groep heeft hun eerste de-
buut optreden prima doorstaan! Ge-
weldig om te zien hoe de gespannen 
koppies langzaam aan meer glim-
lach kregen. Toen de laatste noten 
klonken was er dan ook een wel-
verdiend applaus te horen! Hun be-
geleiders Dieuwke en Steef konden 
trots zijn. Natuurlijk gaan ze elke 
maand verder met oefenen want het 
zal zeker niet bij dit ene optreden 
blijven. Ook De Binding Band was 
goed op dreef. Heerlijke nummers 

om op te swingen maar ook lekke-
re luisternummers waren te horen, 
en dat gezongen door zes prachti-
ge stemmen! De playlist was heerlijk 
lang zodat de laatste noten pas na 
middernacht te horen waren. Aan-
sluitend liet dj Menno nog even van 
zich horen, maar toen was het echt 
tijd om de zaal weer leeg te maken. 
Al het Binding Blue werd weer op-
geruimd maar niet voor lang. In no-
vember komt namelijk de band Ten 
Bears After een avond spelen, vast 
en zeker dat het dan weer zo ge-
zellig wordt. Het is dus verstandig 
om site in de gaten te houden zodat 
je geen feest hoeft te missen! Voor 
meer info: zie www.debinding.nl of 
mail naar info@debinding.nl of bel 
naar 326326.

Militaire voertuigen door dorp
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag or-
ganiseerde Crash luchtoorlog- en 
verzetsmuseum 40-45 in samen-
werking met Keep them rolling de 
zevende Red Ball Express. 
Ongeveer veertig originele voertui-
gen uit de Tweede wereldoorlog re-
den onder andere door Rijsenhout 
en Aalsmeer. Dit ter herinnering 
aan het fameuze bevoorradings-
transport waarmee de opmars van 
de geallieerden door Europa na D-
Day werd ondersteund. De deelne-
mers aan de Red Ball Express reden 
niet in colonne, maar individueel 
langs bijzondere plaatsen van his-

torische betekenis. Ook het Praam-
plein werd bezocht en zo keken be-
zoekers uit het centrum hun ogen 
uit toen enkele van deze voertuigen 
vanaf de Uiterweg de Stationsweg 
opdraaiden. Sommigen zagen de 
wagen toevalligerwijs, anderen had-
den zich vooraf al verheugd op de-
ze ontmoeting. 
Startpunt was overigens de nieu-
we locatie van Crash luchtoorlog 
en verzetsmuseum in Fort Aalsmeer 
in Aalsmeerderweg. Voor meer in-
formatie over het museum kan de 
website www.crash40-45.nl beke-
ken worden.
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Foto Cabinet

E

e eet(kamer)tafel moet 
tegenwoordig zo groot 
mogelijk zijn zodat we er 
met z’n allen aan kunnen 

‘leven’. Wat betreft het formaat van 
de tafels gaan we dus voor groot-
groter-grootst, maar dat hoeft niet 
per se traditioneel langwerpig te 
zijn. Wie er plek voor heeft, kan ook 
op zoek naar een grote vierkante 
eettafel, waar maar liefst acht per-
sonen aan kunnen zitten. In deze 

opstelling kan iedereen met elkaar 
in gesprek, wat het gezellige ele-
ment extra benadrukt. 
Helemaal nieuw dit jaar is de ko-
lomtafel: een ovale tafel met een 
rechte zijde. Ideaal voor een be-
perkte ruimte aangezien de rechte 
kant tegen de muur kan worden 
geplaatst. 
Het begrip eettafel is overigens 
achterhaald en wordt meer 
leeftafel of stamtafel. Omdat 

we graag lekker lang blijven zitten 
aan deze tafel, maakte de rechte 
traditionele keukenstoel al eerder 
plaats voor een meer comfortabele 
variant. Bij lang natafelen horen 
comfortabele stoelen met armleu-
ningen. We zien vooral smallere 
fauteuils in plaats van hoge eetka-
merstoelen. Stof wordt dit jaar veel 
gebruikt. De kleuren zijn basic, zo-
als wit, grijs en zandtinten.

en mens brengt gemid-
deld één derde van zijn le-
ven in de slaapkamer door. 
De slaapkamer wordt al 

lang niet meer alleen gebruikt om 
in te slapen. Slaapkamers zijn vol-
waardige leefruimtes, waar je ook 
overdag mag verblijven. Dat ge-
beurt meer en meer. We merken 
het bijvoorbeeld aan de nieuwste 
trends in beddengoed voor ko-
mend seizoen: eenvoudige tinten, 
geïnspireerd door de natuur. Een 

trend die het verlangen weerspie-
gelt om te ontsnappen aan de 
drukte van elke dag. Het gaat om 
details. Het juiste beddengoed is 
onmisbaar bij het creëren van de 
perfecte slaapkamer. De nieuwe 
collecties combineren luxe stoff en 
met zachte, tinten die je meteen 
tot rust brengen. En je slaapkamer 
wordt helemaal bijzonder wan-
neer je verschillende stoff en naar 
eigen smaak combineert. 

m de tuin schoon te hou-
den kun je bijvoorbeeld 
een elektrische bladbla-
zer gebruiken. Hiermee 

blaas je bladeren van het tuinpad, 
terras of gazon. De moderne blazer 
zet je eenvoudig om naar bladzui-
ger. De zuiger is zo krachtig dat 
deze zelfs blikjes, zwerfafval, natte 
bladeren en vochtige maairesten 
op zuigt zonder verstopt te raken. 
De opgevangen, versnipperde 
bladeren gebruik je naderhand als 
compost. 

Een handige tip! Vul een mand 
met blad en zet deze op een droge 
plek. Gaat het fl ink vriezen dan 
kunnen de bladeren prima als ex-
tra bescherming aan de voet van 
rozen of minder winterharde be-
planting worden gestrooid. Ook 
pas geplante bloembollen stellen 
zo’n beschermdek van blad op 
prijs. Bladeren die in de borders 
blijven liggen, zullen verteren en 
dit organische materiaal komt de 
structuur van de tuingrond op den 
duur ten goede. Foto: Hulsta

Geïnspireerd 
door de natuurWaar moeten we met 

al dat blad heen?
Wonen in een boomrijke omgeving heeft veel voorde-
len, maar brengt in de herfst wel extra werk met zich 
mee. In het najaar, als de blaadjes vallen, kun je vaak 
wel wat hulp in de tuin gebruiken. Gelukkig zijn er han-
dige gereedschappen die het bladruimen makkelijker 
en lichter maken.

Foto: Flymo

O

De eettafel: groot, 
groter, grootst
Niet iedere keuken heeft plaats voor een aparte eettafel. Maar elke woning kent wel 
een eethoek. De tijd dat een kleine bar voldoende is om aan te eten, ligt defi nitief 
achter ons. 

D

Foto: FLOR by Heuga 

Ontwerp je eigen tapijt met vloertegels
Een uniek tapijt creëren, dat aansluit bij je eigen wensen en behoeften. Diverse 
tapijtspecialisten maken dit tegenwoordig mogelijk. 

e meest eenvoudige ma-
nier om je eigen creativi-
teit te vertalen naar een 
nieuwe vloer, is gebruik 

te maken van een vloertegelsys-
teem. Deze biedt fl exibiliteit en 
vrijheid bij het ontwerpen. Hier-
mee is de tapijten vloertegel weer 
helemaal terug van weggeweest. 
We kennen de tapijttegel al vanaf 
de jaren zestig, toen ze nauwelijks 
aan te slepen waren. In elk huis 
was minstens één vloer hiermee 
bedekt. 
Werd er vroeger gekozen voor één 
kleur, tegenwoordig is het trendy 

om spetterende combinaties uit te 
zoeken. De tegels zijn verkrijgbaar 
in vele dessins, materialen en kleu-
ren en laten zich gemakkelijk com-
bineren op de vloer van de woon-
kamer, slaapkamer, keuken en zelfs 
badkamer. 
Er worden talloze verschillende 
kleuren en dessins aangeboden. 
Van opvallende zebra- en luipaard

print tot ingetogen natureltinten. 
De meest gangbare afmetingen 
zijn 50 x 50 centimeter. Deze vorm 
van vloerbedekking biedt echt 
waar voor zijn geld. Je koopt pre-
cies wat je nodig hebt, zodat er 
weinig afval overblijft. Bovendien 
zijn de tegels eenvoudig te leggen, 
zodat duur gereedschap, lijm of 
vakmensen overbodig zijn.

D

Foto: Perscentrum Wonen
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en gelijkmatige tempera-
tuur, een perfecte lucht-
vochtigheidsgraad, een 
optimale ventilatie en een 

effi  ciënte bescherming tegen licht 
en trillingen. Het zijn allemaal ei-
genschappen waar wijnliefheb-
bers rekening mee moeten hou-
den. Vaak belandt de witte wijn in 
de koelkast en de rode wijn in een 
fl essenrek in de kamer. Dat kan, 
maar je bereikt er geen optimale 
omstandigheden mee. Veel beter 
is het om een speciale wijnoplos-
sing te zoeken. Een wijnkelder zou 
mooi zijn, maar een wijnbewaar-
kast voor in de keuken voldoet ook 
prima. Deze weet de condities van 
de natuurlijke wijnkelder perfect 
na te bootsen. 
KitchenAid is een van de keuken-
merken die zich hier verder in heeft 

verdiept en de ‘wijnbewaarkast’ 
heeft ontwikkeld. De kast geeft de 
wijnliefhebber een perfecte oplos-
sing om zijn wijnvoorraad als een 
echte ‘maître du vin’ te bewaren: op 
een gelijkmatige temperatuur, met 
de juiste vochtigheidsgraad en be-
schermd tegen licht en schokken. 
Bijzonder is dat er binnen dezelfde 
kast verschillende temperatuurni-
veaus kunnen worden geprogram-

meerd. Een vak tussen 6 en 10°C, 
is ideaal voor wijn die gekoeld ge-
serveerd moet worden. Het deel, 
vergelijkbaar met een traditionele 
kelder (10-14°C), is perfect voor 
het bewaren en rijpen van de be-
tere wijnen. Een derde vak, met 
een temperatuur van 16 tot 20°C, 
biedt plaats voor een groot aantal 
fl essen rode wijn.

et ‘slimme’ venster is ont-
wikkeld door Velux, is 
uitgerust met een elektri-
sche motor die werkt op 

zonne-energie. Hierdoor komen er 
geen elektriciteitssnoeren aan te 
pas en kan het venster op afstand 
bediend worden. Ook bestaande 
vensters kunnen er mee worden 
uitgerust. Het dakvenster op zon-
ne-energie haalt zijn aandrijving 
uit een herlaadbare batterij, die 
permanent door het dag- en zon-
licht wordt opgeladen. Die batterij 
zit samen met de vensterbediening 
onzichtbaar ingebouwd in het ven-
ster. De installatie bij een bestaand 
venster is ook eenvoudig, je hoeft 
enkel de zonnecel op het venster-
kader te kleven en aan te sluiten op 
de batterij.

Dakvenster op zonne-energie
Heb je thuis ook zo’n dak-
venster waar je net niet 
bij kunt om het open te 
zetten? Waarbij je allerlei 
kunstgrepen moet uitha-
len voordat je uiteindelijk 
wat frisse lucht naar bin-
nen krijgt? Een op afstand 
bedienbaar dakvenster 
biedt de oplossing! 
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n ieder geval bij toonaange-
vende ontwerpers als Vincent 
Sheppard en Forza Cattelan. 
Vroeger werd wit in het luxe-

segment vaak geassocieerd met 
kitscherige glitterinterieurs. Maar 
dankzij de designwereld speelt wit 
nu de hoogste viool. Van koel mini-
malisme tot speelse barok.
De witte meubels kennen veel ge-
zichten. Door hun innovatieve vor-
men, hoogwaardige materialen en 
uitvoering op maat passen ze zich 
perfect aan in elke omgeving. 

Foto Velux

Witte meubels stelen de show

We geven je 
het wit op wit

edereen is wel eens iets kwijt in 
huis. Raak jij op dergelijke mo-
menten ook in paniek als je om 
je heen kijkt? Overal wankele 

stapels paperassen op de grond 
en stoelen die op vlooienmarkt-
kraampjes lijken? Had je maar een 
vaste plek voor die dingen! Een 
opgeruimd huis ziet er stukken 
prettiger uit. Bovendien scheelt 
het uren aan frustrerend en tever-
geefs gezoek, dat vaak ook nog 
eens extra rommel oplevert. 
De oplossing is simpel volgens Ca-
roline Clifton-Mogg: “Rommel op-
ruimen geeft ruimte op een ma-

nier die je je pas kunt voorstellen 
als je het daadwerkelijk probeert.” 
Dat schrijft ze in haar handige 
boek ‘Opbergen’. Clifton adviseert 
een logische indeling van de be-
schikbare ruimte en de plekken 
om dingen op te bergen. “Herin-
richting van beschikbare ruimte - 
je geeft je spullen een vaste plek - 
kan je huis ingrijpend veranderen. 
Zozeer zelfs dat de noodzaak om 
te verhuizen erdoor vervalt. Vaak 
lijkt een ruimte onleefbaar en 
klein doordat deze volgestouwd 
is. De oplossing ligt in het sorteren 
en elimineren…” 

De kunst van 
het opbergen
I

Foto Cattelan Italia

Feestelijk wit. Trendy 
wit. Luxueus wit. Diverse 
meubelontwerpers focus-
sen zich volledig op witte 
meubels. Zwart mag dan 
lang de kleur van luxe zijn 
geweest, maar wit lijkt de 
show te gaan stelen.  

edereen erkent het belang van 
een groene omgeving.  Maar 
om nu maanden of zelfs jaren 
te wachten tot de groenafschei-

ding zo hoog is dat je daadwerke-
lijk privacy in je tuin hebt, gaat veel 
mensen toch te ver. Tegenwoordig 
is er een snellere oplossing: de kant 
en klaar haag. Diverse specialisten 
zoals Mobilana en Hedera hebben 

zich hier in gespecialiseerd. Ze zijn 
er in diverse soorten en maten. En-
kele populaire voorbeelden zijn de 
wintergroene Hedera (klimop), de 
bladverliezende Carpinus (haag-
beuk) of de Fagus (beuk). Door het 
kant en klaar systeem zijn de ha-
gen snel en eenvoudig te plaatsen. 
Door iedereen!

Direct privacy met
kant en klaar haag

H

Foto Hedera

I

Steeds meer oplossingen voor in de keuken

Wijn op temperatuur
Frankrijk heeft de naam, maar ook in Nederland weten we inmiddels een goed glas 
wijn te waarderen. Toch zijn er maar weinig mensen die wijn op de juiste tempera-
tuur serveren. Dat is jammer! Optimale omstandigheden zijn belangrijk om écht 
smaakvol te kunnen genieten. 

E

WonenWonen 20082008

Foto KitchenAid

I
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Zaterdag eerste handbalwedstrijd
BeneLiga krijgt vervolg 
voor FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - Ook dit seizoen spelen 
de vier beste Belgische (Kv Sasja, 
Initia Hasselt, Sporting Neerpelt 
en HC Atomix) en vier beste Ne-
derlandse handbalclubs (FIQAS 
Aalsmeer, Hellas, Kras/Volendam en 
Eurotech/Bevo) tegen elkaar in de 
Beneligacompetitie, maar de opzet 
is iets veranderd. Elke ploeg speelt 
nu tegen alle vier de tegenstanders 
uit het andere land, uit of thuis, en 
ook de onderlinge confrontaties met 
de andere drie Nederlandse teams 
tellen mee (en dat geldt ook voor de 
Belgen onderling). Een overwinning 
in een ‘internationale’ Beneliga-
wedstrijd levert 3 punten op, tegen-
over 2 punten voor een ‘nationale’ 
wedstrijd. Met twee internationale 
thuiswedstrijden per club krijgt het 
eigen publiek nu ook meer de gele-
genheid om kennis te maken met de 
Beneliga. Bovendien krijgen wed-
strijden met weinig inzet in de regu-

liere competitie (de play-offs zijn al-
lesbeslissend) toch nog extra span-
kracht door de Beneliga. Na afloop 
van de reguliere competitie gaan de 
vier best geplaatste teams naar het 
Final Four weekend. Aanstaande za-
terdag 4 oktober speelt FIQAS haar 
eerste wedstrijd en wel tegen KV 
Sasja om 20.00 uur. Zondag 5 okto-
ber is Initia Hasselt vanaf 15.00 uur 
de tegenstander van de Aalsmeerse 
handballers.

Speeldata Europacupwedstrijden
In de tweede ronde van de Europe-
se Cup Winners Cup neemt FIQAS 
Aalsmeer het op tegen het Franse 
Paris Handball. De Aalsmeerders 
spelen eerst uit in Parijs op zater-
dag 11 oktober om 20.30 uur. In het 
weekend daarna, op zondag 19 ok-
tober volgt dan de thuiswedstrijd in 
de Bloemhof en die begint om 16.30 
uur.  

