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TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

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

Verwarming 
Koeling

Ventilatie

Is het warmer in huis 
dan buitenshuis?
Kom eens langs in de
showroom en we kunnen
u alles vertellen over airco’s.

Aalsmeerderweg 285 F • 1432 CN Aalsmeer • Tel./fax 0297-342963

www.stoffeerderijbekkers.nl

Een goede investering 
in crisistijd

laat nu uw stoeltje of bankstel stofferen

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

BIG L. MAAK JE KEUZE

CRAZY DAYS
VRIJDAG 2 EN ZATERDAG 3 OKTOBER

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

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

G-STAR
ESPRIT
PALL MALL
ONLY 

JACK & JONES
CARS

GARCIA
VERO MODA

EN NOG HEEL VEEL ANDERE 
SPECIALE AANBIEDINGEN!

G-STAR JEANS
DIVERSE DAMES- EN HEREN MODELLEN

ONLY
SWEAT

PALL MALL 
OP EEN DEEL VAN DE COLLECTIE  

VERO MODA
TUNIC

HEREN JAS

KIDS JEANS
JONGENS/MEISJES

50%
KORTING

50%
KORTING

CRAZY DAYS PRIJS

10.-

CRAZY DAYS PRIJS

10.-
CRAZY DAYS PRIJS

10.-

CRAZY DAYS PRIJS

10.-

CRAZY DAYS PRIJS

10.-
CRAZY DAYS PRIJS

30.-

24,95

34,95

79,95

39,95

- elektrotechniek
- verlichtingsinstallaties
- inbraakbeveiliging
- data-installaties

Tel. 0297-331132   -   info@bosse-elektrotechniek.nl

ACTIEBANDEN

Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28   T 0297 328 221

HYPERSPECIALIST IN BANDEN EN VELGEN, COMPLEET IN AUTO-ONDERHOUD

www.profiletyrecenter.nl

Staat uw maat of merk er niet bij: Ga naar onze webshop www.profile.nl

155/70R13 75T   Interstate Touring IST-1  29,-
195/50R15 82V   Vredestein Sportrac3    49,-
195/65R15 91H   Goodyear Excellence    75,-
205/55R16 91H   Bridgestone ER300           95,-
225/45R17 91W   Michelin Primacy HP    139,-
* Prijzen geldig t/m 8 oktober 2009. Prijzen incl. btw en montage. 

Excl. balanceren, stikstof en afvalbeheersbijdrage.

AL
VANAF 

29,-*

ABO

De gemeente Aalsmeer nodigt u uit voor:

PRESENTATIE PLANVORMING POLDERZOOM

Maandag 5 oktober om 19.30 uur
Gemeentehuis Aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
1431 LA Aalsmeer

Op deze avond zullen medewerkers van het Ontwikkelingsbedrijf 
&2=1 een presentatie geven over het definitief stedenbouwkundig 
ontwerp (DSO) voor de Polderzoom, dat onderdeel uitmaakt van het 
project De Tuinen van Aalsmeer. Ook zullen zij een toelichting geven 
op de vragen die omwonenden hebben gesteld tijdens het eerder 
doorlopen participatietraject met de wijkraad Stommeer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wouter Voerman, 
Ontwikkelingsbedrijf &2=1, telefoonnummer 06 - 121 65 126 
of kijken op www.aalsmeer.nl, doorklikken naar Projecten 
en vervolgens op De Tuinen van Aalsmeer. 

“Aalsmeerbaan inzetten voor startend vliegverkeer is dé druppel”

Wethouders trekken aan bel bij 
ministerie over Schiphol-besluit
Aalsmeer -  “Het loopt helemaal uit 
de hand met de hinder van Schiphol 
in Aalsmeer. Het is te gek voor woor-
den dat de Kaagbaan dicht gaat we-
gens te grote milieubelasting en dat 
het gebruik van de Aalsmeerder-
baan vergroot wordt waardoor veel 
meer mensen overlast hebben”, al-
dus enkele boze inwoners. Schip-
hol heeft op aandringen van de In-
spectie Verkeer en Waterstaat en 
na overleg met de luchtvaartsector 
besloten om de Kaagbaan met in-
gang van 24 september tot moge-
lijk het einde van het operationeel 
jaar (tot en met 31 oktober)  tus-
sen half zeven in de ochtend en elf 
uur ‘s avonds bij zuidelijke wind veel 
minder in te zetten als startbaan. Dit 
om te voorkomen dat enkele nor-
men van de handhavingspunten 
voor de geluidsbelasting overschre-
den worden. Ter vervanging van de 
Kaagbaan wordt nog de hele maand 
oktober, afhankelijk van de weers-
omstandigheden, startend vliegver-
keer richting het zuiden voorname-

lijk geleid over de Aalsmeerbaan en 
in mindere mate over de Buitenvel-
dertbaan en de Zwanenburgbaan. 
Dat dit zogenaamde aangepaste 
baangebruik meer overlast geeft in 
Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen 
is de afgelopen week wel gemerkt. 
Het besluit van Schiphol is zonder 
overleg met de getroffen gemeen-
ten genomen en de wethouders Ro-
nald Fransen van Aalsmeer en Je-
roen Verheijen van Uithoorn geven 
aan onaangenaam verrast te zijn 
door deze maatregel. Ze zijn bereid 
te vechten om deze maatregel terug 
te laten draaien en hebben reeds 
stappen ondernomen. 

Bestuurlijke druk
“Er wordt zware bestuurlijke druk 
uitgeoefend”, zo laten de gemeen-
ten in een gezamenlijk persbericht 
weten. “Er is veelvuldig contact met 
het ministerie van Verkeer en Water-
staat, de Bestuurlijke Regie Schip-
hol (BRS) en met de Commissie Re-
gionaal Overleg Schiphol (CROS). 

De maatregel is onaanvaardbaar.” 
De wethouders zijn ook niet te spre-
ken over de manier en de korte ter-
mijn waarop Schiphol de maatrege-
len aankondigde. De gezamenlijke 
bestuurlijke druk heeft inmiddels al 
geleid tot beweging in Den Haag, 
waar Kamervragen worden gesteld. 
Het is echter onbekend of dit ook 
tot terugdraaien van de maatregel 
leidt. Als dit niet het geval is, bera-
den de beide wethouders zich op 
nadere acties. “Deze maatregel is 
voor ons de druppel die de emmer 
doet overlopen”, aldus de wethou-
ders strijdvaardig. Inwoners wordt 
aangeraden om bij overlast zeker 
een klacht neer te leggen bij het 
Bewoners Aanspreekpunt Schiphol 
(BAS). De instantie voor informatie 
en klachten over het vliegverkeer 
van en naar de luchthaven is dage-
lijks, ook in het weekend, geopend 
van 9.00 tot 17.00 uur en is telefo-
nisch bereikbaar via 020-6015555. 
Voor meer informatie kan ook geke-
ken worden op www.bezoekbas.nl.

Verwarring door omleidingsbord
Praamlaan in Aalsmeer?
Aalsmeer - Vorige keer was er al 
de verbazing over het bord ‘naar de 
Historische tuinen’ als omleiding 
tijdens het dempen van de Bran-
dewijnsloot ter vergroting van het 
Praamplein. Aalsmeer heeft tot slot 
één Historische Tuin en één Histo-
risch Centrum. Een nog wel begrij-
pelijke vergissing van de ambtenaar 
van de borden, de twee liggen op 
hetzelfde terrein. Het bord dat vo-
rige week in de Dorpsstraat is ge-
plaatst, roept meer verbazing op. 
Praamlaan afgesloten, bestaat die 
in Aalsmeer? Het centrum kent het 

Praamplein, de Grundelweg en de 
Punterstraat, maar Praamlaan, nee! 
Menig tom-tom is vast op hol gesla-
gen nadat deze naam ingetikt werd! 
Of het was maandagmorgen voor de 
ambtenaar van de borden of, en dit 
vermoeden is sterker, de betreffen-
de dame of heer is niet woonach-
tig in Aalsmeer en heeft voor de op-
dracht niet helemaal de juiste of vol-
ledige naam genoteerd. 
Maar, nu weet iedere inwoner dat 
met Praamlaan het Praamplein 
wordt bedoeld. Het misverstand is 
uit de wereld!

Aalsmeer - Op maandagavond 28 
september heeft een bewoner van 
de Wilhelminastraat zich flink geër-
gerd aan een verkoper van energie. 
“De praatjesmaker beweerde dat we 
500 euro per jaar zouden besparen”, 
aldus de bewoner. Een legitimatie 
kon de verkoper niet tonen, hij was 
pas in dienst. De bewoner heeft de 
man buiten de deur gezet en raadt, 

net als de politie, aan niet in te gaan 
op verkooppraatjes die misleidend 
lijken en zeker niet in zee te gaan 
met verkopers die geen legitimatie 
kunnen tonen. 

De bewoner heeft overigens niet als 
enige bezoek gehad. Hij zag de man 
met een  groepje anderen instappen 
en wegrijden in een blauwe auto.

Langs deuren met energie in Oost

Dubieuze 
praktijken 
met asfalt
Aalsmeer - Ongewenst bezoek 
hebben bewoners van de Stom-
meerkade in de ochtend van vrijdag 
25 september gekregen. Vier heren 
reden met drie wagens het pad bij 
de woning op. De mannen spraken 
Engels, zeiden in de buurt aan het 
werk te zijn geweest, maar nog as-
falt over hadden. Ze boden aan voor 
1000 euro de oprit naar de woning 
te willen asfalteren. Er moest cash 
betaald worden. De bewoners ga-
ven aan eerst overleg te willen ple-
gen en het viertal ging weg. De be-
woners zijn gaan zoeken op inter-
net en vonden een waarschuwing 
over de praktijken van deze asfalt-
mannen. Toen het viertal weer ar-
riveerde werd het aanbod door de 
bewoners afgewezen. Dit viel niet 
in goede aarde bij de vier mannen. 
Ze werden boos en uitten dreigen-
de taal. De politie is gebeld en dit 
was voor de heren de reden om er 
snel vandoor te gaan. Agenten zijn 
vervolgens op zoek gegaan, maar 
de wagens en de mannen zijn niet 
meer aangetroffen. Ze hebben nog 
een tweede keer geprobeerd asfalt 
te verkopen bij een bewoner van de 
Oosteinderweg. Ook deze heeft het 
aanbod afgewezen. De politie raadt 
aan vooral niet op het aanbod in te 
gaan en direct te bellen naar 0900-
8844. Het viertal arriveert in twee 
witte Ford transit busjes met een 
Engels kenteken. Een van de wa-
gens had een aanhanger met hier-
op een gele wals. De derde auto is 
een kiepwagen, rood van kleur met 
eveneens een Engels kenteken.

Overval op 
juwelierszaak
Aalsmeer - Gisterochtend, woens-
dag 30 september, is even na negen 
uur een overval gepleegd op een ju-
welierszaak in de Zijdstraat. De da-
ders hebben gelijk bij aankomst van 
het personeel toegeslagen. De buit 
is onbekend. Getuigen worden ver-
zocht zich te melden bij de politie.
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INFORMATIEF
DOkTERs

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

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

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

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

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

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

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

sinds 1888

Verschijnt donderdag

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

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

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

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

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

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDITIE 1
oplAAg 16.975

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

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

www.mEErboDE.nl

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 vr. van 9.30-11.30 uur. Bui-
ten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Hornweg in Aalsmeer, zwart/wit konijn.
- Kas in Aalsmeer, kater met tijgertekening. Hij heet “Szarik” en is 9 

jaar.
- Uiterweg in Aalsmeer, rode kater. Hij heeft wit vlekje onder zijn 

kin. Dikke staart. Zijn naam is “Chef” en is 15 maand oud.
- Anne Frankstraat in Kudelstaart, lapjespoes. Ze heet “Fleur” en is 

1 jaar oud.
- Linksbuitenstraat in Kudelstaart, rood/witte kater van 1 jaar. Hij 

heet “Sammy”.
- Vlinderweg in Aalsmeer, zwarte poes met wit tussen achterpoten. 

Ze heet “Noxie”.
- Snoekbaars in Aalsmeer, zwarte kater met groene ogen. Hij heet 

“Choekie”.
- Kamperfoeliestraat in Aalsmeer, lapjespoes. Ze is 17 jaar heet 

“Foetsie” en heeft een zwart/wit bandje om met tijgerprint. 

Gevonden:
- Aalsmeerderweg/Julianalaan in Aalsmeer, forse grijs-cyperse kat.
- Calveslo in Kudelstaart, cyperse kat lichtrood met witte bef en wit-

te pootjes. Schuw maar wel lief.     
- Wilhelminastraat in Aalsmeer, witte poes met roodachtige staart.

Kopje is rood met wit en een zwarte vlek.
- Hoofdweg in Kudelstaart, forse cyperse kat.
- Parkeerplaats Kwakelse Pad in Uithoorn, zwart witte kat met witte 

sokken, witte bef en wit rond de neus.
- Ringvaartzijde bij N201 in Aalsmeer, geheel witte kat.
- Ringvaartzijde in Aalsmeer, grijs/witte kat.
- Oosteinderweg in Aalsmeer, zwarte jonge kat.
- J.C. van Hattumweg in Aalsmeer, zwarte flinke kater met een paar 

witte haartjes onder de kin. 

Goed tehuis gezocht:
- Rood/witte gecastreerde lieve, beetje eigenzinnige kater van 6 

jaar.

Zangdienst in 
de Dorpskerk
Aalsmeer - De mannenzanggroep 
Sion uit Katwijk laat zondagavond 
4 oktober vanaf 18.30 uur van zich 
horen tijdens de zangdienst in de 
Dorpskerk in de Kanaalstraat. De 
mannenzanggroep gaat een week 
daarna naar Engeland voor diverse 
optredens. De dienst wordt geleid 
door dominee Fraanje. Uiteraard is 
iedereen van harte welkom.

Viering 40 jaar Katholieke 
Gemeenschap Rijsenhout
Rijsenhout - De kleine Katholieke 
gemeenschap Rijsenhout viert feest. 
Als onderafdeling van de Karmel Pa-
rochie Aalsmeer wordt dit jaar her-
dacht dat het alweer 40 jaar gele-
den is dat in de Ontmoetingskerk de 
eerst dienst werd georganiseerd. 
Elke veertien dagen op zaterdag-
avond wordt er een kerkdienst ge-
houden. De kerkdienst begint om 19 
uur. Ook worden de grote feestda-
gen zoals Pasen, Pinksteren en Kerst 
gevierd in de Ontmoetingskerk.

De katholieke gemeenschap heeft 
haar eigen zangkoor, Soli deo Glo-
ria genaamd. Het koor repeteert el-
ke dinsdagavond in de kerk. 

Op 10 oktober gaat het 40 jarig be-
staan gevierd worden. Het Kar-
melkoor uit Aalsmeer zal deze 
avond met het koor meezingen. Ie-
dereen is deze avond harte welkom. 
De viering begint om 19 uur en vindt 
plaats in de Ontmoetingskerk aan 
de Werf. 

3425,89 Euro voor KWF 
Rijsenhout - De collecte voor KWF 
kankerbestrijding in Rijsenhout 
heeft 3425,89 euro opgebracht. Wie 
de collectant heeft gemist kan als-
nog een gift overmaken op giro 200 
ten name van KWF kankerbestrij-
ding in Amsterdam. 

Met het geld dat de collectanten 
hebben opgehaald blijft KWF kan-
kerbestrijding zich inzetten voor 
minder kanker, meer genezing en 
een betere kwaliteit van leven. Dat 
doet zij echter niet alleen, maar sa-
men met patiënten, onderzoekers, 
artsen, donateurs en vrijwilligers.

Samen tegen kanker strijden.
Door de vergrijzing van de bevol-
king en omdat kanker eerder ont-
dekt wordt, zal het aantal kankerpa-
tiënten de komende jaren sterk toe-
nemen. De strijd tegen kanker is dan 
ook nog niet gestreden. Ondanks 
de goede resultaten is nog een lan-
ge weg te gaan, want helaas over-
lijden er nog jaarlijks 38.000 men-
sen aan kanker. Wetenschappelijk 
onderzoek blijft daarbij nog steeds 
heel hard nodig. De KWF-afdeling 
Rijsenhout dankt daarom iedereen 
voor zijn of haar bijdrage aan de-
ze collecte. 

Gastendienst in 
de Oosterkerk
Aalsmeer - Zondag 4 oktober 
wordt in de Oosterkerk aan de Oos-
teinderweg 269 de eerste gasten-
dienst van dit seizoen gehouden. De 
aanvang is 10.00 uur en het thema 
is: In de dienst staat Ruth centraal, 
wat is haar verhaal? Hoe was haar 
leven en waar koos zij voor?
Wilt u ook kennismaken met het 
christelijke geloof? Of gewoon meer 
weten? Kom langs. Na de dienst 
is er gelegenheid om na te praten. 
Voor de kinderen van 0 tot 3 jaar is 
er oppas tijdens de dienst en voor 
kinderen in de leeftijd 4 tot 14 jaar 
wordt een apart programma geor-
ganiseerd.

Koffie in De Spil
Kudelstaart - Op woensdag  7 ok-
tober houdt de SOW gemeente haar 
maandelijkse koffie-inloop in ge-
bouw De Spil aan de Spilstraat, zij-
straat Bilderdammerweg. De aan-
vang is 10.00 uur en iedereen is wel-
kom. De toegang is gratis, koffie en 
thee staan klaar en er zijn mogelijk-
heden om een kaartje te schrijven 
voor zieke mensen of om een ge-
sprek van mens tot mens te hebben. 
Even bijpraten van vakantie, enz. Al-
len hartelijk welkom.

Kat zoekt zijn baas/bazin

Informatieavond met foto’s en film
Project Care Centre : “Een reis 
om niet meer te vergeten”
Aalsmeer - Een aantal jongeren van 
de CGK Aalsmeer en de NGK RIj-
senhout is van de zomer naar Zuid-
Afrika afgereisd om vrijwilligers-
werk te doen bij het opvangcentrum 
in het plaatsje Thembalethu, in de 
omgeving van Pretoria. Door mid-
del van verschillende acties is er het 
afgelopen jaar geld opgehaald om 
deze reis te kunnen realiseren. In-
middels is de hele groep weer te-
rug in Nederland en kan er terug-
gekeken worden op een mooie en 
leerzame tijd.  De voornaamste taak 
van het project bestond uit het aan-
leggen van een sportveld bij het op-
vangcentrum Thembalethu. Samen 
met de plaatselijke bevolking is de 
groep er in geslaagd om in twee we-
ken het stuk grond dat daarvoor ge-
reserveerd was te veranderen in een 
veld waar gevoetbald, genetbald en 
gevolleybald kon worden. De laatste 
dag van het verblijf hebben de jon-
geren als afsluiting samen met de 
kinderen van de verschillende op-
vangcentra uit de buurt een sport-

dag gehouden. “Het was geweldig 
om te zien hoe blij de kinderen wa-
ren met het sportveld en hoe we op 
deze manier een klein beetje kun-
nen bijdragen aan de ontwikkeling 
van deze kinderen”, vertelt de groep. 
Tijdens het project verbleven de jon-
geren op de campus van de theolo-
gische universiteit in de buurt van 
het opvangcentrum. Wat hen op-
gevallen is, was de gastvrijheid en 
de dankbaarheid van de plaatselij-
ke bevolking. “Elke dag werd er ge-
zorgd voor eten en hebben we zo-
veel gastvrijheid en liefde van de-
ze mensen mogen ervaren”, vervolgt 
de groep. Bij deze willen de jonge-
ren iedereen bedanken die deze reis 
mogelijk heeft gemaakt. Omdat het 
lastig is om in een krantenstukje te 
vertellen hoe genoten is van de reis 
en het vrijwilligerswerk, wordt een 
informatieavond gehouden met fo-
to’s en film.  Alle geïnteresseerden 
zijn donderdagavond 15 oktober 
van harte welkom vanaf 20.00uur in 
De Bron aan de Lijnbaan 5.

ANBO fietst 
in Aalsmeer
Aalsmeer - De laatste ANBO en 
PCOB fietstocht van dit seizoen 
staat aanstaande dinsdag 6 oktober 
op het programma.
De start is weer om 13.30 uur van-
af het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat. Bij deze tocht zal de duur 
en de afstand wat korter zijn dan 
andere keren. 
De tocht duurt ongeveer anderhalf 

uur. Er wordt gereden langs diverse 
nieuwbouwprojecten in Aalsmeer 
en Kudelstaart waar men meestal 
nog niet of nog weinig geweest is, 
zodat men meteen nieuw Aalsmeer 
leert kennen. Om 15.00 uur is de 
groep terug bij het lokaal in het Pa-
rochiehuis waar het fietsjaar 2009 
afgesloten wordt met een drank-
je en een hapje en een leuk gezel-
schapsspel.
Wie dit seizoen niet heeft meege-
fietst is ook van harte welkom om 
kennis te maken met deze gezonde 
ontspanning.

Aalsmeer - Al een aantal weken 
loopt deze ietwat langharige kat 
rond in de Wilhelminastraat. De kat 
is wit van kleur met een roodachtige 
staart. Zijn kop is rood met wit met 
een zwart vlekje. Wie de kat her-
kent, wordt verzocht contact op te 
nemen met de dierenbescherming 
Aalsmeer en omstreken via 0297-
343618.
Simba, de kater die vorige week een 
oproep deed voor een nieuw (t)huis, 
heeft nog geen nieuwe baas of ba-
zin gevonden. Simba vindt zichzelf 
een mooie, lieve, ietwat eigenwij-
ze kater. Bel voor informatie de die-
renbescherming via bovengenoemd 
nummer.

Zondag 
4 oktober

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18 om 10u. vg. Arno 
Post, Aalsmeer. 
 
Alphakerk Amstelland
Dienst met Arjen Ravesloot in 
Dorpshuis Kudelstaart om 10u.  
Speciaal programma voor kinderen 
en tieners. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. en 16.30u. ds. A. Jan-
sen. (H.A.) 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. 10u. dienst met ds. Jel-
tje de Jong. Liesbet Geijlvoet. Mmv 
Kerkkoor.  Extra collecte: Broeder-
schapscollecte. Zondagsschool en 
oppas voor allerkleinsten.

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

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
10u. Open Hof Kerk in Ophelialaan. 
ds. T.H.P. Prins. Afscheid en Bevesti-
ging nieuwe ambtsdragers. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. en 18.30u. ds. A.J. Fraan-
je, Oosterwijk (Leerdam). 18.30u. 
zangdienst met Mannenzanggroep 
Sion Katwijk.
Oost: 10u. dienst C.G. Graafland. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wol-
fert van Borsselenweg 116. 10u. en 
18.30u. ds. A. van Vuuren.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. Aparte bij-
eenk. voor kinderen. Samenkom-
sten om 10u.

KERKDIENSTEN Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. en 16.30u. ds. K. Mul-
ler. 

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

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Zaterdag dienst om 16u. pastor J. 
Spaans.

Karmelparochie Aalsmeer
Vrijdag 9u. Kloosterkapel euch. vie-
ring met Karmelieten. Zaterdag 17u. 
in Kloosterhof woordcomm. viering 
met N. Kuiper. Rijsenhout: geen 
viering. Zondag 10.30u. in Karmel-
kerk gezinsviering L. Seeboldt. Mmv 
De Mirakeltjes. Zondag 14.30u. 
Poolse dienst in Karmelkerk. 

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u. 
dienst met ds. R.F.H. Praamsma. Be-
vestiging ambtsdragers. 10u. Tie-
nerdienst. 

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. S. Zijlstra, Haarlem.
 
St. Jan Geboorte Kudelstaart 
Zaterdag 19u. woordcomm. viering. 
Mmv Fiore.

Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Geen opgave ontvangen. 
 
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. 

BEGRA Bijbelstudie
Maandag 5 oktober om 20u. in ge-
bouw Heliomare, Zwarteweg 98. 
Spreker: Evangelist Anthon v.d. 
Laak.

Oud papier aan 
de weg vrijdag!
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 2 oktober haalt de Suppor-
ters Vereniging Kudelstaart het ou-
de papier op. Gaarne na 18.00 uur  
het papier aan de weg zetten op 
die plaatsen waar ook de vuilcon-
tainers verzameld dienen te wor-
den. Met de opbrengst van het ou-
de papier steunt de Supporters Ver-
eniging Kudelstaart direct of indi-
rect alle Kudelstaartse sportvereni-
gingen. Dus, verzamel het papier 
voor de eerste vrijdagavond van de 
maand.
 



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

officiële mededelingen
1 oktober 2009

van de bestaande jachthaven annex recreatiepark met een bag-
gerdepot, gelegen nabij de Dambonsloot (sectie H nr. 450), in te 
trekken.

Het besluit in ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. Het 
besluit alsmede de aanvraag en andere terzake zijnde stukken liggen 
vanaf 2 oktober t/m 13 november 2009 ter inzage in het gemeente-
huis bij de afd. Dienstverlening. 

-  positief hebben besloten op de aanvraag van De Groot Water-
bouw BV om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor 
het oprichten en in werking hebben van een baggerdepot op 
een perceel in de Westeinderplassen kadastraal bekend gemeente 
Aalsmeer sectie H, nummers 294 en 295.

Het besluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. Het 
besluit alsmede de aanvraag en andere terzake zijnde stukken liggen 
vanaf 2 oktober t/m 13 november 2009 ter inzage in het gemeente-
huis bij de afd. Dienstverlening.

Ingevolge artikel 20.1 van de Wet milieubeheer kan tegen ieder be-
sluit beroep worden ingesteld door:
a. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp 

van het besluit;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid 

advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het 

nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn 
aangebracht;

d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verwe-
ten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp 
van het besluit.

Het beroepschrift kan schriftelijk worden ingediend tot en met 13 
november 2009 bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Zij die beroep instel-
len kunnen bij een spoedeisend belang overeenkomstig artikel 8.81 
van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek indienen om een 
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde 
termijn worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State (zie bovengenoemd adres), wil 
het besluit niet binnen zes weken na de ter inzage legging van 
kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt 
pas van kracht als op dat verzoek door de Raad van State is be-
slist.

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 40

t/m 1 okt Goedkeuringsbesluit peilbesluit Schinkelpolder;
t/m 2 okt Kapvergunningen: Dorpsstraat 125, 1 berk; 

Kudelstaartseweg 81, 6 coniferen; Leeghwaterstraat 
2, 1 conifeer; Mendelstraat 39, 1 zomereik; 
Waterhoenstraat 56, 2 berken;

t/m 2 okt  Verkeersmaatregelen i.v.m. evenementen: 22 
augustus: Zomerfestival; 29 augustus: Jordaanse 
avond en Stichting Veteraan Autobussen; 30 
augustus: Triathlon; 5 september: Braderie in het 
dorp:12 en 14 september: Activiteiten i.v.m. de 
Aalsmeerse feestweek;

t/m 8 okt  Uitwegvergunningen: Machineweg 297; Uiterweg 19;
t/m 8 okt  Evenementenvergunning: feest op een partyschip 

op de Westeinderplassen op 5 september 2009 van 
20.00-02.00 uur;

t/m 9 okt Verkeersbesluit vaststellen parkeerschijfzone 
Praamplein;

t/m 9 okt Kapvergunningen: Hadleystraat 53, 1x berk, 2x eik, 
2x wilg, 2x aesculus hippocastanum, 4x acer, 1x 
gleditsia 2x salix;; Oosteinderweg 292, 2 coniferen, 
2 berken; Schinkeldijkje 22, 59 populieren; 
Sportlaan naast nr. 41, 3 coniferen;

t/m 14 okt  Kapvergunning: Wissel 18, 1 prunus en 1 ceder;
t/m 14 okt Uitwegvergunning: Aalsmeerderweg 322;
t/m 14 okt  Evenementenvergunning: Historische Motorrace op 

13 september 2009;
t/m 15 okt Exploitatievergunning: De Blitzz, Marktstraat 22
t/m 16 okt  Kapvergunning: Westeinderplassen, kadastraal 

bekend, gemeente Aalsmeer, H 3493, 6 elzen;
t/m 16 okt Verkeersbesluit: de Zijdstraat, de Schoolstraat, 

de Marktstraat en de Dorpstraat en gedeeltelijk 
Raadhuisplein voor 5 september 2009 van 07.00-
21.00 uur;

t/m 26 okt Verkeersbesluit: één rijstrook van de Stommeerweg 
tussen de Ophelialaan en de 1e J.;C. Mensinglaan 
voor 14 september 2009 van 10.00-15.00 uur;

t/m 2 nov  Kapvergunning: 2e J.C. Mensinglaan 49, 1 acer; 
Hugo de Vriesstraat 89, 1 thuja, 1 pinus;

t/m 3 nov Kapvergunning: Kudelstaartseweg 148b, diverse 
elzen, wilgen, berken, kastanjes, meidoorns en 
esdoorns; Uiterweg 202, 3 coniferen;

t/m 6 nov  Kapvergunningen: Calveslo 80, 1 platanus acerifolia; 
Stommeerweg 72, ws 7, 2 elzen, 2 populieren en 
6 elzen; Westeinderplassen, kadastraal bekend, 
gemeente Aalsmeer, H 615, 2 elzen en 6 wilgen; 
Westeinderplassen, kadastraal bekend, gemeente 
Aalsmeer, E 1527, 3 kastanjes;

t/m 12 nov  Kapvergunning: Kudelstaartseweg 102, 1 spar;
t/m 12 nov  Uitwegvergunning: Hornweg 316; 
t/m 13 nov  Kapvergunning: Westeinderplassen, kadastraal 

bekend, gemeente Aalsmeer, H 2899, 2 wilgen;
Westeinderplassen, kadastraal bekend, gemeente 
Aalsmeer, H 248, H 249, H 251, 4 wilgen;

t/m 18 nov  Kapvergunning: A.H. Blaauwstraat 49, 1 artlant 
ceder;

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de 
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
inzagetermijn tot vrijdag 2 oktober 2009
• Rozenhof 3, het plaatsen van een dakkapel.
• Uiterweg 253-255, het bouwen van 2 villa’s
inzagetermijn tot vrijdag 9 oktober 2009
• Madame Curiestraat 9, het vergroten van een woning d.m.v. 
 een aanbouw en het maken van een onderheid terras.
inzagetermijn tot vrijdag 16 oktober 2009
• Achter Bilderdammerweg 113, 
 het plaatsen van een voet-/fietsbrug
inzagetermijn tot vrijdag 23 oktober 2009
• Lorentzhof 18, het plaatsen van een dakkapel
• Westeinderplassen H 429 en H 3217, 
 het plaatsen van een schuilhut
• Uranusstraat 8, het vergroten van de woning
inzagetermijn tot vrijdag 6 november 2009
• Baanvak 103, het plaatsen van een dakkapel
• Middenweg, het plaatsen van een gaashekwerk, 
 een kantoorunit en lichtmasten, tevens gebruik 
 van het terrein voor fustageopslag;
• Oosteinderweg 247 B, het wijzigen van een bedrijfsgebouw.

Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken be-
kend dat op grond van artikel 2.3.1.4 van de APV ontheffing slui-
tingstijd voor de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op 
zondag gedurende het hele jaar tot uiterlijk 02:00 uur is verleend 
aan:
• De Oude Veiling, Marktstraat 22.
Datum verzending ontheffing: 24 september 2009.

woninGwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de 
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunnin-
gen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Dr. J. Wasscherstraat 4, het plaatsen van 2 dakkapellen;
• Hornweg 261, het vernieuwen van de dakbedekking;
• Lisdoddestraat 112, het plaatsen van een veranda;
• Rhijnlandsoord 5, het vergroten van een woning.