Open huis op dinsdag 7 oktober
Badmintonclub Volant’90 
weer in de startblokken
Kudelstaart - Badmintonvereniging 
Volant ’90 is weer van start gegaan 
en heeft nog ruimte voor jeugd en 
volwassen spelers. De vakantie zit er 
op, de sportkleding kan tevoorschijn 
worden gehaald, want het is tijd om 
de overtollige kilootjes er weer af te 
gaan sporten.
Weet je nog niet precies welke sport 
het moet worden, dan nodigt Vo-
lant ’90 je uit om op dinsdagavond 
7 oktober in de Proosdijhal te Ku-
delstaart te komen badmintonnen.  
Voor de jeugd beschikt de vereni-
ging over negen banen. 
Onder leiding van een gediplomeer-
de trainer en ervaren begeleiders 
worden de beginselen van de bad-
mintonsport bijgebracht. 
Als je wat beter wordt kun je mee 
doen aan recreatieve wedstrijdjes 
tegen anderen verenigingen en ben 
je heel goed dan kun je ook compe-
titie spelen. 

De jeugd start om 18.30 uur. Voor 
de senioren heeft Volant’90 de be-
schikking over zes banen, waar met 
vier mensen op gespeeld wordt, ge-
durende een half uur. Dan wordt er 
van baan, tegenstander en partner, 
via een afhangsysteem, gewisseld. 
De volwassenen spelen van 20.30 
tot 23.00 uur
Mocht je tijdens je vakantie de rac-
kets ter hand hebben genomen, dan 
is dit het moment om toe te slaan. 
Trek je sportschoenen aan en kom 
gezellig een shuttletje slaan. De ver-
eniging heeft wel een racket voor je. 
Je mag gerust een paar keer mee-
doen voor je besluit om lid te wor-
den. 
Voor verdere informatie en inlich-
tingen kun je de website bezoeken. 
www.volant90.nl. Je kunt ook ge-
woon komen en vragen naar Wil, Er-
na, Maike of Martin.

Cheque voor ThamerThuis
Westeinder Adviesgroep 
haalt finish Damloop
Aalsmeer - Op zondag 21 septem-
ber hebben maar liefst veertig werk-
nemers, familie en vrienden van de 
Westeinder Adviesgroep en Drie-
plushypotheken de eindstreep van 
de Dam tot Dam loop gehaald! On-
der de bezielende leiding van trai-
ners Tim Verlaan en René Noorber-
gen hebben vele mensen de afge-
lopen negen maanden keihard ge-
traind om op dit fantastische loop-
evenement van 16,1 kilometer te 
kunnen volbrengen. En met succes! 
Iedereen die in Amsterdam aan de 
start is verschenen heeft de eind-
streep gehaald in Zaandam. 
Onderweg kregen de deelnemers 
nog een hart onder de riem gesto-
ken van trainer René. Vele collega’s 
van de Westeinder Adviesgroep en 
Drieplushypotheken, vrienden en 
familie stonden langs het parcours 
om de deelnemers aan te moedigen. 
Ook medewerkers van ThamerThuis, 
het goede doel waar geld voor is in-
gezameld, stonden onderweg de 
deelnemers toe te juichen.
Uiteindelijk kwam iedereen na de fi-
nish tot dezelfde conclusie: de Dam 
tot Dam loop was één groot suc-
ces! De deelnemers mogen uiter-

aard trots zijn op hun prestatie. Niet 
alleen vanwege het feit dat zij 16,1 
kilometer hebben afgelegd, maar 
vooral omdat zij hiermee een schit-
terend mooi bedrag bij elkaar heb-
ben gebracht voor ThamerThuis. 
ThamerThuis is een zogenaamd bij-
na-thuis-huis. Een huis dat bestemd 
is voor mensen die in hun laatste le-
vensfase zijn gekomen en waarbij 
het sterven dus binnen een afzien-
bare tijd in het verschiet ligt. Mocht 
het thuis sterven om één of ande-
re reden niet mogelijk zijn, dan wil 
de stichting daarvoor een alterna-
tief bieden in de vorm van opname 
in een bijna-thuis-huis. 
De Westeinder Adviesgroep en 
Drieplushypotheken zijn blij te kun-
nen bijdragen aan de diensten en 
activiteiten van ThamerThuis. De 
cheque met het totaal gesponsor-
de bedrag gaat op vrijdag 10 okto-
ber officieel aan Jan Dalmeijer van 
ThamerThuis overhandigd worden. 
Meer informatie over de ervaringen 
van de deelnemers kunt u vinden op 
www.westeinder.nl. Wilt u meer we-
ten over ThamerThuis en hun dien-
sten, kijk dan op www.thamerthuis.
nl. 

Lopen voor weeskinderen in Tanzania

DFG-bedrijven lopen mee 
in 24 Dam tot Damloop
Aalsmeer - Op 21 september jl. 
deed de Dutch Flower Group voor 
de eerste keer mee met de Dam tot 
Damloop. Met 28 personen liepen 
zij ieder 16,2 kilometer. Er werd hier 
overigens voor een goed doel gelo-
pen en wel voor de ‘Orphans in the 

Wild’ in Tanzania. Voor kinderen die 
wees zijn geworden door AIDS. Het 
bedrag dat bij elkaar gelopen is be-
draagt 3843,40 euro. De DFG is vol-
gend jaar zeker weer van de partij! 
Meer weten over het goede doel: 
www.wildorhans.org.

Zondag op de Westeinderplassen
Windsurfen om de Grote 
Prijs van Aalsmeer!
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
5 oktober gaat de jaarlijkse Korton 
Grote Prijs van Aalsmeer weer van 
start. Windsurfclub Aalsmeer is na 
lange voorbereidingen, van een van 
hun grootste evenementen, klaar 
voor het jaarlijkse spektakel met een 
totaal prijzengeld van 1250 euro. De 
Korton GPA is een Windsurf Mara-
thon over de Westeinderplassen in 
Aalsmeer, die dit jaar voor de vijf-
tiende maal gehouden wordt. Voor 
deze race wordt een baan over de 
gehele grote poel uitgelegd, waarbij 
de deelnemers verschillende ronden 
over deze baan moeten varen. Start 
en Finish zijn bij het surfeiland aan 
de Kudelstaartseweg. Ook dit jaar 

wordt er weer in verschillende klas-
sen gevaren. De GPA is opgedeeld 
in vijf wedstrijdklassen geschikt van 
de Nederlandse surftop tot het ni-
veau van de beginnende (wedstrijd) 
surfers. Speciaal voor deze laatste 
groep wordt een kortere baan uitge-
legd. Kom meedoen aan de race of 
kom kijken op Kudelstaartseweg, bij 
het recreatie-eiland. Inschrijven kan 
vanaf 9.30 uur, kosten zijn 10 euro 
en de start van de GPA is rond 12.30 
uur. Voor deze tijd zullen de deelne-
mers druk zijn met de voorbereidin-
gen en het testen van hun materi-
aal. Er is dus al genoeg te zien. Voor 
meer informatie over de Korton GPA 
of over WSCA, kijk op www.wsca.nl.  

Schaakcompetitie
AAS1 begint seizoen goed
Aalsmeer - Het eerste team van 
schaakclub AAS is het bondssei-
zoen goed begonnen. De uitwed-
strijd tegen Oegstgeest werd ge-
wonnen met 5-3, maar dit ging ze-
ker niet zonder slag of stoot. De 
wedstrijd vond plaats in het denk-
sportcentrum te Leiden, waar ook 
Philidor Leiden thuis speelde tegen 
LSG 4, Bobby Fischer speelde te-
gen LSG 5 en LSG 3 de uitwedstrijd 
speelde tegen SOPSWEPS, zodat 
het een gezellig weerzien binnen de 
Leidse schaakbond was.
De wedstrijd verliep zeer gelijkop-
gaand. De eerste score was een 
even korte als solide remise tus-
sen Joop Piket (vader van Jeroen en 
Marcel Piket) en AJ Keessen. De vol-
gende uitslagen lieten enige tijd op 
zich wachten. Jasper van Eijk won 
een pion en moest alleen de lichte 
tijdnood overleven om een eindspel 
te bereiken waarin hij goede kansen 
had. Dat Jasper juist dat moment 
koos om een stuk weg te geven ver-
stoorde het natuurlijke verloop van 
de partij dermate, dat zijn tegen-
stander het gewonnen materiaal di-
rect terug cadeau deed en direct op-
gaf aangezien het ontstane eindspel 
met twee pionnen minder voor Jas-
per wel te winnen zou zijn. Een voor 
beide spelers wat roestige start van 
het seizoen. Het tweede punt voor 
AAS kwam van Paul Schrama, die 
een uitstekende partij liet zien. Na 
een stukoffer op g7 van Paul tracht-
te zijn tegenstander combinatoir te-
genspel te ontwikkelen, echter Paul 
had verder gerekend en bleef een 
stuk voor. Leon Koster had zich flink 
laten insnoeren tegen IM Nebosja 
Nikolic, iets wat de IM niet meer liet 
ontglippen. Eerder in de partij had 
Leon echter de kans gehad zich on-
der opoffering van een pion zelf een 
omklemming bij wit te bewerkstel-
ligen, wat genoeg tegenspel opge-
leverd zou hebben. De score kwam 
weer in evenwicht nadat Marc Trimp 

een sterke aanval van zwart niet kon 
overleven. Hij had weliswaar een to-
ren meer, maar de vijf (!) pionnen 
die zwart daarvoor had was al vol-
doende, maar toen zwart’s witveldi-
ge loper in het spel werd betrokken 
was een afwikkeling naar een ho-
peloos eindspel niet meer te voor-
komen door Marc. Ben de Leur wist 
zijn aanval op de damevleugel snel-
ler te laten zijn dan het tegenspel 
van zijn opponent op de konings-
vleugel. Hierdoor kon hij met eni-
ge fijne zetjes twee pionnen buitma-
ken, waarna het eindspel zorgvuldig 
werd uitgeschoven.
Nu restten nog de partijen van Red-
mar Damsma en Jeffrey van Vliet. 
Redmar had in het middenspel een 
pion moeten geven maar stug ver-
dedigend wist hij steeds remise-
kansen te bewaren. In een stelling 
waarin beide spelers vrijwel in zet-
dwang waren moest een afwikke-
ling worden toegestaan naar een 
toreneindspel wat remise werd door 
de Philidor manoeuvre. Daarna was 
het aan Jeffrey om het af te ma-
ken. Hij had (ondanks het uitgedun-
de materiaal) de zwarte koning flink 
onder vuur, die alleen op de velden 
b8, a7, b6 en c7 aan een winnende 
paardvork kon ontsnappen. Jeffrey 
kon via de handige schaakjes met 
de dame op c3, e3 en a3 de zwar-
te koning in het mes dwingen. Dat 
bracht de score op 5-3, een enerve-
rende eerste ronde, die aantoont dat 
het met de vechtlust van de Azen 
zo net na de zomerstop niets mis is. 
Schaakclub AAS schaakt van begin 
september tot eind mei op de vrij-
dagavond in De Binding in de Zijd-
straat 53. Training en les wordt tus-
sen 19.00 en 20.00 uur gegeven, de 
competitie start om 20.00 uur. Voor 
meer informatie: AJ Keessen (com-
petitieleider), tel. 0297-324459 of 
Henk Noordhoek (secretaris), tel.    
0297-268954. Homepage: http://
www.aas.leisb.org.

Basketbalvereniging Aalsmeer
Jongens U20 stunten bijna 
tegen sterke BV Leiden
Aalsmeer - De eerste wedstrijd die 
de jongens van BV Aalsmeer speel-
den in de regionale competitie le-
verde bijna een overwinning op te-
gen het sterk geachte BV Leiden. De 
Leidse ploeg heeft een lange histo-
rie van sterke teams en werd gezien 
als de sterkste uit de poule.
Aalsmeer was misschien onder de 
indruk maar in ieder geval ging de 
eerste periode bijzonder stroef en 
was de stand 9 -1 voor Leiden.
De 2e periode ging beter en door de 
sterk spelende Joost van Andel die 
op 2 punten na de hele productie 
voor zijn rekening nam werd het met 
rust 22 – 13. In de derde periode viel 
vooral het sterke spel van Sebasti-
aan Stokman op. Stokman is bank-
speler vanuit een jonger team maar 
liet zich niet door de veel oudere 
Leidse spelers afbluffen en pakte re-
bound op rebound en speelde in de 
verdediging zijn directe tegenstan-
der uit de wedstrijd. Ook de andere 

spelers begonnen de smaak te pak-
ken te krijgen en scoorden zo hun 
puntjes. Ershad Yousofzai maakte 
twee mooie driepunters en Tijs Bus-
kermolen leverde goede assists af 
waardoor Joost van Andel zijn totaal 
op 19 punten kon brengen. 
In de laatste periode kwam Aalsmeer 
pas goed op gang en vanaf 45 – 27 
werd de achtervolging ingezet en 
langzaam maar zeker werd de ach-
terstand teruggebracht. Toen na 40 
minuten het eindsignaal klonk bleek 
de wedstrijd voor Aalsmeer net even 
te kort want de score stopte bij 51 
– 46 voor Leiden. Over twee weken 
speelt Aalsmeer de thuiswedstrijd 
tegen Leiden en is men gebrand om 
deze wedstrijd vanaf de eerste pe-
riode strak op te pakken en  revan-
che te nemen.
Scores: Joost van Andel 19,  Ershad 
Yousofzai 8, Ricardo Estevez 6, Niels 
Uit de Bos 5, Tijs Buskermolen 4, Se-
bastiaan Stokman 2, Jay Tabak 2.

Topscoorder Joost van Andel.

Tafeltenniscompetitie
Spelers Bloemenlust 1 en 
2 verliezen van koplopers
Aalsmeer - Bloemenlust 1 heeft in 
Zaandam tegen koploper ZTTC 6 
een gevoelige 10-0 nederlaag ge-
leden. In een aantal partijen kon-
den Bart Spaargaren en Johan Berk 
de sterkere tegenstanders  nog een 
game afsnoepen, maar veel verder 
kwamen de Aalsmeerders niet. In de 
allerlaatste wedstrijd van de avond 
had Hervé Pantegnies wel serieu-
ze winstkansen, maar op 8-10 in de 
4de game en dus met 2 matchpoints 
in zijn voordeel, ging het alsnog mis. 
De Zaandamse  opponent won met 
12-10 de 4de game en ook in de be-
slissende 5de game bleef hij met 
11-9 Hervé nipt de baas. Helaas dus 

zelfs geen punt voor de eer.

Bloemenlust 2 is er in de Bloem-
hof niet in geslaagd om Diemen 3 
te verslaan. Wim van den Aardweg 
zette de goede lijn van de eerste 
twee wedstrijden door en wist heel 
knap alle drie zijn tegenstanders te 
verslaan. Helaas hadden zijn team-
genoten een minder goede (of for-
tuinlijke) avond. Ton de Hollander 
kwam één keer als overwinnaar uit 
de strijd en Frans Ravesteijn bleef 
teleurstellend zonder punten. Maar 
zelfs na deze krappe  4-6 nederlaag 
doet Bloemenlust 2 nog altijd goed 
mee in de bovenste regionen.

Cock en Marja 
beste sjoelers!
Aalsmeer - Het sjoelen op 18 sep-
tember in het dorpshuis van Ku-
delstaart is in de hoofdklasse ge-
wonnen door Cock Tukker met 2912 
punten. 
In klasse A bleek Hans van Leeu-
wen met 2791 punten onverslaan-
baar, plaats twee was voor Cor 
Frank met 2689 punten. In de B-
klasse wist Marja Springintveld de 
hoogste score te halen met 2624 

punten, plaats twee was voor Jacob 
van ‘t Hof met 2610 punten. In de C-
klasse bleek Klaas van Leeuwen de 
beste sjoeler met 2515 punten, op 
twee is Hans Buijs geëindigd meet 
2380 punten. In klasse D ging de 
hoogste eer naar Jan Alderden met 
2431 punten, plaats twee was voor 
Pim van der Meer met 2412 punten. 
In klasse E eindigden Willem Joren 
en Co Eveleens samen op één met 
2262 punten. 
In de F-klasse tot slot was het goud 
voor Marry Bax-Joren met 2001 
punten. Plaats twee was voor Her-
man Berkhout met 1895 punten. 