Verleende bouwvergunningen

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op af-
spraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, 
tel. 0297-387746. 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:
• Kudelstaartseweg 181, het bouwen van een woning.
Bouwaanvraag 2e fase:
• Kudelstaartseweg 22, het bouwen van een paviljoen.

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op af-
spraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 
6, tel. 0297-387746. 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 Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam. 

• Uiterweg 123, het bouwen van een woning.
Verzenddatum bouwvergunningen: 1 oktober 2009.

Wet Geluidhinder

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met in-
gang van1 oktober 2009 gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling 
vergunningen en handhaving, balie 6. Een ieder kan met betrekking tot 
deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een ziens-
wijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is verzocht om 
vaststelling van hogere waarden vanwege het wegverkeer op het 
perceel Uiterweg 202.

inspraaK BestemminGsplan 
“BeDriJVenlocatie aalsmeerDerweG 249-251”

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat de 
gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 24 september 2009 
heeft besloten om het voorontwerp van het bestemmingsplan “Be-
drijvenlocatie Aalsmeerderweg 249-251” vrij te geven voor inspraak. 
Het voorontwerp ligt met ingang van 2 oktober 2009 tot en met 12 
november 2009 tijdens de gebruikelijke openingstijden ter inzage 
op het gemeentekantoor aan het Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer. 
Gedurende deze periode worden belanghebbenden en ingezetenen 
van de gemeente in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke 
of mondelinge inspraakreactie naar voren te brengen. Schriftelijke 
reacties worden gericht aan de gemeenteraad (postbus 253, 1430 
AG, Aalsmeer) onder vermelding van “Inspraak bestemmingsplan 
Bedrijvenlocatie Aalsmeerderweg 249-251”. Degene die buiten de 
openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn 
zienswijze naar voren wil brengen, kan daarvoor een afspraak maken 
via telefoonnummer (0297) 387 746. 
Het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan beoogt de geldende 
planologische regeling ter plaatse van het perceel aan de Aalsmeer-
derweg 249-251 te actualiseren, gelet op een aantal significante 
bouwprojecten die na het van kracht worden van het geldende be-
stemmingsplan zijn gerealiseerd. Het plan heeft tevens als doel om 
een beperkte uitbreiding van de aanwezige bedrijfsbebouwing mo-
gelijk te maken. Een dergelijke ontwikkeling betekent een voortzet-
ting van de ruimtelijke inrichting van het terrein, zoals die met de 
planologische besluiten van 2003 en 2007 in gang is gezet.

wet milieuBeheer

Kennisgevingen ontwerpbesluit
Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid van de 
Algemene wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders 
bekend dat zij:
- hebben besloten om met toepassing van art. 8.23 lid 1 van de 

Wet milieubeheer aan de bestaande milieuvergunning van 12 fe-
bruari 2002 (nr. WM 01-07) van Loogman Tanken en Wassen B.V. 
voor het tankstation, gelegen Aalsmeerderweg 497 te Aalsmeer 
ambtshalve een aantal nieuwe voorschriften toe te voegen. De 
nieuwe voorschriften hebben betrekking op:
• het vastleggen van de maximale LPG-doorzet 
 op 1.000 m3 per jaar;
• de verplichting om jaarlijks een accountantsverklaring 
 te overleggen over de LPG-doorzet van het daaraan 
 voorafgaande jaar.

Het besluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. Het 
besluit alsmede andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 2 okto-
ber t/m 13 november 2009 ter inzage in het gemeentehuis bij de 
afd. Dienstverlening. 

-  positief hebben besloten op het door Rekreatiepark Aalsmeer in-
gediende verzoek om de op 2 maart 1999 verleende vergunning 
ingevolge de Wet milieubeheer (WM 98-17) voor het uitbreiden 

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 Dienstverle-
ning open van 8.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling 
alleen open voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen en uittreksels. Het 
gemeentehuis is op werkdagen telefo-
nisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.

wiJKraDen
Heeft u vragen of wilt u informa-
tie over de wijkraden? Kijk dan op  
www.wijkraden-aalsmeer.nl

afspraKen BurGemeester 
en wethouDers
Wilt u een afspraak maken met de 
burgemeester of met een van de wet-
houders, 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. Raad-
pleeg voor de portefeuilleverdeling 
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fractiespreeKuur
De volgende fractiespreekuren vinden 
plaats op 6 en 27 oktober 2009. 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 afge-
lopen 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. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr  9.00-13.00 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening Gemeente Uithoorn: 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297-513931.

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

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in 
het weekend. Bereikbaar via het hoofd-
nummer: 0297-381738.

schiphol
Voor vragen over het gebruik van lucht-
haven Schiphol en voor het doorgeven 
van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met 
de Commissie Regionaal Overleg Schip-
hol (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.

inwerKinGtreDinG wet DwanGsom en Beroep 
BiJ niet tiJDiG Beslissen

Denkt u in aanmerking te komen voor een subsidie? Gaat u AOW 
aanvragen? Overweegt u een bezwaarschrift tegen de gemeentelijke 
belastingen te versturen? Wilt u kinderbijslag ontvangen? Gaat u 
een café openen en heeft u een drank- en horecavergunning nodig? 
In al deze gevallen moet u een aanvraag indienen bij de overheid. 
Vaak is dat de gemeente, soms de provincie, het waterschap of de 
rijksoverheid. Nadat u de aanvraag gedaan heeft, moet u wachten 
tot de overheid een beslissing genomen heeft. Die beslissing is be-
langrijk voor u, dus u wilt zo snel mogelijk weten waar u aan toe 
bent. Daarom wordt op 1 oktober 2009 de nieuwe ‘Wet dwangsom 
en beroep bij niet tijdig beslissen’ van kracht. Die wet versterkt uw 
positie in het geval dat de overheid niet tijdig over uw aanvraag 
beslist.

wat is ‘niet tijdig’?
Een overheid die ‘niet tijdig’ beslist, overschrijdt de beslistermijn. 
Dat kan een wettelijke termijn zijn: soms staat in de wet welke 
termijn voor een beslissing staat. Als er geen wettelijke termijn is, 
geldt een redelijke termijn. Wat redelijk is, hangt af van de soort 
beslissing. Dat kan enkele weken of maanden zijn, maar in sommige 
gevallen ook een paar dagen. Het uitgangspunt is: niet langer dan 
nodig is om een goede beslissing te kunnen nemen.

welke voordelen heeft de wet voor u?
Verstrijkt de wettelijke of de redelijke termijn toch zonder dat de 
overheid beslist over uw aanvraag? Dan stuurt u het bestuursorgaan 
waarbij u de aanvraag heeft ingediend een brief, waarin u vraagt 
om een dwangsom. Hiermee stelt u de overheid ‘in gebreke’. De 
overheid heeft dan twee weken de tijd om alsnog een beslissing 
te nemen. Gebeurt dat niet, dan verbindt de nieuwe wet daaraan 
twee gevolgen
1. De dwangsom begint automatisch te lopen. Als u de overheid 

in gebreke gesteld heeft en twee weken daarna is er nog geen 
beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom voor elke dag dat 
de beslistermijn overschreden wordt. De dwangsom loopt ten 
hoogste 42 dagen (en bedraagt maximaal €1260). 

2. U kunt direct beroep instellen. Als u de overheid in gebreke 
gesteld heeft en twee weken daarna is er nog geen beslissing, 
dan kunt u bovendien meteen beroep instellen bij de rechter. U 
hoeft dus niet meer (zoals in de huidige situatie) eerst bezwaar 
te maken tegen het uitblijven van een beslissing. Verklaart de 
rechtbank het beroep gegrond, dan is de overheid verplicht om 
alsnog binnen twee weken te beslissen. 

opschorten beslistermijn
Het is in uw eigen belang en in het algemeen belang dat de overheid 
een weloverwogen beslissing neemt over uw aanvraag. Daarom kan 
het nodig zijn dat de overheid meer tijd krijgt om te beslissen. In 
een aantal gevallen kan zij de beslistermijn verlengen. Bijvoorbeeld 
als het gemeentehuis is afgebrand, als de overheid moet wachten op 
aanvullende informatie van u of uit het buitenland, als de overheid 
zo veel informatie van u ontvangt dat een beslissing onmogelijk 
binnen de beslistermijn genomen kan worden, of als u schriftelijk 
instemt met de opschorting. 
In de wet staat ook hoe de overheid u moet informeren over de 
opschorting van de beslistermijn.

De procedure in het kort
In stappen ziet de procedure er als volgt uit zodra de nieuwe wet 
van kracht is per 1 oktober 2009.
1. u dient een aanvraag in;
2. de beslistermijn verstrijkt zonder beslissing;
3. als aanvrager stelt u het bestuursorgaan waarbij u de aanvraag 

heeft ingediend schriftelijk in gebreke (u kan een formulier 
gebruiken die te vinden is op onze website www.aalsmeer.nl);

4. twee weken verstrijken zonder beslissing;
5. de dwangsom gaat automatisch lopen (max. 42 dagen en 

€1260) en u kunt direct beroep instellen bij de rechter;
6. als u direct beroep heeft ingesteld en de rechter verklaart het 

beroep gegrond, dan moet het bestuursorgaan alsnog binnen 
twee weken beslissen.

Bezwaar en administratief beroep
Ook als u bezwaar maakt tegen een beslissing of administratief be-
roep instelt, veranderen de betreffende regelingen. Hieronder staat 
waar u meer informatie kunt krijgen.

heeft u vragen?
Als u meer wilt weten dan kunt mailen naar info@aalsmeer.nl. 
Voorts vindt u op onze website www.aalsmeer.nl nog nadere in-
formatie waaronder een link naar het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, Veelgestelde Vragen en een formulier 
die te gebruiken is voor het opleggen van een dwangsom als u niet 
binnen twee weken een beslissing ontvangt. Daarmee stelt u de 
overheid “in gebreke”. U kunt voorts ook bellen naar de gemeente, 
telefoon nummer 0297 – 387575.

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 kapvergunningen zijn verleend:
• Westeinderplassen, kadastraal bekend, 
 gemeente Aalsmeer, H 2899, 2 wilgen;
• Westeinderplassen, kadastraal bekend, 
 gemeente Aalsmeer, H 248, H 249, H 251, 4 wilgen;
Datum verzending vergunning: 1 oktober 2009
• A.H. Blaauwstraat 49, 1 artlant ceder 
Datum verzending vergunning: 6 oktober 2009

Uitwegvergunningen
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat de 
volgende uitwegvergunning is verleend:
• Hornweg 316, Aalsmeer
Datum verzending vergunning: 30 september 2009

Verkeersbesluit
Het college heeft door middel van een verkeersbesluit besloten dat 
in de Duikerstraat een parkeerverbodzone wordt ingesteld. Hierdoor 
zal het hier alleen toegestaan zijn om in parkeerplaatsen en op 
eigen terrein te parkeren.
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AGENDA
Muziek/Toneel/Film
1 t/m 4 oktober:
* ‘Aan het einde van de aspergetijd’ 
door toneelgroep TOBO in Noord-
damcentrum, Bovenkerk. Donder-
dag t/m zondag vanaf 20.15u.
Vrijdag 2 oktober:
* Blues-rockband Blood, Sweet & 
Kiers in Centennial, Oosteinderweg 
232 vanaf 21u.
* Hollandse karaokeavond in De Ou-
de Veiling, Marktstraat v/a 22u.
Zaterdag 3 oktober:
* Film ‘De laatste dagen van Emma 
Blank’ in Bacchus vanaf 21u.
* Klucht ‘Alstublieft geen sex’ door 
Toneelver. Kudelstaart v/a 20u. Ook  
op 9, 10 en  17 oktober.
Zondag 4 oktober:
* Disco-avond in café de Praam, 
Zijdstraat van 18 tot 22u.
Vrijdag 9 oktober:
* White Edition dansparty voor leer-
lingen voortgezet onderwijs, klas 1-
3 in Bon Ami, Dreef v/a 20.30u.
9 en 10 oktober:
* Concerten Aalsmeerse zanger Jan 
Leliveld mmv Glennis Grace en Da-
vanti in De Bloemhof, Hornweg. Vrij-
dag en zaterdag open 19.30u.
Zaterdag 10 oktober:
* Eigentijdse Ierse muziek van  Har-
mony Glen in Bacchus, Gerbe-
rastraat. Open vanaf 21u.
* Peter Beense treedt op in café de 
Praam, Zijdstraat vanaf 21u.
Zondag 11 oktober:
* Aalsmeerse band Rietveld live in 
Centennial, Oosteinderweg v/a 15u.

Exposities
Tot en met 1 november:
* Kindertekeningen van Carice en 
Jelka van Houten op Kinderkunst-
zolder in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open do. t/m zo. 14-17u. 
Tot oktober:
* Expositie ‘Oud Aalsmeer op de 
schop’ in Historisch Centrum bij His-
torische Tuin, ingang Praamplein. 
* Schilderijen van Aalsmeerse kun-
stenares Conny Fransen in fysiothe-
rapiepraktijk, Kudelstaartseweg.
Tot en met 4 oktober:
* Expositie van fotograaf Eddy Post-
huma de Boer met portretten uit 60 
landen in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: do. t/m zo. 14-17u.
* Expositie Jan Paul Heijmans bij 
Carla de Klerk, Zijdstraat 9.
Tot en met 15 november:
* Expositie met schilderijen, beelden 
en glaskunst in galerie Sous-Terre, 
Kudelstaartseweg (tegenover wa-
tertoren). Open iedere zaterdag en 
zondag 13-17u.
3 en 4 oktober:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open, zaterdag en zon-
dag van 11 tot 16u. 
* Museum Historische Tuin, ingang 
Praamplein open, zaterdag en zon-
dag vanaf 13.30u. 

Diversen
Donderdag 1 oktober:
* Sjoelavond BV Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Speelavond De Oude Spoorbaan 
in gebouw ‘t Anker, Oosteinderweg 
273a. Aanvang: 19.30u.
* Kienavond Supportersver. Ku-
delstaart in Dorpshuis v/a 20.30u.
Vrijdag 2 oktober:
* Ronde Tafel, gesprek voor ouderen 
in Meander, Clematisstraat, 10-12u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven sluit 19.45u.

* Schaken in ‘t Stommeerkwartier, 
Baccarastraat vanaf 20u.
* Speelavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Schaken bij AAS in  kerk, Zijd-
straat. Les 19u. Competitie 20u.
Zaterdag 3 oktober:
* Klaverjassen in De Oude Veiling, 
Marktstraat van 14 tot 16.30u.
* Peuter- en babykledingbeurs in 
Dorpshuis Kudelstaart. Verkoop van 
12 tot 14.30u.
Zondag 4 oktober:
* Griezelen voor kinderen op Boe-
renvreugd, Hornmeer met knutselen 
en spelletjes, 11-15u.
Maandag 5 oktober:
* Speelavond bridgeclub ‘t Rondje in 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 20u. 
* Herman Ottink te gast bij Video-
club Aalsmeer in ‘t Anker, Oostein-
derweg 273a vanaf 20u.
* Koppelspeelavond BV Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Jaarvergadering, veiling en verlo-
ting  bij Postzegelvereniging in Pa-
rochiehuis, Gerberastraat v/a 20u.
Dinsdag 6 oktober:
* Sport- en spelinstuif voor oude-
ren in De Bloemhof, Hornweg. Iede-
re dinsdag van 13.30 tot 15.30u.
* ANBO-fietstocht. Vertrek 13.30u. 
bij Parochiehuis, Gerberastraat.
* Speelavond bridgeclub Strijd 
en Vriendschap in dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 19.30u.
* Inloop voor tieners 10-15jr. op Bin-
dingzolder Kudelstaart, Haya van 
Somerenstraat. Ook op donderdag 
19-21u. en vrijdag 15-18u.
* Speelavond Ons Aller Belang Ui-
terweg in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 20u. Open 19.30u.
* Rommelmarkt om 19u. en veiling 
om 21u. in Dorpshuis Kudelstaart.
Woensdag 7 oktober:
* Koffie-ochtend in De Spil, Spil-
straat, Bilderdammerweg v/a 10u.
* EHBO te gast bij VIA in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 9u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Etuis en potloden versieren voor 
11-13jr. bij Binding Oost, 13-15u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene, 
Kanaalstraat. Aanwezig 19.50u.
* Presentatieavond Jongeren en 
Ontwikkelingssamenwerking OSA 
in raadzaal, gemeentehuis, 20u.
Donderdag 8 oktober:
* Sjoelen in dorpshuis De Reede, 
Schouwstraat, Rijsenhout v/a 20u.
* Speelavond buurtver. Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Zaterdag 10 oktober:
* Baby- en kinderkledingbeurs in 
buurthuis Hornmeer, Roerdom-
plaan. Verkoop 10.30-12u.
* Bazaar in ‘t Kloosterhof,  Clematis-
straat van 10 tot 17u.
* Boekenmarkt in Zijdstraat, Cen-
trum van 10 tot 16u.
* Verkoop producten uit Israël in ge-
bouw ‘t Baken, Sportlaan, 10-16u.

Vergaderingen 
Donderdag 1 oktober:
* Wijkraad Oost vergadert in Brede 
School, Catharina Amalialaan. In-
loop vanaf 19u.
Maandag 5 oktober:
* Presentatieavond planvorming 
project Polderzoom (gebied op/rond 
burg. Kasteleinweg) in gemeente-
huis vanaf 19.30u.
Dinsdag 6 oktober:
* Bijeenkomst Greenport Aalsmeer 
in informatiecentrum Hornweg 130 
van 15 tot 19.30u.
Donderdag 8 oktober:
* Beraad en raad in raadzaal, ge-
meentehuis. Aanvang: 20u.

Film ‘De laatste dagen van 
Emma Blank’ in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 3 okto-
ber wordt in cultureel café Bacchus 
de film ‘De laatste dagen van Em-
ma Blank’ van Alex van Warmer-
dam vertoond. Na Ober besloot 
Alex van Warmerdam zijn toneel-
stuk Adel Blank te bewerken tot een 
film, zoals hij eerder al eens deed 
met Kleine Teun. Adel werd Emma, 
in plaats van kamers en deuren is 
er nu een duinmeertje en een huis. 
In dat zwart geschilderd huis aan 
de rand van de duinen woont een 
vreemde verzameling mensen. Van 
Warmerdam schreef niet alleen het 
verhaal, maar regisseerde tevens 
de film, speelt mee en stond garant 
voor de aanstekelijke muziek In de 
film neemt hij ruim de tijd de Blank-
jes te introduceren. Van Warmer-
dam wentelt zich in een zwartgallig 

universum, waarin nauwelijks meer 
plaats is voor de speelse absurdi-
teit van zijn vroegere succesnum-
mers Abel en De Noorderlingen. Be-
ter gezegd: Emma Blank is wel ab-
surd, maar niet speels, doch wel 
het bekijken waard. De film in Bac-
chus in de Gerberastraat begint za-
terdag om 21.00 uur en de toegang 
bedraagt 3,50 euro per persoon. De 
zaal is open vanaf 20.30 uur. 

Agenda
De volgende filmavond is op zater-
dag 24 oktober en dan wordt ‘An-
gels en Demons’ vertoond. Volgen-
de week zaterdag 10 oktober pre-
senteert KCA in Bacchus eigentijdse 
Ierse muziek van de band Harmo-
ny Glen. Aanvang is 21.00 uur, toe-
gang uw gift.

Blood, Sweat & Kiers live 
in Centennial vrijdag
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag-
avond 2 oktober staat een gezelli-
ge blues- en rockavond op het pro-
gramma van grandcafé Centennial 
met een optreden van de viermans-
formatie Blood Sweat & Kiers. Met 
gitaar, drums, basgitaar, drie voca-
len, maar vooral met de tenorsax van 
Wouter Kiers, klinkt Blood Sweat & 
Kiers als een muzikale snelkookpan 
van diverse stijlen: Dubbel gemixt en 
extra gekruid! Een beukend kwar-
tet dat de grenzen van rock and roll, 
blues, jazz, rythm and blues en soul 
verlegt. Een viermans formatie die 
niet tevreden is met de helft maar 
altijd en eeuwig tot op de bodem 
van hun eigen kunnen gaat.  Naast 
saxofonist en zanger Wouter Kiers 
bestaat Blood Sweat & Kiers uit 
Chris C. Clemens op gitaar en zang, 
Maarten Kruijswijk op drums en Ab 
Hansen op bas en vocals. Chris C. 
Clemens leidt al een groot aantal ja-
ren met succes zijn eigen blues re-
vue, Maarten Kruijswijk staat be-
kend om zijn swingende ritmes en 

maakt ook deel uit van de band 
Kiers & De Vries. Ab Hansen maakt 
sinds 2006 deel uit van de band. Ab 
bast ook in onder andere de Als-
jemaar Vande Straatband en Rood 
en drumt in de Aalsmeerse forma-
tie Ten Beers After. Blood, Sweat & 
Kiers staat garant voor een avond 
dansen, feesten, beulen, swingen, 
maar bovenal genieten. De aan-
vang vrijdag is 21.00 uur en uiter-
aard is de toegang gratis. Komen-
de periode zullen er  vele activitei-
ten in Centennial plaatsvinden.  Ook 
Hein Meijer,  De Klught , Rietveld en 
King Pelican zullen hier de komende 
maanden hun opwachting maken. 
Centennial is gevestigd naast hotel 
Chariot aan de Oosteinderweg 243. 
Vanwege beperkte parkeergelegen-
heid wordt publiek gevraagd om op 
de fiets te komen. Wie wel de au-
to neemt kan zijn/haar wagen par-
keren op het oude terrein van gara-
ge Colijn  aan de Machineweg. In-
formatie: Tel. 0297-388144 of www.
centennial.nu.

Zaterdag eerste voorstelling
TV Kudelstaart speelt klucht 
‘Alstublieft, geen sex’
Kudelstaart - Na de stilte van het 
voorjaar kan  weer genoten gaan 
worden van een voorstelling van to-
neelvereniging Kudelstaart. De af-
gelopen maanden is er keihard ge-
repeteerd onder de bezielende lei-
ding van de nieuwe regisseuse Mir-
jam Angenent. De spelers zijn er 
klaar voor om u eens flink te la-
ten lachen. Dit jaar wordt de klucht 
‘Alstublieft, geen sex’ van Anthony 
Marriot en Alistair Foot ten tonele 
gebracht. Het verhaal gaat over het 
pas getrouwde stel, Peter en Fran-
ces, die boven een gerenommeerde 
bank wonen, waar Peter en vriend 
Brian werken. Plotseling ontvangt 
het stel vreemde pakketjes, de-
ze zendingen lijken niet te stoppen 
en het stel zit met de handen in het 
haar. Als ook de moeder van Peter, 
zijn baas en nog een paar vreemde 
figuren verschijnen is de verwarring 
compleet. Natuurlijk levert dit vele 

hilarische momenten op. De voor-
stellingen worden gegeven op za-
terdag 3 oktober, vrijdag 9 oktober 
en de zaterdagen 10 en 17 oktober. 
De toegangsboekjes kosten 10 eu-
ro per stuk en zijn telefonisch te be-
stellen bij Lia Bon, tel. 0297-360042 
of 06-22410451 en te koop bij Gall & 
Gall in winkelcentrum Kudelstaart. 
De voorstellingen worden gespeeld 
in het Dorpshuis Kudelstaart, zaal 
open 19.00 uur, aanvang voorstel-
ling 20.00 uur.

Gratis voorstelling voor ouderen
Ook gaat weer een voorstelling spe-
ciaal voor ouderen gegeven worden. 
Deze vindt plaats op woensdagmid-
dag 14 oktober, eveneens in Dorps-
huis Kudelstaart. Kaarten zijn be-
stellen bij Gré Bon, tel. 0297-322310. 
De voorstelling is gratis te bezoe-
ken. Zaal open 13.00 uur, aanvang 
14.00 uur.

Laatste weekend!
Foto’s Eddy Posthuma de 
Boer in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Stichting KCA maakt 
liefhebbers van fotografie er op at-
tent dat deze week de laatste kans 
is om de prachtige fototentoonstel-
ling van Eddy Posthuma de Boer te 
bezichtigen in Het Oude Raadhuis in 
de Dorpsstraat. De tentoonstelling, 
eerder te zien in de Kunsthal te Rot-
terdam, is een echte favoriet van het 
publiek. De bezoekers zijn  uiterst 
lovend over  de tachtig mooiste por-
tretten. Op verschillende momenten 
was de meesterfotograaf aanwezig 
op zijn expositie in Aalsmeer en ging 
hij in op vragen van leden van de fo-
toclub Aalsmeer. De fotograaf (Am-
sterdam 1931) heeft meer dan vijftig 
jaar over de wereld gezworven en in 
meer dan tachtig landen het men-
selijk leven geportretteerd. Tot en 
met aanstaande zondag 4 oktober 
kan een gratis kijkje genomen wor-
den in Het Oude Raadhuis. De deur 
staat open op donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag tussen 14.00 en 
17.00 uur. Op de Kinderkunstzolder 
zijn kindertekeningen Van Carice en 
Jelka Van Houten te zien en beelden 

van kinderen gemaakt van stokoude 
seringenstruiken.

Karaoke-avond met Trudy 
en Harry in Oude Veiling
Aalsmeer - Het is enige jaren een 
goede traditie geweest dat Tru-
dy Buchner en Harry Verhoef in de 
Oude Veiling hun karaoke avon-
den organiseerden en deze feest-
jes stonden altijd garant voor gezel-
ligheid met zang en Hollandse mu-
ziek. Op verzoek van velen pakken 

zij de draad weer op en zullen zij 
aanstaande vrijdag 2 oktober weer 
zorgen voor een gezellig Hollands 
avondje muziek! De avond begint 
om 22.00 in het café in de Markt-
straat. Zin in weer eens een ouder-
wets gezellige vrijdagavond? Dan 
vrijdag naar De Oude Veiling!

Volgende week Peter Beense live
Zondag disco in de Praam
Aalsmeer - Er is bij de gasten van 
18 jaar en ouder van danscafé de 
Praam de vraag gesteld of het mo-
gelijk is om op zondag een gezellige 
disco te organiseren en dat gaat ei-
genaar Henk Sietsema en zijn mede-
werkers deze winter proberen. Van-
af aanstaande zondag 4 oktober be-
gint de reeds disco-avond met van 
17.00 tot 18.00 uur eerst happy hour 
waar twee drankjes voor de prijs van 
één verkrijgbaar zijn en met natuur-
lijk een toastje of een lekker bitter-
balletje. Vervolgens van 18.00 tot 
22.00 uur elke week een andere DJ 
met gezellige dans- en disco-mu-
ziek. De zondag krijgt een gesloten  
karakter, dus gelijk als vrijdag en za-
terdag. De Praam probeert op deze 
manier de jongeren na de voetbal, 
tennis of andere sportiviteiten naar 
het dorp te krijgen. Als het aanslaat 
zal zeker meer georganiseerd wor-
den op de zondagen. De toegang tot 
danscafé de Praam is vanaf 18 jaar 
en een legitimatie is verplicht. Voor 
de rokers onder de klantenkring is 
er goed nieuws:  De rookruimte is 
in een stroomversnelling  gekomen. 
Als de gemeente meewerkt kan de 
Praam binnenkort een prachtige 

rookgelegenheid presenteren. Voor 
alle informatie, zie de site  www.ca-
fedepraam.nl. En zaterdag 10 okto-
ber komt de bekende Amsterdam-
se zanger Peter Beense optreden in 
danscafé de Praam. De afgelopen 
maanden werkte Peter hard aan zijn 
nieuwe album ‘Voor mijn vrienden’. 
Voor de productie tekende John van 
de Ven, onder andere 25 jaar lang 
de vaste producer van André Hazes 
geweest, en het album werd opge-
nomen in de fantastische studio van 
Hans Aalbers. Naast gezellige lied-
jes als ‘Jij hoort bij mij’, ‘Nooit meer 
naar huis’, en ‘Doe ’t nog een keer’ 
zal Peter ook enkele prachtige bal-
lads, zoals ‘Was jij maar hier’, ‘Mijn 
kleine wereldwonder’ en het aan-
grijpende ‘Duizend lieve kusjes’ ten 
gehore brengen. Een duett met zijn 
dochter Melanie was een langge-
koesterde wens van de Amsterdam-
se volkszanger. Op ‘Samen zijn we 
één’ laat zij horen dat er in de toe-
komst ook van haar nog wel het een 
en ander verwacht kan worden. Za-
terdagavond 10 oktober is het voor 
de tiende keer dat Peter Beense live 
in de Praam optreedt. Dubbel feest, 
dus. Zorg dat je er bij bent! 

Eerste Plug & Play in The 
Beach druk bezocht
Aalsmeer - Het derde seizoen van 
Plug and Play in The Beach is goed 
van start gegaan. Afgelopen zon-
dag waren vele (Aalsmeerse) muzi-
kanten op het podium in The Beach 
te vinden en gaven een leuke show 
voor het aanwezige publiek. Gast-
heer Rob Taekema speelde met ver-
schillende muzikale vrienden en 
de leden van de Tostiband de ge-
hele middag nummers op het po-
dium. Toppunt van de middag was 
een grote jam, waarbij de muzikan-
ten lieten zien dat zij, ondanks dat zij 
voor het eerst samen speelden, el-
kaar op het muzikale vlak goed aan-
voelen. 

Reünieconcert Fruitcake
De afgelopen Plug and Play ses-
sie is een voorproefje van het unie-
ke reünieconcert van de Neder-
landse funk- en soul formatie Fruit-
cake. Op zondag 18 oktober geeft 
deze in de jaren tachtig populaire 
band een eenmalig en uniek con-
cert in The Beach. Leadsinger Rob 

Teakema heeft de originele bezet-
ting weer bij elkaar gekregen en 
kan er gedanst worden op hits als 
‘my feet won’t move’. Daarnaast zul-
len vele gastmuzikanten tijdens dit 
concert optreden, waaronder Lilli-
an Day Jackson van Spargo, Mild-
red Douglas en Carolien de Windt 
van Mai Tai, Shirma Rouse en Jani-
ce Williams. Kaarten voor dit unie-
ke concert kunnen in de voorver-
koop gekocht worden in The Beach 
of besteld worden via www.ticker-
service.nl. 
De volgende plug and play is op 
zondag 25 oktober. Wil je als muzi-
kant of band verzekerd zijn van een 
plekje tijdens deze Plug & Play ses-
sie, stuur dan een mailtje aan in-
fo@beach.nl Let op! Schrijf je wel in, 
want bij een grote opkomst krijgen 
de bands, zangers en zangeressen 
die zich ingeschreven hebben, voor-
rang om op te treden. Plug & Play in 
The Beach aan de Oosteinderweg 
247a begint om 15.00 uur en eindigt 
rond 18.00 uur. De entree is gratis!

Kienavond bij 
Supportersclub
Kudelstaart - Vanavond, donder-
dagavond 1 oktober, organiseert de 
Supporters Vereniging Kudelstaart 
de eerste kienavond van het nieu-
we seizoen met vele mooie prijzen. 
Veertig fantastische prijzen liggen 
te wachten op een nieuwe eigenaar. 
Wie het snelst zijn kienblaadje vol 
heeft, mag als eerste een keuze ma-

ken uit de vijf fantastische prijzen 
die in elke ronde te winnen zijn. Na 
vier ronden komt er een pauze om 
even te genieten van een kopje kof-
fie of een drankje. Als de acht ron-
den gespeeld zijn, komt de knaller 
van deze avond, een superprijs met 
een waarde van ongeveer 125 euro.
Voor iedereen bestaat deze avond 
de kans om één of meerdere prijzen 
mee naar huis te nemen. Het kienen 
is in het Dorpshuis van Kudelstaart 
en begint om 20.30 uur. 

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

Info: www.stagemusic.nl
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229,00
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75 WATT
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Herman Ottink te gast bij 
Videoclub Aalsmeer 
Aalsmeer - Het mooie van fotogra-
fie en film is natuurlijk dat er iets 
wordt vastgelegd. Eén klik of shot 
en wat héél even was, is bevroren in 
het heden wat voortgaat in de tijd. 
Over elke foto valt wel wat te ver-
tellen en als het goed is heeft iede-
re film zijn verhaal. Naast het feit dat 
iedereen dag en nacht, licht en don-
ker heel normaal vinden, heeft voor-
al licht zoveel meer mogelijkheden 
in zich. De omstandigheden bij het 
filmen kunnen het gebruik van lam-
pen, deflexieschermen, enz. nood-
zakelijk maken. Hoe ga je daarmee 
om? Daar zit dit filmseizoen de nieu-
we uitdaging voor alle clubleden. 
Om hierbij de helpende hand te bie-
den worden workshops en andere 
leermomenten ingebouwd tijdens 
de aankomende clubavonden. 
Voor maandag 5 oktober heeft de 
programmacommissie de beken-
de Hilversumse filmer Herman Ot-
tink uitgenodigd om over het thema 
‘Licht en belichting tijdens filmen’ te 
spreken. Herman Ottink is vele jaren 
werkzaam geweest als cameraman, 
opnameleider en productieleider bij 
de NTS/NOS/NOB. Nadat hij stopte 
met werken, is hij zich in ruime zin 
gaan inzetten voor de amateurfilm. 

De avond wordt een mix van the-
orie en praktijk. Belangstelling om 
deze leerzame avond bij te wonen? 
Vanwege de te verwachte drukte, 
wordt aangeraden tijdig contact op 
met secretaris Dick van der Meulen, 
telefonisch via 0297-326344 of per 
mail: dick.vandermeulen@worldon-
line.nl. De lezing wordt gehouden 
op maandag 5 oktober in gebouw ’t 
Anker aan de Oosteinderweg 273a 
en begint om 20.00 uur. Website:  
www.videoclubaalsmeer.nl 

Veel animo voor concertavonden in De Bloemhof

Zanger Jan Leliveld: “Ik 
heb zoveel lol in zingen”

Brulboeien op Amstelplein
Aalsmeer - In het kader van ‘buur-
ten bij de buren’ heeft afgelopen 
zaterdagmiddag het Aalsmeerse 
shantykoor De Brulboeien een op-
treden gegeven in Uithoorn, op het 
Amstelplein. 
Gelukkig voor de organisatie werk-
te het weer perfect mee om deze 
dag tot een succes te maken. Voor 
een enthousiast publiek werd een 
gevarieerd programma gepresen-
teerd, begeleid door de accorde-
onisten Gonny Schellingerhout en 
Ben van Wandelen. Gezellige ouder-
wetse nummers zoals ‘Op de woe-
lige baren’ en ‘De klok van Arne-
muiden’ werden afgewisseld met 

wat meer serieuze (?) liedjes als het 
verhaal van de ‘Drunken Sailor’ en 
de enige echte Nederlandse balla-
de van de lange deining: Ketelbin-
kie. Ook het buitenlands repertoi-
re was vertegenwoordigd met de 
Wild Rover, het Schotse Mingulay 
Boatsong en  Junge komme bald 
wieder, een echte smartlap onder de 
zeemansliederen. Uiteraard moch-
ten aan het eind de meezingers Bol-
le Dries, De Woonboot en Het kleine 
café aan de haven niet ontbreken.                                                                                          
Gezien en gehoord de enthousiaste 
reacties van het publiek zeker een 
geslaagde bijdrage aan dit buurt-
festijn.

Aalsmeer - Als een rode draad 
loopt zingen door het leven van Jan 
Leliveld. “Zingen en muziek maken, 
ik ben er helemaal gek van. Ik heb 
er zoveel lol in. Dat ik het nu profes-
sioneel kan aanpakken, is echt een 
jongensdroom”, aldus de Aalsmeer-
se zanger. Op vrijdag 9 en zaterdag 
10 oktober geeft Jan Leliveld twee 
concerten in De Bloemhof aan de 
Hornweg en de kaartverkoop ver-
loopt prima. De zaterdag is zelfs al 
bijna uitverkocht. Als Jan begint te 
vertellen over deze optredens, be-
ginnen zijn ogen te glimmen. “Het 
wordt top, heel sfeervol, met goede 
geluidsapparatuur, veel aandacht 
voor het showlicht en een videowall 
met clips en opnames uit de zaal. 
Er draaien zeven camera’s mee. We 
gaan er ook een dvd van maken.” De 
zanger gaat optreden met een gro-
te band, er komen danseressen en 
gastoptredens van Glennis Grace en 
het ‘eigen’ Aalsmeerse vrouwenen-
semble Davanti. “En we presenteren 
een fantastische openingsact, maar 
daar wil ik verder niets over zeggen.” 
Publiek wordt aangeraden op tijd te 
komen om vooral dit eerste spekta-
kel niet te missen. De zaal is open 
vanaf 19.30 uur, gaat om 20.30 uur 
dicht, waarna kort daarna de show 
aanvangt. 

‘Dit is mijn leven’
Onlangs is de eerste cd van Jan Leli-
veld uitgekomen en op dit bijzonde-
re album met de passende titel ‘Dit 
is mijn leven’ staan veertien num-
mers over zijn jeugd, zijn ouders, 
zijn grote liefde, zijn zoons en on-
der andere zijn bloemenbedrijf. De 
cd is opgenomen in Studio Arnold 
Muhren en de teksten en de muziek 
zijn van de hand van Jeroen Engle-
bert. “Mijn cd is een soort muzika-

le biografie. Slaan op mijn familie en 
mijn leven, maar de teksten zijn voor 
heel veel mensen wel herkenbaar. 
Het lied  ‘kanjers’ gaat bijvoorbeeld 
over mijn zoons van twintig die gaan 
stappen, laat thuis komen, etc. Heel 
veel ouders maken dit ook mee.” 
En dit blijkt wel uit de goede ver-
koopcijfers. Het album van Anouk 
staat weliswaar op één in de Dut-
ch Album top 100, maar de cd van 
Jan Leliveld  op plaats veertien en 
dat voor een eerste album van een 
voor velen nog onbekende artiest! 
“Ik heb het er op dit moment echt 
druk mee. Ik word uitgenodigd bij 
veel radiostations en onder andere 
14 december ga ik optreden voor de 
Tros. Het is allemaal nieuw voor mij, 
maar wel heel leuk en spannend. 
Ik ben er ook best trots op hoe het 
loopt allemaal.”  

“Nooit verloochend”
Door de verkoop van zijn bloemen-
bedrijf vorig jaar heeft Jan de kans 
gekregen om aan muziek maken 
weer de hoogste prioriteit te ge-
ven. “Maar”, zo zegt de entertainer 
in hart en nieren: “Ik heb muziek 
maken nooit verloochent. Ben altijd 
blijven zingen en spelen.” Als kind 
mocht hij zingen in het café van zijn 
ouders in Nieuwveen en het kon ei-
genlijk niet uitblijven dat hij in een 
band zou gaan spelen. “Achttien 
jaar ben ik semi-beroeps geweest. 
Heb met m’n band de Pandora’s in 
Nieuwveen en omgeving heel vaak 
gespeeld in feesttenten, parochie-
huizen en kroegen.” 
Wie denkt dat Jan alleen kan zin-
gen, heeft het mis. Leliveld is ‘thuis’ 
op orgel en keyboard, speelt gitaar 
en weet op trompet te imponeren. 
Hij is zelfs dirigent van een koor ge-
weest. 

Familiemens
Uit de cd blijkt dat Jan Leliveld een 
familiemens is. Vrouw Ans en zoons 
Bart en Joost zijn belangrijk voor 
hem. Maar ook zijn en haar familie. 
Hij komt uit een gezin van tien kin-
deren, zijn vrouw heeft nog zeven 
broers en zussen. 
“Ze helpen ook bij het opbouwen 
tijdens de Bloemhof-concerten en 
één van de twee dj’s is m’n neefje. 
Dj Rile noemt hij zich.” 
De tweede dj die deze avonden ach-
ter het discomeubel plaats neemt 

hoeft geen uitgebreide uitleg en is 
bekend bij velen: Kees Markman. 
Wie naar een Bloemhof-concert wil, 
wordt aangeraden niet te lang te 
wachten met de aankoop van een 
kaartje à 10 euro. 
De voorverkoop is bij tabakshop 
Ridder & Co in de Ophelialaan en 
de kantine van De Bloemhof aan de 
Hornweg en bestellen kan via www.
janleliveld.nl. 
En na dit spektakel? “Ik blijf zingen 
en hoop veel op te mogen treden. 
Eind oktober komt mijn tweede sin-
gle ‘Mijn nummer één’ in de winkels 
te liggen en wie weet wat dit teweeg 
brengt. Ik hoop natuurlijk stiekem 
op een tweede hit. Mijn eerste sin-
gle ‘Gewoon muziek’ heeft op num-
mer 8 gestaan in de hitlijst van de 
Mega top 100. Ik zie het wel”, besluit 
de zanger nuchter. “Tot nu toe ge-
niet ik nog van elk moment. Ik vind 
het fantastisch.” 

Tekst: Jacqueline Kristelijn.

Smartlappenkoor Denk aan 
de Buren tien jaar jong!
Aalsmeer - Het Aalsmeerse smart-
lappenkoor Denk aan de Buren be-
staat op de elfde van de elfde van 
dit jaar alweer tien jaar! 
Tien jaar van gezellige repetitie 
avonden en  spontane enthousias-
te optredens zoals in Aalsmeer bij 
de  RABO Korendag,  de kunstroute, 
zorgcentra, Tweede Thuis, de speel-
tuin op de buurt, met kerstmis bij de 
molen, met Flora, maar ook in Var-
sseveld, in Uithoorn in de Thamer-
kerk, in Amsterdam in Paradiso, de 
korendag in Nieuw Vennep en niet 
te vergeten het jaarlijkse  Meezing 
festival in  Monnickendam. Om er 
maar eens een paar te noemen. 
Veel is er gebeurd in deze tijd. Veel 

muzikale ontwikkelingen zijn de re-
vue gepasseerd, leuke en verdrieti-
ge gebeurtenissen vielen het koor 
ten deel.  Het leven is tenslotte één 
grote smartlap. Het koor is mede 
groot geworden door alle mensen 
die deze tien jaren mee hebben ge-
zongen. Daarom wordt dit jubileum 
op zaterdag 10 oktober aanstaande 
gevierd in de Historische Tuin op de 
Uiterweg met een gezellige zang- 
en feestavond waar niet alleen de 
leden, maar ook alle oud-leden in-
clusief partner van harte welkom 
zijn. Wel graag even aanmelden: ui-
terlijk 4 oktober aanstaande liefst 
telefonisch via 0297-368149, anders 
via mail: info@smartlappen.com.

Rondje langs 
de Drecht
Leimuiden - Op zondagmiddag 4 
oktober is van 12.00 tot 17.00 uur 
een tentoonstelling met foto’s, schil-
derwerken en beeldhouwwerk van 
mensen uit de regio te zien in boer-
derij Meer en Drecht van de familie 
Boere aan Vriezekoop 26. De ten-
toonstelling is ingericht in samen-
werking met de stichting Oud Lei-
muiden/Rijnsaterwoude. De toe-
gang is gratis. Voor informatie:  
0172-508314.

Rommelmarkt Kudelstaart voor 
drinkwater en kleuterschool 
Kudelstaart - Dinsdag 6 okto-
ber wordt om 19.00 uur in het Ku-
delstaartse Dorpshuis de 36e rom-
melmarkt geopend. Het Dorps-
huis staat dan weer vol met leu-
ke spullen. De verloting telt meer 
dan 400 prijzen. Ook de veiling, die 
om 21.00 uur  begint, een half uur 
vroeger dan andere jaren, zal ruim 
van koopjes zijn voorzien. De op-
brengst is bestemd voor een water-
put bij de kleuterschool van Iba in 
Malawi. De zon gaat de energie le-
veren om het water op te pompen. 
De afgelopen zomer hebben jon-
geren uit Kudelstaart de klasloka-
len geschilderd. Zij vertonen foto’s 
van hun werk. De afgelopen weken 
zijn heel wat zolders en schuurtjes 
opgeruimd. Veel waardevolle spul-
len zijn naar de inleveradressen van 
de rommelmarkt gebracht. Dins-
dagavond om 19.00 uur liggen die 
te wachten op de grote aantallen 
kopers die jaarlijks de unieke Ku-
delstaartse rommelmarkt bezoeken. 
Boeken, paling, bloemen, klein ge-
reedschap, schoenen, potten pan-
nen, glazen, speelgoed, langspeel-
platen schilderijen, honing en nog 
veel meer ligt netjes uitgestald op 
de lange tafels. Kortom voor elk wat 
wils.  En, net als andere jaren, zul-
len kinderen weer loodjes verko-
pen. Geen prijs? Dan kunt u mee-
dingen naar de leuke prijs die onder 
de ‘nieten’ zal worden verloot. 
Veilingmeester Gert Ubink begint 
om 21.00 uur met het veilen van de 
leuke kavels. Dan kan er weer ge-
boden worden op de Kudelstaartse 
paling. En er wordt weer een ‘mis-
tery’ geveild. Vorig jaar was het een 
geldkist met sleutel en inhoud. Te-
gelijk met de veiling begint de ver-
koop van de blauwe zakken die vol-
gestouwd kunnen worden met alles 
wat nog over is op de markt. Aan de 
vernieuwde bar van het Dorpshuis 
zijn drankjes te krijgen. 

Bouw kleuterschool
In Iba, in het arme oosten van Ma-
lawi, probeert een groep mensen 
hun leefomstandigheden te verbe-
teren. Zo proberen ze de landbouw 
en het onderwijs op een hoger plan 
te brengen. Kudelstaart ondersteunt 
dit initiatief al enige tijd. Zo heb-
ben leden van de Parochie van Sint 
Jan en de Antoniusschool geld bij 
elkaar gebracht voor de bouw van 
een kleuterschool. Een tweede kleu-
terschool is in aanbouw. De loka-
len zijn klaar. De stenen voor bei-
de scholen zijn gebakken en gratis 
beschikbaar gesteld door de plaat-
selijke bevolking. Het met de hand 
bakken van stenen is een belangrij-
ke economische activiteit in Iba en 
omgeving. Als de kinderen naar de 
kleuterschool gaan houden de vrou-
wen meer tijd over om het eten te 
verbouwen en te koken. De ouders 
van de kinderen die naar de eerste 

school gaan en die meestal analfa-
beet zijn, hebben al te kennen ge-
geven dat ze ook willen leren le-
zen en schrijven. De tweede kleu-
terschool ligt te ver van de rivier om 
daar water te kunnen halen. De ri-
vier staat trouwens ook regelmatig 
droog. Daarom is een put en een 
pomp nodig om de school van wa-
ter te voorzien. Het water wordt ook 
gebruikt in de keuken. Hierin wordt 
dagelijks een warme maaltijd voor 
de kinderen gekookt zodat ze mi-
nimaal eenmaal per dag goed kun-
nen eten. Daarnaast wordt het wa-
ter gebruikt als drinkwater en voor 
een badgelegenheid en voor toilet-
ten. Voor goed drinkwater moet een 
diepe put geboord worden. Hierin 
wordt een Grundfos perspomp ge-
plaatst. Zonnecollectoren worden 
gebruikt voor het opwekken van de 
benodigde stroom. Deze combina-
tie van waterput en zonne-energie 
wordt vaker toegepast in Malawi. 
De opbrengst van de Kudelstaartse 
Rommelmarkt is bestemd voor het 
boren van de put, de pomp, de zon-
necollectoren en het waterreservoir. 
Stichting Ontwikkelingssamenwer-
king Aalsmeer (OSA) heeft steun 
toegezegd. U kunt helpen de put te 
boren door een gift over te maken 
op SNS Regiobank 90.41.01.193 ten 
name van W.A. Husemeier-Rommel-
markt, Dit is een nieuw rekening-
nummer. Giften zijn aftrekbaar voor 
de belasting. 

Inleveren goederen
Goederen kunnen tot en met 5 ok-
tober worden ingeleverd op de be-
kende inleveradressen. Maar bij 
voorkeur op Mijnsherenweg 46. Op 
6 oktober kunnen van 8.00 uur tot 
15.00 uur spullen worden afgege-
ven in het Dorpshuis. Wasmachi-
nes, koelkasten, ovens, computers, 
grotere meubels en bedden worden 
niet aangenomen. Belangstellen-
den die mee willen werken aan de 
rommelmarkt kunnen contact op-
nemen met Jan Westerhof, telefoon  
0297-340635, na 19.00 uur. Ook voor 
vragen over de rommelmarkt of het 
project kan contact gezocht worden 
via genoemd telefoonnummer. 

Weer kaarten bij 
Ons Aller Belang
Aalsmeer - Op dinsdag 6 oktober 
begint het kaartseizoen van buurt-
vereniging Ons Aller Belang Uiter-
weg weer. Klaverjassen en pandoe-
ren staan op het programma.  De 
kaarten worden geschud om 20.00 
uur,  inschrijven vanaf 19.30 uur, en 
plaats van samenkomst is het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat, Alle 
leden en nieuwe gezichten zijn van 
harte welkom!  

Kinderboekenweek bij Dorcas
Aalsmeer - Bij de Dorcas Kring-
loopwinkel is er een flinke hoek kin-
derboeken, voor alle leeftijden. En 
omdat het van 7 tot en met 17 ok-
tober Kinderboekenweek is zijn er 
een heel aantal van die boeken af-
geprijsd. 
Dus dan zijn de prijzen nóg lager 
dan de normaal al zijn. Reden ge-
noeg om eens te komen snuffelen. 
Ook in de stelling met bloempot-
ten moet ruimte gemaakt worden 

EHBO gast bij VIA
Kudelstaart - Woensdag 7 oktober 
komt Margot Horning bij VIA het 
één en ander vertellen over EHBO. 
Dat betekent niet dat de dames ver-
bandjes gaan leggen en dergelijke, 
maar ze vertelt wat te doen bij een 
aantal situaties. 
Bijvoorbeeld als iemand valt of 
flauwvalt, schaaf – en snijwonden 
oploopt en wat te doen bij brand-
wonden. 
En heel belangrijk: Wie kun je het 
beste bellen, is dat 112 of huisart-
senpost of de huisarts? 
Deze leerzame ochtend bij VIA be-
gint om 9.00 uur en is in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Introducéés 
zijn welkom.

daarom geldt voor de bloempotten 
twee halen is één betalen. En omdat 
binnenkort de ijsbanen weer open 
gaan en de schaatsclubs weer gaan 
beginnen hebben de Dorcas vrijwil-
ligers de schaatsen ook al weer in 
de winkel gelegd. 
Kom dus eens langs, want wie weet 
wordt het dit jaar wel weer schaats-
weer en dan gaat het hard. Vorig jaar 
waren alle ruim 250 paar schaatsen 
uitverkocht! De inkomsten van de 
Dorcaswinkel gaan op dit moment 
naar Macharos in Kenia. Daar is 
een landbouwontwikkelingsproject 
dat al meer dan tien jaar door Dor-
cas Nederland gesteund wordt. Er 
worden hier betonnen dammen ge-
bouwd, die moeten zorgen voor vol-
doende water in droge perioden. 
Verder wordt de bevolking instru-
eert over waterwinning en verbouw 
van, met name droogtebestendige, 
gewassen. 
Dit zorgt ervoor dat mensen een be-
ter inkomen krijgen en zichzelf beter 
kunnen bedruipen. Dit project wordt 
ondersteund door OSA (Ontwikke-
lings Samenwerking Aalsmeer). 
De Dorcas Kringloopwinkel bevindt 
zich aan de Aalsmeerderweg 172a 
en is open op dinsdag, donderdag 
en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 
Overbodige spullen kunnen tijdens 
de openingstijden ook altijd ingele-
verd worden. Sonority zingt aan zee!

Aalsmeer - Zaterdag 3 oktober 
aanstaande zingt popkoor Sono-
rity tijdens de korendag in Zand-
voort. In totaal zullen 23 verschillen-
de koren uit het hele  land het pu-
bliek vermaken met spetterende op-
tredens. Diverse stijlen zullen verte-
genwoordigd zijn waaronder gospel, 
pop en shanty. Het thema van deze 
editie van de korendag is ‘musical’. 
Speciaal voor deze korendag wordt 
de Protestantse Kerk aan het Kerk-
plein in Zandvoort omgebouwd tot 

een gezellig theater. Sonority treedt 
op van 21.00 tot 21.30 uur en daar-
na hopelijk nog in de grote finale. 
Sonority zingt onder andere ‘Dan-
cing Queen’ van Abba uit de musi-
cal ‘Mama Mia’ en ‘Brand New Day’ 
uit de ‘Wizard of Oz’. Het koor staat 
onder leiding van dirigent Wien Wa-
genaer. De opening van de koren-
dag is om 10.00 uur en de finale om 
21.30 uur. De toegang is gratis. Voor 
meer informatie: www.zingenaan-
zee.nl of www.sonority.nl

Jaarvergadering, verloting en 
veiling bij Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandagavond 5 ok-
tober houdt Postzegelvereniging 
Aalsmeer haar jaarvergadering 
in het Parochiehuis aan de Ger-
berastraat 6. De vergadering be-
gint om 20.00 uur, maar de zaal is 
al om 19.15 uur open. De agenda 
voor deze vergadering is de leden 
toegezonden. Voor belangstellen-
den is een exemplaar aan de zaal 
verkrijgbaar. Tijdens deze jaarver-
gadering zal afscheid worden ge-
nomen van mevrouw Dory Bonny-
ai, die met haar bestuurlijke taken 
stopt. Na het officiële gedeelte volgt 
er nog een veiling en verloting. 
In de veiling zitten onder andere de 
Legioenblokken met plaatfout. Aan 
het einde van de veiling komen de 
restanten en (stock)boeken. Wist u 

dat u nieuwtjes uit binnen en bui-
tenland bij de vereniging kunt be-
stellen, evenals uw albumbladen, 
catalogus etc? 
De nieuwtjes Nederland worden 
verzorgd door William Bosdam.  Hij 
heeft nog een redelijke voorraad ze-
gels uit 2006 en dat alles tegen lo-
ketprijs. De nieuwtjes buitenland en 
verder alle benodigdheden (albums 
en bladen, catalogi, etc.) wordt ver-
zorgd door J. Teunen. Met hem kunt 
u een abonnement bespreken of 
losse koopopdrachten geven. 
Uw interesse gewekt? Maandag-
avond uiterlijk 20.00 uur jaarver-
gadering Postzegelvereniging 
Aalsmeer in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat. Er is volop par-
keergelegenheid.
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Extra fietsdag bij OVAK
Aalsmeer - 24 September heeft 
een extra fietsdag plaatsgevonden 
van de ‘pedaalridders’ van de OVAK. 
Vanuit de deelnemers van de maan-
delijkse fietsmiddagen was er vraag 
naar een extra dagtocht, zonder di-
ner.Bij voldoende aanmeldingen 
was er vanuit de leiding de motiva-
tie om dat te organiseren. Er gingen 
uiteindelijk 40 personen mee. 
Was het toen de groep vertrok 15 
graden op de zuil van tankstation 
Q8. Later was het heerlijk fietsweer 
met veel zon en weinig wind. Van-
af de parkeerplaats bij de Waterlelie 
vertrokken de fietsers om 10.00 uur 
richting Uithoorn. Daarna de pol-
der in via de Tienboerenweg  voor 
de koffiestop bij de boerencamping 
Botsholland op de Botsholsedwars-
weg. Verder langs de Waver, eerst 
Waverdijk, later Winkeldijk. En voor 
de A2 de parallelweg naar de twee-
de stop bij de Voetangel, waar heer-
lijk op het terras  is geluncht. Via 
Ouderkerk, Amstelveen en Amster-
damse Bos is de groep weer richting 
Aalsmeer gefietst. 

Feest in Woonvoorziening Hortensialaan

Cor en Mien Klootwijk 25 
jaar gelukkig getrouwd
Aalsmeer - Vijfentwintig jaar ge-
leden gaven Cor en Mien Klootwijk 
elkaar het jawoord. Dit vierden ze 
maandag 28 september in de aula 
van woonvoorziening Hortensialaan 
waar ze samen een mooi apparte-
ment bewonen. Het werd een gezel-
lig samenzijn met alle andere bewo-
ners van de woonvoorziening, vrien-
den, familie en Ons Tweede Thuis 
begeleiding en directie. Het  zilve-
ren bruidspaar was blij verrast toen 
zelfs burgemeester Pieter Litjens en 
wethouder Jaap Overbeek ze per-
soonlijk kwamen feliciteren. 
Samen met dit bijzondere bezoek 
genoten ze van de koffie, het gebak, 
alle felicitaties, cadeautjes en bloe-
men die ze kregen. En natuurlijk 
werden ze toegezongen met ‘lang 
zullen ze leven’. Cor en Mien heb-
ben beiden een verstandelijke be-
perking en verkeren, ondanks hun 
hoge leeftijd, nog in goede gezond-
heid. Helaas heeft de 78-jarige Mien 
inmiddels wel haar gehoor volledig 
verloren, maar door liplezen kan ze 

haar 72 jaar oude echtgenoot nog 
prima verstaan. 
De vonk tussen Cor en Mien sloeg 
over tijdens hun werk op de soci-
ale werkplaats in Hoofddorp, waar 
ze lange tijd gewerkt hebben. Sa-
men hebben ze al op vele plekken 
gewoond, beginnende in het ouder-
lijke huis van Mien. Later kregen ze 
een appartement in  Woonvoorzie-
ning de Ring in Hoofddorp, waarna 
ze nog in Uithoorn en Kudelstaart 
gewoond hebben. Nu wonen ze met 
veel plezier in de nieuwe Ons Twee-
de Thuis voorziening De Hortensi-
alaan, bestemd voor senioren met 
een verstandelijke en/of lichame-
lijk handicap. Naast diverse woon-
eenheden waar 24-uurs begeleiding 
aanwezig is, is ook het dagcentrum 
in het gebouw te vinden. Hier kun-
nen Cor en Mien hun creatieve kant 
laten zien. Volgens de begeleiders is 
Cor een echte kunstenaar, die veel 
talent heeft voor schilderen. Mien 
houdt erg van handwerken en bor-
duurt of breit de mooiste dingen. 

Leuk is dat onder andere hun werk 
te koop zal zijn tijdens de winter-
markt, die op 18 november in de 

voorziening zal plaatsvinden. Ieder-
een is welkom om een kijkje te ne-
men op deze leuke markt en even-
tueel mooie spulletjes of cadeautjes 
voor de kerst aan te schaffen.
Het gelukkige echtpaar houdt erg 
van televisie kijken, muziek luiste-
ren, hun krantje lezen, koffie drin-
ken en gezelligheid. 
En vooral dat laatste stond centraal 
tijdens hun 25-jarige huwelijksfeest. 
Het werd een feestje waar ze nog 
lang van zullen nagenieten samen. 

Door Ilse Zethof 

Presentatieavond op 7 oktober

OSA: Stichting van 
ideologische realisten 
Aalsmeer - Stichting Ontwikkelings 
Samenwerking Aalsmeer (OSA) or-
ganiseert woensdag 7 oktober in de 
Raadskelder van het Gemeentehuis 
een presentatie bijeenkomst die in 
het teken staat van jongeren en ont-
wikkelingssamenwerking. 
Inwoners van Aalsmeer en Ku-
delstaart kunnen kennis maken met 
de reeds uitgevoerde projecten in 
2008 en de plannen voor komend 
jaar. Iedereen is welkom vanaf 19.30 
uur. Om 20.00 uur begint het offi-
ciële gedeelte. Drie organisatie van 
jongeren uit Aalsmeer presenteren 
aanstaande woensdag hun projec-
ten waarvoor zij de afgelopen jaren 
subsidie hebben ontvangen van de 
gemeente via OSA. Daarnaast legt 
wethouder Jaap Overbeek de werk-
wijze van OSA uit en het subsidiebe-
leid van de gemeente Aalsmeer. Een 
dwarsfluitensemble van jongeren 
van Kunstencentrum De Hint vro-
lijkt de avond op met Latijns Ameri-
kaanse muziek.

Onvergetelijke ervaring
Het zijn met name de jongeren, ver-
bonden aan de kerken, die het af-
gelopen jaar een positieve bijdrage 
hebben geleverd op het gebied van 
ontwikkelings samenwerking. Zoals 
de twintig jongeren van de Christe-
lijke Gereformeerde Kerk De Lijn-
baan in Aalsmeer en de Nederland-
se Gereformeerde Kerk ‘De Lichtba-
ken’ te Rijsenhout. 
De jongeren van de Hervorm-
de Kerk en Dienstverlening Jonge-
ren Wereldwijd. De projecten waar-
voor zij zich hebben ingezet, bevin-
den zich respectievelijk in Zuid Afri-
ka, Mexico en Botswana. Om zo-
veel mogelijk geld in te zamelen 
werden er de afgelopen jaren door 
de aangevraagde organisaties on-
der andere veilingen, kledingbeur-
zen, rommelmarkten, benefietcon-
certen, schaatsen voor water, spon-
sor lopen georganiseerd voor aller-
lei projecten. Ook gingen jongeren 
de straat op om auto’s te wassen. 
Een aantal van hen vertrok tijdens 
hun vakanties van hun eigen bij el-
kaar gesprokkelde spaargeld naar 
verre oorden en hielpen samen met 
de bewoners van de diverse dorpen 
bij het opzetten van een schooltje, 
een sportcomplex een dorpshuis. Zij 
schilderden muren, maakten speel-
goed en schoolbankjes, metselden 
een fontein en natuurlijk was er een 
leuk contact met de bewoners. Want 
tenslotte blijft het de bedoeling dat 
na het vertrek van de vrijwilligers de 
werkzaamheden worden voortge-
zet. Alle verrichtingen werden ge-
heel belangeloos gedaan maar le-
verden wel een brok aan onverge-
telijke ervaring op. Wat OSA betreft 
kunnen nog veel meer jongeren be-
trokken worden bij ontwikkelings-

werk. Daarom worden binnenkort 
alle scholen benaderd.
Leraren en leerlingen krijgen aan de 
hand van voorbeelden ideeën aan-
gereikt hoe men een gestructureerd 
plan kan opzetten. 

Verzoeken
OSA ontvangt tussen de twaalf en 
veertien verzoeken per jaar die be-
keken worden op haalbaarheid. Het 
zijn vooral de kerken die een beroep 
doen op OSA en ook de Dorcaswin-
kel zendt regelmatig zendt regelma-
tig een verzoek in.
“Het gaat om de kortlopende pro-
jecten, zodat de controle overzich-
telijk blijft”, vertelt de secretaris van 
OSA Betty Kooij. De verzoeken die 
door de verschillende instanties 
worden ingestuurd om in aanmer-
king te komen voor een OSA finan-
ciële bijdrage van de Gemeente via 
OSA moeten voldoen aan een aan-
tal eisen. Het verzoek moet eindig 
en goed onderbouwd zijn. Er wordt 
een precieze bouwtekening vereist 
en een duidelijke  begroting van de 
benodigde materialen. 
Ook is publicatie een vereiste en 
uiteraard inzameling van gelden. 
Wanneer het project is afgerond 
wordt een eindverslag en een finan-
cieel verslag geëist. Overigens is de 
OSA altijd bereid om te helpen bij 
deze administratieve handelingen. 
Twee onafhankelijke OSA bestuurs-
leden, die niet bij de projecten be-
trokken zijn, beoordelen het ver-
zoek dat gehonoreerd kan worden. 
De OSA verleent per project een be-
drag dat ligt tussen 1500 tot 2500 
euro. Wie afreist naar de te helpen 
gebieden doet dit vanzelf op eigen 
kosten. OSA werkt met vrijwilligers 
die of ooit beroepsmatig  of als vrij-
williger met ontwikkelingssamen-
werking te maken hebben gehad.