VVA A1 boekt eenvoudige 
zege in Den Helder
Aalsmeer - In Den Helder heeft VV 
Aalsmeer A1 de ongeslagen sta-
tus ook na de derde wedstrijd be-
houden door met 1-3 te winnen van 
HCSC A1. Na een wat onwennig be-
gin van 
beide ploegen pakte VV Aalsmeer 
het initiatief, wat al in de 9e minuut 
werd beloond. Een voorzet van Len-
nart vd Dussen werd knap tegen-
draads via de paal binnengeknikt 
door Lennart Eberharter. 
Het middenveld was volledig in 
handen van VV Aalsmeer en conti-
nu kon er opgestoomd worden rich-
ting de goal van de tegenstander. 
De voorsprong werd in de 22e mi-
nuut verdubbeld na een goede ope-
ning op Lennart vd Dussen, wiens 
schot nog gekeerd kon worden 
door de doelman van HCSC, maar 
het was Hans vd Schilden die die-
zelfde doelman in de rebound kans-
loos liet door zuiver en laag binnen 
te schieten. In de tweede helft had 
Aalsmeer meer moeite om HCSC 
onder druk te houden. 
Zonder dat de Helderse formatie 
veel kansen wist te creëren kwam 
de wedstrijd meer in evenwicht. 

Keeper Ruud Koningen moest een-
maal handelend optreden op een 
gevaarlijk schot richting de bene-
denhoek, maar verder werd de drei-
ging van HCSC nauwelijks concreet. 
Een voorzet van invaller Junior Pe-
neux belandde twintig minuten voor 
tijd indirect op de arm van een Hel-
derse verdediger en Calvin Koster 
mocht aanleggen vanaf de penal-
tystip. 
De Aalsmeerse topschutter faal-
de niet, schoot de 0-3 onberispelijk 
binnen en het verzet leek hiermee 
definitief gebroken. 
Uit een vrije trap wist HCSC deson-
danks even later de eretreffer aan 
te tekenen. In de slotfase had Juni-
or Peneux nog pech toen zijn schit-
terende schot via de binnenkant 
van de kruising de doelmond weer 
verliet, en zo bleef het bij een dik-
verdiende 1-3 overwinning voor de 
Aalsmeerders. VV Aalsmeer A1 be-
zet momenteel de tweede plaats in 
de eerste klasse A, die komende za-
terdag verdedigd zal moeten wor-
den tegen FC Almere A1. Om 11.30 
zal er aan de Dreef worden afge-
trapt.
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Autorally
Podium voor Wevers en
Van Weeren in Hellendoorn
Aalsmeer - Tijdens de 27e uitgave 
van de Schutte Informatisering Hel-
lendoorn Rally heeft Wevers Sport 
voor een unicum gezorgd. Met een 
eerste plaats voor Erik Wevers en 
Jalmar van Weeren, een tweede 
plaats voor Dennis Kuipers en Kees 
Hagman en een derde stek voor Re-
ne Kuipers en Erwin Mombaerts be-
zette Wevers Sport het volledige po-
dium. Bovendien komen alle drie de 
equipes uit Twente en reden ze alle 
drie met een Ford Focus RS WRC 06. 
De vierde Wevers Sport equipe van 
John Temmink en Henk-Jan Elbert 
moest op de twaalfde proef opge-
ven nadat zij op onfortuinlijke wijze 
van de baan waren geschoven. Dat 
de Hellendoorn Rally tot de grootste 
autosport evenementen hoort van 
Nederland was al langer bekend, 
maar de 2008 is waarschijnlijk de 
meest bezochte editie van de laat-
ste jaren. Op elke klassementsproef 
stond enorm veel publiek om te kij-
ken. Vooraf was de verwachting dat 
de strijd om de zege zou gaan tus-
sen Erik Wevers en, nog steeds, re-
gerend kampioen Mark van Eldik. 
“De tactiek was om op vrijdagavond 
een gaatje te slaan ten opzichte van 
Mark. Maar dat lukte niet. Dus kon 
de tactiek meteen overboord”, aldus 
Erik Wevers achteraf. Van Eldik met 
zijn nieuwe Subaru Impreza WRC 
S12B en Wevers openden furieus op 
de zes klassementsproeven van de 
vrijdagavond. Om en om gingen de 
scratch tijden naar Van Eldik en We-
vers. “Het tempo lag vanaf het begin 
erg hoog. We stonden na zes proe-
ven op vier seconden achterstand. 
Het zou dus erg moeilijk worden op 
zaterdag,” recapituleerde Wevers de 
openingsavond. 

Het titanengevecht eindigde op za-
terdagochtend abrupt toen Mark 
van Eldik en Michel Groenewoud 
op de klassementsproef Beuseberg 
hard van de baan schoven. De Sub-
aru Impreza raakte daarbij zwaar 
beschadigd. Van Eldik en Groene-
woud werden naar ziekenhuizen 
in de buurt overgebracht, om hun 
kwetsuren te laten behandelen. “We 
waren de volgende auto na Mark. 
Dan wordt je weer even met de 
neus op de feiten gedrukt. Ik zie lie-
ver een strijd tot aan de finish. Dit 
gun je niemand.  Het uitvallen van 
Mark en Michel is voor mij het eni-
ge dompertje op een verder schitte-
rende Hellendoorn Rally”, vond van 
Weeren. Vanaf de negende klasse-
mentsproef had de man uit Marke-
lo en zijn navigator uit Aalsmeer vrij 
spel. Toen Hammenaar Dirk Boers 
ook nog eens wegviel baande zich 
een enorme ontlading aan bij het 
team van Wevers Sport met drie van 
de vier gestarte auto’s in de top drie. 
“Ik moest Erik wel even tot kalmte 
manen op de laatste proeven. Hij 
wilde vol van start op de laatste ke-
ren Luttenberg. Dat is natuurlijk heel 
begrijpelijk want we rijden natuur-
lijk ook een beetje voor het publiek, 
maar de zege was voor mij even be-
langrijker”, glimlachte een tevreden 
Jalmar van Weeren na afloop. 
Door de zege in zijn thuiswedstrijd 
kunnen Erik Wevers en Jalmar van 
Weeren in Barneveld, tijdens de 
Veenhuizen Groep Nederland Ral-
ly, de Nederlandse titel veroveren bij 
een goed resultaat. Ook in de Eu-
ro Rally Challenge staan Wevers en 
Van Weeren er meer dan uitstekend 
voor met nog twee wedstrijden voor 
de boeg. 

Handboogschieten
Record voor Bram de Jong
Kudelstaart - Tijdens de eerste 
wedstrijd van de wintercompetitie 
heeft Bram de Jong een persoon-
lijk record geschoten van 273 pun-
ten. Ook waren er andere schutters 
van Handboogvereniging Target die 
goed geschoten hebben. Er deden 
drie Target-schutters mee die voor 
het eerst een wedstrijd schoten. Iris 
van der Salm behaalde 118 punten, 
Sandy Haestregt 152 punten en Eric 
Wijdeman 186 punten. De andere 

Target-schutters waren Cor de Jong 
met 267, Johan Ruhe met 261, Mar-
co Jongkind met 265, Gerard Zwart 
met 242 en Hans Wilthagen met 
263 punten. Wilt u meer weten over 
handboogschieten of zelf een keer 
een pijltje trekken, dan bent u ie-
dere dinsdag en donderdagavond 
vanaf 19.00 uur welkom in het ei-
gen clubgebouw van handboogver-
eniging Target op aan de Wim Kan-
dreef, Sportpark Calslagen.

Sidderend slot NK Offroad 
racing voor Rijsenhouters
Rijsenhout - Het laatste raceweek-
end van 2008 was een spectaculair 
einde van een tot de laatste meters 
spannend seizoen. De broers van Es 
wisten helaas geen podium plaatsen 
te behalen op één van de twee wed-
strijddagen, maar het scheelde weer 
niet veel. Op het strand van Wijk aan 
Zee zijn de laatste twee races verre-
den in het NK off-road racen. Met 
schitterend weer en een schitteren-
de piste. Vier manches per dag van 
tien rondes elk. Nadat er op zater-
dag wat problemen waren met na 
het afrijden van de rechter voorband 
en het voor OffRoadRacing Rijsen-
hout niet meer mogelijk was om 
hoog te eindigen in het dagklasse-
ment, werd er alleen nog maar ge-
keken naar de stand in het kampi-
oenschap. Aan het einde van de dag 
moest er geconcludeerd worden dat 
het gat met Hank van de Spank 
welliswaar vergroot was, doordat 
deze ook problemen had, maar dat 
met name Jacques Blakenburg met 
zijn tweede plaats op zaterdag, tot 
op 1 punt genaderd was in het kam-
pioenschap om de tweede plaats. 
De eerste plaats was al vergeven 
aan Rick Aarts, maar zowel Bert van 
Es als Hank van de Spank, Jacques 
Blakenburg en ook Rijk Verkerk de-
den nog mee voor de tweede plaats 
in het kampioenschap. De laat-
ste racedag, afgelopen zondag zou 
de beslissing brengen. Jacques 
Blakenburg klaagde dat zijn mo-
tor maar op 7 in plaats van 8 cilin-
ders liep, Hank van de Spank had 
een probleem met de tussenbak. 
Voor de Rijsenhouters gewoon zaak 
om Blakenburg achter zich te hou-
den. Dat moest toch kunnen. Ze-
ker na twee manches leek het be-
keken. Aarts had laten zien gewoon 
de snelste te zijn en met Verkerk en 
van Es op een respectievelijke twee-

de en derde plaats met een onder-
ling verschil van 10 seconden zag 
het er allemaal goed uit. Maar de 
derde manche had Blakenburg zo-
iets van de auto is toch al kapot, 
maar ik wil tweede in het kampi-
oenschap worden. Hij reed in één 
manche het gehele verschil van de 
eerste twee manches goed en wist 
zelfs met een aantal seconden voor-
sprong de vierde manche te star-
ten. Ook de Rijsenhouters hadden 
een prima derde manche en ston-
den weer 5 seconden voor op Ver-
kerk. Als de stand zo bleef was van 
Es derde in het kampioenschap en 
Blakenburg tweede. Van de Spank 
had inderdaad te veel last van de fa-
lende mechanica van zijn Bowler.
De vierde en alles beslissende man-
che was van groot belang. Aarts en 
Blakenburg gingen weer als een ko-
gel er vandoor, dus werd direct de 
knop omgezet voor het dagklasse-
ment. De tweede plaats in het kam-
pioenschap kon niet behouden blij-
ven. De 5 seconden voorsprong 
op Verkerk  moesten toch behou-
den kunnen worden. Zeven ron-
den lang in de fietstas mee rijden en 
hem zelfs een keer voorbij steken, 
maar toen tijdens het inhalen van 
de langzamere deelnemers veel tijd 
verloren werd, wisten de gebroeders 
van Es niet meer bij Verkerk te blij-
ven en reden 8 seconden na Verkerk 
over de finish. Einduitslag dus vier-
de in het dagklassement en de der-
de plaats in het Nederlands Kam-
pioenschap Off Road Racen. Een 
zwaar bevochten klassering over 
acht races in het seizoen 2008
OffRoadRacing Rijsenhout gaat zich 
nu voorbereiden op de 31ste editie 
van Le Dakar, in Argentinië en Chi-
li, waar ze wederom de assistentie 
voor een 7-tal motor en een 4-tal 
quad rijders zullen verzorgen.

Voetbalcompetitie
RKDES behaalt zwaar 
bevochten overwinning
Kudelstaart - In een meer span-
nende dan mooie wedstrijd heeft 
RKDES in Amsterdam tegen s.v. 
Bijlmer afgelopen zondag haar eer-
ste competitiezegen behaald. Na 
een 0-1 ruststand gingen de volle 
drie punten mee naar Kudelstaart.
De opstelling van RKDES kende 
twee wijzigingen ten opzichte van 
vorige week. Bart Jan van der Jagt 
lijkt weken uitgeschakeld door een 
spierscheuring, zijn vervanger was 
Sjors Verhaar. Trainer Rob Wever gaf 
in deze wedstrijd Ibrahim El Ahma-
di de voorkeur boven Jochem Kok. 
Hoewel RKDES nog steeds op de 
eerste overwinning wachtte was zij 
ook deze wedstrijd de favoriet.  S.v. 
de. Bijlmer  had nog weinig klaar ge-
speeld deze competitie. RKDES zet-
te vanaf het begin sv Bijlmer onder-
druk en creëerde direct een aantal 
kansen. Een vrije trap van Eddy Jan-
sen wordt maar net gekeerd door 
de keeper van Bijlmer. In de 15e mi-
nuut was het bijna raak, een goed 
genomen corner van Maurice Bar-
tels werd fraai ingekopt door Robin 
van der Steeg, maar de Bijlmer kee-
per redde even fraai. De Kudelstaar-
ters bleven gevaarlijk en sv. Bijlmer 
had veel overtredingen nodig. In de 
17e minuut werd Roald Pothuizen 
onderuit gehaald in het strafschop-
gebied. Een strafschop als resul-
taat. De goedspelende Eddy Jansen 
schoot deze beheerst in, RKDES op 
een verdiende 0-1 voorsprong. In de 
21e minuut werd weer Roald Pot-
huizen onderuitgehaald op de rand 
van het strafschopgebied, de vrije 
trap van Eddy Jansen werd ook nu 
bekwaam door de Bijlmer keeper 
gestopt. In de slotfase van de eer-
ste helft nam sv. Bijlmer meer ini-
tiatief en kreeg dan ook een aantal 
goede kansen. Maar gelukkig bleef 
het voor de Kudelstaarters daarbij 
en gingen beide teams rusten met 
0-1 voorsprong voor RKDES.
In de rust bleef Jeffrey Stravers ach-
ter in de kleedkamer, hij had een 
klap in zijn nek gekregen en was 
duizelig geworden, Robin Spaarga-
ren nam zijn plaats in. In de beginfa-
se van de tweede helft bleef s.v. Bijl-
mer gevaarlijk en kwam zelfs door 
een afstandsschot op gelijke hoog-

te, 1-1. Even dachten de Amster-
dammers dat zij voor een verrassing 
konden zorgen, maar in de 57e mi-
nuut was het Roald Pothuizen die 
vanaf de 16 meter beheerst de bal 
achter de Bijlmer keeper krulde en 
RKDES weer op voorsprong, 1-2.
RKDES kreeg vervolgens nog een 
paar goede kansen, maar Ibrahim El 
Ahmadi en Eddy Jansen zagen inzet 
gekeerd door de keeper. Toch werd 
het in de slotfase nog spannend, 
omdat de Kudelstaarters verzuim-
den om meer afstand te nemen. Dit 
gaf s.v. Bijlmer de kans om voor een 
stunt te zorgen. Vooral ook toen de 
scheidsrechter maar liefst 10 mi-
nuten extra langer door liet spelen, 
was de overwinning van RKDES niet 
zeker. In de 96e minuut kreeg Roald 
Pothuizen nog een grote kans, maar 
hij schoot rakelings naast. S.v. Bijl-
mer probeerde het nog wel, maar de 
Kudelstaartse verdediging gaf niets 
meer weg. Een zwaar bevochten 
overwinning, maar gezien het wed-
strijd beeld een logisch resultaat. 
Volgende week speelt RKDES thuis 
tegen koploper Sporting Maroc.
Ad Verburg

2e Sjoelavond in 
‘t Middelpunt
Aalsmeer - Aalsmeer – Op don-
derdag 9 oktober wordt de twee-
de sjoelavond van het nieuwe sei-
zoen gehouden in buurthuis ’t Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat. De 
aanvang is 20.00 uur en koffie en 
thee staan klaar vanaf 19.30 uur. 
Zowel leden als nieuwe sjoelers zijn 
van harte welkom. Het sjoelen op 
25 september is in groep 1 gewon-
nen door mevrouw T. van der Ma-
den met gemiddeld 125,5. In groep 
2 is de hoogste eer behaald door 
de heer  W. van der Merbel met ge-
middeld 114,6. In groep 3 is de heer 
D. Hoekman op één geëindigd met 
gemiddeld 108,3 en in groep 4 was 
mevrouw R. de Boer de beste sjoe-
ler met gemiddeld 98,6. 