1 Euro per inwoner
Dat de gemeente Aalsmeer zich be-
reid heeft verklaard om voor iedere 
inwoner 1 euro beschikbaar te stel-
len werkt stimulerend naar alle vrij-
willigers toe.
“De samenwerking tussen gemeen-
te bestuur en OSA loopt voortref-
felijk. Twee keer per jaar is er over-
leg dan brengen wij verslag uit. Wij 
hebben de bevoegdheid gekregen 
om vrij te handelen. Wat dat betreft 
is Aalsmeer een unieke gemeente”, 
wordt door het voltallige OSA be-
stuur bevestigd. Wie meer wil we-
ten over OSA of zich aan wil melden 
als donateur, vrijwilliger, toekomstig 
bestuurslid, is welkom woensdag-
avond in de raadskelder maar kan 
ook kijken op de website www.osa-
aalsmeer.nl of mailen naar info@
osa-aalsmeer.nl 

Janna van Zon

Fiets gestolen!
Aalsmeer - Op woensdag 14 sep-
tember is  een grijze Dracatfiets ge-
stolen uit het steegje naast AH bij 
het Drie Kolommenplein terwijl de 
eigenaresse even boodschappen 
deed. 
Rond 15.00 uur moet de diefstal 
hebben plaatsgevonden. “Ik had net 
allemaal cd’s en dvd’s gehaald bij 
de Hema. Die zaten ook nog in mijn 

fietstassen. Je staat raar te kijken 
als je met een wagentje met bood-
schappen aankomt en niet weet 
waar je die moet laten. Nog een 
keer de Zijdstraat afgelopen en de 
Marktstraat. Niets natuurlijk! Wie 
brengt mij mijn fiets terug?”, aldus 
C. Loos-Betel uit de Fuutlaan 46 in 
een oproep. 
De damesfiets is slechts 1 jaar oud, 
type Eleganz, grijs van kleur met ze-
ven versnellingen en voorzien van 
een Axa-slot.

Rode Kruis disco-avond voor 
jongeren met beperking
Aalsmeer - Het Rode Kruis orga-
niseert  op donderdag 5 november 
een disco avond voor jongeren met 
en zonder beperking vanaf 16 jaar. 
Voor de eerste keer organiseert de 
Jeugd en Jongerengroep van het 
Rode Kruis afdeling Aalsmeer/Uit-
hoorn een disco avond voor jonge-
ren met een beperking. Dit spette-
rende spektakel zal  plaatsvinden in 
discotheek Bon Ami in de Hornmeer 
en begint om 19.30 uur. Er zal een 
optreden zijn van zanger Harm uit 
Uithoorn en DJ Ger belooft er een 
knallend feest van te maken. Bege-
leiders van jongeren met een be-
perking zijn uiteraard ook van harte 
welkom en kunnen ook gratis naar 

binnen!  Je kunt je opgeven door 
een mail te sturen naar discorode-
kruis@live.nl  Dan ontvang je een 
aanmeldingsformulier en deze kun 
je ingevuld retour mailen. Het Ro-
de Kruis nodigt ook andere jonge-
ren vanaf 16 jaar uit om deze unieke 
avond mee te maken. De toegang 
is gratis!  Er is plaats voor 75 be-
geleiders en vrijwilligers/jongeren, 
dus meld je gauw aan. Heb jij zin in 
een leuke disco avond  met diverse 
acts? Kom dan donderdag 5 novem-
ber naar Bon Ami in je leukste dis-
co outfit, want wie weet win je dan 
ook nog een prijs voor leukst gekle-
de discoganger! Geef je snel op via 
discorodekruis@live.nl.

Snoeiboot vaart weer uit 
Aalsmeer - - Op de zaterdagen 10 
en 24 oktober vaart de Snoeiboot 
weer uit. De Snoeiboot, die inmid-
dels een begrip is op de Aalsmeer-
se wateren, biedt eilandeigenaren 
de mogelijkheid snoeihout gratis en 
op een verantwoorde manier af te 
voeren. 
Vooruitlopend op de in het najaar 
geplande actie Hou de vaarweg be-
vaarbaar zullen er schouwrondes op 
het water plaatsvinden. Volgens de 
Algemene Plaatselijke Verordening 
van de gemeente Aalsmeer moe-
ten eigenaren van percelen waar 
het groen over het water hangt, de 
vaarweg vrijmaken. Particuliere ei-
landeigenaren kunnen al het over-
hangend groen snoeien en afvoeren 
naar de Snoeiboot.  
Alleen snoeihout van recrean-
ten wordt aangenomen. Bedrijfs-

afval, zoals seringenhout en -klui-
ten, wordt niet geaccepteerd. Voor 
bomen die een doorsnede hebben 
van 15 centimeter of meer op 1.30 
hoogte vanaf het maaiveld moet u 
een kapvergunning aanvragen. Een 
aanvraagformulier voor een kapver-
gunning is te downloaden via www.
aalsmeer.nl. De snoeiboot meert 
van 9.00 tot 12.00 uur af bj schuil-
haven de Winkel aan de Grote Poel-
zijde en is van 13.00 tot 16.00 uur 
aanwezig bij het baggerdepot Ot-
to aan de doorgang Grote Brug. 
Als de boot op de aangegeven tijd 
niet aanwezig is, dan is deze waar-
schijnlijk even aan het lossen. Voor 
meer informatie over de takkenin-
zameling en de Snoeiboot kan con-
tact opgenomen worden met de af-
deling Handhaving, vaarwegbeheer 
tel. 0297–387788.

Buurtzorg Aalsmeer actief!
Aalsmeer - Uit onvrede met de hui-
dige gang van zaken in de thuis-
zorg heeft wijkverpleegkundige Jos 
de Blok begin 2006 samen met zijn 
vrouw Buurtzorg opgericht. Buurt-
zorg werkt met kleine, zelfsturen-
de teams die bestaan uit wijkver-
pleegkundigen en ziekenverzorg-
den. Het idee is een succes, want 
inmiddels zijn er vijftig Buurtzorg-
teams in Nederland met in dienst 
meer dan 600 verpleegkundigen en 
ziekenverzorgenden. De verpleeg-
kundigen doen bij Buurtzorg alles 
zelf, van intake tot en met indiceren. 
Om de teams klein en overzichtelijk 
te houden bestaan Buurtzorgteams 
uit maximaal twaalf verpleegkundi-
gen en ziekenverzorgden en zij be-
palen zelf wie wat doet, hoe en wan-
neer. Vanaf vandaag, donderdag 1 
oktober, start een nieuw buurtzorg-
team bestaande uit vier enthousias-
te verpleegkundigen en ziekenver-
zorgenden in Aalsmeer, Aalsmeer-
derbrug, Oude Meer, Rijsenhout en 
Burgerveen. Buurtzorg biedt met 
haar zorgverlening een natuurlijk 
alternatief voor de thuiszorg. Buurt-

zorg betekent geen wachtlijsten, 
hulp binnen een uur, bekende ver-
plegers over de vloer en onder an-
dere 24 uur per dag bereikbaar. Bij 
buurtzorgteam Rijsenhout-Aalsmeer 
geldt: Afspraak is afspraak en al-
tijd een persoonlijke begeleider die 
tijd vrij wil maken en hulp wil bie-
den. Het Buurtzorgteam Rijsenhout-
Aalsmeer bestaat uit drie wijkzie-
kenverzorgenden en een wijkver-
pleegkundige. Het viertal heeft er 
zin in en is blij terug in de wijk te 
zijn, dicht bij de mensen en trots dat 
zij hun mooie beroep mogen uitoe-
fenen. Voor meer informatie kan de 
website www.buurtzorgnederland.
com bezocht worden. Voor hulp zijn 
24 uur per dag bereikbaar: Wijkzie-
kenverzorgende Ellen Veldhoen, tel. 
06-57880941, wijkverpleegkundige 
Kimberley Knijn, tel. 06-22328569, 
wijkziekenverzorgende Petra Buy-
tenhek, tel. 06-22331492 en wijk-
ziekenverzorgende Jennifer Berg-
kamp, tel. 06-22332216. “Wij willen 
graag aan de slag. Wij zijn er voor u. 
U hoeft alleen nog maar te bellen”, 
besluit het viertal.

Het Buurtzorgteam Rijsenhout-Aalsmeer: Kimberley Knijn, Elly Veldhoen, Jen-
nifer Bergkamp en Petra Buytenhek.

Kinderfilms in Amstelveen
Amstelveen - Aankomende week 
worden weer verschillende kinder-
films vertoont in de schouwburg van 
Amstelveen. Op zaterdag 3 en zon-
dag 4 oktober draaien de films Ice 
Age 3 en Harry Potter and the Half  
Blood Prince. Ice Age 3 begint om 
13.30 uur en Harry Potter and the 
half blood prince begint om 15.30 
uur. De film Het geheim van Mega 
Mindy draait alleen op zondag 4 ok-
tober en begint om 11.30 uur. Op 
woensdag 7 , zaterdag 10 en zondag 
11 oktober draaien de films Up en 

Sinterklaas en de verdwenen pak
jesboot. De film Up vangt aan op za-
terdag om 15.30 uur en op zondag 
om 13.30 uur. De film Sinterklaas 
en de verwenen pakjesboot start op 
zaterdag om 13.30 uur  en op zon-
dag om 11.30 uur
De entreebewijzen kunt u online 
bestellen op www.cinemaamstel-
veen.nl. Ook kunnen kaarten ge-
kocht worden bij de kassa kaarten 
op dinsdag tot zondag van 12.00 tot 
16.00. U kunt ook telefonisch reser-
veren via 020 547 51 75. 

Gezellig druk tijdens ruilmiddag
Run op Gogo’s van C1000
Aalsmeer - Net als in diverse an-
dere plaatsen in Nederland orga-
niseerde de C1000 Koster afgelo-
pen woensdagmiddag een Gogo-
ruilmiddag in de gymzaal in de J.P. 
Thijsselaan. Gezellig druk was het 
in de zaal waar een grote groep jon-
gens en meisjes hun slag probeer-
den te slaan om nog ontbrekende 
Gogo’s te ruilen. 
Gogo’s zijn stoer, grappig, lief, bij-
zonder en super cool. Ze zijn alle-
maal verschillend en hebben een ei-
gen karakter en ze houden van spe-
len. Met Gogo’s kunnen allerlei spel-
letjes gedaan worden, van bowling 

tot knock-out en van battle tot at li-
ne. De kids zijn waarschijnlijk nog 
lang niet uitverzameld, want er zijn 
liefst 300 verschillende soorten Go-
go’s en vast en zeker dat veel moei-
te wordt gedaan om de ene zeldza-
me Gogo te pakken te krijgen. Deze 
is goud van kleur. De Gogo-ruilmid-
dag gemist? Wie weet kan er nog 
geruild worden met vriendjes en 
vriendinnetjes. En stuur je vader of 
moeder naar de C1000, want bij be-
steding van 10 euro wordt een Go-
go verstrekt. 

Tekst en foto: Evelien Mulder
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Met DJ Alex en Die Tolle Leute
Oktober Fest in Dorpshuis
Kudelstaart - Zaterdag 24 okto-
ber wordt een groots Oktober Fest 
georganiseerd in het Podium in 
Kudelstaart. Biertafels, Deutsche 
schlagers en uiteraard Frankfurter 
Wurst mit senf zullen allemaal aan-
wezig zijn op dit nu al legendari-
sche feest. De DJ van deze avond 
is Alex Wahlen en hij is inmiddels 
wel bekend geworden in Aalsmeer. 
Alex heeft al meerdere keren in the 
Beach gedraaid tijdens de Back-in-
Time- feesten en zeer onlangs heeft 
hij de Beach op zijn kop gezet tij-
dens de afterparty na de Pramen-
race. Een speciaal optreden deze 
avond wordt verzorgd door Die Tolle 
Leute.  Deze drie ‘Duitse’ heren trek-
ken sinds september 2008 al door 
Nederland om ons land te verove-

ren met hun Duitse meezingfeestje! 
Vele bekende Duitse (schlager)hits 
zullen de revue passeren. Van ‘Fes-
tival der Liebe’ tot aan ‘Wunderbar’ 
en van ‘Viva Colonia’ tot ‘Cowboys 
und Indianer’. Deze hits van Die Tolle 
Leute zullen u ongetwijfeld bekend 
in de oren klinken en zullen u moei-
teloos naar de dansvloer drijven. 
Maar als u gewoon alleen maar en-
thousiast wilt meezingen is het ook 
goed! Die Tolle Leute zijn eigenlijk 
gewoon ‘goed fout’ en zorgen voor 
een grandioze feeststemming iede-
re keer weer. 
De kaartverkoop gaat dit week-
end van start. Kaarten kunnen ge-
kocht worden bij Albert Heijn in Ku-
delstaart en bij het Dorpshuis en 
kosten 12,50 euro per stuk. 

Bazaar in ‘t Kloosterhof
Aalsmeer - Op zaterdag 10 okto-
ber wordt in ‘t Kloosterhof de jaar-
lijks terugkerende bazaar gehouden 
van ’s morgens 10.00 tot ‘s middags 
17.00 uur. Er zullen diverse spelle-
tjes zijn voor zowel groot als voor 
klein. Verder gaat het rad draaien 
voor mooie prijzen en is er een rom-
melmarkt met kleine spullen achter 
het gebouw van het Kloosterhof in 
de Clematisstraat. Ook zal de hand-
werkclub van het Kloosterhof hun 
eigen gemaakte spullen weer aan 
de man/vrouw  proberen te bren-
gen. Er zijn diverse lekkernijen te 
koop, waaronder koffie of thee met 

taart, oliebollen en warme of per li-
ters koude snert.
Er wordt ook een eenmalige grote 
verloting gehouden met als hoofd-
prijs een dames- of een herenfiets, 
een draagbare wasdroger en een  
combimagnetron. Loten zijn te koop 
bij de receptie van het Kloosterhof 
vanaf vandaag, donderdaga 1 ok-
tober. De opbrengst van deze dag 
gaat gebruikt worden voor aankle-
ding van het buitenterrein. Kom op 
10 oktober naar ’t Kloosterhof in 
de Clematisstraat 16 en win, geniet 
en koop! U bent van harte uitgeno-
digd. 

Voorstellingen 1 t/m 4 oktober
Toneel door TOBO ‘Aan  het 
einde van de aspergetijd’
Bovenkerk - Van 1 tot en met 4 ok-
tober speelt toneelgroep TOBO het 
door Frank Houtappels geschreven 
toneelstuk “Aan het einde van de 
aspergetijd”. De Limburgse Aggie 
runt een kapsalon met haar doch-
ter Sophie. Haar zus Kitty is een vas-
te klant. Er lijkt weinig aan de hand, 
tot hun zusje uit Amsterdam hen 
komt opzoeken... Terwijl de laatste 
asperges uit de grond worden ge-
stoken, maakt oud zeer ruimte voor 
nieuwe pijn. Een schijnbaar geluk-
kig huwelijk, een relatie op de klip-
pen of helemaal geen man. Doch-
ter Sophie gaat haar eigen gang: zij 
is verliefd en heeft besloten dat het 
tijd is het nest te verlaten. Hoe kan 
een mens zich vergissen. Ze wordt 
er aan haar haren bij gesleurd. Zus-
ters, moeders, dochters: familieban-

den die niet uit te wissen zijn. Ieder 
probeert haar eigen weg te gaan, 
de één langs de gebaande paden in 
de provincie, de ander in bruisender 
Randstedelijke sferen: vroeg of laat 
komen ze elkaar tegen.  Eén ding 
staat vast: de aspergebedden zijn 
niet de enige bedden die leeg zijn. 
De regie is in handen van Evert de 
Vries en de spelers zijn Petra Dob-
beling, Nelly van ’t Root, Manita Ek-
kelkamp-Koot en Sonja Broersma. 
De voorstelling wordt donderdag 1, 
vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 
oktober op de planken gebracht van 
het Noorddamcentrum in Boven-
kerk. Aanvang alle avonden is 20.15 
uur. Kaarten kosten 8 euro en zijn te 
bestellen in het Noorddamcentrum, 
tel. 020-6416744 en verkrijgbaar via 
mail: info@toneelgroeptobo.com.

Voor leerlingen voortgezet onderwijs

Bindingparty in Bon Ami
Aalsmeer - Stichting de Binding  
organiseert op vrijdag 9 oktober 
weer een party in Bon Ami voor al-
le eerste, tweede en derdejaars leer-
lingen van het voortgezet onder-
wijs.  Dit keer wordt een  White Edi-
tion gehouden en dit betekent dat 
de dresscode ‘alleen wit’ is. De deu-
ren van Bon Ami gaan om 20.30 
uur open en sluiten weer om  00.00 
uur.  Zorg wel dat je voor 21.30 uur 

binnen bent, anders kom je er niet 
meer in. Kaarten kosten 6 euro per 
stuk en zijn alleen te koop aan de 
deur. De toegangsprijs is inclusief 
een welkomsdrankje. Voor meer in-
formatie over Stichting de Binding 
kan een kijkje genomen worden op 
www.debinding.nl of neem contact 
op met viola@debinding.nl. Kijk ook 
eens op  www.bonbini-disco.hyves.
nl en wordt gelijk lid!

2 Kledingbeurzen in Hornmeer
Aalsmeer - Na het overweldigen-
de succes van voorgaande beur-
zen worden wederom twee kle-
dingbeurzen gehouden in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. 
Zaterdag 10 oktober staat de ver-
koop van baby- en kinderkleding tot 
en met maat 170 op het programma 
en zaterdag 17 oktober wordt het 
buurthuis ingericht voor verkoop 
van dames- en herenkleding vanaf 
maat 176. Kleding inbrengen, maxi-

maal vijftien stuks, kan beide dagen 
tussen 9.30 en 10.00 uur. Uiteraard 
dient de kleding schoon, heel en 
modieus te zijn. 

De verkoop vindt plaats van 10.30 tot 
12.00 uur. Voor een inschrijfnummer 
kan dagelijks na 13.00 uur gebeld 
worden naar Rina Tas, tel. 322994 of 
Thea van Aalst, tel. 327541. Niet ver-
kochte kleding wordt geschonken 
aan een goed doel.

Wildcat rockt in café ‘IJs’
Aalsmeer  - Afgelopen zater-
dagavond 26 september trad de 
Aalsmeer-Kaagse rockgroep Wild-
cat op met veel succes in café IJs de 
Jong te Weteringbrug. Er was volop 
volk aanwezig dat werd getrakteerd 
op onvervalste rock-, pop- en blues-

stampers van o.a. The Stones, CCR, 
The Sweet en Black Sabbath. Ook 
het eigen werk voerden Rein, Rob 
en Jan zoals altijd weer uit met veel 
passie. De eigen nummers mochten 
trouwens op net zoveel applaus re-
kenen als de covers!

Rietveld: “Lekker gespeeld”
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
verzorgde de Aalsmeerse band Riet-
veld een optreden in De Oude Vei-
ling. In diverse gelegenheden in de 
nabije omgeving was een muzikale 
activiteit, maar toch mocht het vijf-
tal vele bezoekers begroeten. En na-
genoeg allen bleven en genoten tot 
de laatste noot van de energieke en 
swingende performance van Riet-

veld. Rock, pop, Ierse folk en mooie 
ballads wisselden elkaar in snel 
tempo af en zorgden voor een ge-
varieerd optreden. Het publiek be-
loonde met luid applaus en dat de 
muziek beviel bleek wel uit tot twee 
maal het verzoek om vooral nog een 
liedje te spelen. Er werd gehoor ge-
geven, maar even voor enen werden 
de instrumenten toch echt terzijde 

gelegd. De bezoekers, maar ook de 
bandleden waren het eens: Het was 
een gezellig en leuk optreden. Zan-
ger en gitarist Hans Millenaar, fid-
dler en mandoline-speler Leen Mul-
der, accordeonist Gerrit Biesheu-
vel, bassist Toine Visser en drummer 
Hans Rietveld waren op dreef. “We 
hebben lekker gespeeld”, aldus het 
vijftal na afloop. 

De Dijk komt naar de P60
Amstelveen - Genomineerd voor 
een Edison in de categorie Bes-
te Band en winnaar van de Popprijs 
2008 staat De Dijk als een huis: een 
goede live show, één van de bes-
te zangers van Nederland, vijf han-
den vol meezingbare singles en na-
tuurlijk de onvervalste rocksound. 
Dat is De Dijk. Ze vormen al bijna 30 
jaar één van de beste Nederlandsta-
lige bands van Nederland. De Am-
sterdammers waar elke Nederlan-
der wel eens van heeft gehoord; De 
Dijk! Al sinds de jaren 80 maakt de 
band popmuziek uit een mix van 
blues, rock en soul. In de loop der 
jaren heeft De Dijk al 20 volledige 
albums in de markt gezet. Ook heb-
ben ze veel verschillende prijzen in 

ontvangst mogen nemen voor hun 
deelname in de Nederlandse Mu-
ziek cultuur. Met dit jaar als hoog-
tepunt het ontvangen van de Pop-
prijs tijdens Eurosonic Noorderslag 
in Groningen. In 2008 is het album 
‘Brussel’ naar buiten gebracht. Een 
diverse maar toch herkenbare plaat. 
Op dit album is natuurlijk de blues, 
rock, soul en pop sound, die De Dijk 
zich al decennia lang eigen maakt, 
terug te vinden. 
Daarnaast is er op het album sa-
mengewerkt met soulzanger Solo-
mom Burke, is er een in het Suri-
naams gezongen nummer op te vin-
den die dan ook als eerbetoon dient 
aan Suriname. Zoals al eerder ge-
zegd dus een lekker en divers al-

bum. Dit jaar kwam De Dijk met een 
Deluxe edition van de het in 1989 
uitgebrachte ‘Niemand In de Stad’. 
Dit was het album waarmee De Dijk 
zich voorgoed kenbaar heeft ge-
maakt. De Deluxe edition van ‘Nie-
mand In De Stad’ bevat het origine-
le album met daarnaast een bonus-
schijf waarop live-opnames, out-
takes en demo’s te vinden zijn. 
Vanaf september start de tour langs 
verschillende podia in Nederland. 
Op 8 oktober staan de Amsterdam-
mers in P60. Het belooft een prach-
tig optreden te worden waarbij oude 
en nieuwe nummers de revue zul-
len passeren. De zaal gaat open om 
20.00 uur en de toegang bedraagt 
21,50 euro.

Rietveld live 
in Centennial
Aalsmeer - Zondagmiddag 11 ok-
tober worden bezoekers van grand-
café Centennial aan de Oosteinder-
weg 342 getrakteerd op een spec-
taculair optreden van de band Riet-
veld. Het vijftal brengt een mix van 
onder andere Irish folk, Country 
and Western, Rock and Roll, Pop en 
Texmex. De zonnige en opzwepen-
de sound die de band vol enthou-
siasme brengt werkt veelal aanste-
kelijk en geeft vrolijke gezichten en 
veelal ook een volle dansvloer. Fid-
dle, mandoline en accordeon leg-
gen, aangevuld met drums, akoes-
tische gitaar en basgitaar, de basis 
voor een niet alledaags geluid. Het 
repertoire bestaat grotendeels uit  
veelal eigenzinnig verbouwde co-
vers uit ver uiteenlopende richtin-
gen. Rietveld bestaat uit Gerrit Bies-
heuvel op accordeon en vocalen, 
Leen Mulder op fiddle, mandoline 
en vocalen, Hans Rietveld op drums 
en vocalen, Hans Millenaar op gi-
taar en vocalen en Toine Visser op 
basgitaar. 
Het optreden zondag 11 oktober 
begint rond de klok van 15.00 uur 
en de toegang is gratis.

Barrelhouse bij 
The Madness
Aalsmeer - Zaterdagavond 7 no-
vember is er weer volop blues, soul-
full en swingende muziek in ‘t Podi-
um van het Dorpshuis) Kudelstaart. 
Barrelhouse komt optreden tij-
dens de jaarlijkse Madness-avond. 
De bezetting van Barrelhouse is 
6 koppig met aan het hoofd Tine-
ke Schoemaker met de mooiste en 
meest intrigerende blues stem van 
Nederland.
OOR noemde de groep een aan-
tal jaren terug: Relaxed, ruig en re-
testrak. Aanvang 20.30 uur en de 
zaal is open vanaf 20.00 uur. Kaart-
verkoop vanaf zaterdag 3 oktober 
bij Rinus Bon fietsen aan de Ku-
delstaartseweg.
 

Bjorn van Rozen overtuigend
Aalsmeer  - Afgelopen zater-
dag trad Bjorn van Rozen op voor 
een slecht gevuld Bacchus. Geluk-
kig liet Bjorn zich niet  van de wijs 
brengen door de beperkte opkomst 
en bracht hij zijn programma “Met 
haar is alles mogelijk” vol overga-
ve. Het publiek heeft ademloos ge-
luisterd naar de mooie Nederlands-
talige teksten waarbij in de stem van 

Bjorn van Rozen regelmatig de in-
tonatie van Bram Vermeulen te ho-
ren was. Bjorn van Rozen mag zon-
der overdrijving overtuigend, aan-
grijpend en ontroerend worden ge-
noemd. Nederland heeft er een 
groot zanger bij, en dat zeg je niet 
zo maar. Bjorn is een Nederlandsta-
lige chansonnier die je dan ook flink 
weet te raken. Zeker het nummer 

met de titel  ‘Alledaagse Pijn’ wist 
bij het publiek menige snaar te ra-
ken. De innemende pianist werd op 
contrabas begeleidt door Marcel 
Kwa en op drums zijn oud studiege-
noot Arnoud Molier. De klasse van 
van Rozen schurkt dicht aan tegen 
grootheden als Bram Vermeulen en 
Jacques Brell. Weer een avond in 
Bacchus om niet te vergeten.

Agenda van 
De Meerse
Hoofddorp - Agenda schouwburg 
De Meerse. Zaterdag 3 oktober: 
Woezel en Pip met In de Tovertuin 
(vanaf 2 jaar) in De Meerse op Lo-
catie. Aanvang: 14:00 uur en 16:00 
uur.
Nathalie Baartman met Los in Het 
Oude Raadhuis (reprise). Aanvang: 
20:30 uur. 
Zondag 4 oktober: Klassiek in de 
Polder met Irina Kulikova in Het Ou-
de Raadhuis. Aanvang: 12:00 uur. 
Film: The Reader in Het Oude Raad-
huis. Aanvang: 20:00 uur. 
Liesbeth List met Piaf, de Musical 
in De Meerse op Locatie (reprise). 
Aanvang: 20:15 uur.
Dinsdag 6 oktober: Tibetan Institu-
te of Performing Arts met Colourful 
Tibet: jubileum in De Meerse op Lo-
catie. Aanvang: 20:15 uur. 
Woensdag 7 oktober: Ernst van der 
Pasch met Laat niets van waarde 
achter in Het Oude Raadhuis (repri-
se). Aanvang: 20:30 uur. 
Donderdag 8 oktober: Ragús - the 
show met A Unique Irish Experience 
in De Meerse op Locatie. Aanvang: 
20:15 uur. Uitverkocht!
Jochem Stavenuiter met Eleonora in 
Het Oude Raadhuis. Aanvang: 20:30 
uur. 
Zaterdag 10 oktober: Hollandse Ka-
de met Zo zit het! (vanaf 4 jaar) in 
Het Oude Raadhuis (try-out). Aan-
vang: 14:00 uur. 
Peter Faber met Caveman in De 
Meerse op Locatie (reprise). Aan-
vang: 20:15 uur. 
Zondag 11 oktober: Kinderboeken-
feest met Nanda Roep: Plaza Patat-
ta (vanaf 6 jaar) in Het Oude Raad-
huis. Aanvang: 14:00 uur. Kaarten 
beschikbaar bij Bibliotheek Haar-
lemmermeer.
Film: De Laatste Dagen van Emma 
Blank in Het Oude Raadhuis. Aan-
vang: 20:00 uur.
Kassa De Meerse op Locatie, Jo-
han Enschédelaan 1, Hoofddorp, tel. 
023- 5563707. Reservering doorge-
ven ook via www.demeerse.com..

Bloembollen-
markt in Lisse
Lisse - In het weekend van 16 tot 
en met 18 oktober vindt de Natio-
nale Bloembollenmarkt in het Oran-
je Nassau Paviljoen op Keukenhof 
plaats. Tientallen kwekers die zich 
hebben toegelegd op het kweken 
van niet alledaagse soorten bolge-
wassen, bieden hun producten aan. 
De bloembollenmarkt is niet alleen 
een verkoopbeurs van bijzonder 
bolbloemen, ook wordt grote aan-
dacht besteed aan het educatieve 
aspect. Specialisten vertellen hoe 
men thuis het meest succesvol met 
bollen kan zijn. Er worden plantde-
monstraties gegeven met nuttige 
tips en adviezen. De bloembollen-
markt is van vrijdag 16 tot en met 
zondag 18 oktober geopend van 
10.00 tot 17.00 uur. De toegang en 
het parkeren zijn gratis.

Vanaf 1 plek 
inkopen!
Aalsmeer - Vanaf donderdag 1 ok-
tober kunnen snijbloemeninkopers 
bij FloraHolland Aalsmeer vanaf tri-
bune E/F ook inkopen op de klok-
ken van tribune A/B. Vanaf hun ei-
gen werkplek kunnen ze dus ook op 
de klokken van de andere snijbloe-
menveilingzalen terecht. Op tribune 
E/F kon tot dusver al op zes klok-
ken worden ingekocht. Daar komen 
nu de vier klokken van de tribunes 
A/B bij. De huidige functionaliteiten 
blijven bij alle klokken behouden.
De uitbreiding van het aantal klok-
ken per werkplek is voornamelijk 
bedoeld als extra service voor inko-
pers. Toegang tot alle klokken biedt 
meer flexibiliteit: bij de inkoop van 
snijbloemen hoeft niet meer van tri-
buneblok te worden gewisseld. Dat 
stelt inkopers in staat om efficiën-
ter te werken. 
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In december presentatie ‘Zwaar geschut’ en in de maak: Likeuren

Scone Bierbrouwerij: Ambachtelijk 
bier om groos op te zijn
Aalsmeer - Een scone groet stuur-
den ze. Eric van Wieringen en Le-
onard van Rijn, het tweetal van de 
Scone Bierbrouwerij. Twee jaar ge-
leden is het alweer dat deze Ku-
delstaarters hun eerste bier pre-
senteerden en inmiddels zijn er vier 
soorten op de markt, gaat de vijfde 
in december gelanceerd worden en 
volgen binnenkort de eerste likeur-
tjes. Sinds vorig jaar hebben de twee 
brouwers ook de schuur verlaten en 
zijn in een groter pand op de Helling 
in het centrum gekropen. Het afge-
lopen jaar is benut om de brouwerij 
op orde te krijgen en de nodige ver-
gunningen rond te krijgen. De vori-
ge bieren zijn weliswaar door Eric 
en Leonard zelf ontwikkeld en ge-
brouwen, maar in een bierbrouwe-
rij in Hillegom. 
Dankzij een vergunning van de dou-
ane mogen ze het bier nu geheel 
zelf vervaardigen. De brouwerij is 
accijnsgoederenwerkplaats gewor-
den. “Het was behoorlijk spannend, 
maar de vergunning is onlangs af-
gegeven”, vertelt het tweetal. “We 
hebben een strakke accijnsadmini-
stratie op moeten zetten. Voor ieder 
biertje moet heffing betaald wor-
den.” Bier brouwen is de grootste 
hobby van Leonard, Eric heeft zich, 
voordat hij ging samenwerken met 
Leonard, vooral toegelegd op het 
maken van likeuren. En deze liefde 
mag en gaat weer opgepakt wor-
den. “We hebben ook de stap ge-
waagd om een vergunning voor het 
distilleren van alcohol te krijgen en 
ook dit is gelukt.” Het zal niemand 
verbazen dat de twee dit proces ook 
opgepakt hebben en inmiddels zijn 
drie likeuren in ontwikkeling. Ze 
moeten nog rijpen, maar over enke-
le weken komt Scone Bierbrouwerij 

met een eigen koffielikeur, een echt 
Aalsmeers aardbeienlikeur en een 
kruidenbitter. 

Zwaar geschut
Scone Bierbrouwerij heeft twee sei-
zoensbieren, een bockbier en een 
winterbier, een type Duits wit bier 
met de naam Sconedorp, zoals Ku-
delstaart rond 1238 werd genoemd 
en een dubbel bier, De bezworen 
kerf. Deze naam is eveneens af-
komstig uit de woonplaats van de 
brouwers. Rond 1264 werd het ge-
bied ten oosten van de Kudelstaart-
seweg zo genoemd. Met het nieuw-
ste bier is voor een keer van histo-
rische naamgeving afgezien. Zwaar 
geschut is de naam van dit pikzwar-
te bier. “Mooi stevig bruin bier van 
elf procent”, legt Leonard uit. “Echt 
bier voor een koude winteravond. 
We hebben het bier al diverse ma-
len gebrouwen en is goed ontvan-
gen bij kenners. Nu gaan we voor 
het ‘echie‘. We hopen het bier in de-
cember te kunnen presenteren. Ge-
middeld duurt het maken, zeg maar 
van korrel tot borrel, zo‘n zes tot 
acht weken.” 
Het etiket heeft het tweetal al ont-
wikkeld: Een verroest etiket met ko-
gelgaten. Het bier gaat bij de slijte-
rijen en tappunten gepresenteerd 
worden in een stoer, strak ijzeren 
rek. Alle etiketten tot nu toe heb-
ben Eric en Leonard zelf ontworpen, 
evenals de eerste geschenkverpak-
kingen voor vier biertjes gedrukt 
gaat worden met de tekst: Bier om 
groos op te zijn. Diverse promotie-
artikelen zijn overigens al in om-
loop. Onder andere truien, jassen, 
shirts en glazen. Deze spulletjes zijn 
verkrijgbaar via de website. De bie-
ren zijn te koop bij alle slijters in 

Aalsmeer en Kudelstaart en enkele 
restaurants in de gemeente hebben 
bier van de Scone Bierbrouwerij op 
de drankkaart staan.

Ambachtelijk blijven
Heel professioneel komen de bier-
brouwers over, maar vooralsnog is 
het nog gewoon de grootste hobby 
van het tweetal. “Zelf brouwen en 
distilleren vinden wij nou eenmaal 
heel leuk. Het moet wel ambachte-
lijk blijven, vinden wij. Het gaat om 
het zelf maken, naar eigen smaak. 
Allereerst moeten wij het lekker vin-
den.” Een opleiding tot bierbrouwer 
is er niet echt. Er zijn cursussen te 
volgen, maar het meeste hebben de 
twee geleerd in de praktijk. “Het is 
een vrij beroep. Je moet het gewoon 
veel doen, zo leer je het beste brou-

wen. We gaan ook heel veel festi-
vals af bij collega’s in Nederland. 
Leren we ook van. Er zijn ongeveer 
60 brouwerijen zoals ons in Neder-
land.” Eens wens van Leonard is om 
ook een keer een festival te organi-
seren of een proeverij. “Maar voor-
lopig nog niet, hoor. Eerst ons ‘ding’ 
doen: Brouwen en distilleren.” Ook 
Eric heeft nog een wens voor de 
toekomst. 
“Zelf whisky maken. We hebben 
de spullen in huis. Het proces lijkt 
enigszins op brouwen. Voor het rij-
pen worden alleen eiken vaten ge-
bruikt. Het zou uniek zijn in Noord-
Holland.” Vooralsnog heeft het 
tweetal de handen vol aan de nieu-
we ruimte, aan het nieuwe te pre-
senteren bier Zwaar geschut en het 
ontwikkelen van drie likeuren. “Qua 
verbouwen zijn we zo goed als klaar 
en het bier rijpt. Wat nog rest: Een 
bord op de deur van onze brouwe-
rij en distilleerderij”, besluiten Eric 
van Wieringen en Leonard van Rijn. 
Meer weten? De site www.scone-
bierbrouwerij is heel informatief!

Door Jacqueline Kristelijn

Duren uw zondagen ook zo lang?
Nieuwe activiteit Rode Kruis: 
buddyproject op zondag
Aalsmeer  -  Het  Rode Kru is 
Aalsmeer is voornemens een nieu-
we activiteit te beginnen waarbij 
met name alleenstaanden hun zon-
dagen een positieve invulling kun-
nen geven. 
Veel mensen, met name alleen-
staanden, hebben moeite met de in-
vulling van de zondagen. Voor ve-
len duurt deze erg lang, omdat ze de 
contacten missen of nergens naar 
toe kunnen. 
Dit geldt ook voor de achtentwin-
tig jonge en oudere mensen met 
een geestelijke beperking, die ge-
heel zelfstandig wonen in de woon-
voorziening de Spil in Kudelstaart, 
onderdeel van Stichting Ons Twee-
de Thuis. Misschien vindt u het een 
leuk idee om samen met een van 
deze mensen op de ‘eenzame’ zon-
dagen leuke dingen te gaan doen. 
Deze bewoners, voor wie op zondag 
ook weinig te beleven is, zoeken van 
hun kant mensen waarmee ze leu-
ke activiteiten kunnen ondernemen. 
Ook op andere dagen, met name ’s 
avonds, hebben de bewoners van 
de Spil interesse in het ondernemen 
van activiteiten. 
Gedacht kan worden aan fietsen 
(ook mogelijkheid gebruik te ma-
ken van een duofiets), zwemmen, 
naar het voetbal, handbal of ander 
sportevenement gaan, naar de dis-
co gaan, spelletjes doen in het res-
taurant van de Spil, wandelen in het 
bos, in de omgeving, naar de kin-
derboerderij of op het strand, ge-
woon ergens iets drinken, naar de 
film of een museum, cursussen ge-

ven voor computers of mobiele te-
lefoons, bowlen, mini golfen, etc. Er 
zijn zoveel leuke dingen te doen en 
samen is toch gezelliger dan alleen. 
Heeft u zelf een idee voor een acti-
viteit dan zal het Rode Kruis het aan 
de bewoners van de Spil voorleggen 
om te zien of er interesse in is. 

Vrijwilligers gezocht                     
Het Rode Kruis Aalsmeer zoekt vrij-
willigers, mannen en vrouwen, om 
regelmatig iets met de bewoners 
van de Spil te ondernemen. Dit kan 
natuurlijk ook in groepjes gedaan 
worden. Men is volledig vrij in het 
kiezen van de dag en de frequentie 
van de uitjes. 
Dat kan zijn een keer per week, twee 
keer in de maand of één keer in de 
maand en op een tijdstip en dag die 
de vrijwilliger zelf het beste uitkomt. 
Mochten er kosten als entree of 
reis-/benzinekosten aan het uit-
stapje verbonden zijn, dan worden 
die vergoed. Wilt u meer weten of u 
opgeven als vrijwilliger voor dit pro-
ject, dan kunt u contact opnemen 
met Marie-Louise Boom-Hoes, tele-
foonnummer 0297- 213279.    
Voor bovengenoemd zondag-pro-
ject is het Rode Kruis ook op zoek 
naar jongeren, aangezien veel be-
woners van de Spil behoefte heb-
ben aan contact met leeftijdsgeno-
ten. Wil jij leuke activiteiten onder-
nemen in het weekend of ’s avonds. 
Neem contact op met Lotte Klum-
per van de jongerengroep van het 
Rode Kruis via rodekruisjongeren@
gmail.com.

Start onderzoek gezondheid en 
leefstijl onder 4.500 scholieren  
Aalsmeer - GGD Amsterdam on-
derzoekt in het najaar van 2009 
4.500 scholieren in de regio Amstel-
land (Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-
Amstel en Uithoorn). 
Leerlingen uit klas 2 en 4 op het 
voortgezet onderwijs, MBO studen-
ten van het eerste leerjaar van het 
ROC en cursisten van het NOVA 
College beantwoorden tijdens een 
lesuur op school via internet vragen 
over hun lichamelijke en geestelijke 
gezondheid, thuissituatie, vrije tijd 
en leefstijl. 
Het onderzoek heet E-MOVO (Elek-
tronische Monitor en Voorlichting). 
Het unieke van het E-MOVO pro-
ject is dat er naast onderzoek ook 
voorlichting gegeven wordt aan de 
jongeren die de vragenlijst invullen. 
Het levert dus niet alleen de GGD, 
scholen en gemeenten zicht op de 
gezondheid en leefstijl van jonge-
ren, maar geeft ook gerichte advie-
zen aan de jongeren zelf. 
Het doel van het onderzoek is in-
zicht te krijgen in de gezondheid 
en leefstijl van de jeugd. Door af-
name van de elektronische vragen-
lijst op school wordt een hoge res-
pons verwacht, waardoor er een be-
trouwbaar beeld van de gezond-
heid van leerlingen ontstaat. Op ba-
sis van de gegevens van alle leerlin-
gen uit de regio wordt een regiopro-

fiel gemaakt. 
Dit profiel kan gebruikt worden voor 
het regionale en lokale jeugd- en 
gezondheidsbeleid. Scholen ont-
vangen een rapportage over de ge-
zondheidstoestand van hun leerlin-
gen op groeps¬niveau. Het school-
profiel geeft scholen een indruk van 
de leefstijl en gezondheid van hun 
leerlingen en de factoren die daar-
op van invloed zijn. 
Daarnaast krijgen scholen een in-
druk van hoe leerlingen de sfeer op 
school ervaren. 
Na het invullen van de vragenlijst 
kunnen leerlingen op internet hun 
persoonlijke gezondheidsprofiel le-
zen met hierbij voorlichting en ad-
vies. Dit persoonlijke gezondheids-
profiel is alleen op te vragen door de 
leerling zelf. De voorlichtingsbood-
schap en het advies zijn toegesne-
den op de situatie van de leerling. 
GGD Amsterdam werkt in dit on-
derzoek samen met de vier ande-
re GGD’en van de provincie Noord-
Holland. 
In totaal doen 50.000 scholieren uit 
Noord-Holland mee aan   E-MOVO. 
Alle gegevens van de vijf GGD’en 
gezamenlijk vormen een profiel van 
de provincie.
Dit profiel kan gebruikt worden voor 
het provinciale jeugd- en gezond-
heidsbeleid.

Aalsmeer - Ongeveer 1 miljoen Ne-
derlanders hebben diabetes, suiker-
ziekte. Iedereen kan het krijgen, en 
iedere dag komen er in ons land 200 
mensen met diabetes bij. Dus, waar-
schijnlijk kent u al iemand met dia-
betes. Veel mensen denken dat dia-
betes wel meevalt, maar helaas kan 
het ernstig zijn. Diabetes leidt ook 
vaak tot andere ziekten of klach-
ten. Zoals hart- en vaatziekten, de-
mentie en problemen met ogen, nie-
ren en voeten. Het Diabetes Fonds 
houdt elk jaar een collecte. Het op-
gehaalde geld gaat naar onderzoek 
om diabetes beter te behandelen of 
te voorkomen. Vorig jaar haalden 
de collectanten ruim 2 miljoen eu-
ro op. Het Diabetes Fonds betaalt 
in Nederland het meeste onder-
zoek naar diabetes. In de week van 
1 tot en met 7 november gaan men-
sen met de collectebus op pad voor 
het Diabetes Fonds. Helpt u dit jaar 
mee collecteren? U zegt in die week 
zelf op welke dag u collecteert en 
hoeveel u wilt doen. Altijd in over-

leg met de collecteleiding. Het hoeft 
niet veel tijd te kosten: twee uur van 
uw tijd maken al verschil. Of neem 
de collectebus mee naar uw werk 
of naar school. In de nieuwbouw-
wijk rondom de Zonnedauwlaan is 
behoefte aan een wijkhoofd. En dit 
geldt ook voor de Aalsmeerderweg 
en de Stommeer, rondom de mavo 
en Hortensialaan. 

Betere behandeling
Er is al veel bereikt waardoor men-
sen met diabetes gezonder en lan-
ger kunnen leven. Zo is ontdekt hoe 
diabetes type 1 ontstaat, dat is een 
fout van het afweersysteem. Daar-
door kan nu bij sommige kinderen 
diabetes afgeremd worden. Ook is 
er tegenwoordig betere begeleiding 
van mensen met diabetes en de-
pressie, wat vaak samengaat. Daar-
door voelen mensen zich beter en 
ze blijven gezonder. Geld voor meer 
onderzoek is hard nodig. Help het 
Diabetes Fonds, want alleen met uw 
hulp komen er oplossingen! Geef 

Collectanten en wijkhoofden gezocht
Diabetes Fonds huis aan 
huis in november

een paar uur van uw tijd om dia-
betes aan te pakken en neem con-
tact op met de collecteleidster voor 
Aalsmeer en Kudelstaart: Nancy 
van Oorde-Spaargaren, telefonisch 

via 06-53442022 of per email nans-
kees@caiway.nl
Collecteleidster voor Rijsenhout is 
Coby vd Ochtend en zij is telefo-
nisch bereikbaar via 0297-340365.

Locatie voor postbussen blijft open
Drie nieuwe TNT Postkantoren ter 
vervanging Stationswegkantoor
Aalsmeer - TNT Post breidt bin-
nenkort haar dienstverlening uit 
met de opening van drie extra TNT 
Postkantoren in winkels in de buurt 
van de hoofdpostkantoren.  Klanten 
kunnen straks voor het kopen van 
post- en pakketzegels, het wereld-
wijd versturen van brieven, pakket-
ten en aangetekende post ook te-
recht bij de Bruna in de Zijdstraat 
vanaf 28 oktober, bij C1000 Koster 
aan de Ophelialaan vanaf 27 oktober 
en bij de nieuwe Albert Heijn aan 
het Praamplein vanaf 19 november. 
Dit betekent dat het bestaande TNT 
Postkantoor ongewijzigd blijft. Bij 
een TNT Postkantoor en een Busi-
ness Point kunnen klanten terecht 
voor het volledige assortiment van 
TNT Post. Daarnaast verkopen elf 
winkels alleen postzegels. Ook de-
ze blijven ongewijzigd. Kijk op www.
tntpost.nl voor de adressen. Het as-
sortiment van het hoofdpostkantoor 
bestaat uit bankzaken, postzaken 
en overige diensten (zoals strippen-
kaarten en kenteken overschrijven). 
De bankzaken gaan naar een bank-
filiaal van ING. Postzaken en een 
aantal overige diensten gaan naar 
de bovengenoemde één of meerde-
re TNT Postkantoren. In de periode 
dat de hoofdpostkantoren sluiten, 
stuurt TNT Post een mailing waar-
in alle nieuwe en bestaande TNT 
Postkantoren en Business Points in 
de buurt staan. Hierin staat precies 
waar de klant voor welk product te-

recht kan. Sinds vele jaren daalt het 
aantal bezoekers op de hoofdpost-
kantoren. Klanten willen hun post-
zaken liever doen waar en wanneer 
hen dat het beste uitkomt. Daarom 
is er behoefte aan veel dienstver-
leningspunten (altijd in de buurt), 
one-stop-shopping en ruime ope-
ningstijden. Veel hoofdpostkan-
toren zijn inmiddels verhuisd naar 
een winkel. Op dit moment is lan-
delijk bijna 90 procent van de TNT 
Postkantoren in een winkel geves-
tigd. Al deze winkels bieden hetzelf-
de volledige TNT Post-assortiment 
als de hoofdpostkantoren. Met de-
ze verandering speelt TNT Post in op 
deze trend. Op 5 maart 2008 heeft 
TNT Post samen met ING bekend 
gemaakt dat ieder zich gaat richten 
op eigen verkooppunten voor post- 
en bankzaken. De komende vijf jaar 
verplaatst de dienstverlening van de 
250 nog resterende hoofdpostkan-
toren naar locaties van TNT Post en 
ING. TNT Post gaat hiervoor lande-
lijk ruim 750 nieuwe TNT Postkan-
toren in winkels toevoegen boven-
op de 1850 TNT Postkantoren die nu 
al in winkels zitten. De ingebruik-
name in Aalsmeer van drie nieuwe 
TNT Postkantoren betekent sluiting 
van het hoofdpostkantoor aan de 
Stationsweg. Postbushouders kun-
nen wel gebruik blijven maken van 
de postservice. De postbussen blij-
ven gehandhaafd, er gaan wel an-
dere openingstijden gelden.

In november 2010 in Aalsmeer
FloraHolland Trade Fair
Aalsmeer - Volgend jaar wordt de 
FloraHolland Trade Fair Aalsmeer in 
de eerste week van november ge-
houden. Bloemenveiling FloraHol-
land, organisator van deze handels-
beurs, heeft daartoe besloten om 
tegemoet te komen aan de wen-
sen van haar ketenpartners (aan-
voerders en klanten). De beurs vindt 
in 2010 plaats van woensdag 3 tot 
en met vrijdag 5 november. Loca-
tie blijft het Aalsmeerse veilingcom-
plex. Samen met de organisatie van 
de Horti Fair is de afgelopen tijd in-
tensief overlegd over het houden 
van beide beurzen in dezelfde week. 
Synchronisatie van beurstijdstippen 

heeft de voorkeur van beide organi-
saties. In goed onderling overleg is 
echter vastgesteld, dat dit om logis-
tieke en organisatorische redenen 
de komende jaren niet haalbaar is. 
FloraHolland organiseert handels-
beurzen als de FloraHolland Trade 
Fair om haar aanvoerders van bloe-
men en planten in de beste verkoop-
positie te brengen. De belangstel-
ling van standhouders en beursbe-
zoekers voor de FloraHolland Trade 
Fair is de laatste jaren gegroeid. Met 
deze verschuiving van het beurstijd-
stip naar november wil FloraHol-
land de groei van de Trade Fair be-
ter kunnen faciliteren.

Geslaagde deelname aan beurs
Blijvende indruk Flora 
Holland in Rusland
Aalsmeer -  FloraHolland heeft met 
haar stand en verschillende pro-
ductconcepten voor de vierde keer 
een blijvende indruk achtergelaten 
tijdens de vakbeurs Flowers 2009 in 
Moskou van 3 tot 6 september jl. De 
FloraHolland-stand met het terug-
kerende thema ‘FloraHolland, sterk 
netwerk in de internationale sier-
teeltbusiness’ ontving ‘gouden’ me-
dailles van de organisatie voor het 
totale ‘beursconcept’ en voor twee 
gepresenteerde noviteiten: de roze 
Princettia® en de cyclaam Fleur en 
Vogue. FloraHolland trok met haar 
bloemenarrangementen en doel-
treffende planten-‘tuincentrum-ta-
felbakken met vier productcon-
cepten -noviteiten, cadeaus, parels 
en ‘indoor out’ duizenden vakbe-

zoekers. Vooral de cadeauconcep-
ten werden bijzonder gewaardeerd 
door het publiek. Hiermee hebben 
de Nederlandse kwekers weer een 
mooi ‘visitekaartje’ achtergelaten op 
de Russische markt. Meer dan 60 
Russische bedrijven (tuincentra, su-
permarktketens, groothandel, bloe-
misten) die serieus op zoek zijn naar 
een Nederlandse exporteurs kon 
FloraHolland doorverwijzen en in-
formeren. 
Ook bood de FloraHolland presen-
tatie tijdens een seminar over de 
mondiale handelsstromen tijdens de 
huidige economische terugval ge-
noeg stof tot discussie.  FloraHol-
land kijkt terug op een geslaagde 
beursdeelname op Flowers 2009 in 
Moskou.

Promotie gebruik openbaar vervoer
Actie van Connexxion en 
gemeente succesvol!
Aalsmeer - Al 80 gratis probeer-
abonnementen zijn bij Connexxion 
aangevraagd en de verwachting is 
dat dit zal oplopen tot enkele hon-
derden stuks. Voor de OV chipkaart, 
voor gereduceerd tarief van 1,50 eu-
ro zijn al 1200 aanvragen ingediend. 
Wethouder Ronald Fransen van Ver-
keer en Vervoer is heel blij met deze 
hoge respons: “Gemeente Aalsmeer 
wil het gebruik van het openbaar 
vervoer en de fiets zoveel mogelijk 
promoten, dus we zijn erg blij dat de 
inwoners van Aalsmeer positief rea-
geren.” Vorige week heeft Connexxi-
on in samenwerking met de ge-
meente Aalsmeer in de nieuwbouw-
wijken Nieuw Oosteinde en de Riet-
landen huis aan huis een aanbie-
ding gedaan voor een gratis maand-

abonnement voor de bus.”
Er zijn met deze actie ruim 13.000 
berichten de deur uitgegaan en 
niet alles is vlekkeloos verlopen. 
De gemeente heeft berichten ge-
kregen van bewoners die onterecht 
een aanbieding kregen voor een 
maandabonnement, omdat ze niet 
in de nieuwbouwwijk wonen. 

Niet helemaal vlekkeloos
Ook waren er mensen die al een ov 
chipkaart hadden aangevraagd en 
dus geen gebruik meer konden ma-
ken van de voordelige aanbieding. 
“Ook het contact met Connexxion 
klantenservice via mail of telefoon 
verliep in het begin niet vlekkeloos, 
maar deze kinderziektes zijn inmid-
dels opgelost”, aldus de gemeente.

Inbraak in bedrijf
Aalsmeer - In de nacht van dinsdag 
15 op woensdag 16 september is in-
gebroken in een kantoor van een 
kassencomplex aan de Aalsmeer-

derweg, hoge nummering. Om bin-
nen te komen hebben de dieven een 
deur open gebroken. In het kantoor 
zijn diverse lades en kasten door-
zocht. Vooralsnog lijkt niets ont-
vreemd.
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Van de hak 
op de tak
Dat spreekt aan 

in een dorp
Aalsmeer - Er zijn bepaalde dingen 
die je aanspreken in een dorp. Hoe 
leg ik dat nou eens kort en duide-
lijk uit? Ja, zeg maar: het dorpsge-
beuren. Dingen om je heen die we 
kennen met elkaar, soms delen met 
elkaar of goed vinden om te horen. 
Gewone dingen, herkenbaar, waar 
we ons al dan niet even druk om 
kunnen maken. In elk geval geen ver 
van m’n bed show. Geen hele nijdige 
dingen. Maar toch wel lekker om er 
even een stukje over te schrijven.
Dus even met je te kouten. Zoals ik 
vorige week schreef over de oude 
bloemenschuur die al 80 jaar een be-
kend dorpsbeeld op het Stokkeland 
vormt. Deze schuur wordt door de 
gemeente Aalsmeer als keramiek-
atelier verhuurd.
Het probleem is echter dat er door 
de gemeente voor geen cent een 
beetje redelijk onderhoud gedaan 
wordt. Dat is nu zo’n probleem aan 
het worden dat deze schuur lek is en 
dreigt om te vallen. Echter, de ge-
meente wil de schuur niet opknap-
pen maar wel slopen en een nieu-
we schuur terug bouwen. Het zotte 
daarvan is dat enkele erkende aan-
nemers uit Aalsmeer de bloemen-
schuur vakkundig bekeken hebben 
en tot de conclusie zijn gekomen dat 
de schuur na een ingrijpend onder-
houd nog heel veel jaren kan blij-
ven staan! Nieuwbouw van de schuur 
gaat véél meer geld kosten, terwijl 
dat niet nodig is. Waar is wethouder 
Ronald Fransen dan toch mee bezig? 
Bovendien kan een nieuwe schuur 
nooit het échte karakteristieke van 
de oude schuur vervangen.

Van het behoud van échte karakte-
ristieke dingen is allang gebleken dat 
dit dorp er geen kaas van heeft ge-
geten. Over het volgende heb ik al-
lang eens geschreven omdat ik het 
nog steeds een overbodig plan acht 
als het doorgaat. De geruchten wor-
den steeds heftiger dat het plank om 
nog een brug te gaan bouwen van-
af de Van Cleeffkade naar het Stok-
keland nog steeds niet van de baan 
is. Ik ben gek op bruggen en het is 
heel jammer dat er zoveel bruggen 
ooit gesloopt werden. Bijvoorbeeld 
de zes (echte) bruggen die in de Van 
Cleeffkade lagen. Lange tijd vorm-
den juist díe bruggen een karakteris-
tiek beeld in het dorp. Toentertijd wa-
ren ze nuttig om bloemen en planten 
naar de bloemenveilingen, per schuit, 
te vervoeren. Al die bruggen werden 
‘overbodig’ en verdwenen. Achter-
af jammer. Nu wordt er een nieuwe 
brug afgebouwd die de Kerkwetering 
doorvaart verschaft naar het Stokke-
land en verder. Het is best jammer 
dat de brug en doorvaart heeft van 
slechts 110 cm, in plaats van 130 cm. 
Die 110 cm is maar heel beperkt door 
de boog van de brug, de rest is dus 
veel lager. Het gaat echt om kleine 
bootjes. Het heeft voor de bewoners 
weer zin om een bootje aan hun ach-
tertuin neer te leggen en het maakt 
de omgeving er gezelliger op.

Ja, de geruchten dat er nóg een brug 
bij komt vanaf de Van Cleeffkade 
naar het Stokkeland worden steeds 
duidelijker. Ik hoop dat het bij de ge-
ruchten blijft omdat het overbodig is, 
niet in de ruimtelijke ordening past en 
lastig is. Het nu nog rustige Stokke-
land wordt geheid drukker door de-
ze brug. De brug voor het Raadhuis-
plein heb je, vlak ervoor de nieuwe 
brug Kerkwetering/Van Cleeffkade 
en daar vlakbij moet er nóg een, weer 
anders vorm gegeven brug ‘gepropt’ 
worden? Poppenkast! Het Stokke-
land is goed bereikbaar door onder 
andere de brug naast het gemeen-
tehuis. Het lijkt erop dat de geruch-
ten, nóg een brug erbij, waar kunnen 
worden omdat er tekeningen van zijn. 
Zo te zien zou het een fiets/voetgan-
gersbrug worden die ook bereik-
baar is voor brommers en scooters 
en onbereikbaar is voor mensen die 
slecht er been zijn, voor kinderwa-
gens of rolstoelers. Wat moeten we 
ermee? Er lag daar nooit een brug. 
Er hoeft daar geen brug te komen, 
dat gaat gewoon te ver. Het zou wel-
eens prettig zijn als een Aalsmeerse 
gemeenteraad deze Aalsmeerse za-
ken: de bloemenschuur en de over-
bodige brug, als initiatief bespreek-
baar maakt. Dat spreekt aan in een 
dorp. Toch?

Coq Scheltens

Aalsmeer - De politie trof op zon-
dag 27 september, rond drie uur in 
de nacht, na melding een lege per-
sonenauto in een sloot naast de Ui-
terweg aan. De bestuurder uit Ku-
delstaart kwam vrij kort daarna 
naar de politiemensen toe lopen. Hij 
is een zogenaamd beginnend be-

Vivianne Boerma 
stopt tijdelijk
Aalsmeer - VVD-fractievoorzitter 
Vivianne Boerma-Smit heeft deze 
week tot haar verdriet een verzoek 
bij de voorzitter van de Raad neer-
gelegd om haar, op basis van de re-
geling ‘tijdelijke vervanging van le-
den van de gemeenteraad wegens 
ziekte’ voorlopig te laten vervangen 
door de heer Teun Treur. Gezond-
heidsredenen, veroorzaakt door fa-
milieomstandigheden liggen ten 
grondslag aan dit verzoek. 

Binnensportaccommodaties groot knelpunt

Fracties kritisch over Sportnota
Aalsmeer - De behandeling van de 
nota “Sportief Aalsmeer - Sportno-
ta 2010 - 2014” slokte tijdens het 
Beraad van donderdag 24 septem-
ber veel tijd op. Er waren behoor-
lijk wat vragen en portefeuille-
houder Jaap Overbeek moest, om 
in sporttermen te blijven, alle zei-
len bijzetten om binnen een rede-
lijke termijn alle antwoorden op te 
lepelen. De nieuwe sportnota dient 
als beleidskader voor de komen-
de vier jaar. Het is een samenhan-
gend stelsel van uitgangspunten en 
randvoorwaarden waaraan initiatie-
ven en vraagstukken kunnen wor-
den getoetst. Door middel van een 
integrale benadering en uitwerking 
met beleidslijnen als WMO, jeugd, 
onderwijs, speelplaatsen en recrea-
tie worden de randvoorwaarden ge-
schept om een sport- en beweegkli-
maat te creëren waarin zoveel mo-
gelijk inwoners aan enige vorm van 
sportbeoefening kunnen en zullen 
(blijven) doen. 

Twee insprekers
Voorafgaande aan de politieke be-
handeling van het onderwerp werd 
Ruud Vismans van de Stichting 
Beach Sport Service in de gelegen-
heid gesteld in te spreken. Hij uitte 
zijn verbazing dat de stichting niet in 
de Sportnota wordt genoemd. Door 
de Nederlandse Volleybal Bond is 
The Beach inmiddels aangewezen 
als Nationaal Trainingscentrum en 
daarnaast wordt meer en meer aan-
dacht geschonken aan de breedte-
sport. Ruud Vismans deponeert de 
vraag: wat kan de stichting eventu-
eel in het geheel betekenen? 
De volgende inspreker was Sietze 
Fokkema, voorzitter van de chris-
telijke korfbalvereniging VZOD en 
hij sprak namens Omnia, FIQAS 
Aalsmeer, RKDES en VZOD. Hij gaf 
aan sceptisch te staan tegenover 
een extern haalbaarheidsonderzoek 
met betrekking tot de sporthallen. 
Het gaat om een bedrag van dertig-
duizend euro. Er liggen plannen en 
tekeningen klaar, gezamenlijk op-
gesteld door RKDES en VZOD. Ook 
vraagt hij aandacht voor die vereni-
gingen die eigen gebouwen hebben 
en de WOZ problematiek. Dat is niet 
uit te leggen aan de leden en er is 
dan ook nauwelijks draagvlak voor 
te krijgen. Aan de buitensporten 
worden steeds meer eisen gesteld 
vanuit de diverse sportbonden, bij-
voorbeeld kunstgrasvelden, en dat 
vraagt veel inzet van de vier sport-
verenigingen die aan de basis heb-
ben gestaan van de Sportnota.

Reactie CDA
Voor de CDA-fractie is het duidelijk 
dat er een groot knelpunt zit in de 
binnensportaccommodaties en dat 

zal duidelijk worden in 2010. 
De nieuw te bouwen gymzaal van de 
Rietpluim is in ontwikkeling en deze 
wordt inmiddels door scholen ge-
bruikt. Biedt dat wellicht enig soe-
laas? De gemeente Uithoorn over-
weegt de subsidie aan het zwem-
bad aldaar stop te zetten en dat kan 
gevolgen hebben voor Aalsmeer en 
vindt er al overleg plaats met Uit-
hoorn om gezamenlijk tot een oplos-
sing te komen? Ook de CDA-frac-
tie verwijst naar de mogelijke ‘ver-
plichting’ die sportbonden opleg-
gen met betrekking tot kunstgras-
velden en dat veel gemeenten dit in 
hun beleid opnemen. Het CDA is blij 
dat er aandacht is voor de topsport 
en vraagt in hoeverre Aalsmeer ge-
bruik kan maken van het Topsport-
loket Haarlemmermeer. Het subsi-
diebeleid moet een onderdeel zijn 
van de sportnota en de wethouder 
komt hier in 2010 op terug en ge-
vraagd wordt of de wethouder nog 
gaat inventariseren hoe de Raad 
hier tegenaan kijkt. Bij het opstellen 
van de subsidienota moeten wat de 
CDA-fractie betreft nadere verdeel-
regels opgesteld worden. 