Zwemcompetitie
Oceanus jongens vierde 
van Nederland
Aalsmeer - De Nederlandse esta-
fettekampioenschappen in Eindho-
ven waren een groot succes voor 
Oceanus. Er werd prima gepres-
teerd over de hele linie. De jongens-
ploegen verdeeld over minioren, ju-
nioren 2 en later en junioren 4 en 
later haalden uiteindelijk de vierde 
plaats in totaal. De minioren werden 
achtste, de jonge junioren vierde en 
de oudere junioren negende. 
De meisjes ploegen hadden zich 
nipt bij de twaalf besten overall ge-
plaatst en mochten daarom ook al-
lemaal meedoen. Zij eindigden in 
totaal tiende en schoven dus een 
paar plaatsjes naar voren. Vooral de 
jonge deelnemers en deelneemsters 
doken massaal onder hun oude 
persoonlijke records. Maar omdat 
bij estafettes alleen de starttijd in-
dividueel telt, worden deze pr’s niet 
geregistreerd. Enkele opmerkelij-
ke resultaten waren de vier clubre-
cords bij de jongens. Individueel 
waren Jeffrey Reijnders (100 school 
1.18.14, tevens NK limiet) en Istvan 
Spaargaren (100 rug 1.05.28, ook 
NK limiet) succesvol. Met zijn vieren 
waren Istvan, Vincent Moolhuijsen, 
Nils Mollema en Bastiaan Waanders 
goed voor nieuwe clubrecords op de 
vier maal 100 wissel (4.28.99) en vier 
maal100 vrij (3.53.55) bij de jongens 
15 jaar. Beide oude records stonden 
al uit 1989 van soortgelijke estafet-
tewedstrijden in de boeken. 
Zondags was het de beurt aan de 
senioren. Zowel de dames als de he-
ren hadden zich bij de beste 20 ploe-
gen weten te scharen. Weliswaar in 

de achterhoede, maar meedoen aan 
de grote openingswedstrijd van het 
seizoen is ook heel belangrijk. En de 
deelnemers zweepten elkaar op tot 
prima prestaties. Zowel de dames 
als de heren werden uiteindelijk vijf-
tiende in het klassement, na vijf es-
tafettes. Vooral de laatste estafet-
te, de tien maal 100 vrij, bracht goe-
de tijden op de klok. Wat te denken 
van Nikki van der Hoorn (1.01.43), 
Amanda Berendrecht (1.02.97), Isa-
belle Grootes (1.02.63) en Kirsten 
Smit (1.03.93). Neem daarbij in het 
achterhoofd de 1.01.93 van Dani-
que Gielen in de wisselslagestafet-
te en het damesclubrecord van 4.09 
heeft waarschijnlijk zijn langste tijd 
gehad. Bij de heren was slotzwem-
mer Nils Mollema met 54.74 de al-
lersnelste, gevolgd door Robert Ro-
haan (56.57), Jos Vergeer (56.83) 
en startzwemmer Theo Beglinger 
(56.95). Voor de volledige uitslagen 
zie de website van Oceanus: www.
zsc-oceanus.nl.

Eerste wedstrijd
Komende zondag 5 oktober staat de 
eerste wedstrijd van de landelijke 
zwemcompetitie op het programma. 
Met een flinke versterking ten op-
zichte van vorig jaar zijn de verwach-
tingen hoog gespannen. Maar ook 
de concurrentie zit niet stil. Direc-
te tegenstander AZ&PC heeft vooral 
bij de senioren veel aanwas van bui-
ten gekregen. De eerste wedstrijd 
wordt zondag in Aalsmeer, in zwem-
bad De Waterlelie aan de Dreef, ver-
zwommen, aanvang 15.00 uur. 

Eerste maandtoernooi 
beachvolleybal seizoen 
Aalsmeer - Op zondag 5 okto-
ber staat het eerste beachvolley-
bal toernooi van het seizoen 2008-
2009 weer op het programma in The 
Beach aan de Oosteinderweg. Ook 
dit seizoen wordt er weer op ver-
schillende niveaus gestreden om 
mooie prijzen die ter beschikking 
zijn gesteld door de toernooispon-
sor Hertog-Jan. Naast leuke prij-
zen, kunnen dit jaar ook weer pun-
ten voor de beachranking verzameld 
worden. Aan het einde van het sei-
zoen kunnen de winnaars van de-

ze ranking leuke prijzen verdienen. 
Het toernooi is op drie niveaus inge-
deeld. In de ochtend, om 10.00 uur 
start het 2x2 niveau hoog beachvol-
leybaltoernooi. Om 12.00 uur start 
het 4x4 allround toernooi en wordt 
er op recreatief niveau gespeeld. Tot 
slot start om 14.00 uur het 2x2 laag 
toernooi. 
Wil je meedoen met een team? 
Schrijf je dan zo snel mogelijk in 
door te mailen naar: sportief@
beach.nl door te bellen met The 
Beach: 0297-347444.

DA-1 met leidsters, trainer en sponsor.

Nieuwe sponsor voor 
DA-1 vv Aalsmeer
Aalsmeer - Fiscparo BV te Ku-
delstaart is de nieuwe sponsor van 
de DA-1 van Voetbalvereniging 
Aalsmeer. 
Het bedrijf houdt zich bezig met 
fiscale- en financiële dienstverle-
ning voor het MKB en is aangeslo-
ten bij het College Belastingadvi-
seurs. Paul Smit eigenaar van Fisc-
paro BV draagt het damesvoetbal 
een warm hart toe en spreekt dan 
ook de wens uit dat er vele nieuwe 
dames en meisjes zich aan zullen 
melden om te gaan voetballen bij 
VV Aalsmeer.
Het dameselftal is zeer verguld met 

de nieuwe tenues, trainingspakken 
en tassen van Fiscparo BV en zullen 
hun uiterste best doen om op het 
sportieve vlak hoge ogen te gaan 
gooien. Wilt u de dames een keer 
komen bewonderen aan de Dreef 
dan bent u hierbij van harte uitge-
nodigd. 
De dames spelen hun eerstkomen-
de thuiswedstrijd op zaterdag 11 
oktober om 14.00 uur tegen Spor-
ting Martinus uit Amstelveen.
 Voor meer informatie over het da-
mes/meisjes voetbal bij VV Aalsmeer 
vraag naar Peter Wittebol of stuur 
een email naar info@vvaalsmeer.nl.

Koppeltoernooi bij Sjoelclub
Rijsenhout - Op vrijdag 17  okto-
ber organiseert Sjoelclub Rijsenhout 
een koppelsjoeltoernooi. Om 20.00 
uur wordt gestart in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat. Deel-
nemers dienen om 19.45 uur aan-
wezig te zijn. Inschrijven kan tot en 
met 13 oktober bij Jan Joore, tel. 
0297-329010 of Ria van der Jagt, tel. 
0297-340890.  
Het sjoelen op 25 september is in 
de hoofdklasse gewonnen door Jan 
Joore met 2005 punten, op twee 
is Ria van der Jagt geëindigd met 

1815 punten. In klasse A behaal-
de Leo van Faassen de hoogste eer 
met 1709 punten, plaats twee was 
voor Elly Lanser met 1696 punten. 
In klasse B eindigde Gert Lanser op 
één met 1694 punten, op twee Tho-
mas van Brakel met 1688 punten. In 
klasse C bleek Rita Meijer de bes-
te sjoeler met 1541 punten, op twee 
Annie Dol met 1524 punten. In klas-
se D tot slot behaalde Anja Koster 
met 1491 punten de hoogste score, 
op twee  Stien Piet met 1429 pun-
ten. 
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Verrassende opening van 
cabaret-seizoen in Bacchus
Aalsmeer - Het KCA cabaretsei-
zoen gaat dit jaar veelbelovend van 
start met de winnaars van het Leids 
cabaret festival 2008! Het Belgisch 
duo ter bescherming van de jeugd 
zal op zaterdag 11 oktober cultureel 
café Bacchus aandoen! 
Ter bescherming van de jeugd tast 
de grenzen van het cabaret af en 
neemt je mee in hun eigenzinnige 
Vlaamse absurditeit. Tim en Dries 
leerden elkaar kennen tijdens hun 
studies psychologie en al gauw ont-
dekten ze hun gemeenschappelij-
ke interesse, de zieke fascinatie van 
mooi en lelijkheid. Sindsdien han-
gen de heren aaneen als twee hou-
ten latjes, aan elkaar gelijmd met 
stevige hobbylijn. 
Met hun debuutvoorstelling ‘Het 
beste van’ waait er een nieuwe, fris-
se wind in het komedie landschap. 
Inhoudelijk onderscheid dit zich op-
merkbaar van de hedendaagse the-
ma’s binnen stand-up en cabaret. 
De humor is fijn absurd, herken-
baar en vervreemdend dezelfde tijd. 
Zo wordt op een verantwoorde ma-
nier de spot gedreven met mossels, 
hoofdsteden, poëzie en afvalverwer-
kingsbedrijven. 
Deze unieke voorstelling is op zater-
dag 11 oktober te zien in cultureel 
café Bacchus in de Gerberastraat. 
De voorstelling start om 21.00 uur, 
Bacchus is vanaf 20.15 uur ge-
opend. De entree bedraagt 10 euro. 
Kaarten reserveren kan via de web-

site www.cultureelcafebacchus.nl of 
telefonische na 18.00 uur via 0297-
342657. 
Ook is het mogelijk een abonne-
ment te nemen à 42.50 euro voor al-
le vijf de cabaretvoorstellingen die 
dit seizoen te zien zijn in cultureel 
café Bacchus. Hiervoor aanmel-
den kan via ans@kunstencultuur-
aalsmeer.nl!

Rob Klaassen (rechts) heeft zojuist van  een applaudisserende Wim Koolhaas 
een cheque voor 10.000 euro ontvangen

10.000 euro voor Bosmobiel

Amstelland Live! succesvol
Aalsmeer - Aan het eind van het 
rockconcert Amstelland Live! kon 
voorzitter Wim Koolhaas van de or-
ganiserende Rotary Club Aalsmeer-
Uithoorn een cheque van 10.000 
euro aanbieden aan Rob Klaas-
sen van de stichting Bosmobiel. De 
opbrengsten van Amstelland Live! 
kwamen geheel ten goede van dit 
initiatief voor slecht ter been zijn-
de ouderen die in de Bosmobiel een 
route door het Amsterdamse Bos 
kunnen afleggen. 
Klaassen kon de aanwezigen mel-
den dat er volgend jaar twee Bos-
mobielen gaan rijden.

Battle of the Bands
Na een swingende opmaat die ver-
zorgd werd door de bands Goed 
Vaud en The Knight of the Progs 
konden de circa 400 muziekliefheb-
bers zich opmaken voor een ware 
Battle of the Bands. 
Hierin werd het spits afgebeten door 
de nieuwe Oberg Band met rockle-
gendes als drummer Hans Water-
man (ex Cuby & The Blizzards) en 
gitarist Ted Oberg (ex Livin’ Blues). 
Deze gitaarvirtuoos werd echter 
moeiteloos naar de kroon gestoken 
door collega-gitarist Will Sophie die 
tevens het hammondorgel bespeel-
de. Marco Oonincx speelde bas en 
de band werd gecompleteerd door 
zangeres Liane Hoogeveen die met 
haar bluesy rockstem aan Anouk 
deed denken. 
Niet voor niets werd haar unie-
ke stemgeluid opgemerkt tijdens 
de Grote Prijs van Nederland 2007 

en werd verwacht dat dit talent zou 
gaan doorbreken. Thijs van Leer van 
Focus kwam speciaal eerder om 
naar haar luisteren. 
In Mijdrecht konden de aanwezigen 
genieten van een rockende blues-
band met dito zangeres. 
De sfeer zat er meteen goed in bij 
de deinende massa in de Meijert. 
Voorwaar een lastige opgave voor 
Focus om daar, onder leiding van 
Thijs van Leer op hammond orgel 
en dwarsfluit, overheen te gaan. De 
donkerbruine zang tijdens het op-
treden werd eveneens door deze 
rockende ridder verzorgd. 
Bij Focus speelde Niels van der 
Steenhoven de sterren van de he-
mel met melodieuze soli (‘while my 
guitar gently weeps’). 
De aanwezigen werden getrakteerd 
op een geweldig roffelende solo van 
drumwonder Pierre van der Linden. 
Bobby Jacobs was de stille kracht 
die alle nummers geraffineerd op 
zijn basgitaar ondersteunde. 
Ook de symfonische rock van Focus 
sprak de aanwezigen (onder wie 
zelfs fans uit Maastricht en Brus-
sel) aan. 
Ook Focus ontkwam niet aan een 
toegift voor het enthousiaste pu-
bliek. 
Zo eindigde de Battle of the Bands 
in de kleine uren van de nacht in 
een onbeslist. Grote winnaar van 
deze succesvolle avond was echter 
de stichting Bosmobiel.
 De Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn 
beziet of deze Amstelland Live! vol-
gend jaar een vervolg gaat krijgen. 

De Oberg Band in actie met twee gitaarvirtuozen, links Will Sophie en rechts 
Ted Oberg

Liane Hoogeveen en Ted Oberg, prachtige muzikale combinatie

Thijs van Leer en Niels van der Steenhoven van Focus

Salsa dansen en Sonority
Aalsmeer - Sonority nam de bezoe-
kers aan het concert in de burger-
zaal van het gemeentehuis afgelo-
pen zaterdag mee op reis naar het 
zonnige Spanje. 
De zaal was geheel in zomerse sfe-
ren gebracht en in de pauzes kon 
kennis gemaakt worden met heerlij-
ke Spaanse lekkernijen. 
Naast een gevarieerd liedjespro-
gramma van Sonority wachtte de 
bezoekers een bruisende salsa 

dansdemonstratie. En in de pau-
ze konden liefhebbers deelnemen 
aan een workshop Merengue door 
dansschool Crema Latina. Sonority 
stond onder leiding van de gepas-
sioneerde dirigent Rutger van Ley-
den en de begeleiding werd ver-
zorgd door Jan Raadgever. De be-
zoekers waren het na afloop eens. 
“Het was een spetterende en geva-
rieerde avond. Echt een concert an-
ders dan anders.”

Instructieavond geluid bij 
Film- en videoclub
Aalsmeer - Op maandagavond 6 
oktober organiseert de Film- en Vi-
deoclub Aalsmeer een instructie-
avond over geluid bij videofilm. Jo-
han van den Adel zal op deze avond 
het een en ander uitleggen over de 
wijze waarop men het beste het ge-
luid bij een videofilm kan bewerken. 
Men kan tijdens de montage van de 
filmbeelden naast het lijfgeluid ook 
muziek en zelfs gesproken woord 
toevoegen. 
Dit kan soms voor iemand die pas 
met videofilmen begonnen is nogal 
wat problemen geven. 
Door deze avond bij te wonen kan 
men een stuk wijzer worden en zal 
het bewerken van geluid bij een vi-
deofilm een stuk gemakkelijker 
gaan. De voorbereiding voor de in-
troductiefilm voor het Cinefleurfesti-
val zijn van start gegaan. Drie groe-

pen gaan ieder een film maken over 
een item van Aalsmeer. 
Uit al het filmmateriaal wordt een 
introductiefilm gemaakt van onge-
veer 6 minuten voor het Cinefleur-
festival dat op zaterdag 17 janua-
ri in het gebouw ’t Anker gehouden 
zal worden. 
De F&VA is nog steeds op zoek naar 
videofilmers die de vereniging wil-
len versterken.
Wie kennis wil maken met Film- 
en videoclub Aalsmeer is van har-
te welkom op de aanstaande club-
avond, die gehouden wordt in ge-
bouw ‘t Anker aan de Oosteinder-
weg 273a in Oost. 
De aanvang is 20.00 uur. Informa-
tie over de videoclub op de club-
avonden aan de zaal, via tel. 0297–
326344 of via de website www.vi-
deoclubaalsmeer.nl.

Spetterend optreden Hotbox 
tijdens plug & play in The Beach
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
speelde de band Hotbox tijdens 
het open podium: plug & play voor 
veel publiek in de barruimte van The 
Beach aan de Oosteinderweg. De 
band, bestaande uit negen collega’s 
die allemaal werken bij de gemeen-
te Haarlemmermeer, gaven op het 
vernieuwde podium een spetterend 
optreden. 
Hotbox met Bert Fink achter de 
drums, Alex Tuinstra op toetsen, 
Jaap van Veen op de sax en percus-
sie, Jaap Baars op de basgitaar, Dick 
Bremer op slaggitaar en Gosse Bij-
lengo op sologitaar begeleiden op 
vootreffelijke wijze de drie zange-
ressen Wilma Treur, Alexandra Jan-

sen en Anna Bentschap-Knook. De 
band speelde een mengeling van 
pop en disco-nummers en wist het 
publiek goed te vermaken.  
Bekende gezichten ontbraken ook 
niet  tijdens deze editie van het open 
podium. 
Zo speelde Saskia Veenswijk met 
haar band een aantal ballads en 
was Wesley Bronckhorst met zijn 
band present. 
De volgende Plug & Play is op 26 
oktober van 15.00 tot 18.00 uur in de 
barruimte van The Beach. 
Wil je als muzikant meedoen, mail 
dan naar info@beach.nl of surf voor 
meer informatie naar www.beach.
nl. 