Reactie PACT-fractie
De PACT-fractie geeft aan in de no-
ta weinig terug te vinden over nieuw 
beleid, wel heel veel analyses. De 
sportaccommodaties zijn niet mee-
gegroeid met de behoefte en nog 
heel veel wordt door derden getrok-
ken zoals Jeugdsportpas, Groep 6 on 
the move, Sportraad Haarlemmer-
meer, GGD etc. Wat de PACT-fractie 
betreft is het topsportfonds een goe-
de zaak. Er is een ander potje inzet-
baar om de naamsbekendheid van 
Aalsmeer te verhogen en te verster-
ken. De investeringsbehoefte baart 
de fractie zorgen en PACT is blij met 
de aangeboden expertise met be-
trekking de binnensportaccommo-
daties. Wat moet er nog onderzocht 
worden (kosten dertigduizend eu-
ro) en waar gaat het nog over. Twee 
kernwoorden zijn: faciliteren en ac-
commoderen. Alleen Aalsmeer pro-
moten bij topsport is niet de hoog-
ste doelstelling maar het hoort er 
wel bij. Het onderzoek over de bin-
nensportaccommodaties was tot nu 
toe een momentopname en nu moet 
onderzocht worden wat de behoefte 
is voor de komende jaren. 

Reactie VVD-fractie
De VVD-fractie waarschuwde niet 
al te hoog in te zetten op een fonds 
van het Rijk. Het onderwerp leent 
zich uitstekend om de krachten 
te bundelen met Uithoorn. Verder 
noemt de fractie het opvallend dat 
er hoofdzakelijk is ingezet op be-
wegen. Er is niets te vinden over 
denksporten zoals bridgen, scha-

ken, dammen. Aalsmeer-Oost baart 
de fractie grote zorgen. Er zijn 1.700 
woningen gebouwd en er is de Bre-
de School. Bij een mogelijk onder-
zoek naar een grote sporthal zal ge-
keken moeten worden in hoeverre 
dit in samenwerking met die Bre-
de School kan en er kan ook ge-
praat worden over de vestiging van 
een HAVO/VWO met een brugklas-
functie. 
Wethouder Jaap Overbeek geeft 
aan dat er overleg met de gemeente 
Uithoorn plaatsvindt en het klopt in-
derdaad dat de denksporten ontbre-
ken. De focus lag op bewegen. Dat 
er in Aalsmeer-Oost te weinig is be-
tekent dat er gekeken moet worden 
of hier iets aan gedaan kan worden 
op het gebied van accommodaties. 
Met betrekking tot HAVO/VWO zijn 
al gesprekken gaande met andere 
scholen. Het evenementenbudget is 
niet alleen bestemd voor bekende 
sporten en via een klankbordgroep 
zijn ook de Nebas en Oceanus op 
de kaart gezet en een rolstoeldans-
club is in beeld. 

Reactie AB-fractie
De AB-fractie geeft aan verbaasd 
te zijn over de inhoud van de no-
ta. Het is slechts een inventarisatie 
waar drie jaar over is gedaan. Het 
is bovendien een vaag stuk zonder 
voorstellen, zonder keuzes. En er 
is geen enkele visie voor de perio-
de 2010 - 2014. Een visieloos stuk is 
geen stuk, er ontbreekt van alles en 
heel veel zaken worden nauwelijks 
belicht. Het is broddelwerk wat de 
fractie betreft. Aan accommodaties 
is niets gedaan, ondanks opmerkin-
gen vanuit de fracties. Op het ge-
bied van topsport niet wat nieuws 
creëren en het onderzoek binnen-
sportaccommodaties ten bedrage 
van dertigduizend euro had in de 
nota moeten staan. Nu wordt het 
vraagstuk vooruit geschoven en zo-
doende zijn de problemen voor het 
College en de Raad na 3 maart 2010 
na de verkiezingen.

Wethouder legt uit 
Wethouder Jaap Overbeek geeft 
aan gewend te zijn dat de fractie in 
overtreffende trap spreekt en dat is 
nu niet anders. Dat de aftrap drie 
jaar geleden heeft plaatsgevon-
den is niet waar. In april 2008 zijn 
de fractiespecialisten voor het eerst 
ingelicht. Geen keuzes en geen vi-
sie kunnen wel zijn maar dat heeft 
ook te maken met de democrati-
sche spelregels die nageleefd moe-
ten worden. Het spel moet wel op 
de juiste manier gespeeld worden. 
De tweede termijn volgt op donder-
dag 8 oktober en dan zal blijken of 
er nog een verlenging moet volgen 
in de vorm van een derde termijn. 

Aalsmeer - De gedupeerden van 
de brand die op 21 december 2008 
een groot deel van de loodsen bij 
Schild aan de Oosteinderweg in de 
as legde, krijgen eindelijk financi-
ele genoegdoening. Het gaat om 
een derde van het totale ingedien-
de schadebedrag, wat 58.211,00 eu-
ro bedroeg. 
De benefietgala’s om gelden bijeen 
te vergaren via stichting ‘Aalsmeer 
Helpt’ zijn begin dit jaar gehou-
den, maar de uiteindelijke uitbeta-
ling aan de gedupeerde bands heeft 
lang op zich laten wachten. Zo lang 
dat getroffen bands, die hun appa-
ratuur maar natuurlijk ook hun oe-
fenruimte in vlammen op zagen 
gaan, in de pen klommen en de 
Meerbode schreven. Diverse muzi-
kanten hadden de stichting maan-
den na de ‘benefiets’ maar eens ge-
vraagd naar de stand van zaken. 
Kwam er überhaupt wel geld? Het 
geduld raakte een beetje op. Zelf is 
stichting Aalsmeer Helpt zich terde-
ge bewust van deze toch wel teleur-
stellende reacties. 

Waarom het zo lang duurde...
Begin deze week kon ‘Aalsmeer 
Helpt’ dan eindelijk goed bericht 
sturen. In een brief naar bands die 
zich hadden aangemeld voor een 
schade-uitkering laat de stichting 
weten: “Hierbij eindelijk een bericht 
van Aalsmeer Helpt na veel gereken 
en uitsluiten van enkele ‘fraudege-
vallen’ gaan wij nu ook na goed-

keuring van de grote sponsors over 
tot uit betalen van het ingezamel-
de geld.”
Het ‘naar eer en geweten’ uitbetalen 
van de gelden aan de getroffenen, 
liet lang op zich wachten. Deels, zo 
zegt de stichting, omdat alle be-
stuursleden ondernemer zijn en er 
weinig tijd was om “alles tussen het 
werk door en het starten van een 
nieuw bedrijf af te handelen”. Ook 
de sponsoren wilden volledige in-
zage hebben hoe de zaken verdeeld 
zouden worden. Bovendien kreeg 
de stichting te maken met ‘frau-
deurs’ die een graantje mee wilden 
pikken. “Die moet je er tussen uit 
halen.” Tot slot vraagt de stichting 
begrip omdat zij nog een kleine, be-
ginnende stichting is. 

Gestort rondom 1 oktober 
De totale opbrengst van de inzame-
lingen en de benefietconcerten is 
15.634,82 euro. Dat bedrag is ge-
deeld door de ingediende onver-
zekerde schade à 58.211,00 euro. 
Aalsmeer Helpt kan per euro scha-
de 0,286 euro uitkeren. 
De gedupeerden krijgen hun uitke-
ring rond 1 oktober op hun rekening 
gestort.
De stichting begrijpt dat de bands 
die getroffen zijn niet helemaal uit 
de voeten kunnen met eenderde 
van wat ze aan schade hebben ge-
leden. “Maar”, zo zegt ze, “wij heb-
ben ons best gedaan en hopen dat 
jullie dit gebaar waarderen.”

“Wij hebben ons best gedaan”
Getroffen bands ‘Schild 
brand’ vangen nu pas geld

Hemelwaterriool voor 
droge voeten in Hornmeer 
Aalsmeer - Wethouder Ronald 
Fransen heeft afgelopen donderdag 
de aftrap gegeven voor de aanleg 
van een gecombineerde hemelwa-
terriool-drainageleiding in de Wa-
terhoenstraat. In de Hornmeer wordt 
hard gewerkt om het grondwater-
probleem dat in deze wijk al langer 
bestaat, aan te pakken. Eerst zijn al-
le drainagebuizen en waterpompen 
gecontroleerd en als dat nodig was, 
hersteld. Wethouder Ronald Fran-
sen: “Een goed werkend drainage-
systeem is van groot belang om de 
waterstand in deze wijk beheersbaar 
te houden. Nu is het afkoppelen van 
het regenwater aan de beurt.” Af-
koppelen van het hemelwater bete-
kent dat het schone regenwater via 

een apart rioleringssysteem recht-
streeks naar het oppervlaktewater 
wordt afgevoerd.

Tot nu toe werd zowel het vuile huis-
houdelijke afvalwater als het relatief 
schone hemelwater door één buis 
afgevoerd naar de rioolwaterzuive-
ring. Door een gescheiden systeem 
aan te leggen wordt het vuilwater-
riool ontlast. Dat is vooral van be-
lang tijdens hevige regenval. Dan 
komt het voor dat het riool het wa-
ter niet snel genoeg kan afvoeren. 
Het vuilwaterriool dreigt dan over te 
lopen met als gevolg dat het opper-
vlaktewater wordt vervuild met huis-
houdelijk afvalwater. De rioolbuizen 
voor het hemelwater zijn voorzien 

van kleine gaatjes zodat de buizen 
ook als drainagebuis kunnen die-
nen. Het overtollige water kan van 
buiten door de  wanden heen in de 
buizen stromen en snel worden af-
gevoerd.  Wethouder Ronald Frans-
sen tot slot: ”Ook door gebruik te 
maken van deze speciale rioolbui-
zen zorgen we ervoor dat de grond-
waterstand niet te hoog wordt. Vol-
gende jaar zullen we door middel 
van enquête onderzoeken of al deze 
maatregelen het gewenste resultaat 
hebben gegeven, namelijk droge 
voeten in de Hornmeer.” Voor meer 
informatie kan contact opgenomen 
worden met de heer Jeroen Lu-
te rioolbeheerder van de gemeente 
Aalsmeer, tel 06-46610692. 

Nog steeds grote zorgen 
verkeersveiligheid Mikado 
Aalsmeer - Woensdagavond 23 
september jl. is in de Mikado, de 
brede school van Aalsmeer-Oost, 
een informatieavond gehouden met 
als onderwerp de verkeersveiligheid 
rondom de Mikado. Voor deze bij-
eenkomst waren alle ouders van 
de kinderen van de Mikado uitge-
nodigd. Wethouder Jaap Overbeek 
van onderwijs en de verkeersdes-
kundige Frans Wagemaakers wa-
ren aanwezig namens de gemeen-
te Aalsmeer. Al vanaf de eerste dag 
dat de drie basisscholen en de kin-
deropvang  gebruik maken van de 
Mikado zijn er ernstige zorgen over 
de verkeersveiligheid rondom de 
brede school.  
Mede op aandringen van verontruste 
ouders heeft de gemeente Aalsmeer 
besloten een onafhankelijk bureau, 
SOAB, in de arm te nemen. SOAB 
werkt volgens het Octopusplan. Oc-
topus komt in acht stappen tot een 
totaalpakket oplossingen om de 
verkeerssituatie rondom de Mikado 
op alle fronten te verbeteren. SOAB 
werkt hierbij samen met een werk-
groep waarin afgevaardigden van 
alle partijen zijn vertegenwoordigd. 
De Octopuswerkgroep,met  daarin 
afgevaardigden van de gemeente 
Aalsmeer, politie, wijkraad Oost, di-
rectie van de scholen en kinderdag-
verblijf, en ouders, heeft het afgelo-
pen  jaar onderzoek  gedaan naar 
de verkeerssituatie rondom de Mi-
kado. Ouders en kinderen hebben 
zelf aangegeven hoe zij naar school 
komen, welke route ze nemen en 
welke knelpunten zij onderweg te-
genkomen. Als belangrijke knelpun-
ten zijn onder meer naar voren ge-
komen: De bruggen en oversteek-
plaatsen  aan de Catharina-Amali-
alaan en de onduidelijke voorrangs-
situatie bij de bruggen; Het school-
plein aan de kant van OBS de Zuid-
ooster die een dubbelfunctie heeft 
namelijk die van  parkeerplaats en 
van schoolplein en de inrichting van 

het fietspad aan de achterzijde van 
de Mikado in de Koningsstraat en 
de ingang van fietsenstalling, die nu 
veel te krap is. Tijdens de informa-
tieavond werd door de werkgroep 
een concreet aantal voorstellen  ge-
presenteerd  om de verkeerssituatie 
voor de 1000 kinderen en hun ou-
ders die dagelijks de Mikado be-
zoeken, te verbeteren. Dat de ver-
keersveiligheid een hot item is in 
Aalsmeer-Oost is gebleken! De aan-
wezige ouders uitten tijdens de in-
formatieavond wederom hun grote 
bezorgdheid over de verkeerssitua-
tie rondom de Mikado en  de wijk in 
het algemeen. 
Verschillende ouders kwamen met 
goede aanvullingen met betrek-
king tot het verbeteren van de vast-
gestelde knelpunten. Tijdens deze 
avond bleek dat men zich met na-
me bezorgd maakt of de gemeen-
te Aalsmeer, die zelf het  Octopus-
plan heeft geïnitieerd, bereid is om 
de door ouders en kinderen vast-
gestelde knelpunten serieus te ne-
men en daadkrachtig (dus ook fi-
nancieel gezien) actie te onderne-
men om de verkeerssituatie rond-
om de Mikado te verbeteren. Wet-
houder Jaap Overbeek van Onder-
wijs gaf aan dat het plan van de Oc-
topus werkgroep mee zal  worden 
genomen bij het vaststellen van de 
begroting voor 2011. De leden van 
de Octopus werkgroep en ouders 
van kinderen van de Mikado hopen 
echter dusdanig serieus genomen 
te worden dat er in 2010 al structu-
rele maatregelen worden genomen 
die de veiligheid van de kinderen  in 
Oost zullen verbeteren. Dit vooral 
gezien het feit dat er het afgelopen 
jaar al meerdere verkeersongeluk-
ken hebben plaatsgevonden waar-
bij kinderen betrokken waren! De 
werkgroep en de ouders gaan er-
van uit dat iedereen dit laatste kos-
te wat kost in de toekomst wil voor-
komen!

stuurder. Voor automobilisten die 
nog geen 5 jaar hun rijbewijs heb-
ben, is een lager alcoholpercentage 
toegestaan. De Kudelstaarter bleek 
vier keer boven de toegestane  hoe-
veelheid alcohol te zitten. Het adem-
analyseapparaat stokte bij 455 Ugl. 
Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Teveel alcohol, auto in sloot



pagina 20 Nieuwe Meerbode  - 1 oktober 2009

Alle kinderen moeten kunnen sporten 
Jeugdsportfonds Aalsmeer 
geeft steuntje in de rug
Aalsmeer - Alle kinderen moeten 
kunnen sporten maar soms kan dat 
simpelweg niet. Bijvoorbeeld omdat 
de financiële middelen er niet zijn. 
Het Jeugdsportfonds Aalsmeer geeft 
dan graag een steuntje in de rug 
door gezinnen die het minder breed 
hebben financieel te ondersteunen. 
Wellicht kan uw gezin wel wat hulp 
gebruiken. Aarzel dan niet en doe 
een beroep op het Jeugdsportfonds. 
Dat kan eenvoudig door gebruik te 
maken van een tussenpersoon die 
de situatie bij u kent. Dat kan zijn 
een leraar op school, een school-
arts, een jongerenwerker van Car-

danus, etc. en hij op zij geeft u di-
rect informatie en ook op de websi-
te www.jeugdsportfonds.nl is de no-
dige informatie te vinden. Particu-
lier aanvragen is helaas niet moge-
lijk. Het Jeugdsportfonds vindt dat 
alle kinderen moeten kunnen spor-
ten. Naast deze mogelijkheid, als de 
sportkosten hoger zijn dan 225 euro, 
is er via de gemeenschappelijke re-
geling Aalsmeer/Uithoorn (beleids-
regels bijzondere bijstand 2009, on-
derwerp declaratiefonds jongeren), 
de mogelijkheid extra financiële on-
dersteuning aan te vragen. Schroom 
niet, gewoon doen dus! 

Beraad en Raad in vogelvlucht

Eén oplaadpunt OV-chipkaart 
is wel wat ‘zuinigjes’ 
Aalsmeer - Wethouder Berry Nij-
meijer vroeg bij aanvang van het 
Beraad, donderdag jl, via voorzit-
ter Joop van der Jagt (AB) bij uit-
zondering het woord omdat het on-
derwerp Visiedocument Polderzoom 
nog niet rijp was voor behande-
ling in tweede termijn. Er was toe-
gezegd een onderhoud te hebben 
met de wijkraad, maar dit gesprek 
kon door omstandigheden nog niet 
plaatsvinden. De eerstvolgende af-
spraak staat gepland voor 5 okto-
ber en de wethouder stelde dan ook 
voor het onderwerp op de agen-
da van 8 oktober te plaatsen. Par-
ticipatie wordt door alle fracties bij-
zonder belangrijk gevonden en ui-
teraard kon eenieder zich vinden 
in deze gedachtegang. Het voorstel 
met betrekking tot het verlengen 
van het contract met Ernst & Young 
Accountants onder dezelfde voor-
waarden voor een periode van twee 
jaar ondervond geen weerstand en 
later op de avond vond besluitvor-
ming plaats. Bij het onderwerp vast-

stellen bestemmingsplan Aalsmeer-
derweg 250a, 282 en 322 in twee-
de termijn vroeg de VVD-fractie nog 
aandacht voor de hoeveelheid uitrit-
ten in dit gebied en toegezegd werd 
dat bij het aanvragen van een ver-
gunning zeer voorzichtig zal worden 
omgegaan. De overige fracties had-
den geen behoefte aan een tweede 
termijn. 

Aalsmeerbaan extra vliegverkeer 
Bij het onderwerp terinzageleg-
ging voorontwerp ‘Bedrijvenloca-
tie Aalsmeerderweg 249-251’ was 
evenmin een tweede termijn nodig 
en later op de avond vond dan ook 
besluitvorming plaats. In de rond-
vraag merkte de VVD-fractie op dat 
er in Aalsmeer slechts één oplaad-
punt voor de OV-chipkaart aanwe-
zig is en dat wordt toch wel heel 
zuinigjes genoemd. Wethouder Ro-
nald Fransen gaf aan dat er voor het 
einde van het jaar in de Stadsregio 
nog zestig oplaadpunten beschik-
baar komen en voor de gemeen-

te Aalsmeer zijn dat er circa vijftien 
en er zijn onderhandelingen gaan-
de met diverse winkeliers. Tevens 
deelde de wethouder mede dat hij 
in de ochtenduren bericht had ge-
kregen dat de Kaagbaan op Schip-
hol tot november van dit jaar niet 
meer gebruikt wordt voor vertrek-
kende vliegtuigen. 
Deze maatregel is genomen om-
dat de geluidsnormen voor de hui-
dige periode al bijna zijn overschre-
den. Schiphol geeft aan dat ongun-
stige windomstandigheden de oor-
zaak zijn van het sneller bereiken 
van de geluidsnorm. Door de Kaag-
baan niet meer te gebruiken krijgt 
de Aalsmeerbaan meer vliegver-
keer te verwerken en dat betekent 
dat vooral Aalsmeer, Uithoorn en 
Amstelveen met meer geluidshin-
der te maken krijgen. De wethou-
der zegt toe ernstig protest aan te 
tekenen en verzoekt de fracties van 
CDA, PACT en VVD om hun verte-
genwoordigers in Den Haag in te 
schakelen. 

Uit B&W:
Onderzoek Havo 
in Aalsmeer
Aalsmeer - Vanuit burgers in 
Aalsmeer, het basisonderwijs en re-
giogemeenten komt informatie bij 
de gemeente over plaatsingsmoge-
lijkheden van Aalsmeerse kinderen 
op scholen met een havoafdeling in 
de regio. Reden voor burgemees-
ter en wethouders van Aalsmeer om 
mee te denken of vestiging van een 
havoafdeling in Aalsmeer mogelijk 
is. Hiervoor is onderzoek nodig dat 
inmiddels is gestart.

Parkeerverbodzone
Het college heeft door middel van 
een verkeersbesluit bepaald dat in 
de Duikerstraat een parkeerverbod-
zone wordt ingevoerd. 

Vier startersleningen
Burgemeester en wethouders heb-
ben besloten geld beschikbaar te 
stellen voor het uitgeven van maxi-
maal vier startersleningen bin-
nen het project ‘de 6 Grundels’ in 
Aalsmeer Dorp. 
Om in aanmerking te komen voor 
een starterslening moet in ieder ge-
val worden voldaan aan een drie-
tal voorwaarden. Een starterlening 
wordt verstrekt aan jongeren die 
verblijfsgerechtigd inwoner van de 
gemeente Aalsmeer zijn, tussen de 
21 en 30 jaar oud zijn en minimaal 
3 jaar ingeschreven staan als wo-
ningzoekende bij WoningNet. EKZ-
makelaars in de Punterstraat in het 
centrum start aanstaande zaterdag 
3 oktober met de verkoop van de 
woningen. 

Schoonmaken geluidsschermen
Afgelopen dinsdag 29 september is 
De Meerlanden in opdracht van de 
gemeente gestart met het schoon-
maken van de geluidsschermen 
langs de N201. De werkzaamheden 
vinden in verband met het druk-
ke verkeer op de N201 ‘s avond en 
in de nacht plaats. Er wordt telkens 
één rijbaan afgezet. 
Het werk duurt tot en met vandaag, 
donderdag 1 oktober. Omwonen-
den en verkeer kunnen tijdens de 
schoonmaak tussen 21.00 en 05.00 
uur hinder ondervinden van de 
werkzaamheden. 

2 Fractieondersteuners 
voor PACT Aalsmeer
Aalsmeer - Het is nu officieel, don-
derdag 17 september is de fractie 
van PACT Aalsmeer (PvdA, Groen-
Links en D66) versterkt met twee 
fractieondersteuners. Chris Aerts-

sen en Jelle Buisma zijn aangescho-
ven bij de fractie. Beide zijn enthou-
siast om bij te zitten en te snuffe-
len aan het raadswerk, en het verle-
nen van hand en spandiensten aan 

                                                                                                                                Jelle Buisma tekent voor PACT

de fractie. In bijzijn van de burger-
meester Pieter Litjens tekenden zij 
beiden de benodigde verklaring.

De fractieondersteuner is een rela-
tief nieuwe functie om burgers en-
thousiast te maken voor het raads-
werk en kandidaten te werven in de 
aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezingen in maart 2010.

Motorfiets 
gestolen
Aalsmeer - Op vrijdag 25 septem-
ber is tussen twaalf uur ‘s nachts en 
half zeven in de ochtend een mo-
tor gestolen vanuit de Kroosjes-
pruimstraat in Nieuw Oosteinde. De 
Yamama is geel van kleur en draagt 
het kenteken MR-HS-36.

Auto weg en 
weer terug
Aalsmeer - Op donderdag 24 sep-
tember is tussen kwart over twee en 
tien over vier in de middag een auto 
gestolen uit de Gloxiniastraat. Lang 
heeft de eigenaar zijn voertuig niet 
hoeven missen. 
Na een zoektocht in de omgeving 
door agenten werd de auto de vol-
gende ochtend, vrijdag 25 septem-
ber rond half elf, zonder schade en 
keurig afgesloten terug gevonden in 
de J.C. Mensinglaan. 

Gestolen auto 
aangetroffen
Aalsmeer - Op donderdag 24 sep-
tember is een gestolen voertuig 
aangetroffen op de Oosteinderweg. 
Buurtbewoners attendeerden de 
politie dat de voor hen onbekende 
wagen al enige tijd langs de lintweg 
geparkeerd stond. De auto bleek 
enige tijd geleden gestolen.

Nep-tuinlieden 
aan de deur!
Aalsmeer - Op donderdag 24 sep-
tember rond half vijf in de middag is 
ouder echtpaar in de Aletta Jacobs-
straat bijna opgelicht door tuinlie-
den. De mannen boden aan even de 
tuin onder handen te nemen. Over 
de kosten zou later onderhandeld 
worden. De politie raadt aan niet in 
te gaan op dergelijke aanbiedingen. 
Neem, als nodig, een vertrouwde en 
erkende hovenier in de arm te ne-
men.

Armband en usb-
dongel gevonden
Aalsmeer - - In de Rechtsach-
terstraat in Kudelstaart is tussen 
woensdag 23 en vrijdag 25 septem-
ber een armband gevonden. Het 
sieraad is afgegeven bij het politie-
bureau aan de Dreef en hier ook op 
te halen. Verder is afgelopen zater-
dag 26 september in de Zijdstraat 
een Usb internet dongel aangetrof-
fen. De eigenaar was vrijdag bij de 
politie geweest om aangifte te doen 
van dit verlies. Hij kan alsnog zijn ei-
gendom op komen halen.

Aalsmeer - De Gebiedsvisie 
Aalsmeer 2020 en het Verkeer- en 
vervoerplan komen in november ter 
besluitvorming naar de gemeen-
teraad. Eerst staan op 5 november 
nog de Algemene Beschouwingen 
op de agenda en vervolgens worden 
op 12 en op 26 november de Ge-
biedsvisie en het Verkeer- en Ver-
voerplan behandeld. Het Verkeer- 
en vervoerplan heeft van 1 juli tot 9 
september ter visie gelegen. Er zijn 
43 zienswijzen binnengekomen op 
het Verkeer- en vervoerplan. 
De zienswijzen zijn afkomstig van 
maatschappelijke organisaties en 
instellingen, van bedrijven en van 
individuele burgers. In de zienswij-
zen komen verschillende thema’s en 
onderwerpen aan de orde, bijvoor-
beeld de bereikbaarheid van be-
drijven, de verkeersintensiteit op de 

Stommeerweg, de keerlus op de Ui-
terweg, de geluidschermen langs 
de Burgemeester Kasteleinweg, en-
zovoorts. De concept Gebiedsvisie 
Aalsmeer 2020 heeft voor de zomer-
vakantie, gedurende zes weken, ter 
inzage gelegen. Met betrekking tot 
de concept Gebiedsvisie zijn door 
de gemeente 32 zienswijzen ontvan-
gen, die afkomstig zijn van maat-
schappelijke organisaties en instel-
lingen, van bedrijven en van indivi-
duele burgers. De zienswijzen gaan 
over tal van thema’s, zoals de eco-
nomische ontwikkeling, water en 
groen, bouwen en wonen. 
Naar aanleiding van de zienswijzen 
wordt door de ambtelijke organisa-
tie gewerkt aan een ‘nota van beant-
woording’ en aan een ‘nota van wij-
ziging’, waarin voorstellen voor aan-
passing van de concept Gebiedsvi-

sie en het Verkeer- en vervoerplan 
worden opgenomen. Het is aan de 
gemeenteraad om te beslissen over 
de aanpassing en de vaststelling 
van de Gebiedsvisie Aalsmeer 2020 
en het Verkeer- en vervoerplan. 
De Gebiedsvisie vormt het belang-
rijkste gemeentelijke document 
voor wat betreft de ruimtelijke ont-
wikkelingskoers van de gemeente in 
het komende decennium. Het is de 
planning dat beide nota’s in het be-
raad van november worden behan-
deld. 
Op 12 november krijgen insprekers 
de gelegenheid om een toelich-
ting te geven op hun zienswijze. Op 
26 november vindt een inhoudelijk 
debat over beide nota’s plaats. De 
vaststelling van beide nota’s door de 
raad is gepland in de raad van 10 
december.

Gebiedsvisie 2020 en Verkeer- en 
Vervoerplan in november in raad 

Wethouder Fransen te 
gast bij Wijkraad Oost
Aalsmeer - Op donderdag 1 okto-
ber vergadert Wijkraad Oost in de 
Mikado en bij deze vergadering is 
wethouder Ronald Fransen uitge-
nodigd om vanaf 20.00 uur aanwe-
zig te zijn.  
Hij zal proberen antwoord te geven 
op vragen over de problemen rond 
het parkeren in Nieuw-Oosteinde 

en het harde rijden van sommige 
buurtbewoners in deze 30 kilometer 
zonewijk. De vergadering begint om 
20.00 uur met een inloop voor al-
le wijkbewoners, vervolgens begint 
om 21.00 uur de vergadering van de 
wijkraad. 
Alle Aalsmeer Oostbewoners zijn 
van harte uitgenodigd.

Werkzaamheden van de 
N201 in volle gang
Aalsmeer - De werkzaamheden 
aan de omlegging van de N201 zijn 
nog in volle gang.  Ook in de maand 
oktober gaan verschillende werk-
zaamheden op het traject worden 
verricht.  

Aalsmeerderweg en betonstort
De slinger in de Aalsmeerderweg 
is verleden tijd. De tunnelinrit on-
der de Aalsmeerderweg is nog niet 
klaar. Er ontbreken enkele damwan-
den. In de week van 19 oktober gaat 
men met deze werkzaamheden be-
ginnen. De werkzaamheden zullen 
duren tot de week van 9 november. 

Op 15 en 16 oktober vanaf 06.00 
wordt er beton vanaf de aalsmeer-
derdijk naar de tunnel gepompt. Met 
behulp van verkeersbegeleiders kan 
het verkeer gewoon blijven rijden. 
De doorrijhoogte is dan maximaal 
4 meter. De openingstijden van het 
informatiecentrum van de N201 op 
de Aalsmeerderweg heeft nieuwe 
openingstijden. Voorheen was het 
op maandag en op woensdag open. 
Vanaf nu zijn bezoekers welkom op 
maandag van 13.00 tot 16.30. 
Voor meer informatie  bel 023 514 
3201 of mail naar n201info@noord-
holland.nl

Aalsmeer - Op maandag 5 oktober 
zullen medewerkers van het Ont-
wikkelingsbedrijf &2=1 een pre-
sentatie geven over het definitie-
ve stedenbouwkundig plan voor 
de Polderzoom, dat onderdeel uit-
maakt van het project De Tuinen 
van Aalsmeer ofwel herinrichting 
van het gebied op en rond de bur-
gemeester Kasteleinweg. Ook zul-
len zij een toelichting geven op de 
vragen die Aalsmeerders hebben 
gesteld tijdens het eerder doorlo-

pen participatietraject met de wijk-
raad Stommeer. Geïnteresseerden 
zijn van harte welkom om deze pre-
sentatie bij te wonen. De presenta-
tie wordt gegeven in het gemeen-
tehuis van Aalsmeer en begint om 
19.30 uur. 
Het definitieve stedenbouwkundi-
ge ontwerp van de Polderzoom is 
te downloaden via www.aalsmeer.
nl, doorklikken naar Projecten 
en vervolgens op De Tuinen van 
Aalsmeer.

Presentatie plannen Polderzoom 

Aalsmeer - Wat zijn voor jonge-
ren de belangrijkste redenen om al-
cohol te drinken of softdrugs te ge-
bruiken? Wat vinden de ouders er-
van? Op welke manier willen jonge-
ren betrokken worden bij plannen 
van de gemeente? Om antwoord 
te krijgen op deze en andere vra-
gen houdt de gemeente deze week 
een onderzoek onder jongeren in 
Aalsmeer. Onderwerpen zijn alco-
hol- en drugsgebruik en jeugdpar-
ticipatie. Gemeente wil achterhalen 
hoe gericht ingespeeld kan worden 

op specifieke problemen of wensen 
van jongeren. De uitkomsten bieden 
houvast bij beleidskeuzes. Het on-
derzoeksbureau BBSO voert het on-
derzoek uit in samenwerking met de 
gemeente Aalsmeer. Op grond van 
een willekeurige steekproef ontvan-
gen jongeren een uitnodiging om de 
vragenlijst in te vullen via internet. 
Deelname aan de enquête is ano-
niem. Deelnemers maken kans op 
een mp3-speler. De resultaten zul-
len te vinden zijn op de gemeentelij-
ke website en in deze krant.

Gemeente Aalsmeer enquêteert 
jongeren tussen 12 en 23 jaar

Hondenbelasting 1 euro meer!
Tarief afvalstoffenheffing 
zakt volgend jaar licht
Aalsmeer - De programmabegro-
ting 2010 heeft de gemeente gepre-
senteerd en hierin komen onder an-
dere de lokale heffingen aan de or-
de. Een van de gemeentelijke belas-
tingen is de afvalstoffenheffing en 
deze gaat volgend jaar bijgesteld 
worden, met twee procent omlaag. 
De gemeente gaat er van uit dat de 
kosten van de afvalinzameling en 
verwerking honderd procent kos-
tendekkend moet zijn. De tarieven 
kunnen voor volgend jaar bijgesteld 
worden als gevolg van de inbeste-
ding van beheer en onderhoud van 
de groenvoorzieningen en openbare 
ruimten aan de Meerlanden. In 2010 
krijgen eigenaren van een 80 liter 

bak een rekening in huis voor afval-
stoffenheffing van 188 euro, dit jaar 
werd 4 euro meer gevraagd. Het ta-
rief van een 120 liter container daalt 
van 237 naar 232 euro en voor een 
240 liter bak moet voortaan 308 in 
plaats van 315 euro neergeteld wor-
den. Naar boven bijgesteld wordt 
het rioolrecht met 3 procent, waar-
van 1 procent inflatiecorrectie. Dit 
betekent een verhoging van 156,50 
naar 161 euro per huishouden. 
Aalsmeer zit wat dit betreft in de 
middagmoot in vergelijking met om-
liggende gemeenten. Ouder-Amstel 
is met 215,04 de duurste gemeen-
te, Haarlemmermeer met 118,56 de 
goedkoopste. 

De tarieven voor de hondenbelas-
ting blijven in 2010 gelijk, wel wordt 
een inflatiecorrectie van 1 procent 
toegepast en dit betekent 1 euro 
per hond. Wie een hond heeft, gaat 
in 2010 een rekening krijgen van 68 
euro. Wat hondenbelasting betreft 
is Haarlemmermeer de goedkoop-
ste, de hondenbelasting is namelijk 
afgeschaft in deze gemeente. Een 
hond in huis in De Ronde Venen 
kost ‘slechts’ 50,35 euro, Heemste-
de is koploper met 73,80 per hond. 
Marktgelden blijven in 2020 gelijk, 
evenals grafrechten. Verhoogd met 
1 procent vanwege prijscompensa-
tie worden leges als reisdocumen-
ten en rijbewijzen en een inflatiecor-
rectie van 1 procent gaat toegepast 
worden op toeristenbelasting en fo-
rensenbelasting. In de programma-
begroting 2010 worden geen tarie-
ven genoemd over precariobelas-
ting, maar dit heeft te maken met de 
nog uit te brengen nota Evenemen-
tenbeleid.

Als de voorpagina van de Tele-
graaf er aandacht aan schenkt, als 
een luchthaven zich via alle mo-
gelijke kanalen excuseert over de 
vliegherrie die zij noodgedwongen 
over Aalsmeer, Uithoorn en Am-
stelveen moet verspreiden de ko-
mende 6 weken, is er wat aan de 
hand. En ja, ik kan u uit eigen erva-
ring zeggen er is wat aan de hand. 
Het vliegtuiglawaai boven mijn huis 
is met een enorme factor toegeno-
men van af en toe tot elke dag lan-
den op de Zwanenburgbaan, van ’s 
morgens vroeg tot ’s avond laat. De 
bewoners aan de Oosteinderweg en 
Aalsmeerderweg moeten wel hele-
maal veel last hebben met de hele 
dag opstijgende vliegtuigen van de 
Aalsmeerbaan. 
Leefbaarheid? Verhuizen, niet zeu-
ren er zit niks anders op is de con-
clusie die dan rest. Maar er is iets 
heel geks aan de hand. Omdat de 
wettelijke lawaailimiet van de Kaag-
baan vol is gevlogen, zitten we hier 
de komende periode elke dag mee 
opgescheept. De luchthaven be-
roept zich op overmacht en vindt 
het heel erg (bron: Bewoners Aan-
spreekpunt Schiphol) dat er zoveel 
overlast is in de 3 gemeentes. 
Maar het is natuurlijk krankjorum 
dat een luchthaven in te korte tijd 
te veel lawaairuime opsoupeert bin-

nen de zogenaamde wettelijke ka-
ders bij de Kaagbaan om vervolgens 
met ‘pijn’ in het hart de herrie dan 
maar te verdelen over de rest die 
nog niet is vol gevlogen. Hypocri-
sie van de bovenste plank en onbe-
trouwbaar, zoals altijd onbetrouw-
baar. Het is een schandelijke vorm 
van chantage om de geluids- of la-
waairuimte weer te vergroten en 
daarmee het aantal vliegbewegin-
gen. Maar er is maar één conclusie 
mogelijk. Weer of geen weer, vlie-
gen zoals de lawaaicontour is inge-
richt en dat plannen voor een jaar 
is blijkbaar te moeilijk voor onze 
steeds met cijfers goochelende na-
tionale trots. En het is zo simpel. Op 
1 november weet je namelijk al pre-
cies hoeveel vliegtuigen of starts en 
landingen er van nodig zijn om in 12 
maanden de uitgerekende toege-
stane  ‘lawaaileegte’ te vullen voor 
het komende jaar. Niet in de ruim 
10 maanden zoals het nu is volge-
vreten met de Kaagbaan en alle ge-
volgen van dien. Het wordt tijd dat 
bestuurders eens gaan handhaven 
dat Schiphol de ruimte gebruikt zo-
als die bedoeld is en niet elke keer 
de noodvoorraad ook nog eens op-
gebruikt.

Jan Daalman, Uiterweg 185,
Aalsmeer

Chantage van Schiphol?
ingezonden
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Hoofdrol in Renaultcampagne
Medewerkers Nieuwendijk 
naar nieuwe disneyfilm UP
Aalsmeer - De medewerkers van 
Renault Nieuwendijk BV hadden af-
gelopen zondag een leuk uitstapje. 
Zij waren door Renault uitgenodigd 
een voorpremière van de Disneyfilm 
UP bij te wonen. De film is in Ame-
rika al een grote hit en belooft dat 
ook in Nederland te worden. Veel 
medewerkers van Nieuwendijk ge-
noten in Scheveningen met hun ge-
zin van de spannende animatiefilm. 
Die gaat over de ouwe baas Carl die 
dankzij duizenden heliumballonnen 
zijn huis laat opstijgen en naar Zuid-
Amerika zweeft. Samen met verste-
keling Russell beleeft hij  spannende 

avonturen. Maar dankzij een goede 
samenwerking zijn de twee hun vij-
anden steeds te slim af en overwin-
nen zij elke tegenslag.

UP-tiendaagse
De film UP speelt de hoofdrol tij-
dens de UP 10-daagse van 8 tot en 
met 17 oktober bij  Renault Nieu-
wendijk. De showroom wordt in UP 
stijl aangekleed en er zijn veel leu-
ke prijzen te winnen en UP activitei-
ten te doen voor klanten en hun kin-
deren. De medewerkers zijn na het 
zien van de film alvast in de stem-
ming, UP naar de actie 10-daagse!

Colour of Business gaat 
nieuwe expositie openen
Aalsmeer - Op donderdag 8 ok-
tober opent automatiseringsbedrijf 
Colour of Business weer een nieu-
we expositie in de serie van wer-
ken van locale kunstenaars. Na ex-
posities van Diana Thijssen, Sander 
Bosman, Jantien de Kogel en loka-
le bekendheid kunstenaar Frits Vo-
gel is het nu de beurt aan  Marie-
José Kleibrink Koeleman. Marie-Jo-
sé is geboren in Uithoorn maar leeft 
en werkt in Nieuwveen. Marie-Jo-
sé is begonnen met tekenen, haar 
perspectief tekeningen kwamen er 
nooit goed uit vandaar de voorkeur 
voor abstracte werken. 
Ook werd aquarelleren als tech-
niek aangeleerd. Dit vond Marie-
José leuk maar zij vond wel dat de 
kleuren feller mochten. Met olieverf 
werden deze felle kleuren wel be-
reikt  maar waren de kleuren niet 
helder en duurde het lang eer de 
verf droog was. Uiteindelijk is Ma-
rie José gezwicht voor het werken 
met acryl. Hierin vond zij de moge-
lijkheid om nieuwe technieken uit te 

proberen en bijzondere onderwer-
pen te kiezen.
In het werken met acryl kan zij zich 
helemaal vinden. Marie-José heeft 
les gehad van een aantal docenten, 
maar heeft inmiddels haar eigen 
stijl ontwikkeld. Deze valt op door 
het losse schilderen en het kleur-
gebruik en gemengde technieken. 
Momenteel wordt er gewerkt met 
gebruikmaking van zand, vloeipa-
pier en aluminium folie. In de regio 
Nieuwkoop, Ter Aar en Leiden heeft 
Marie-José Kleibrink al diverse ex-
posities van haar werken gehad. Zij 
vindt het daarom leuk om in een 
voor haar nieuwe regio, Aalsmeer 
bij Colour of Business haar werken 
te exposeren. De expositie van Ma-
rie-José Kleibrink Koeleman opent 
officieel op donderdag 8 oktober om 
16.00 uur ter gelegenheid van het 
2 jarig bestaan van Colour of Busi-
ness. Daarna is de expositie dage-
lijks te bewonderen van 10.00 tot 
17.00 uur aan de Witteweg 61, tel. 
0297-365951.

B&W bij jachtwerf Gouwerok
Aalsmeer - Burgemeester en wet-
houders van Aalsmeer zijn vrijdag 18 
september op bezoek bij Jachtwerf 
Gouwerok aan de Dorpsstraat 111.  
Gouwerok is gespecialiseerd in het 
bouwen van aluminium casco’s voor 
zeegaande motor- en zeiljachten. 
Voor veel zogenaamde afbouwwer-
ven zijn zij een betrouwbare part-
ner voor het bouwen van de basis 
van een jacht. Nog niet zo lang gele-
den is er een tweede hal gebouwd, 
waar momenteel aan de romp van 
een schip van 66 meter wordt ge-
bouwd. De mast wordt maar liefst 
84 meter lang. Het college was erg 

geïnteresseerd in de uitleg van de 
directie en de geschiedenis van dit 
familiebedrijf. Al vijf generaties Gou-
werok hebben al sinds 1851 aan de 
leiding gestaan van deze jachtwerf, 
waar nu ongeveer 25 mensen wer-
ken. Begin 2009 is het college van 
B&W begonnen met het maande-
lijks bezoeken van een Aalsmeer-
se ondernemer of bedrijf. Het colle-
ge van B&W vindt het belangrijk om 
te weten wat er speelt bij de bedrij-
ven om zo een vinger aan de pols te 
houden. Dit kan belangrijke infor-
matie opleveren om mee te nemen 
bij het maken van beleid.

Weer uitdeel-zaterdag in 
de Ophelialaan!
Aalsmeer - Het is weer uitdeel-za-
terdag in de Ophelialaan. Het lukt 
elke maand weer om het winke-
lend publiek te verwennen. De gro-
te bolchrysanten die afgelopen keer 
werden uitgedeeld staan nog heer-
lijk te bloeien in diverse achtertui-
nen en bij de voordeuren. Iedere za-
terdagactie is bovendien van te vo-
ren een groot geheim. Welke win-
kelier zal aanstaande zaterdag de 
actie verzorgen namens de Ophe-
liawinkeliers? Dit blijft traditiege-
trouw nog even geheim. Ook aan de 
kleine kinderen is dit keer gedacht, 
en in welke vorm, ook dat blijft ge-
heim. Dus als de nieuwsgierigheid 
knaagt, kom dan aanstaande zater-
dag naar de Ophelialaan en u wordt 
misschien blij verrast door een win-
kelier die u een mooi cadeau aan-
biedt. Zal u dit keer de gelukkige 
zijn? Geef het lot een duwtje in de 
goede richting en kom zaterdag ge-
nieten in de Ophelialaan, waar altijd 
wat te doen en te beleven is. De Op-
heliawinkeliers zijn blij u in de straat 
te ontmoeten en zullen u dat laten 
blijken ook. Neem gezellig uw kin-
deren of uw kleinkinderen mee, dan 
kunnen zij ook misschien met wat 
leuks naar huis gaan.

Indonesisch eten in Sportzicht 
Aalsmeer - Afgelopen zondag 27 
september werd er voor de gasten 
een Indonesisch buffet geserveerd 
in café Sportzicht. 
De kok, Leo van Drunen, had een 
menu voorbereid met wel zestien 
verschillende gerechten, zoals Rem-
pah, Sajoer Lodeh, Sambal Goreng 
Boontjes, Babi Roedjak, Rendang, 
Ajam Putih, Sambal Pedis Pedis, en-
zovoorts. De gerechten werden ge-
presenteerd in au bain marie scha-
len, deze stonden op het biljart. De 
gasten kwamen rond 17.00 uur bin-

nen en konden alvast genieten van 
de Indonesische geur. Er werd lek-
ker gekletst met een muziekje op de 
achtergrond. Om 19.00 uur opende 
Leo het buffet. Er waren 33 gasten 
aanwezig die heerlijk van het eten  
hebben genoten. 
Het was een gezellige avond met 
volop keuze aan gerechten, voor 
een ieder wat wils. Het huiskamer 
gevoel was sterk aanwezig, wat de 
gasten erg waardeerde. “Gezellig 
samen eten”, aldus de reactie van 
één van de gasten.

Boekenmarkt met boeken 
en cadeaus in Centrum
Aalsmeer - In het Centrum wordt 
zaterdag 10 oktober weer de jaar-
lijkse boekenmarkt gehouden. Tus-
sen 10.00 en 16.00 uur kan iedereen 
naar hartelust struinen langs de di-
verse kraampjes die deze dag in de 
Zijdstraat staan opgesteld. De boe-
kenmarkt trekt ieder jaar een groot 
aantal boekenliefhebbers. Boeken 
vormen ook dit jaar het hoofdbe-
standdeel van de markt. In de Zijd-
straat staan kramen die een gro-
te keus bieden in zowel nieuwe als 
tweedehands boeken. Of het nu 
gaat om romans, detectives, non-
fictie, stripboeken of een ander gen-
re, voor de boekenliefhebbers zal 
er ongetwijfeld van alles te vinden 
zijn. Het belooft dan ook een dagje 
heerlijk ‘struinen’ te worden, met als 
voordeel dat de meeste boeken op 
de markt aantrekkelijk geprijsd zijn.

Poffertjes en stroopwafels
Naast boeken zullen er diverse kra-
men zijn waar hobbymaterialen, 
nostalgisch speelgoed, zelfgemaak-
te poppenkleertjes en cadeaus wor-
den verkocht. 
Daarnaast zijn enkele verenigin-
gen en organisaties aanwezig om 
hun activiteiten onder de aandacht 
te brengen. Ook aan de inwen-
dige mens wordt gedacht. Op de 
markt zijn poffertjes en echte Goud-
se stroopwafels verkrijgbaar. Behal-
ve de handelaren die deze dag met 

hun koopwaar naar Aalsmeer ko-
men, nemen ook enkele winkeliers 
uit het centrum deel aan de markt. 
Zo ontstaat een aangename mix van 
verkopers van buitenaf en plaatselij-
ke ondernemers. 
De Boekenmarkt op 10 oktober is 
een initiatief van Winkeliers Ver-
eniging Aalsmeer Centrum in sa-
menwerking met Organisatiebu-
reau Natural Solutions. Na de Ge-
raniumjaarmarkt en de Corsobrade-
rie is het de derde markt die dit jaar 
in het centrum wordt gehouden. Op 
vrijdag 18 december volgt nog een 
Decembermarkt. Meer informatie: 
www.aalsmeercentrum.nl.

Kinderboekenweek in Boekhuis
Aalsmeer - Van 7 tot en met 17 
oktober vindt de Nederlandse Kin-
derboekenweek plaats. Boekhuis 
Aalsmeer neemt hier aan deel met 
verschillende activiteiten. ‘Eten en 
snoepen in kinderboeken’ is dit jaar 
het thema van de Kinderboeken-
week. Natuurlijk speelt het Boek-
huis daar op in met een spetterende 
etalage en een winkel die letterlijk 
om van te snoepen is. Op woensdag 
7 oktober markeert de boekhan-
del in de Zijdstraat de start van de 
Kinderboekenweek met een speci-
ale activiteit. Deze dag is kinderboe-
ken-illustrator Lisa Brandenburg in 
de winkel aanwezig. 
Tussen 10.30 en 11.00 uur gaat Li-
sa voorlezen en tekenen voor de 
peuters van Kinderhof Boeren-
grut. Daarna zijn alle kinderen uit 
Aalsmeer en Kudelstaart van onge-
veer 2 tot 10 jaar van harte welkom 
om samen met Lisa een bijzondere 
tekening te maken. Lisa is aanwe-
zig tot 15.00 uur. Lisa Brandenburg 
maakt illustratief en vrij werk voor 
uiteenlopende doelgroepen en op-
drachtgevers: Van kinderen tot vol-
wassenen. Onlangs werkte zij mee 
aan het kinderboek ‘Een vlieg op je 
vork’ van uitgeverij De Inktvis, een 

boek speciaal voor moeilijk lezende 
kinderen in de leeftijd van 6 tot 9 jaar. 
De tekeningen van Lisa zijn kleurrijk 
en bevatten vaak een gezonde do-
sis humor. Op zaterdag 10 oktober 
neemt Boekhuis Aalsmeer deel aan 
de Boekenmarkt in Aalsmeer Cen-
trum. Ook deze dag wordt specia-
le aandacht besteed aan de Kinder-
boekenweek. In de kraam voor de 
winkel zijn tal van leuke koopjes te 
vinden. 

Nieuwe Dan Brown
In de boekenwereld wordt er al 
maanden naar uitgekeken: het 
nieuwe boek van Dan Brown. Deze 
Amerikaanse schrijver werd in 2004 
wereldberoemd met ‘De Da Vin-
ci Code’. Half september verscheen 
de Engelstalige versie van zijn nieu-
we boek ‘Het verloren symbool’. Op-
nieuw een razend spannende thril-
ler die zich ditmaal afspeelt in Wa-
shington. Op 30 oktober verschijnt 
de Nederlandse vertaling. Vanaf 1 
oktober kunt u bij het Boekhuis al-
vast intekenen voor dit boek, zo-
dat u verzekerd bent van een exem-
plaar direct na verschijning. Inteke-
nen kan in de winkel of via de web-
site www.boekhuisaalsmeer.nl.

Prinsjesdaglezing Rabobank 
voor Aalsmeerse relaties
Aalsmeer - Speciaal voor klanten 
van de Rabobank lichtte de topeco-
noom de heer Boonstra de miljoe-
nennota in essentie toe. Nic Kors, 
kantoordirecteur van Rabobank 
Aalsmeer, was dan ook zeer content 
met de goede opkomst van afge-
lopen donderdag. “Het onderwerp 
leeft bij klanten en als Rabobank 
willen we graag in deze behoefte 
voorzien.” De heer Boonstra vertelde 
in de Prinsjesdaglezing op een dui-
delijke en boeiende manier zijn me-
ning over de plannen van het kabi-
net. Ook Lex Vonk, manager Priva-
te Banking en Beleggingen van de 
Rabobank, was zeer verheugd dat 
de heer Boonstra, gezien zijn druk-
ke agenda, gastspreker kon zijn. 
Net als in de Troonrede van Konin-
gin Beatrix besteedde Boonstra veel 
aandacht aan de crisis. Ondanks dat 
de hij denkt dat het ergste achter de 
rug is, zijn we er nog lang niet. Maar 
het zorgelijk toekomst beeld zoals 
veel politici schetsen deelt hij niet.

Nederlandse Economie 
De heer Boonstra besprak de Ne-
derlandse economie: “Het ergste 
lijkt achter de rug, maar we zijn er 
nog lang niet. Volgend jaar zal de 
consument ook nog de gevolgen 
van de crisis merken. Herstel gaat 
niet vanzelf. De Nederlandse econo-
mie heeft zeker nog jaren nodig om 
te herstellen. Voor 2010 stelt het ka-
binet voor om nog niet te veel te be-
zuinigen. Dat is verstandig, ondanks 

de zwakke overheidsfinanciën. Nu 
al beginnen met bezuinigen zou het 
economisch herstel in de kiem kun-
nen smoren en daarmee raken wij 
nog verder van huis. Maar er kan 
echt niet worden ontkomen aan ja-
renlange bezuinigingen en/of las-
tenverzwaringen om het huishoud-
boekje van de staat weer op orde te 
brengen. Daarbij kunnen impopulai-
re maatregelen niet worden voorko-
men. Dit najaar al zal blijken of het 
kabinet daadwerkelijk zal doorpak-
ken met de verhoging van de AOW-
leeftijd. Maar andere gevoelige dos-
siers, zoals de kosten in de zorg of 
de woningmarkt, zullen de komen-
de tijd ook op tafel moeten komen. 
Veel politici schetsen een zorge-
lijk toekomstbeeld. Zelf ben ik min-
der somber. Na een diepe crisis kan 
de economie zich soms opmerkelijk 
sterk herstellen, zoals we in de jaren 
negentig hebben gezien. Dat ver-
eist boven alles herstel van vertrou-
wen onder consumenten en onder-
nemers. Om het vertrouwen terug 
te krijgen is het belangrijk dat de 
overheid ook een duidelijke strate-
gie neerlegt, die op dit moment ont-
breekt”, aldus de heer Boonstra. 

De overheidsbegroting moet op orde 
komen. Het is dus zaak dat de over-
heid nu nadenkt over een geloof-
waardige zogenoemde exit-strate-
gie’. Wilt u meer weten? Kijk dan op: 
www.rabobankgroep.nl/kennisbank 
of op www.rabobankvisie.com.

Blij met fietsen Ed Kriek Optiek
Aalsmeer - De hele familie de Koff 
heeft afgelopen zomer een zonne-
bril aangeschaft van het merk Ray-
Ban bij Ed Kriek Optiek aan de Sta-
tionsweg en dit heeft een leuke prijs 
opgeleverd. Met de aankoop van 
een bril van dit merk uit de Colo-
rize collectie maakten alle klanten 
van de optiek kans op een Ray-Ban 
Urban Cruiser. Afgelopen week is 
de winnaar getrokken en uitgeno-

digd om de prijs in ontvangst te ne-
men. Tineke de Koff mocht uit han-
den van Raphael Kriek de prachti-
ge, oranje fiets in ontvangst nemen. 
“Leuk. Ik ben er heel blij mee”, aldus 
de Aalsmeerse in een reactie. Ook in 
Kudelstaart is een Ray-Ban zonne-
brilkoper bij Ed Kriek Optiek getrak-
teerd op een prachtige oranje fiets. 
Theo van Lammeren kreeg de fiets 
uit handen van Sander ten Seldam.
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Ook dit jaar weer 
een Ouderendag
Aalsmeer - Op vrijdag 20 novem-
ber wordt in de burgerzaal van het 
gemeentehuis de jaarlijkse Oude-
rendag georganiseerd. Ouderen uit 
Aalsmeer en Kudelstaart zijn van 
harte welkom om 14.15 uur, als de 
zaal opengaat. Burgemeester Lit-
jens opent de Ouderendag om 15.10 
uur. Er zijn optredens van het Shan-
tykoor ‘de Brulboeien’, Aalsmeers 
Mannenkoor Con Amore en er is 
een bingo. Natuurlijk is er tijd om 
gezellig met elkaar te praten. Ach-
tergrondmuziek wordt verzorgd 
door het Westend Trio onder leiding 
van Chris van Dijk. Gasten worden 
vervolgens op een broodmaaltijd 
getrakteerd en uiteraard is er koffie 
en thee. Kaarten kosten 10 euro en 
zijn vanaf heden te koop. Adressen: 
Annemiekes Kramerie aan de Ma-
chineweg, Gall & Gall in Kudelstaart, 
Ridder & Co aan de Ophelialaan, 
Aalsmeers Boekhuis in de Zijdstraat 
en bij de zorgcentra ‘t Kloosterhof 
en Aelsmeer. 

Verkoop van 
nepmerkkleding
Aalsmeer - Vorige week heeft een 
Italiaanse man geprobeerd nep-
merkkleding te verkopen in de Zijd-
straat. De 21-jarige man zonder 
vaste woon- en verblijfplaats reed 
in een grijze Fiat Panda en beweer-
de kleding van het merk Armani bij 
zich te hebben en deze voor zachte 
prijsjes van de hand te willen doen. 
De politie is gebeld en agenten zijn 
op zoek gegaan naar de verkoper. 
Hij kon getraceerd worden en ge-
trakteerd op een echte bon wegens 
venten zonder vergunning.

Amstelveen - Gedeputeerde Sta-
ten van Noord-Holland hebben zich 
op 29 september uitgesproken over 
een bustracé tussen Amstelveen en 
Uithoorn. 
De voorkeur van GS gaat uit naar 
een tracé over de voormalige spoor-
baan van busstation Uithoorn naar 
de eindhalte Westwijk van de Am-
stelveenlijn en vervolgens ten oosten 
van deze halte via de Burgemeester 
Wiegelweg en de Bovenkerkerweg 
naar de halte Poortwachter (Amstel-
veenlijn). Vanaf deze halte volgt het 
tracé de Poortwachter en de Van der 
Hooplaan naar het (huidige) bussta-
tion Amstelveen. In opdracht van de 
provincie Noord-Holland is een stu-
die uitgevoerd naar een hoogwaar-
dig bustracé tussen Amstelveen en 
Uithoorn, in deze studie zijn twee 
hoofdvarianten onderzocht. Het ene 
over de voormalige spoorbaan in de 
Legmeerpolder, de andere naast de 
Zijdelweg/Bovenkerkerweg (N521). 
Daarbij is onder andere gekeken 
naar de verwachte reistijd, het aan-
tal potentiële reizigers, de veilig-
heid, gevolgen voor flora en fauna, 
de luchtkwaliteit, geluidhinder en 
toekomstvastheid. 
Op basis van deze studie is een der-
de variant ontwikkeld die de voor-
delen van de eerste twee combi-
neert. De toekomstvastheid van het 
tracé en de aantrekkelijke onge-

hinderde route over de voormalige 
spoorbaan zijn daarbij doorslagge-
vend geweest. Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland geven aan deze 
derde variant de voorkeur. De volle-
dige studie staat op de website van 
de provincie Noord-Holland, www.
noord-holland.nl.

Uitwerking in twee delen
GS hebben de gemeenten Uithoorn 
en Amstelveen en de Stadsregio 
Amsterdam per brief gevraagd in 
te stemmen met het voorkeurstra-
cé. Na instemming zal de provincie 
Noord-Holland het voorkeurstra-
cé in samenwerking met genoem-
de partijen verder uitwerken. Voor 
het gedeelte van het busstation Uit-
hoorn tot aan de halte Poortwachter 
gaat het om een nieuw aan te leg-
gen busbaan. 

Voor het gedeelte van de halte Poort-
wachter tot aan het busstation Am-
stelveen gaat het om de uitwerking 
van infrastructurele maatregelen om 
de doorstroming van het verkeer te 
verbeteren. Vanwege de wens van 
de gemeente Uithoorn om de nieu-
we wijk Legmeer-West op korte ter-
mijn met het openbaar vervoer te 
ontsluiten zal het deel in Uithoorn 
tot de Randweg vooruitlopend op 
de overige delen van het tracé met 
voorrang worden uitgewerkt.

Snelle bustracé tussen 
Amstelveen en Uithoorn 

Xyleen vrijgekomen bij 
Neville Chemical Europe BV
Uithoorn - Op donderdag 24 sep-
tember om half elf in de ochtend 
heeft een incident plaatsgevonden 
bij Neville Chemical Europe BV te 
Uithoorn. Tijdens het opwarmen van 
een tank kunsthars met oplosmid-
del is de stof xyleen vrijgekomen en 
de nabijgelegen Amstel ingelopen. 
De stof xyleen is licht ontvlambaar 
en bij inademen en huidcontact kan 
het irriteren. 
De brandweer heeft samen met de 
overheden het mengsel in de Am-

stel ingedamd en er een laag schuim 
overheen gelegd. Daarna is het op-
geruimd en opgeslagen in een op-
slagtank zodat het kan worden ge-
zuiverd. Er was geen gevaar voor de 
omgeving.  
Bij het incident vielen enkele ge-
wonden. Een fietser die over het 
mengsel is uitgegleden liep lichte 
verwondingen op. Een aantal ande-
re personen had ademhalingsmoei-
lijkheden. Zij zijn door het ambulan-
cepersoneel behandeld.

Toekomstige business-, kennis- en belevingscentrum van sierteelt 

Nieuwe fase Bloomin’Holland
Aalsmeer - Bloomin’Holland be-
looft één van de dragers voor de toe-
komst van de sierteeltsector te wor-
den. De ontwikkeling van dit busi-
ness-, kennis- en belevingscentrum 
gaat een nieuwe fase in: Van idee, 
naar plan, naar uitvoering. De ko-
mende maanden gaan alle belang-
hebbenden in deze sector met el-
kaar Bloomin’Holland verder uitwer-
ken en invullen. Dit unieke concept 
moet er toe bijdragen dat Aalsmeer 
zijn sterke positie en uitstekende re-
putatie als sierteelt- en business-
centrum van de wereld behoudt en 
verder uitbouwt. 

Bijeenkomst
Onder de titel Maak het mee! Wat 
kan Bloomin’Holland voor u be-
tekenen? organiseert Greenport 
Aalsmeer één bijeenkomst waar 
alle belanghebbenden bijgepraat 
worden over de ontwikkelingen 
in de sierteeltsector en met colle-
ga’s uit de branche in gesprek gaan 
over wat Bloomin’Holland voor hen 
en hun organisatie kan beteke-
nen. De bijeenkomst wordt gehou-
den op dinsdag 6 oktober van 15.00 
tot 19.30 uur in het informatiecen-
trum van Green Park Aalsmeer Ge-
biedsontwikkeling BV aan de Horn-
weg 130. 
De belanghebbenden die deel kun-
nen nemen aan de bijeenkomst zijn 
ondernemers uit de gehele sier-
teeltsector, onder andere kwekers, 
leveranciers en afnemers, potentië-

le investeerders, ontwikkelaars, ver-
tegenwoordigers van de onderwijs- 
en onderzoeksinstellingen, toeris-
me en het lokale maatschappelij-
ke middenveld, vertegenwoordigers 
van transport, logistiek, handel, re-
tail en dienstverlening, raadsleden, 
bestuurders en ambtenaren uit de 
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 
Haarlemmermeer, Nieuwkoop en 
Uithoorn en de provincie Noord-
Holland. Bloomin’Holland wordt de 
ontmoetingsplek waar ondernemers 
uit de gehele keten en vanuit de ge-
hele wereld elkaar ontmoeten. Het 
wordt een permanente wereld van 
passie voor bloemen waar ideeën 
groeien, kennis wordt uitgewisseld 
en trends worden gemaakt. 