Postzegelvereniging houdt 
vergadering en veiling
Aalsmeer - Maandagavond 6 ok-
tober houdt Postzegelvereniging 
Aalsmeer haar jaarvergadering iin 
het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat 6. De vergadering begint 
om 20.00 uur, de zaal is vanaf 19.15 
uur open. 
De agenda voor deze vergadering is 
de leden toegezonden. Voor belang-
stellenden is een exemplaar aan de 
zaal verkrijgbaar.
Wist u dat u nieuwtjes uit binnen en 
buitenland bij de vereniging kunt 
bestellen, evenals uw albumbladen, 
catalogus etc. De nieuwtjes Neder-
land worden verzorgd door William 
Bosdam, die nog over een voorraad 
van de laatste twaalf maanden be-
schikt. Dus mist u nog een zegel of 
velletje, vraag hem ernaar. Hij heeft 

nog een redelijke voorraad zegels 
uit 2006 en dat alles tegen loket-
prijs. De nieuwtjes buitenland en 
verder alle benodigdheden wordt 
verzorgd door J. Teunen. Met hem 
kunt u een abonnement bespreken 
of losse koopopdrachten geven. Na 
het officiële gedeelte volgt er nog 
een veiling en verloting. In de vei-
ling worden leuke zegels en series 
aangeboden, zoals de Koningin Ju-
liana zegels 1949/51 postfris of de 
serie Kerken in Oorlogstijd. Voor 
de liefhebbers van maximumkaar-
ten, er zit een verzameling molen-
reeks Zaandam tussen met een in-
zet van 15 procent van de werkelij-
ke waarde. Uw interesse gewekt? 
Wees welkom. Er isvolop parkeer-
gelegenheid.

Blues, jazz en rock voor 
Nepal in Oude Veiling
Aalsmeer - Zaterdag 11 oktober 
komen in De Oude Veiling in de 
Marktstraat wederom vele muzikan-
ten bijeen om een muzikaal spekta-
kel te verzorgen voor een betere hy-
giëne en gezondheid van de kinde-
ren in Nepal. Als eerste is het podi-
um voor de viermansformatie Blood, 
Sweat & Kiers. De band staat ga-
rant voor een avond dansen, fees-
ten, swingen, en bovenal genieten! 
Wouter Kiers, bandleider en saxofo-
nist, staat al op vele cd’s vastgelegd, 
tourde door Japan met Hans Dulfer 
en trad meermaals op onder andere 
tijdens het internationale Northsea 
Jazz Festival. Deze unieke forma-
tie laat je uit je dak gaan met rock 
and roll, blues en jazz. Daarna gaat 
het publiek vermaakt worden door 
de bluesband Beaverhunt. Wie van 
rechttoe rechtaan blues en blues-
rock houdt zit zeker goed bij deze 
band. Gitarist Van der Spaan is sterk 
geïnspireerd door Rory Gallagher en 
dat is te horen. Ook de traditionele 
blues is onderdeel van het repertoi-
re van deze formatie. Ook komt de-
ze avond The Lee Roud band  met 
Tom Meijer, alias Mac Jigger optre-
den. Hij verschijnt met drie zange-
ressen en een groep bekende mu-
zikanten uit Aalsmeer. Ze hebben 
er weer zin in en dat stralen ze dan 
ook uit. Lee Roud is een feest om 
naar te kijken en luisteren. Sas tot 
slot zal zorg dragen voor een aan-
gename afwisseling van het rock en 
bluesgebeuren. Singer and song-
writer Saskia Veenswijk componeer-
de samen met haar muzikale vrien-
den speciaal voor deze avond en-
kele nummers in het genre ‘singer-
songwriter’. De Nepalese sfeer zal 
niet ontbreken. Er is een Nepalese 
catering, verzorgd door Himalaya 
huis en er zijn prachtige Nepalese 
producten te koop. Een deel van de 
opbrengst gaat naar de kinderen in 
Nepal. Er zal tevens een presentatie 
te zien zijn over Nepal . Het spekta-
kel begint 11 oktober om 20.00 uur 
en de entreeprijs is 7,50 euro per 
persoon. Kaarten zijn in de voorver-
koop verkrijgbaar bij kapsalon Tom 
Meijer in de Dorpsstraat en bij De 
Oude Veiling in de Marktstraat. En, 
zolang voorradig, ook te koop op de 
avond zelf bij de deur. Voor infor-
matie over Nepal en de projecten 

in dit land, kan contact opgenomen 
worden met Joke van der Zwaan, e-
mail: bootje25@kabelfoon.nl. 
Ben je niet in de gelegenheid om te 
komen, maar wil je wel je steentje 
bijdragen? Dat kan door een bijdra-
ge over te maken op bankrekening-
nr. 459206400 t.n.v. Medical Checks 
for Children, Voorschoten o.v.v. Ak-
tie Aalsmeer.

Aquariumwater 
bij Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag  6 oktober 
houdt Viva Aquaria een leerzame  
lezing over aquariumwater. Ieder-
een mag deze avond eigen aqua-
riumwater meenemen, dat deskun-
dig zal worden onderzocht. Het wa-
ter moet worden meegenomen in 
een glazen pot met schroefdeksel, 
geheel gevuld en zonder lucht. De 
avond wordt gehouden in buurthuis 
Hormeer aan de Roerdomplaan 3 
en begint om 20.00 uur. De toegang 
is gratis. Iedereen is van harte wel-
kom. Voor meer informatie de heer 
C. Keim, Gozewijnstraat 8 te Ku-
delstaart, tel. 0297-343854. 

Speelavond bij 
BV Oostend
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
2 oktober, organiseert buurtvereni-
ging Oostend voor liefhebbers weer 
een speelavond. Klaverjassen staat 
op het programma en eventueel, bij 
volgende belangstelling, ook an-
dere spelletjes. De kaarten worden 
geschud vanaf 20.00 uur in buurt-
huis ’t Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat. Het klaverjassen is vori-
ge week gewonnen door F. van En-
gelen met 5405 punten. Op twee is 
P. Schuit geëindigd met 5354 pun-
ten, op drie de heer Bleeker met 
5129 punten, op vier R. van de Plas 
met 4993 punten en op vijf T. Buw-
alda met 4977 punten. De poedel-
prijs mocht  Willeke van de Plas mee 
naar huis nemen.
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Voetbalcompetitie
Aalsmeer in de misère na 
3-2 nederlang tegen NFC
Aalsmeer - Trainer Edwin van Maas 
zal de komende weken moeten in-
grijpen om het eerste elftal weer op 
de rails te krijgen. Wat zijn mannen 
zaterdag lieten zien was degrada-
tievoetbal. Slecht positie voetbal, to-
taal geen opbouw vanuit de defen-
sie, maar lange trappen naar voren 
die meestal ook slecht aankwamen 
en een voorhoede die alleen maar 
met zichzelf bezig was. Alles bij el-
kaar gehusseld krijg je dan zo een 
wedstrijd voorgeschoteld. Terwijl uit 
dit elftal veel meer is te halen. Maar 
dat zal de komende weken wel blij-
ken. Zonder de geblesseerden Jor-
dy v.d. Sluis, Dion Bogaard, Milton 
Coomen en een licht geblesseer-
de Furgel Cairo die toch in de ba-
sis startte begon men in een 4-4-
2 opstelling. Achterin moest men 
door noodgedwongen omzettin-
gen wennen aan de posities en in 
de eerste minuten was het toch af-
tasten bij beide elftallen. Waar voor-
al NFC het moest hebben van fysie-
ke kracht. De eerste kans was voor 
NFC, maar keeper Kenny de Jong 
maakte er een corner van. Aalsmeer 
speelde onsamenhangend. In de 
9e minuut schoot Ali Keles uit een 
voorzet van Ruud den Hooglander 
net naast. Voor bakte men er wei-
nig van en achterin bij Aalsmeer liet 
met ook steekjes vallen. Kenny de 
Jong solliciteerde op het randje van 
het strafschopgebied naar een gele 
kaart, maar de scheidsrechter ging 
eraan voorbij.  NFC ging er stevig 
tegenaan en dat was afdoende om 
Aalsmeer uit het spel te halen. Het 
was mooi weer en dat was het enige 
waarvan te genieten viel. 
De eerste echte goede aanval van 
Aalsmeer met 100% kans werd vak-
kundig door treuzelen om zeep ge-
holpen. Ilker Yildiz kreeg geel in de 
32e minuut voor een pittige overtre-
ding. In de 36e minuut wachtte weer 
Ilker Yildiz vrijstaand voor de keeper 
te lang en liet de kans voorbij gaan. 
De wedstrijd van verleden week te-
gen RKAVIC kwam weer op het net-
vlies. Eindelijk scoorde Salih Yildiz 
uit goed doorzetten van Ali Keles 0-
1 in de 39e minuut. In de 42e mi-
nuut schoot Ali Keles met een lobje 
de bal netjes over de keeper, en he-
laas ook over het doel. Verder moest 
men tot aan de rust de nul zien te 
bewaren om daarna orde op zaken 
te stellen. Op slag van rust ging het 
toch weer fout. Bij een vrije trap net 
buiten het strafschop gebied stel-
de keeper Kenny de Jong zijn muur-
tje verkeerd op en Marcel Wenne-
kerk kon toen simpel de bal naast 
het muurtje in het doel schieten, 1–
1. Bij de laatste aanval van NFC was 
de doelman de kluts volledig kwijt. 
Hij liet zich uitspelen, maar geluk-
kig voor hem kopte Furgel Cairo de 
bal uit het verlaten doel. Aalsmeer 
kwam op voorsprong in de 47e mi-
nuut, toen Stefan v.d. Dussen on-
deruit werd gelopen en Ruud den 
Hooglander de strafschop verzilver-
de, 1–2. 
Wie verwachtte dat Aalsmeer nu de 
wedstrijd naar zijn hand zou zetten 
kwam bedrogen uit. Er werd hard 
gewerkt maar alles oogde chaotisch 
en met het slechte veldspel creëer-
de men geen overwicht. Het werd 

zelfs 2–2 door Danny van Kuijk, die 
door slecht ingrijpen van de defen-
sie van Aalsmeer de doelman kans-
loos liet. NFC drukte Aalsmeer op 
de eigen helft en werd gevaarlijker. 
In de 75e minuut wissel van Sergio 
Pregers voor Dirk Jan van der Meer. 
NFC was langzamerhand door zijn 
spelers heen en moest een langere 
blessuretijd vragen aan de scheids-
rechter. De laatste 9 minuten zijn 
zij met tien man doorgegaan. Waar 
Aalsmeer het liet afweten ging NFC 
met tien man in de aanval en met 
succes. Joeri de Haas maakte han-
dig van de chaos in de Aalsmeer 
defensie gebruik en bracht NFC de 
overwinning die het verdiende, 3–2. 
In de 85e minuut nog een wissel van 
Jordan White voor Ferry van ’t Hull
Aalsmeer probeerde in de laatste 
minuten nog wanhopig om er nog 
een gelijk spel uit te halen, maar het 
mocht niet meer baten. 
Aalsmeer speelt komende zaterdag 
aan de Dreef tegen VVC, aanvang 
14.30 uur. 
Jack van Muijden

Bridgeclub Strijd 
& Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond 
bridgeclub Strijd en Vriendschap 
van 23 september: 

Lijn A
1. Rita en Wim Ritzen 62,20
2. Hero Janzing en partner 55,36
3. Tiny Bartels en Bea van Diemen 55,06
4. Gré Aartse en Agatha Blom 54,17
5. Marianne Joore en Herma Raggers 53,57
6. Martin Lammers en Christien Blom  53,57
7. Juul en Matje Wentzel 52,98
8. Erna en Pieter Jongkind 50,30
9. Oege de Jong en Janny Tates 48,51
10. Nelly Mul en Marry Tulp 46,43
11. Krijnie en Jan Joore 46,13
12. Jan Eveleens en Wim Spaargaren 44,94
13. Jan van Ginkel en Cor Kroes 41,07
14. Guus en Mieke Neijenhof 35,71 
Lijn B
1. Françoise Daudel en Tilly Eveleens 66,07
2. Herman Koperdraa-Jan v.Zwieten 55,36
3. Ko van Es en Theo Blom 54,46
4. Ger Lubbers en Willy Stokman 54,46
5. Jan Geleijn en Ton Leuven 51,19
6. Gonny en Pim van der Zwaard 50,30
7. Ingrid Smit en Trudy Stokkel 49,11
8. Klaas Maarse en Adrie Otto 48,51
9. Ruud Bartels en Jan Korenwinder 48,51
10. Jasper en Coby Blom 47,92
11. Gert Wentzel en Lien Noordam 47,32
12. Maarten en Mary Jongkind 45,83
13. Leny Delfos en Alex Pannekoek 41,96
14. Martha en Theo Teunen 38,99
Lijn C
1. Annie en Sima Visser 59,64
2. Gladys Maarse en Tiny v. Zijverden 58,21
3. An v.d. Bijl en Rita van Leeuwen 53,93
4. Huub Zandvliet en Ben Wahlen 52,50
5. Angela Korenromp-Martin v.d. Laarse   
 51,43
6. Henny v.d. Laarse en Els Vermeer 50,36
7. Jan en Henny Jooren 48,57
8. Anny van Buyten en To v.d. Maarl 47,86
9. Coby en Gerrit van Leeuwen 46,07
10. Corry Kuin en Carla Verwoerd 45,00
11. Leny Lubbers en Wil Oor 44,29
12. Ton Celie en Loes Oosterwijk 42,14

RKAV zoekt enthousiaste 
meisjes die willen voetballen
Aalsmeer - Het nieuwe seizoen is 
RKAV gestart met één dameself-
tal, één meisjes C-elftal, twee meis-
jes D 7-tallen en één meisjes E 7-
tal. En afgelopen week heeft RKAV 
het tweede meisjes E 7-tal in kun-
nen schrijven. 
De selecties bij de D- en E-meis-
jes alsmede bij de dames is echter 
wat aan de krappe kant en daar-
voor zoekt RKAV enthousiaste meis-
jes en dames die willen voetballen. 
Ben jij als meisje  gegrepen door het 
voetbalvirus? Kom dan gerust eens 
kijken bij een training, gelijk mee-
doen mag uiteraard ook. Enthousi-
aste trainsters en trainer staan  twee 
keer per week op het veld om de 
meisjes en dames variërend in leef-

tijd van 6 tot en met 24 jaar de voet-
balkunsten bij te brengen. Heb je in-
teresse? Neem dan contact op met 
Ingrid Kempers, tel.0297-340445  of 
06-22456068. Zij kan je alles vertel-
len over trainingstijden, etc.

Champions league
Vanaf 5 jaar kan je overigens al een 
balletje trappen bij RKAV. Je start 
dan in de zgn. champions league. 
Dit is een onderlinge competitie 
met wedstrijden van 4 tegen 4. Van-
af  6/7 jaar ga je naar de F-pupillen, 
dan speel je 7 tegen 7. Vanaf 10 jaar 
ga je over naar een elftal. Voor el-
ke leeftijdscategorie is er mogelijk 
om als jongen én meisje bij RKAV 
te voetballen.

Marco Hutters was erg blij met zijn overwinning.

Schaakclub Aalsmeer
Marco Hutters haalt uit
Aalsmeer - Vooraf gaand aan de 
tweede ronde van de clubcompeti-
tie werden Abdul Wasei en Amads-
hah Ebadi gehuldigd voor 12,5 jaar 
lidmaatschap van  Schaakclub 
Aalsmeer. Al deze jaren lang spelen 
zij wekelijks hun partijen in ’t Stom-
meerkwartier en geven de club wat 
extra buitenlandse cultuur mee. Er 
klonk dan ook luid applaus toen bij 
hen de versierselen werden opge-
speld door voorzitter Clemens Kos-
ter. De gemiddelde schaakavond 
begint doorgaans met een kop-
je koffie en het rustig overdenken 
van de mogelijke zetten. Een praat-
je hier en daar en dan weer volop 
concentratie. Vrijdag werd deze rust 
al vroeg verstoord door Marco Hut-
ters die zijn laatste zet aan ieder-
een kenbaar maakte: “Schaakmat!” 
Amadshah Ebadi was nog maar net 
bekomen van de hulde, maar feli-
citeerde zijn tegenstander hartelijk. 
Marco was vol in de aanval gegaan 
en zijn tegenstander geen kans op 
tegenspel gelaten. Een mooi mat 
vormde een terechte beslissing van 
de partij. De andere jubilaris, Ab-
dul Wasei, ging het niet veel beter 
af. Een ontketende Thierry Siecker 
bleek een zware tegenstander. Te 
zwaar zelfs, want nog voor de eer-
ste koffie goed en wel op was had 
Thierry al gewonnen. Jan Bosman 
was ondertussen in een zwaar ge-
vecht beland tegen Arie Spaarga-
ren. In het bekende (hoge) tempo 
van Arie vlogen de stukken over het 
bord. In een spannend eindspel leek 
het alsof de beide kemphanen el-
kaar in bedwang konden houden, 

maar was het Jan die de partij op-
eens opgaf. Jan meende een verlo-
ren stand te hebben bereikt. Geluk-
kig vatte hij het sportief op dat de 
stelling helemaal niet verloren was, 
maar eigenlijk eenvoudig remise! In 
de toppartij tussen Erik Korenwin-
der en Rik Könst gebeurde de mooi-
ste dingen. 
Beide titanen speelden op het 
scherpst van de snede en probeer-
den de ander al vroeg te tackelen. 
Rik ging vol in de aanval en offer-
de pardoes een stuk om de verdedi-
ging te kraken. Het gat werd gesla-
gen en de omstanders hielden hun 
adem in… Erik verdedigde zich ech-
ter tot het uiterste en creeerde te-
genkansen. Rik aarzelde een mo-
ment, net genoeg voor Erik om de 
eerste aanvalsgolf te overleven. Dit 
koste Erik echter wel zijn gewonnen 
stuk, waardoor Rik met een voor-
sprong van twee pionnen een goed 
eindspel kon gaan spelen. In de 
spannende tijdnoodfase bleek het 
echter moeilijk om vooruit te komen. 
Met slechts nog enkele seconden 
op de klok kwamen de mannen ten 
slotte remise overeen.
Uitslagen tweede ronde clubcom-
petitie
Rik Konst-Erik Korenwinder  ½-½
Clemens Koster–Koen Beentjes  1-0
Vincent Jongkind–Jan v. Willigen  1-0
Jan Bosman–Arie Spaargaren  0-1
Leo Buis – Cees Verburg  ½-½ 
Abdul Wasei – Thierry Siecker  0-1
Elham Wasei – Gerrit Harting  ½-½ 
Rob van Haaften – Hans Pot  ½-½
Ron Klinkhamer – Bart Auee  ½-½ 
Marco Hutters – Ahmadshah Ebadi ?

Basketball-heren Aalsmeer 
winnen opnieuw
Aalsmeer - Het eerste herenteam 
van Basketball Vereniging Aalsmeer 
heeft ook de tweede wedstrijd van 
het seizoen gewonnen. In deze eer-
ste thuiswedstrijd was DWV de te-
genstander, een geduchte ploeg. De 
wedstrijd ging dan ook niet van een 
leien dakje. Het begin leek veelbelo-
vend. Dankzij snel en goed samen-
spel werd telkens de vrije man ge-
vonden. 
Dit bleek steeds Vincent Jongkind 
te zijn, die alle kansen wist te benut-
ten. Hij scoorde dan ook 16 punten 
in het eerste kwart. DWV zat ech-
ter ook niet stil en deed goed mee, 
waardoor de voorsprong slechts 
twee punten bedroeg. In het twee-
de kwart wisselden de scores el-
kaar voorddurend af. Beide ploe-
gen waren zoekende naar de juis-
te opzet en hadden moeite met 
scoren. Aalsmeer wist geen gat te 
slaan, waardoor de bezoekers dicht-
bij bleven. In de tweede helft werd 
de wedstrijd rommeliger en ver-

zuimden de Aalsmeerse mannen de 
wedstrijd te beslissen. Er werd fy-
sieker gespeeld en de uitstekende 
scheidsrechters hadden het zwaar 
om de wedstrijd in goede banen te 
leiden. De heren hielden gelukkig 
het hoofd erbij en wisten zo weer in 
hun spel te komen. Igor Kocherov 
speelde een goed debuut en kwam 
gedurende de tweede helft steeds 
beter in zijn spel. 
Met name verdedigend stond hij 
goed zijn mannetje en wist hij enke-
le goede onderscheppingen te ma-
ken. Dankzij een aantal goede aan-
vallen achter elkaar en een strakke 
verdediging wisten de mannen een 
klein gaatje te slaan. In een hecti-
sche eindfase, waarin de tegenstan-
der alles op alles zette bleek het 
gaatje net groot genoeg om de pun-
ten in Aalsmeer te houden. Eind-
stand: 47-41. Scores: Vincent Jong-
kind 19, Bart Heemskerk 10, Mark 
Streefkerk 9, Mario Juric 7, Ricardo 
Estevez 2.

Hein en Esther eerste winnaars
Open Klaverjastoernooi 
Hornweg groot succes
Aalsmeer - Zaterdag 27 septem-
ber  is het eerste Hornweg Open 
Klaverjastoernooi gespeeld. Hein 
en Esther van Wieringen en buren 
Mark en Bianca Gelein hadden de 
schuur aan de Hornweg 91 volledig 
ontruimd om deze vervolgens in te 
richten met negen klaverjastafels. In 
totaal hadden 36 klaverjassers van 
alle niveaus zich aangemeld. Door 
het wegblijven van twee deelne-
mers is er uiteindelijk aan acht ta-
fels gekaart, waarbij twee koppels 
om de beurt plaats aan de wed-
strijdtafel namen. De meeste deel-
nemers kwamen uit de directe om-
geving of waren oud bewoners van 
de Hornweg. Op uitnodiging wa-
ren ook nog enkele spelers uit om-
ringende gemeentes aangetrok-
ken om het spelniveau, maar voor-
al de gezelligheid, naar een hoger 
niveau te brengen. Na loting en het 
zoeken van de kaartmaat werd om 
9.00 uur gestart met de eerste van 
drie kaartrondes. Om 1.15 uur in de 
nahct werd de laatste kaart op ta-
fel gelegd en kon de jury de punten 
gaan tellen. De rode lantaarn voor 
de deelneemster met het minst aan-

tal punten ging dit jaar naar Renaat. 
De eervolle vermelding voor het ha-
len van de meeste pitslagen ging 
naar Til. De hoofdprijs ‘Een week-
je naar de Kanarische eilanden’ en 
de eer om voor altijd als bovenste 
naam in de wisselbeker gegraveerd 
te staan ging naar het organiseren-
de koppel Hein en Esther van Wie-
ringen. 
Terecht wilde Esther niet met de be-
ker op de foto. Zij bekende later ook 
een keer verzaakt te hebben toen 
zij samen met haar vader speelde. 
Hein daarentegen toont zonder eni-
ge vorm van schaamte trots zijn wis-
selbeker. 
Echter de grootste winnaar van dit 
jaarlijks terugkerende Klaverjastoer-
nooi aan de Hornweg was zonder 
twijfel de gezelligheid. Waarschijn-
lijk zal volgend jaar een nog groter 
deel van de schuur ontruimd moe-
ten worden, want niet uitgenodig-
de kaarters uit de vriendenkring ga-
ven aan geïnteresseerd te zijn. Bij 
het volgende toernooi zullen er dus 
meer dan 34 deelnemers proberen 
om het puntenrecord van 5645 te 
verbeteren.

Weer keepers kampioenschap 
van Aalsmeer in herfstvakantie
Aalsmeer - Een paar jaar geleden 
is het keepers kampioenschap voor 
het laatst gehouden in Aalsmeer. Er 
is goed nieuws voor alle jeugdige 
keepers talenten, want de strijd der 
keepers titanen, het keepers kam-
pioenschap is terug. In de herfstva-
kantie gaat voetbalvereniging RKAV 
dit evenement met veel enthousias-
me organiseren en wel op donder-
dag 23 oktober. Keepers in de leef-

tijdscategorie van de F tot en met de 
C (jongens en meisjes) gaan strij-
den om de felbegeerde beker. In-
schrijving is mogelijk voor keepers 
van de voetbalverenigingen VV 
Aalsmeer, RKDES, SCW, KDO en ui-
teraard RKAV. De keepers kunnen 
zich inschrijven via hun eigen ver-
eniging. Schroom niet en schrijf je 
in, want het beloofd een geweldig 
evenement te worden!

ZABO ronde 2 in Bloemhof
Aalsmeer - De tweede speelronde 
van de ZABO zaalvoetbalcompetitie 
staat geprogrammeerd voor zater-
dag 4 oktober in sporthal de Bloem-
hof aan de Hornweg. 
Publiek is van harte welkom en 
de toegang tot de tribunes van de 
sportzaal is gratis. 
Het programma luidt als volgt: om 

18.35 uur Lemo tegen Lemo Gaat 
Los. Om 19.20 uur Piller Sport tegen  
De Jet Set BV. Om 20.05 uur Sport-
café de MiDi’s tegen Easy Beveili-
ging en om 20.50 uur tenslotte DGL 
tegen Accon . Het team van Mantel 
Makelaars is vrij. Voor meer infor-
matie en/of opgeven voor de ZABO, 
bel 0297-342416.

Voetbalcompetitie
RKAV pakt in Amsterdam 
verdiend punt tegen Zeeburgia
Aalsmeer - Misschien wel voor het 
eerst speelde RKAV 1 afgelopen 
zondag in competitieverband tegen 
Zeeburgia 1. Veertig jaar geleden 
zou het op hoofdklasse niveau zijn 
geweest, voor minimaal 3000 toe-
schouwers, nu spelend in de derde 
klasse misschien wel voor 50 aan-
wezigen. De eerste 20 minuten wa-
ren voor Zeeburgia. Een zeer groot 
compliment voor Stephan die en-
kele knappe reddingen verrichtte. 
Waar de enkele toeschouwers van 
Zeeburgia al voor een doelpunt aan 
het juichen waren, wist hij ouder-
wets ballen te keren. Naarmate de 
tijd vorderde kwam RKAV iets beter 
in het spel. Achterin goed spelend 
met Alexander, Eric, Fabian en Timo 
werden de middenvelders makkelij-
ker gevonden. Naast Dennis, speel-
de Edwin en Sven zeker niet on-
verdienstelijk, met wat meer geluk 
had het zomaar kunnen gebeuren 
dat er een doelpunt gemaakt zou 
worden. Op het middenveld moes-
ten Richard, Barry en Robert veel 
werk verrichten om de vele aanval-
len van Zeeburgia tegen te gaan. 
Snel na rust werd Fabian vervan-
gen door Thomas. Daar een doel-
punt van Zeeburgia niet voorkomen 
kon worden, ging RKAV nog verder 
de aanval zoeken. Daar het RKAV 
publiek, begeleiding en wisselspe-
lers het zeker niet altijd eens waren 
met de scheidsrechter en grens-
rechter, herstelde de scheidsrechter 
zich nog enigszins door in de laatste 
minuut een meer dan terechte vrije 
trap, waar een penalty tot de moge-
lijkheden behoorde, toe te kennen. 

Dat Eric daar stond was meer dan 
terecht, en daarom schoot hij ook 
vlekkeloos de gelijkmaker binnen, 
1-1. Maar goed dat het RKAV pu-
bliek tot de laatste minuut bleef. In 
aantal wonnen zij zeker van de te-
genstander. Het voelde als een over-
winning om op deze manier van het 
veld te gaan met een punt waar niet 
echt meer rekening werd gehouden. 
Met deze werk- en vechtlust, hope-
lijk iets meer geluk, is RKAV er klaar 
voor om zondag thuis tegen CTO de 
punten binnen te halen.

Speelmiddag bij 
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 9 ok-
tober organiseert buurtvereniging 
Oostend voor ouderen een speel-
middag. Klaverjassen en rummicup-
pen staan op het programma. Van-
af 14.00 uur worden de kaarten ge-
schud in buurthuis ’t Middelpunt in 
de Wilhelminastraat. 
De zaal is open vanaf 13.30 uur. Het 
klaverjassen op 25 september is ge-
wonnen door J. Alderden met 5536 
punten. Hij werd gevolgd door me-
vrouw van Andel met 5179, D. Tromp 
met 5108, mevrouw Achtersloot met 
4810 en T. van der Made met 4803 
punten. De poedelprijs was voor de 
heer Tulp. Bij het rummicuppen be-
haalde mevrouw de Vries de hoog-
ste eer, op twee is mevrouw Kuin 
geëindigd.

Hockeycompetitie
Qui Vive Ma1 haalt punten binnen
De Kwakel - Zaterdag 27 septem-
ber was alweer de vierde competi-
tieronde voor Qui Vive Ma1. Dit keer 
was het de beurt aan Alkmaar Ma1 
om af te reizen naar De Kwakel. Alk-
maar was voor Qui Vive een redelijk 
onbekende tegenstander. Na vorige 
week de eerste overwinning binnen-
gehaald te hebben, waren de dames 
van Qui Vive gebrand op meer. 
Qui Vive begon sterk, er werd di-
rect druk gezet op Alkmaar en dat 
leverde in de tweede minuut al een 
strafcorner op: de sleep van Barbara 
Schmidt belandde op de paal, maar 
Willemijn de Bruin was alert op de 
rebound en tikte de bal prima in het 
doel, 1-0. Na deze snelle voorsprong 
kon Qui Vive niet doordrukken. Veel 
kansen en strafcorners werden ge-
mist en er werden veel slordige fou-
ten gemaakt. Hierdoor was het Alk-
maar dat nog redelijk vaak en ge-
vaarlijk uit kon breken. Deze uitbra-

ken werden alleen niet benut. Ver-
volgens waren het toch de dames 
van Qui Vive die de voorsprong kon-
den uitbreiden; wederom werd een 
strafcorner verzilverd. De bal werd 
afgeschoven of Bibi van de Beek, 
die hem mooi in de lange hoek flat-
ste: 2-0. Dit was ook de ruststand. 
Coach Wouter Otto was niet echt 
tevreden en dat moesten de da-
mes in de tweede helft veranderen. 
Maar ook in de tweede helft wer-
den er niet echt goed spel vertoond. 
Er werden veel kansen gecreëerd, 
maar er ging er geen een in. Bar-
bara Schmidt bepaalde uiteindelijk 
de eindstand; Qui Vive kreeg weer 
een strafcorner en Barbara sleepte 
de bal het doel binnen, 3-0. Het was 
dus een mindere wedstrijd van de 
dames van Qui Vive, maar wel was 
de overwinning een feit. Vooralsnog 
ligt Qui Vive op koers voor de lande-
lijke competitie. 
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Knutselen bij Binding Boven
Aalsmeer - Woensdag 8 oktober 
is er weer knutselen voor kinderen 
uit de groepen 3, 4 en 5 van de ba-
sisschool. Er zal dit keer geknutseld 
worden in het teken van de herfst. 
Wat precies, dat blijft nog even een 
verrassing maar aan het eind van de 
middag ga je in ieder geval met je 
eigen knutselwerk weer naar huis! 
Het knutselen begint om half vier bij 
de Binding Boven in de Zijdstraat 

53 en zal tot vijf uur duren. De kos-
ten voor deze middag zijn 2,50 eu-
ro en dit bedrag is inclusief mate-
riaal. Het is wel nodig om je op te 
geven voor deze activiteit. Dit kan 
door een mailtje te sturen naar el-
len@debinding.nl of te bellen naar 
Stichting De Binding, tel. 326326 en 
eventueel het antwoordapparaat in 
te spreken. Opgeven kan tot dins-
dag 7 oktober.

Pupil Jurgen Korver met zijn man van de wedstrijd Ilker Yildiz van V.V. 
Aalsmeer.  

Jurgen Korver is de pupil 
van de week bij VVA
Aalsmeer - Bij elke thuiswedstrijd 
van Voetbalvereniging Aalsmeer is 
een E-junior van de club te gast bij 
de selectie. Deze pupil maakt dan 
een hele dag mee en krijgt zodoen-
de een beetje inzicht wat er zo-
al rond de wedstrijd van het hoog-
ste elftal gebeurt.Deze week speel-
de V.V. Aalsmeer thuis en mocht de 
pupil van de week bij verwelkomt 
worden. Jeugdspeler Jurgen Korver 
mocht mee met het eerste elftal. Het 
eerste elftal van Aalsmeer speelde 
tegen koploper Roda’ 23. Maar eerst 
nu kennis maken met Jurgen Kor-
ver. Zijn favoriete club is PSV en zijn 
favoriete speler is Ibrahim Afellay. 
Jurgen heeft een zus Rossa en een 

broertje Bram en gaat naar school 
op De Hoeksteen waar hij les krijgt 
van meester Kamerman. Jurgen 
houdt van lekker eten en zijn lieve-
lingskostje is pizza.
Buiten schooltijd heeft hij geen ech-
te hobby’s, alleen voetballen en dat 
doet Jurgen bij V.V. Aalsmeer in de 
E2. Hij staat op doel. Deze wedstrijd 
werd met 3-0 gewonnen door het 
eerste elftal van Aalsmeer. Jurgen 
had natuurlijk de taak de man van 
de wedstrijd te kiezen
en dat werd spits Ilker Yildiz. De pu-
pil werd beloond met de door spon-
sor aannemersbedrijf W. van der 
Laarse & zn te Aalsmeer beschik-
bare trofeeën.

De Brug naar De Efteling
Aalsmeer - In september zijn al-
le kinderen van pc-basisschool De 
Brug op schoolreis naar De Efteling 
geweest. Al vroeg stonden er die 
dag drie prachtige bussen van Oos-
tenrijk, waaronder één dubbeldek-
ker, op de parkeerplaats bij de nieu-
we school. De chauffeurs waren ge-
lukkig in een opperbeste stemming 
en hadden er, net als de kinderen, 
erg veel zin in. Ze zorgden voor een 
prima en veilige rit naar Kaatsheu-
vel. 
In de bus was het supergezellig. 
Er werd gezongen, gelachen en vi-
deo gekeken. Het kwam goed uit 
dat het die dag niet zo druk was in 
De Efteling, zodat alle kinderen ge-
makkelijk gebruik konden maken 
van bijna alle attracties. Geen files 
in het park en ook geen wachttij-
den, maar wel lekker volop genie-
ten. Zó was het die dag en zó ging 
het allemaal. Geweldig! Natuurlijk 

was ook Holle Bolle Gijs aanwezig 
en waren er heel veel kinderen in de 
Piraña, de Python, de Pegasus, de 
Bobbaan e.d. geweest. Ook een be-
zoek aan Het Spookslot vonden veel 
kinderen, groot en klein, supergaaf! 
En wat te denken van Vogel Rok in 
Reuzenrijk. Wauw! Wat een attractie! 
Sommige jongens en meisjes zijn er 
wel twaalf keer in geweest! Niet al-
leen de kinderen genoten, maar ook 
die geweldige vaders en moeders, 
meesters en juffen. Wat was het fijn 
in alle groepjes. 
Wat was het toch een schitteren-
de, zonnige dag! Sommige kinde-
ren in groep 8 waren nog nooit eer-
der in De Efteling geweest of mis-
schien een enkele keer, toen ze nog 
heel klein waren. Ook zij hebben het 
bijzonder naar hun zin gehad. Kort-
om, een bijzonder geslaagde dag 
om nog eens over te doen én … een 
dag om nóóóóóit meer te vergeten.

Voorstelling en optreden voor kids
Kinderboekenweek in de 
Amstelland bibliotheken
Aalsmeer - Amstelland Bibliothe-
ken Aalsmeer en Kudelstaart vieren 
van 1 tot en met 11 oktober de jaar-
lijkse Kinderboekenweek. Het the-
ma dit jaar is Poëzie – Zinnenverzin-
zin. De activiteiten starten met De 
Poëzie Ziekte, een voorstelling voor 
kinderen van 2 tot 6 jaar. 
Samen met de kinderen proberen 
twee vrienden het geheim van de 
poëzie te leren. Deze voorstelling is 
op zaterdag 4 oktober van 15.00 tot 
16.00 uur in Bibliotheek Aalsmeer in 
de Marktstraat. 
Kaarten zijn vanaf heden te koop 
in alle Amstelland Bibliotheken. De 
kosten voor pashouders zijn 4 eu-
ro, niet-pashouders betalen 5 euro. 
Wie kaarten in de voorverkoop aan-
schaft krijgt 1 euro korting. Één be-

geleider mag gratis mee. Op woens-
dag 8 oktober is er een Kinderboe-
kenweekmiddag vanaf 14.30 uur 
voor kinderen van 5 tot 8 jaar. 
De middag is gevuld met voorlezen, 
een optreden een rijmspel. Zestien 
kinderen uit het koor van Muziek-
school Spelenderwijs, onder leiding 
van Irma Hogenboom, zullen hun 
eerste optreden voor publiek ver-
zorgen tijdens deze middag. Zingen 
is immers poëzie op muziek! 

In Bibliotheek Kudelstaart zingen 
zij om 14.30 uur en in Bibliotheek 
Aalsmeer om 15.45 uur. De toegang 
is gratis. 
In verband met de beperkte plaat-
sen wordt aangeraden vooraf te re-
serveren.

Knuffelen met levensgrote panda
Aziatische dierendag deze 
zondag op Boerenvreugd
Aalsmeer - Aanstaande zondag 5 
oktober wordt er op kinderboerde-
rij  Boerenvreugd in de Hornmeer 
een Aziatische dierendag gevierd.
Na Amerika, Europa, Australië en 
Afrika wordt nu Azië verkent. Het 
bekendste en meest bijzondere dier 
dat uit Azië afkomstig is, is de pan-
dabeer. Het logo van het wereld na-
tuur fonds is een pandabeer en zij 
zullen deze dag aanwezig zijn op de 
boerderij. 
Zij nemen een reuzenpanda mee 
waarmee geknuffeld kan worden en 
waarmee kinderen op de foto kun-
nen. De opbrengsten hiervan komen 
geheel ten goede aan het WNF. 
Er zijn voor de kleine bezoekers leu-
ke spelletjes te doen. 
Er is een reuzen mikado spel, pan-
da-ringwerpspel en er kan geknut-

seld worden. Er is ook informatie te 
vinden over Azië. Hoe wordt rijst ge-
kweekt, waar komt thee vandaan en 
welke bijzondere dieren leven er in 
Azië? De antwoorden zijn te vinden 
op de kinderboerderij zondag aan-
staande. 
De activiteiten vinden plaats tussen 
11.00 en 15.00 uur. 
Aansluitend vindt om 15.00 uur door 
de notaris de trekking plaats van de 
loterij die door de kinderboerderij 
georganiseerd wordt. Er zijn al heel 
wat loten verkocht, maar ze zijn nog 
steeds verkrijgbaar op de kinder-
boerderij. Een lot kost 2 euro. 
De opbrengst is voor een nieuw 
speeltoestel op de kinderboerde-
rij. Kom ook zondag gezellig langs 
voor een Oosters dagje op Boeren-
vreugd! 

Bing en Ronja battlelen 
op de OBS Kudelstaart
Kudelstaart - Wie zijn het snelst, 
wie onthouden het meest, wie zijn 
het slimst, de jongens of de mei-
den? In het kader van ‘oktober ken-
nismaand’ startte het tijdschrift Zo 
Zit Dat een kenniswedstrijd tussen 
jongens en meisjes. Het startsein 
werd gegeven door Bing en Ron-
ja uit Goede Tijden slechte Tijden. 
Op de OBS Kudelstaart gingen zij 
de strijd aan.
Het was Bing, die uiteindelijk de 
hoogste score haalde, maar hij 
kreeg daarbij wel heel veel steun 

van de slimme jongens uit groep 8. 
Maar dat is slechts het begin: De 
hele maand oktober gaan de mei-
den en jongens op de OBS er voor! 
En niet alleen zij: talloze scholen in 
het land dragen hun steentje bij in 
deze kennismaand. In Amsterdam 
brengt Nemo een geweldige mani-
festatie op 4 en 5 oktober. Ook daar 
zal contact gemaakt worden met 
www.dejongenstegendemeiden.nl. 
Nieuwsgierig geworden? Op de site 
kun je trainen en eens per week aan 
de wedstrijd meedoen. 

Voor tieners 10 tot 15 jaar
Inloopmiddag en -avond 
op De Binding Zolder  
Kudelstaart - Ben jij tussen 10 en 
15 jaar en verveel jij je weleens na 
schooltijd? Heb je niet altijd zin om 
naar huis te gaan? Wil je gewoon 
even lekker met vrienden bij elkaar 
komen? Kom dan eens binnenlo-
pen tijdens de inloopmiddag op De 
Binding Zolder. De Binding Zolder 
is een plek speciaal voor tieners. 
Naast diverse activiteiten, cursus-
sen en workshops is er twee keer 
in de week een inloopmiddag. Op 
dinsdag- en vrijdagmiddag tussen 
14.00 en 18.00 uur zijn tieners van 
harte welkom. Ze kunnen gezel-
lig binnen komen lopen en lekker 
doen waar ze op dat moment zin in 
heb. Dat kan computeren zijn, tv kij-
ken, lezen, even een spelletjes spe-
len, gewoon even lekker hangen in 
de zithoek of je huiswerk maken. In 
het speciale huiswerk lokaal kunnen 
tieners samen met klasgenoten of 
alleen huiswerk maken. Ook is er de 
mogelijkheid om dingen op zoeken 
op het internet en wanneer er er-
gens hulp bij nodig is zijn daarvoor 
de juiste mensen aanwezig.

Inloopavond 
Vanaf donderdag 9 oktober gaat ook 

de inloopavond van start. Om 19.15 
uur gaat de deur open voor tieners 
om lekker even bij te komen van een 
dag school, huiswerk en leraren! De 
computers staan aan, de thee staat 
klaar en in de zithoek kan er lekker 
gekeken worden naar de dagelijkse 
soaps of je even terug trekken met 
een tijdschrift. 
Om binnen te lopen tijdens de in-
loopmiddag of –avond hoef je geen 
lid te zijn of entree te betalen! Tie-
ners kunnen gewoon binnenlopen 
en tijdens de middag is er professi-
onele begeleiding aanwezig om een 
oogje in het zeil te houden. De Bin-
ding Zolder is te vinden in het SJOK 
gebouw aan de Hoofdweg 104, de 
ingang zit aan de Haya van Some-
renstraat. 
Wilt u als ouders of wil jij als tie-
ner meer informatie over de Bin-
ding Zolder in Kudelstaart? Neem 
dan contact op met Kim Verschue-
ren via de e-mail kim@debinding.nl. 
Of bel op dinsdag tot en met vrijdag 
tussen 13.00 en 18.00 uur naar 0297 
892091. Voor meer informatie over 
het werk van Stichting de Binding 
kan een kijkje worden genomen op 
www.debinding.nl 

Spelletjes doen tijdens 
Zolder 4 kids
Kudelstaart - Zit jij in groep 5 of 
6 van het basisonderwijs? Dan or-
ganiseert de Binding Zolder in Ku-
delstaart nu ook iets leuks voor jou! 
Op woensdag 8 oktober wordt de 
eerste Zolder4Kids georganiseerd. 
Zolder4Kids is een speciale middag 
voor kinderen uit groep 5 en 6 van 
het basisonderwijs, om kennis te 
maken met de Binding Zolder. 
Elke maand wordt er voor deze 
groep een leuke activiteit georgani-
seerd en dat kan van alles zijn; ko-
ken, spelletjes middag, knutselac-
tiviteit, film kijken, noem het maar 
op. 

De eerste Zolder4Kids middag staat 
in het teken van spelletjes. Van 
14.00 tot 16.00 uur worden allemaal 
leuke bordspelletjes gegaan. Om-
dat het de eerste Zolder4Kids mid-
dag is, is de middag gratis en hoef 
je je niet van te voren op te geven. 
De Binding Zolder kan je vinden in 
het SJOK gebouw aan de Hoofdweg 
104, ingang zit aan de Haya van So-
merenstraat. 
Voor meer informatie kan gemaild 
worden naar kim@debinding.nl of 
gebeld worden  op dinsdag– en vrij-
dagmiddag tussen 14.00 en 18.00 
uur naar 0297-892091.

C-Pupillen AV Aalsmeer  
negende bij NK estafette
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
deden de jongste pupillen meisjes 
Famke, Julia, Dominique en Daphe 
van AV Aalsmeer mee aan het NK 
estafette bij AV startbaan. Een he-
le ervaring voor deze meisjes van 8 
jaar in een grote wedstrijd. De af-
gelopen weken hadden ze hard ge-
traind om een goede prestatie neer 
te zetten. 

Na een valse start, om iedereen op 
scherp te zetten, kwamen ze fantas-
tisch uit de startblokken en lagen 
in hun serie ruim op kop. De twee-
de wissel ging echter niet vloeiend 
waarbij zelfs het estafette stokje op 
de grond terecht kwam. De mei-
den toonden echter karakter en vol-
brachten de race, met als eindresul-
taat een negende plek.

Eerste BonBini groot succes!
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag-
avond was het goed feesten in dis-
cotheek Bon Ami! De eerste BonBini 
van het seizoen, georganiseerd door 
stichting de Binding in samenwer-
king met discotheek Bon Ami vond 
daar plaats. 
Maar liefst 140 tieners van tussen 
de 12 en de 15 jaar zijn een avond 
flink uit hun dak gegaan op de hits 
van dit moment. Er werd flink ge-
danst op hits als Soldier Boy en Get 
Loww, maar ook apres-ski en swing 
werden door de bezoekers zeer ge-

waardeerd. Alle foto’s van dit super-
feest kun je terugvinden op www.
debinding.nl, www.bonami.nl en na-
tuurlijk op de BonBini hyves! Wordt 
gelijk lid, dan word je op de hoog-
te gehouden van nieuwe feesten en 
andere leuke activiteiten! De vol-
gende BonBini disco vind plaats 
op 23 oktober in de herfstvakantie. 
Dit is op een donderdag, dus niet 
op de normale vrijdag. Wil je meer 
informatie of heb je een branden-
de vraag: www.debinding.nl of stuur 
een mail naar tessa@debinding.nl.
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Twirlen bij SV Omnia 2000
Aalsmeer - Lijkt het jou leuk 
om te dansen op muziek met een 
majorettestok(baton)? Wil je graag 
sporten in teamverband en mee-
doen met wedstrijden? Kom dan nu 
een proefles meedoen bij de pro-
ductgroep twirlen van SV Omnia 
2000. De groep bestaat uit zeven-
tien enthousiaste twirl meiden en 
twee leidsters. De lessen bestaan 
uit een warming-up, dans en stret-
choefeningen, techniek oefenin-
gen en het aanleren van een dans/
show op muziek. Een show wordt 
opgevoerd door middel van onge-
veer drie wedstrijden in een jaar. Er 
worden ook demonstraties gegeven. 
Naast groepslessen zijn er solistisch 
lessen met het onderdeel Basicstrut. 
Dat is netjes marcheren op muziek. 
Als je nog meer ervaring hebt kun 
je solistisch of als duo met wedstrij-
den meedoen. De trainingen zijn op 
zaterdagochtend in de gymzaal van 

de Mikado op de Catharina Amalia-
laan in Oost. De jongste leden tot en 
met ongeveer 9 jaar trainen van 9.00 
tot 10.00 uur onder leiding van Vale-
rie Lelieveld. De leden vanaf 10 jaar 
met enkele jaren ervaring trainen 
van 10.00 tot 11.30 uur onder leiding 
van Corine van der Neut-Könst. De 
twirlsters hebben de laatste wed-
strijd van het jaar 2008 op 5 oktober 
in Alphen a/d Rijn. Daarna gaan de 
twirlsters weer nieuwe shows leren 
voor het seizoen 2009, dus dit is de 
ideale periode om als nieuw lid bij 
de productgroep in te stromen! Kom 
gerust een keer langs op zaterdag-
ochtend en doe gezellig een proef-
les mee. Als je een keer een wed-
strijddag wilt meemaken, kom dan 
naar Alphen a/d Rijn.
Voor meer informatie: Coördinator 
productgroep twirlen, Linda Neder-
stigt, twirlen@svomnia.nl, telefoon-
nummer  0297-532072.

Kom ook op ritmische 
gymnastiek bij sv Omnia
Aalsmeer - De meest elegan-
te vorm van gymnastiek, Ritmische 
Gymnastiek, heeft elk jaar weer veel 
leuke recreatiegroepen. Het is echt 
een sport voor meisjes. Voor zover 
nog niet iedereen bekend is met de-
ze fantastische sport: het is versla-
vend leuk om te doen en in tegen-
stelling tot wat je op televisie ziet: 
je hoeft er op recreatief niveau niet 
lenig voor te zijn. Je maakt kennis 
met zeer veel verschillende vormen 
van sport zoals gymnastiekonderde-
len, dansvormen, bewegen op mu-
ziek en ‘spelen’ met touw, bal, hoe-
pel, lint en knotsen. Al deze vor-
men worden uiteindelijk samenge-
voegd tot een geheel in een kor-
te presentatie op muziek. Elke les 
is weer een verrassing vol met ver-
schillende soorten muziek en aan 
het eind van het uur kun je met een 
voldaan gevoel naar huis gaan, want 
zoveel vormen van bewegen vindt 
je niet gauw in één uur. De doorge-
winterde RG-gymnaste Tosca Bu-
ren staat garant voor een leuke les. 
Tijdens de recreatieve uren is er al-
tijd plaats voor een leuk RG-spel, 
werken aan de algemene lichaams-
houding van de gymnastes, lenig-
heidoefeningen en oefeningetjes 
met materiaal op muziek. Dit alles 
op zeer eigentijdse muziek, want in-
middels heeft ook bij de RG de mo-
derne muziek zijn intrede gedaan en 
zal niet langer gewerkt worden met 

alleen maar pianomuziek maar juist 
met muziek die de kinderen aan-
spreekt. Verder worden de recrea-
tie lessen gegeven volgens het Re-
genboog systeem. Regenboog RG 
is een door de KNGU ondersteund 
breedtesportsysteem dat erop is ge-
richt om kinderen in de leeftijd van 
6 tot en met 12 jaar te stimuleren 
om mét en zonder de materialen van 
de ritmische gymnastiek te bewe-
gen. Ongeveer iedere zes weken is 
er een ‘diploma’-les. Hierbij zijn alle 
ouders, broertjes, zusjes en andere 
belangstellende welkom om te ko-
men kijken naar de vorderingen van 
hun dochter/zusje. Aan het einde 
van die les ontvangen alle  gymnas-
tes een kleurrijk diploma. Wil je de-
ze fantastische sport ook eens pro-
beren? Kom dan naar de gratis in-
stuif op zaterdag 11 oktober in de 
Proosdijhal in Kudelstaart. De instuif 
is van 14.30 tot 16.30 uur en de zaal 
is open vanaf 14.15 uur. De reguliere 
lessen worden gegeven op dinsdag 
in de Proosdijhal en op woensdag 
in de sportzaal van de Mikado. Op 
beide locaties is er voor de kinde-
ren uit groep 1, 2 of 3 les van 15.30 
tot 16.30 uur. Kinderen uit groep 4 
of hoger zijn van harte welkom van 
16.30 tot 17.30 uur.  Meer informa-
tie is te vinden op de website www.
svomnia.nl. Ook kan contact opge-
nomen worden met Monique, tel. 
0297-321553. 

FIQAS D-meisjes volle 
kracht vooruit
Aalsmeer - De meiden D van hand-
balvereniging Aalsmeer moesten af-
gelopen zaterdag 27 september te-
gen het altijd lastige Volendam. Vol 
goede moed gingen de meiden er 
tegen aan. Na een warming-up en 
de keeper te hebben ingescho-
ten klonk het begin signaal. FIQAS 
blonk uit met fanatiek verdedigen. 
Lynn van de Polder maakte het Vo-
lendam heel moeilijk om aan te val-
len want zij deed prima haar stoor-
werk in het midden van het veld. Dit 
leidde vervolgens ook tot een paar 
prachtige onderscheppingen en 
doelpunten. 
Claire Groenveld en Sanne Romeijn 
deden prima werk op de hoeken. 
Rose Koehler stoorde als circelloop-

ster de Volendamse verdediging 
dusdanig dat de opbouwers kansen 
kregen. Dansiha Zaal viel goed in en 
scoorde een prachtig doelpunt van-
uit de hoek. Na een paar uitsteken-
de combinaties schoot Anouk Ste-
vens de bal schittert laag in het doel. 
Cheyenne Zaal speelde de bal snel 
door naar Fabienne Vork die deze 
schitterend afmaakte met een kei-
hard sprongschot. 
Toch zou de wedstrijd nog span-
nend krijgen waarbij  Marjolein van 
Aalst haar hoofd koel hield en keep-
te prima. Eindstand 6-4 in het voor-
deel van FIQAS Aalsmeer. 
Zaterdag 4 oktober spelen de D-
meiden van FIQAS Aalsmeer tegen 
Vido.

Handbal Jeugdnieuws
Goed spelend FIQAS B2 
komt tekort tegen Najaden
Aalsmeer - Afgelopen zondag 28 
september hebben de jongens B2 
van FIQAS Aalsmeer thuis gespeeld 
tegen Najaden. Bij het begroeten 
van elkaar was duidelijk te zien dat 
Najaden al wat langer in de B-juni-
oren speelt. Hier en daar waren er 
enorme lengte en gewichtsverschil-
len! Na het teleurstellende verlies 
van vorige week tegen Vido had-
den de jongens van Aalsmeer wel 
wat goed te maken. Ze begonnen 
dan ook zeer goed aan de wedstrijd, 
er werd fel gedekt en ook aanval-
lend wisten ze het net te vinden wat 
resulteerde in een 5-2 voorsprong. 
Najaden schakelde een tandje bij 
maar we konden toch nog rede-
lijk bijblijven in deze fysieke veld-

slag. Ruststand 8-10 voor Najaden. 
Na de rust kwam FIQAS Aalsmeer 
weer zeer goed uit de startblokken 
en  stonden ze zelfs even met 11-10 
voor. Hierna werden ze wat onzorg-
vuldiger in de afwerking en hadden 
ze ook zeker geen geluk zodat Na-
jaden snel kon uit lopen naar een 
behoorlijke voorsprong. Eindstand 
14-24 in het voordeel voor de be-
zoekende club. De jongens hebben 
goed gespeeld en hard geknokt te-
gen deze fysiek sterke ploeg! Ko-
mend weekend speelt  F IQAS 
Aalsmeer B2 uit tegen Lelystad. Aan 
de stand op de ranglijst te zien een 
vergelijkbare ploeg met die van FI-
QAS Aalsmeer dus het belooft een 
interessante wedstrijd te worden.

Het overvliegen op het Molenplein trok veel bekijks. Foto: Annique Hoog-
enveen.

Tiflo Aalsmeer vliegt 
letterlijk en figuurlijk over
Aalsmeer - Wie afgelopen zater-
dag rond 12.00 uur ging winkelen 
in de Zijdstraat moet even vreemd 
opgekeken hebben. Op het Molen-
plein vond rond dat tijdstip een me-
gagroot potje Twister plaats. Het 
bleek de Tiflo te zijn. Eens per jaar 
vliegt de Tiflo over. Dit houdt binnen 
de Scoutingwereld in dat de oudste 
leden van de verschillende speltak-
ken letterlijk en figuurlijk overvlie-
gen naar de volgende speltak. Om 
dit evenement nog eens extra fees-
telijk te maken besloot de scouting-
groep dit jaar naar het Molenplein 
te trekken. 
Hier werden eerst alle jeugdleden 
in groepjes met hun benen aan el-
kaar vastgebonden. Vervolgens 
moesten ze op zoek gaan naar de 

leiding die, verspreid door het dorp, 
vragen voor ze had. Wie de meeste 
goed had mocht als eerste weer los. 
Na de lunch stond het mega-Twis-
ter klaar op het Molenplein. Zo’n 
130 kinderen en leiding namen het 
tegen elkaar op en moesten soms 
wat lastige opdrachten uitvoeren als 
‘linkeroor op groen’. Menig voorbij-
ganger bleef verbaasd staan om dit 
schouw-spel te aanschouwen. Voor 
het daadwerkelijke overvliegen  trok 
de Tiflo terug naar het onderko-
men onder de Carmelkerk. Hier op 
het parkeerterrein vlogen de oudste 
bevers, welpen, kabouters, gidsen, 
verkenners en Wilde Vaart letter-lijk 
door de lucht naar hun nieuwe spel-
tak. Voor meer informatie over scou-
ting: www.tiflo.nl.

8 Oktober in De Bloemhof
Groepen 6 basisscholen 
gezond van start!
Aalsmeer - Sportservice Haarlem-
mermeer en GGD Amsterdam geven 
op woensdag 8 oktober het start-
schot voor het project ‘Groep 6 on 
the move’, dat voor het tweede jaar 
draait in de gemeente Aalsmeer. In 
de Bloemhof in Aalsmeer zijn diver-
se sportieve- en gezonde voedings-
activiteiten.  Om 9.00 uur wordt het 
project feestelijk geopend door Wet-
houder Jaap Overbeek in sporthal 
de Bloemhof. Na de opening doen 
ruim 200 kinderen diverse sportieve 
en gezonde onderdelen, zoals rope-
skipping en een voedingsquiz. 
De kinderen krijgen ook een t-shirt 
met daarop het logo van Groep 6 on 
the move. De kinderen tekenen op 
het t-shirt wat zij onder Groep 6 on 
the move verstaan, zoals verschil-
lende sporten, fruit en groente of 
zelfs dieren. Voor een gezond tus-
sendoortje en een drankje wordt ge-
zorgd. De ochtend wordt om 12.15 

uur gezamenlijk afgesloten.
Ouders en belangstellenden zijn van 
harte welkom om de leerlingen van-
af de tribune aan te moedigen.
Groep 6 on the move is een pro-
ject ter preventie van overgewicht 
bij kinderen uit groep 6 van het ba-
sisonderwijs. De nadruk bij dit pro-
ject ligt op bewustwording van het 
leuke van bewegen en het lekke-
re van gezond eten bij kinderen en 
hun ouders. De deelnemende scho-
len in de gemeente Aalsmeer zijn: 
Jozefschool, OBS Kudelstaart, Zuid-
ooster, Oosteinder, De Hoeksteen 
en De Brug. Voor meer informatie 
met betrekking tot dit project kunt u 
contact opnemen met Tom Schutte, 
Sportservice Haarlemmermeer (023 
557 5937 of tschutte@sportservice-
haarlemmermeer.nl) of met Karin 
Dieleman, GGD Amsterdam (020-
555 5086 of kadieleman@ggd.am-
sterdam.nl).

10-Jarige Aalsmeerse in finale
Aïcha Croes in race voor 
jongste omroepdirecteur
Aalsmeer - Omroep Llink van Floor-
tje Dessing is op zoek naar de jong-
ste omroepdirecteur van Nederland. 
De 10-jarige Aïcha Croes die in juni 
een ballonnenactie tegen kinderar-
beid heeft georganiseerd is één van 
de kandidaten. Eigenlijk is de Samen 
Een-scholiere hier nog te jong voor, 
de leeftijdseis was tussen de 12 en 
15 jaar oud, maar door haar goed 
gecoördineerde actie tegen kinder-
arbeid, heeft omroep Llink een uit-
zondering voor haar gemaakt, Zo 
jong en dan al zo bevlogen, was de 
strekking van het verhaal. Met de 
ballonnenactie heeft Aïcha overi-
gens de eerste prijs van Nederland 
gewonnen. Uit de velen inzendin-
gen zijn vijf kandidaten gekozen die 
in de finale van de jongste omroep-
directeur van Nederland staan. Gis-
teren, woensdag 1 oktober, is Aïcha 
op sollicitatie geweest bij de direc-
teur van Llink, op het hoofdkantoor 
in Rotterdam. Vervolgens werd de 
jeugdige Aalsmeerse naar Hilver-
sum gebracht waar onder meer een 
kennismaking met Floortje Dessing 
op het programma stond. 
De finalisten hebben ook allemaal 
een filmpje moeten maken waarin 
zij aandacht vragen voor een goed 

doel dat volgens hen extra geld kan 
gebruiken. 

Filmpje met kapioene Mirjam
Het goede doel was voor Aïcha erg 
makkelijk gevonden in stichting 
Meer Armslag. Meer Armslag on-
dersteund diverse Oceanus zwem-
mers met een beperking. Eén van 
deze sporters is Mirjam de Koning. 
Ondanks dat Mirjam het ontzettend 
druk heeft, wilde zij onmiddellijk 
haar medewerking verlenen aan dit 
project. Eind van de middag wordt 
bekend gemaakt wie uiteindelijk is 
verkozen tot ‘Jongste omroep direc-
teur van Nederland’ Het Jeugdjour-
naal trekt de hele dag op met de kin-
deren om zo ‘s avonds in hun pro-
gramma een impressie van de dag 
te geven. Het filmpje dat Mirjam en 
Aïcha hebben gemaakt kan worden 
bekeken op www.youtube.nl, even 
zoeken op Mirjam de Koning en/of 
Meer Armslag. Het filmpje met de 
meeste stemmen krijgt 75.000 euro 
voor zijn/haar goede doel. 

Bij het ter perse gaan van deze krant 
was de uitslag nog niet bekend, 
maar volgende week hoor u/jij hoe 
Aïcha ‘gescoord’ heeft!

Prijsuitreiking ballonnen- en 
tekenwedstrijd watertoren
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 4 oktober worden in de watertoren de prij-
zen uitgereikt voor de mooiste tekeningen die zijn gemaakt in het kader van 
‘Watertoren 80 jaar’. Ook de kinderen die meegedaan hebben aan de ballon-
nenwedstrijd zijn uitgenodigd hun prijs in ontvangst te komen nemen. Alle in 
totaal zes prijswinnaars zijn al op de hoogte gesteld via e-mail of telefonisch. 
Zaterdag om 12.00 uur nemen de drie beste tekenaars hun prijs in ontvangst 
en daarna, om 12.15 uur, is het de beurt aan de ‘ballonnenwinnaars’. De prij-
zen liegen er niet om: voor beide categorieën krijgen de nummers 1, 2 en 3 
maar liefst 60, 40 en 20 euro aan waardebonnen. Zaterdag staat de waterto-
ren niet alleen in teken van de jeugdige prijswinnaars maar ook van het foto-
boek over de monumentale toren. Communicatiebureau CTC Hoffscholte or-
ganiseert de overhandiging van het fotoboek over de watertoren en het eer-
ste exemplaar is voor wethouder Overbeek. De foto’s zijn te bewonderen en 
die middag worden tevens enkele foto’s geveild. De opbrengst komt ten goe-
de aan de watertoren.

Rollerdisco vanavond in P60
Amstelveen - De derde editie van 
de Funkalicious Rollerdisco is van-
daag, donderdag 2 oktober, in P60!  
Op de funky dance en roller boogie 
muziek van de dj’s  kan op naar har-
te lust geskated worden. 
Quadskater Brian zal een workshop 
geven waarin de basis wordt aan-
geleerd. Bescherming voor pols, 
knie en elleboog wordt aangera-
den. De workshop is van 20.00 tot 
21.00 uur. De disco start om 21.00 
uur. Rolschaatsen zijn te huur voor 
4 euro per paar. Neem voor de huur 
van rolschaatsen een geldig iden-
titeitsbewijs mee als borg. Het re-

serveren van rolschaatsen en kaar-
ten is mogelijk; mail dan je naam en 
schoenmaat naar rollerdisco@p60.
nl. De zaal gaat om 19.30 uur open 
en de toegang bedraagt 7,50 euro 
per persoon.

Zaterdag tienerfeest
In samenwerking met Stichting Car-
danus organiseert P60 op zaterdag 
4 oktober het leukste tienerfeest 
van Amstelveen, speciaal bedoeld 
voor 12 tot 15 jarige. Het feest is van 
20:00 tot 00:00 en is rook- en alco-
holvrij! De toegang bedraagt 7,50 
euro per persoon.

Grappige en fantasievolle 
kindervoorstelling Schaop
Hoofddorp - ‘Schaop’ is een speel-
se en ontroerende muzikale voor-
stelling over onzeker zijn en moed 
hebben. Mølsk woont in een kast. 
Om hem heen is de Grote Wereld. 
Mølsk wil graag naar buiten. Maar 
hij durft niet. In de kast is het veilig. 
Een eindje verderop staat Schaop, 
midden in de Grote Wereld. Scha-
op is een schaap. Schaop staat ie-
dere dag heel rustig te kauwen. En 
voor zich uit te kijken. “Hoe doe jij 
dat toch, Schaop? Ben jij niet bang? 
Kun je mij dat leren?” Schaop zegt 
niets. Vandaag leert Mølsk iets van 
Schaop en samen hebben ze iets te 
vieren! ‘Schaop’ is een voorstelling 
voor kinderen vanaf 4 jaar en hun 

ouders en is zondag 12 oktober om 
14.00 uur in Het Oude Raadhuis in 
Hoofddorp te zien.
Na ‘Spraakmakend’ en ‘Koele Kik-
kers’ is ‘Schaop’ het derde muziek-
theaterprogramma van Etienne Bor-
gers. Borgers was na zijn conserva-
toriumstudie richting Lichte Muziek 
in Rotterdam lid van de a-capella-
groep Intermezzo. Tijdens de thea-
tertournees van Intermezzo bloeide 
zijn liefde voor het theater op. Nu is 
hij al enige jaren succesvol jeugd-
theatermaker. Kaarten voor Etienne 
Borgers zijn verkrijgbaar via de kas-
sa van Schouwburg De Meerse, te-
lefoon 023-5563707, of via www.de-
meerse.com.

‘Varkensweekend’ in het 
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Varkens op het po-
dium, varkens aan de muur, var-
kens op de tafels en heb je zelf ook 
een varkentje, neem het dan mee! 
Het hele eerste weekend in okto-
ber staat in het teken van voorstel-
lingen met varkens in de hoofdrol. 
Op zaterdag 4 oktober om 14.30 uur 
speelt Poppentheater Koekla ‘Nif, 
Naf, Noef’. 
Een sfeervolle muzikale voorstel-
ling vanaf 3 jaar over de spannende 
avonturen van deze drie biggetjes. 
Diezelfde zaterdagavond om 19.30 
uur vertelt en speelt Koos Wieman 
een cabaretvoorstelling over pop-
penspel op een onderhoudende 
manier met veel poppenspeltech-

nieken. Vanaf 7 jaar is iedereen wel-
kom bij deze boeiende en grappige 
voorstelling. Uitgenodigd als specia-
le gast is Karen van Holst Pellekaan. 
Zij zal onder andere haar nieuwste 
boek ‘Scharreltje’ uiteraard over een 
biggetje, signeren.  Op zondag 5 ok-
tober om 14.30 uur is het tijd voor 
Diederik Varken (vanaf 4 jaar), over 
een varkentje die voor het eerst al-
leen in zijn eigen huisje slaapt. Ge-
speeld door Poppentheater Dibbes. 
Toegangsprijs is 7,00 euro. Telefo-
nisch reserveren kan op donderdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag van 
10.00 tot 14.00 uur via 020-6450439 
of via www.amstelveenspoppenthe-
ater.nl.