Wereldhandelsgebouw sierteelt
Bloomin’Holland wordt meer dan 
een onderzoeks- en onderwijscen-
trum, meer dan een permanente 
beurs, meer dan een permanente 
tentoonstelling, meer dan een we-
reldhandelsgebouw voor de sier-
teelt. Het is de combinatie die Bloo-
min’Holland maakt. Aalsmeer is een 
wereldmerk. Nederlandse bloemen 
zijn wereldwijd een begrip. Deze po-
sitie is al jarenlang onaantastbaar. 
Maar dat is steeds minder vanzelf-
sprekend. De bloementeelt ver-
plaatst zich naar het buitenland, de 
concurrentie in de handel is hevi-
ger dan ooit en het wordt steeds be-
langrijker om snel in te spelen op de 
laatste trends en ontwikkelingen in 

de mode en de lifestyle. In Aalsmeer 
zien wij de omzet stagneren en de 
marges krimpen. Met steeds meer 
mondiale netwerken die de ke-
ten beheersen (zowel productie als 
verkoop), ligt het voor de hand dat 
Aalsmeer zich positioneert als hét 
internationale knooppunt. Dat kan 
alleen als eeuwenoude kennis en 
ervaring gebundeld en verstevigt 
wordt. Greenport Aalsmeer dat on-
derdeel uitmaakt van het extra in-
vesteringspakket van het Kabinet, 
zal daarbij een doorslaggevende rol 
gaan spelen want deze organisatie 
is, zeker in deze economisch zware 
tijd, van groot belang voor alle par-
tijen in de sierteeltsector. 
Greenport Aalsmeer ontwikkelt zich 
volgens de lijnen van het Masterplan 
Greenport Aalsmeer en geeft daar-
mee de kwaliteit van de ruimte een 
krachtige impuls. Door de gecoördi-
neerde en integrale aanpak worden 
verschillende herstructurerings-, 
ontwikkelings- en transformatietra-
jecten in onderlinge samenhang uit-
gevoerd. Eén van die transformatie-
gebieden is Green Park Aalsmeer. 
Bloomin’Holland wordt het hart van 
dit bedrijvenpark en daarmee ook 
van Greenport Aalsmeer. Voor aan-
melding en verdere informatie kunt 
u contact opnemen met Wendy van 
der Velde, email: wendy@kaapz.nl 
of telefonisch: 06-55301502 of ga 
naar de websites: www.greenport-
aalsmeer.nl, www.bloominholland.
com,  

Uithoorn - Onder het toeziend oog 
van een grote groep mensen, waar-
onder burgemeester Pieter Litjens 
van Aalsmeer, is donderdag 17 sep-
tember de eerste paal geslagen van 
het gezondheidscentrum in Uit-
hoorn. Burgemeester Groen van Uit-
hoorn coachte als heimeester verte-
genwoordigers van de huisartsen, 
de gemeente, 
Ziekenhuis Amstelland en de toe-
komstige huurders.
Met vereende krachten is de eer-
ste paal in de grond gezet. De Ge-
meente Uithoorn, de huisartsen in 
Uithoorn en het ziekenhuis zijn ver-
heugd en opgelucht dat de bouw 
nu eindelijk van start kan gaan. De 
heer Jacques Moors, voorzitter van 
de Raad van Bestuur van Zieken-
huis Amstelland, memoreerde de 
eerste gesprekken om te komen tot 
het Gezondheidscentrum. Die da-
teren al van zeven jaar geleden. De 
heer Peter Karsman, manager van 
het Facilitaire Bedrijf, reageert blij 
en opgelucht. “Over een paar we-
ken kunnen we beginnen met de 
heiwerkzaamheden. We hopen het 
gebouw in het eerste kwartaal 2011 
te kunnen openen”, aldus Karsman. 

“Zo goed als alle ruimtes in het cen-
trum zijn inmiddels verhuurd. Naast 
de Uithoornse huisartsen zullen er 
diverse specialisten uit het zieken-
huis, fysiotherapie, een verloskun-
digenpraktijk, een laboratorium-
voorziening en diverse andere faci-
liteiten gevestigd worden. Ook is er 
voorzien in een apotheek.”

Bereikbaarheid
Naast de uitstekende bereikbaar-
heid van het gebouw, komt er rond-
om het centrum ruime parkeergele-
genheid. Ook met het openbaar ver-
voer is het centrum straks bereik-
baar. Op de middenlange termijn 
komt er ook een bushalte. De archi-
tect van het gebouw, Hans van Twil-
lert, inspecteert in het zonnetje het 
terrein. 
Hij neemt actief deel aan het slaan 
van de eerste paal, de start van een 
groot project. “Na wat laatste aan-
passingen, op basis van de inbreng 
van de welstandscommissie, is het 
ontwerp nu helemaal goedgekeurd”, 
zegt van Twillert. “Ook dit gebouw 
zal ruimte en licht uitstralen, net als 
het gebouw van Ziekenhuis Amstel-
land.” Met de realisatie van het Ge-

Eerste Paal Gezondheidscentrum 
Uithoorn de grond in!

zondheidscentrum in 2011 wil Zie-
kenhuis Amstelland haar ambi-
ties waarmaken om ook in de re-
gio, dichtbij haar (potentiële) klan-
ten aanwezig te zijn. De huisartsen 
in Uithoorn kunnen hun patiënten 
op een ruime en goed bereikbare 
locatie ontvangen en de mogelijk-
heid bieden om bij doorverwijzing 
het eerste onderzoek onder hetzelf-
de dak te ondergaan. 
Voor patiënten een hele verbetering 
omdat ze zo in één bezoek allerlei 
zaken kunnen regelen.

Gewond na 
aanrijding
Aalsmeer - Op woensdag 16 sep-
tember om kwart voor tien in de 
avond heeft een aanrijding plaats-
gevonden op de Machineweg. Een 
46-jarige automobiliste uit Aalsmeer 
stuurde vanaf de Aalsmeerderweg 
de Machineweg op en wilde vervol-
gens linksaf de Wilhelminastraat in-
rijden. 
Een tegemoetkomende brom-
fiets, bestuurd door een 16-jarige 
Aalsmeerder, zag zij waarschijnlijk 
te laat. De bromfietser is met letsel 
naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn 
brommer is in beslag genomen voor 
een technisch onderzoek.

Fiets gestolen
Aalsmeer - Op dinsdag 15 septem-
ber is tussen zes en negen uur in de 
avond een fiets gestolen. Het rijwiel 
was neergezet voor een winkel in de 
Ophelialaan. Een onderzoek naar de 
dader loopt.

Kids krijgen handtekeningen en 
hockeytrucs van topsporter
Uithoorn - Op zaterdag 26 septem-
ber konden spelertjes van hockey-
clubs Qiu Vive uit Uithoorn en ande-
re clubs uit de omgeving, op de fo-
to met tophockeyer Teun de Nooij-
er. Alle fans ontvingen een handte-
kening van hun idool. De aanwezige 
kinderen konden Teun’s befaamde 
hockeystick uitproberen en hij gaf 
ze hockeytips en trucs. ABN AM-
RO organiseerde deze happening 
voor de hockeyclubs in de regio Uit-
hoorn. 

Fan
De jeugd van Qiu Vive verheug-
de zich erg op het bezoek van De 
Nooijer. Mark Galloway, vestigings-
manager ABN AMRO Uithoorn: 
‘Toen Teun om 10.00 uur nog niet 
was gesignaleerd, was de onrust 
onder de kinderen voelbaar. 
Gelukkig liet hij niet lang op zich 
wachten.’ ‘Ik vind het leuk om Teun 
de Nooijer in het echt te zien. Ik ben 
fan van hem. Hij is een groot voor-
beeld en heeft me nieuwe trucs ge-

leerd,‘ aldus een van jonge fan. Teun 
de Nooijer is het gezicht voor alle 
activiteiten die ABN AMRO organi-
seert in samenwerking met hockey-
clubs.

Tour van Teun
Tour van Teun is onderdeel van de 
campagne van ABN AMRO om 
haar Eurostyle-rekening te promo-
ten. Jongeren tot 18 jaar kunnen 
hiermee zelf hun bankzaken doen. 
Galloway: ‘Hockey is een sport die 
uitstekend past bij onze bank. Veel 
van onze klanten zijn liefhebber van 
hockey. Daarnaast biedt onze sa-
menwerking met de clubs ons de 
mogelijkheid een breed publiek te 
informeren over onze producten 
en dienstverlening.’ ABN AMRO is 
hoofdsponsor van 8 tophockeyclubs 
in Nederland. 
Naast de hoofdklasseclubs is de 
bank hoofdsponsor van de Eu-
ro Hockey League, de International 
Hockey Federation en ruim 70 loka-
le verenigingen in Nederland. 

Concert Spaarne 
Ziekenhuis  
Streek - Dat medewerkers van het 
Spaarne Ziekenhuis naast het leve-
ren van patiëntenzorg nog meer in 
hun mars hebben, lieten zij vorig 
jaar met succes horen. Op 6 okto-
ber aanstaande om 19.00 uur zullen 
zij in de Kerkzaal van het Spaarne 
Ziekenhuis opnieuw een vrolijk en 
sprankelend concert verzorgen. 
De medewerkers nemen u mee 
op reis door de eeuwen heen, be-
ginnend in de Barok met een stuk 
voor fluit, fagot en orgel van Co-
relli en eindigend in 2009 met een 
werk dat speciaal voor dit concert 
werd geschreven door Helen Porce-
lijn. Helen is werkzaam op de poli-
kliniek cardiologie en componeer-
de voor fluit en piano een nieuw 
stuk dat op 6 oktober zijn première 
zal beleven. Verder verlenen Mari-
anne Voskamp (opleidingsadviseur, 
orgel), Shirley Amlacher (verpleeg-
kundige neonatologie, harp), Sjaak 
Dijkman (medewerker longfunctie-
afdeling, fagot), Marianne Granne-
man (medewerker radiologie, fluit) 
en Arjen Noordzij (uroloog, orgel 
en piano) hun medewerking. Arjen 
Noordzij bewerkte overigens de be-
kende Can can en de Barcarolle van 
Offenbach voor het gehele ensem-
ble, die als afsluiting te horen zul-
len zijn.
Het concert, dat ongeveer een uur 
duurt, vindt plaats in de Kerkzaal 
van het Spaarne Ziekenhuis. Deze 
beschikt over een prachtige akoes-
tiek en het zeer mooie Flentrop or-
gel, dat vorig jaar in gebruik is ge-
nomen en die ook dit concert be-
speeld zal worden.
Het concert is bedoeld voor patiën-
ten en hun bezoekers, medewer-
kers, vrienden van het Spaarne Zie-
kenhuis en mensen uit de omge-
ving. De toegang is gratis.

Auto-inbraken 
Uithoorn
Uithoorn - De afgelopen twee we-
ken zijn er bij negen auto’s ingebro-
ken, dan wel getracht in te breken. 
De auto’s stonden geparkeerd in 
Meerwijk, Legmeer en Zijdelwaard. 
De daders hebben een voorkeur 
voor het verbreken van de ruit, vaak 
door deze ‘onder spanning’ te zet-
ten, waarna hij knapt.
De politie adviseert dringend nooit 
iets van waarde in uw auto achter 
te laten. Mocht u overigens mensen 
op straat zien lopen met een ‘bijzon-
dere belangstelling’ voor het interi-
eur van de auto, schroom dan niet 
om 112 te bellen.

Aandacht voor autisme op 
dag psychische gezondheid
Uithoorn - Autisme, wat is dat ei-
genlijk en hoe autisme-vriendelijk 
zijn we met z’n allen? Er is in deze 
tijd meer bekend over autisme dan 
bijvoorbeeld twintig jaar geleden. 
Iedereen weet wel dat er mensen 
zijn die een stoornis hebben in het 
autismespectrum zoals het officieel 
heet. Maar wat dat precies inhoudt, 
is weer een ander verhaal. Wat voor 
deze mensen belangrijk is in de om-
gang met anderen is ook niet altijd 
bekend. 
Zo is het voor mensen met autisme 
lastig om het overzicht te bewaren 
en kunnen zij taalgrapjes of gezeg-
des moeilijk begrijpen. ‘De mussen 
vallen van het dak’ betekent voor 
hen iets heel anders dan voor de 
meeste mensen. Op zaterdag 10 ok-
tober is er de landelijke dag van de 

psychische gezondheid en staat au-
tisme centraal. In arbeidstrainings-
centrum De Morgenster in Uithoorn 
is het thema ‘hoe autisme-vrien-
delijk ben jij?’. Er is informatie over 
autisme, mensen met autisme ver-
tellen op een DVD hoe zij de om-
gang met anderen ervaren en wat 
voor hen belangrijk is. Op 10 okto-
ber wordt ook de website www.au-
tisme-noordholland.nl gelanceerd. 
Hier is van alles te vinden over di-
agnostiek, onderwijs, dagbesteding, 
werk, vrije tijd, belangenbeharti-
ging en de activiteiten op de lande-
lijke dag. De dag in de Morgenster 
is voor iedereen toegankelijk is van 
13.00 tot 17.00 uur in de Visserlaan 
6 te Uithoorn. Voor vragen kan naar 
morgenster@onstweedethuis.nl ge-
maild worden.

Inbraak bedrijf 
Nijverheidweg
Uithoorn - Bij een bedrijf gelegen 
aan de Nijverheidsweg is zondag 20 
september ingebroken. 
De daders wisten met een kluis te 
ontkomen.
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Aalsmeer - Heb je geen tijd om 
te collecteren maar wil je toch een 
steentje bijdragen? Het Nationaal 
MS Fonds zoekt mensen met vlag-
genmasten of vlaggenstokken die 
tijdens de collecteweek van 23 tot 
en met 28 november de vlag van 
het Nationaal MS Fonds willen hij-
sen! Niet bekend is hoe MS ontstaat 
en of het te genezen of te voorko-
men is. Echter lijdzaam toezien hoe 

steeds meer mensen ziek worden 
wil het Nationaal MS Fonds niet. 
Daarom zet zij zich in om zoveel mo-
gelijk patiënten te ondersteunen. U 
ook? Wilt u een vlag hijsen, aanmel-
den als collectant of heeft u andere 
vragen? Neem dan contact op met 
het Nationaal MS Fonds, tel. 010-
5919839 of via www.nationaalms-
fonds.nl. Een donatie kan gestort 
worden op giro 5057.

MS Fonds zoekt mensen 
met vlaggenmasten!

Hockeyteams uit Afrika 
te gast in Amstelveen
Amstelveen - Het meisjeshockey-
team van het Amstelveen College en 
een jongensteam van Hockeyclub 
MHC Amstelveen speelden afge-
lopen vrijdag tegen DF Malan, een 
school uit Zuid-Afrika. In de lan-
den uit het Gemenebest wordt hoc-
key gespeeld vanuit de scholen en 
niet vanuit de sportverenigingen zo-
als in Nederland. Omdat het hoc-
key niveau in Nederland zeer hoog 
is, komen buitenlandse teams graag 
naar Nederland. Voor uitwisselingen 
in Nederland worden daarom ook 
meestal verenigingen benaderd. Dit 
keer niet alleen verenigingen. Via 
het Kennemer College uit Haarlem 
is het Amstelveen College benaderd 
om een wedstrijd te verzorgen tegen 
DF Malan. Ze spelen de komende 
twee weken nog elf wedstrijden, on-
der andere tegen het Hageveld Col-
lege in Heemstede en de hockey-
clubs Amsterdam, Athena en Haar-
lem. De wedstrijden tegen het Am-

stelveen College verliepen zeer spor-
tief, maar de krachtsverschillen ble-
ken groot. Het meisjesteam van het 
Amstelveen College verloor met 5-
0, het jongensteam moest zich met 
8-0 gewonnen geven. Na de wed-
strijden kregen de teams een maal-
tijd aangeboden op het Amstelveen 
College. Deze was verzorgd door 
Michel Krockert,docent Frans van 
de school. De Zuid-Afrikanen wa-
ren zeer te spreken over de gastvrije 
ontvangst in Nederland. Het is niet 
voor het eerst dat het Amstelveen 
College aan internationale sportuit-
wisseling doet. Vorig jaar ging het 
dameshockeyteam op avontuur vo-
rig jaar in Dublin, twee jaar geleden 
speelde het jongens voetbalteam 
een toernooi in Beijing. Behalve de 
sportieve uitdaging zijn internatio-
nale sportuitwisselingen een goed  
middel om jongeren van verschil-
lende culturen elkaar te laten ont-
moeten.

Avondvoorstelling Gnaffel in 
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Op vrijdagavond 2 
oktober om 19.30 uur brengt The-
ater Gnaffel de voorstelling ‘Al mijn 
later is met jou’ in het Amstelveens 
Poppentheater. Voor iedereen vanaf 
8 jaar. ‘Al mijn later is met jou’ is een 
beeldende voorstelling, die de grens 
opzoekt tussen fantasie en werke-
lijkheid. 
Drie acteurs en levensechte poppen 
zoeken het antwoord op onmogelij-
ke vragen, zoals: Wat is ‘liefde’? Wat 
is ‘tijd’?  Wat is ‘normaal’? Over wat 
nu als je ernaar verlangt om ‘gek’ te 

doen? Je eigen (on)zinnige fanta-
sieën uit te voeren, omdat dat ge-
woon het leukste is wat er is! Ge-
baseerd op de gelijknamige dicht-
bundel van Edward van de Vendel. 
Gnaffel is bekend van de succesvol-
le en bekroonde voorstellingen ‘Ik 
mis je nu al’ en ‘De Worstelaar’. Toe-
gangsprijs is 7 euro. Telefonisch re-
serveren kan op donderdag en vrij-
dag van 10.00 tot 14.00 uur via 020-
6450439 of tot de dag voor de voor-
stelling via www.amstelveenspop-
pentheater.nl.

‘Aan tafel’ tijdens de kinderboekenweek 
Christine Kempkes is nieuwe 
directeur Amstelland Bibliotheken
Aalsmeer - Sinds een half jaar 
heeft Amstelland Bibliotheken een 
nieuwe directeur, Christine Kemp-
kes. Ze is in april met veel enthou-
siasme de uitdaging aangegaan om 
mensen zich thuis te laten voelen 
in de bibliotheken van Uithoorn, 
Aalsmeer, Kudelstaart en Amstel-
veen. Tevens moet ze ervoor zorgen 
dat haar stichting een goede part-
ner van de gemeente blijft op het 
gebied van kunst, cultuur, educa-
tie en informatie. Christine heeft 
haar liefde voor letters van huis uit 
meegekregen. Haar familie had een 
boekhandel en uitgeverij in Brabant, 
waardoor ze als het ware is opge-
groeid tussen de boeken. Toch heeft 
het nog jaren geduurd voordat ze 
zelf haar werk vond tussen de di-
gitale en gedrukte media. Haar lei-
derschaps- en organisatorische er-
varing heeft ze onder andere opge-
daan vanuit haar eigen manage-
mentadviesbedrijf en haar bestuur-
lijke functies in onder meer het on-
derwijs. Christine heeft er zin in, 
maar geeft toe dat het moeilijk blijft 
om voldoende subsidies van de ge-
meenten te krijgen en inkomsten via 
uitleen. Goed nieuws is dat er extra 
subsidie van de gemeente Uithoorn 
kwam voor een kwaliteitsimpuls aan 
de collectie en het gebouw. Ook om 
mannen en twintig plussers zonder 
kinderen de bibliotheek in te krijgen 
blijft een uitdaging. Ze wil er alles 
aan doen om ook voor deze groe-
pen de bibliotheek aantrekkelijk te 
maken. ‘We hebben een uitgebrei-
de serie management- en marke-
tingliteratuur aangeschaft en in Uit-
hoorn zijn we een experiment ge-
start met gaming,” vertelt Christine. 
“Maar we moeten ook onze trouwe 
klanten niet vergeten.” Dit zijn voor-
al moeders met schoolgaande kin-
deren en dames van vijftig plus.” Per 
jaar bezoeken zo’n miljoen mensen 

enthousiast blijft om een boek te 
pakken. 

Aan tafel
“Samenwerking met verschillen-
de allianties, zoals het onderwijs en 
culturele instanties vind ik ontzet-
tend belangrijk in mijn werk,” zegt 
Christine. “Met alle scholen heb-
ben we goede contacten om de kin-
deren kennis te laten maken met 
kunst en cultuur.” Met de kinder-
boekenweek van 7 t/m 17 oktober 
in aantocht wordt er van alles ge-
daan in de bibliotheken. Het thema 
dit jaar is ‘Aan tafel!’ en het belooft 
een feest van eten en snoepen in 
kinderboeken te worden. Zaterdag 
10 oktober wordt in de nieuwste 
bibliotheek in Aalsmeer  een feest 
georganiseerd voor kinderen in de 
leeftijd van vier tot en met tien jaar. 
De voorstellingen ‘Slagroom op je 
Snoet’ en ‘Spekkie en Sproet en het 
geheim van de soes’ naar de boe-
ken van Vivian den Hollander wor-
den gegeven en er zijn signeerses-
sies met de populaire schrijfster en 
illustratrice Juliette de Wit. 

Door Ilse Zethof

de bibliotheken in onze regio. 
Inmiddels heeft Amstelland Bibli-
otheken zeven vestigingen en de 
nieuwste bibliotheek opende eind 
vorig jaar haar deuren in de nieuwe 
wijk Nieuw Oosteinde in Aalsmeer. 
In 2008 vond er een fusie plaats tus-
sen de bibliotheken van Uithoorn, 
Aalsmeer en Amstelveen en hier-
door is er een betere onderlinge sa-
menwerking en zijn er vernieuwin-
gen mogelijk. Maar de service rich-
ting de leden is ook verbeterd. Zo 
kan iedereen boeken reserveren uit 
alle vestigingen en ophalen in de 
bibliotheek naar keuze en zijn er 
wisselcollecties. Het assortiment is 
hiermee dus aanzienlijk vergroot. 

Jeugd enthousiast houden
De bibliotheek is al lang niet meer 

de plek waar je alleen boeken, tijd-
schriften, bladmuziek, DVD’s en 
CD’s kunt lenen. Amstelland Bibli-
otheken biedt veel meer, zoals edu-
catieve cursussen (digitale foto’s 
bewerken, Windows, Skype enzo-
voort), een cultureel jaarprogram-
ma, waarbij regelmatig interessan-
te schrijvers worden uitgenodigd, 
leuke evenementen voor kinderen 
en je kunt in de bibliotheken ach-
ter de computer kruipen voor toe-
gang tot internet en verschillende 
studieportalen. 
Door de komst van hyves, msn, twit-
ter enzovoort, moeten we uitkijken 
dat we niet in het ‘ontlezingtijd-
perk’ terechtkomen, waarin mensen 
steeds minder lezen. 
Aan de bibliotheek de schone taak 
ervoor te zorgen dat vooral de jeugd 

Officiële opening brede 
school De Mikado
Aalsmeer - Donderdag 15 okto-
ber vindt de officiële opening van 
de brede school De Mikado aan 
de Catharina-Amalialaan plaats. 
Van 14.30 tot 15.30 uur is de offi-
ciële opening. Wethouder J. Over-
beek zal de officiële openingshan-
delingen verrichten. Later in de mid-
dag is er een receptie voor geno-
digden. De prachtige accommoda-
tie Brede School De Mikado is het 
afgelopen jaar in gebruik genomen 
door diverse participanten, zoals ba-
sisonderwijs voor drie scholen, de 
Prot. Chr. Basisschool De Brug, de 
Katholieke Basisschool De Oost-
einder en de Openbare Basisschool 
De Zuidooster. Kinderopvang Lieve-
pop (vestiging van Partou kinder-
opvang), heeft  in De Mikado een 
kinderdagverblijf, een  peuterspeel-
zaal en buitenschoolse opvang. In 

De Mikado is tevens een bibliotheek 
ondergebracht (onderdeel van Am-
stelland bibliotheken). De collectie 
is met name gericht op kinderen tot 
twaalf jaar. Er is een aparte verga-
derruimte, een grote ontvangstruim-
te (de foyer) inclusief een uitgebrei-
de keuken, sportzalen en een multi-
functionele ruimte, die overdag ge-
bruikt wordt als speellokaal. De ver-
gaderruimte, direct naast de gym-
zaal gelegen, de foyer, alsmede de 
sportzalen zijn buiten de schooltij-
den te huur. De gebruikers zijn trots 
op hun mooie gebouw en werken 
hier met veel plezier! Dat de punt-
jes op de i zijn gezet en de bouw-
werkzaamheden zijn afgerond, mag 
gevierd worden! Daarom worden er 
voor de kinderen diverse activitei-
ten georganiseerd rond de kinder-
boekenweek. 

Lezing over paddestoelen
Hoofddorp- Op zondag 4 okto-
ber is er een paddestoelen lezing 
in Hoofddorp in het bezoekerscen-
trum van de wilde plantentuin De 
Heimanshof. De lezing wordt gege-
ven door het Amstelveense ‘pad-
denstoelenechtpaar’ Jenny en Henk 
Breij.  In Amstelveen leiden zij de 
paddenstoelen werkgroep van het 
IVN, en Jenny geeft daar beginners-
cursussen voor paddestoelliefheb-
bers. De lezing laat aan de hand 
van prachtige foto’s, filmpjes en 
animaties een aantal facetten zien 
van de Nederlandse paddestoelen. 
Tijdens de lezing  wordt ingegaan 

op de indeling van paddenstoe-
len, hun leefwijze en met name hun 
eetgewoonten,die zeer divers blijken 
te zijn.Verder wordt aandacht be-
steed aan het langdradig sexleven 
van deze bijzondere herfstvruchten.  
Aan het eind van de lezing is er nog 
aandacht voor een bijzondere tro-
pische paddenstoel, de Gesluierde 
Dame. De lezing wordt gehouden in 
het bezoekerscentrum de Kijkdoos 
in De Heimanshof aan de Wieger-
bruinlaan 1 te Hoofddorp en de toe-
gang is gratis. De lezing is van 14.30 
tot 15.30 uur. Kijk voor meer infor-
matie op: www.deheimanshof.nl.

2 Vito bestelwagens voor 
Multi Supplies Aalsmeer
Aalsmeer - Onlangs ontving di-
recteur Michael van der Laarse van 
kantoorartikelenleverancier Mul-
ti Supplies uit Aalsmeer de sleutels 
van twee gloednieuwe Mercedes-
Benz Vito bestelwagens . De ge-
heel in huisstijl uitgevoerde wagens 
zijn geleverd door Mercedes-Benz 
dealer Biemond & van Wijk. In de-
ze economisch lastige tijden is in-
vesteren in je bedrijf een kwestie 
van visie en durf. Toch is dat precies 
hetgene wat van der Laarse met 
de aanschaf van de Vito’s gedaan 
heeft. De keuze voor weer de Mer-
cedes-Benz Vito was geen moeilij-
ke. “Door de gunstige kosten per ki-
lometer en de jarenlange prima re-
latie met Biemond & van Wijk was 
ik er snel uit.” aldus van der Laarse. 
Zijn bedrijf, dat inmiddels ruim twin-
tig jaar bestaat is een begrip in de 
regio. Oorspronkelijk begonnen als 

leverancier van onder andere fax- 
en telexrollen, kopieerpapier en eti-
ketten aan de Bloemenveiling groei-
de het bedrijf al snel uit naar totaal-
leverancier voor alles op het gebied 
van drukwerk, computersupplies en  
kantoorartikelen. 
De groei van het bedrijf leidde al 
snel tot uitbreiding van het wagen-
park en daar zijn dus onlangs de 
twee nieuwe Vito’s aan toegevoegd. 
Verkoopleider Bedrijfswagens Peter 
van der Velde van Biemond & van 
Wijk: “De Vito is de ideale bestelwa-
gen voor bedrijven zoals Multi Sup-
plies. De ondanks de compacte af-
metingen grote laadcapaciteit van 
de Vito, in combinatie met de gun-
stige verbruikscijfers en lage onder-
houdskosten bieden een onderne-
mer de zekerheid van een goed af-
gewogen investering. En dat is be-
langrijk, zeker nu!” 

Dammen bij Kunst & Genoegen
Toppers gewaarschuwd!
De Kwakel - Omdat het eerste team 
van damclub Kunst & Genoegen het 
verleden seizoen uit de hoofdklas-
se degradeerde, zal het dit jaar in de 
klasse van het tweede team moe-
ten uitkomen. De eerste wedstrijd in 
de eerste klasse van Noord-Holland 
is inmiddels gepland, aanstaande 
maandagavond in ’t Fort De Kwakel 
een ‘derby’ tussen K&G 1 en K&G. 
De messen werden inmiddels in de 
onderlinge competitie geslepen. Het 
tweede team, inmiddels gedoopt als 
DC Nieuwveen bestaat uit leden 
van over de Amstel.  Kopman is Wim 
Konst, daarnaast de gevreesde ge-
broeders H. (Harte) en nestor Leo 
Hoogervorst. Afgelopen maandag-
avond bleef dit team al ongeslagen 

en behaalde zes punten. De toppers 
van het eerste team werden  door 
Wim en Leo op remise gehouden. 
Jos en Kees Harte versloegen hun 
opponenten en nestelden zich aan 
kop van de onderlinge competitie. 
Kees deed het deze avond bijzon-
der goed door Piet Terlouw te ver-
slaan. Dit gebeurde onder hoog-
spanning in de kleine uurtjes van 
deze avond. Een schrale troost, Ton 
Sybrands deed er bijna 42 uur over.
Aanstaande maandagavond moet 
het dus vanaf 19.30 uur in ’t Fort De 
Kwakel gebeuren. De overige leden 
spelen dan voor de onderlinge com-
petitie of de beker. Geïnteresseerd?
Kom eens kijken en schuif gezellig 
aan het dambord.

Oost-Inn in De Mikado
Aalsmeer - Aanstaande woens-
dag 7 oktober is er weer Oost-Inn 
in de Mikado. Een plaats van ont-
moeting onder het genot van kof-
fie of thee. Van 8.30 tot 12.00 uur is 
ds. Graafland aanwezig. ’s Avonds 
vanaf 19.30 uur is de literaire avond 
waarbij boeken besproken worden. 
U kunt ook zelf iets vertellen over 
een eigen gelezen boek. Woensdag 
21 oktober is er ’s morgens tijd voor 
ontmoeting en om 12.00 uur wordt 

er een heerlijke lunch geserveerd. 
’s Avonds gaan de deelnemers iets 
creatiefs uit gips hakken.
Bent u in de in de gelegenheid om 
’s morgens of ’s avonds langs te ko-
men, gewoon voor de gezelligheid 
of om mee te doen, ook nu weer is 
iedereen hartelijk welkom!
Een bord aan de Catharina-Amalia-
laan laat zien waar Oost-Inn te vin-
den is . Inlichtingen: 0297-325636 of 
0297-345413
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Sjoelavond bij 
BV Oostend
Aalsmeer - Vorige week is de eer-
ste sjoelavond van het seizoen is ge-
speeld bij buurtvereniging Oostend. 
Iedereen had er weer veel zin in. Er 
is sportief gespeeld. De prijzen de-
ze avond zijn gegaan naar de heer 
D. Boer en de dames J. de Vries, G. 
Kooy en A. Verkerk. Deze personen 
kunnen thuis genieten van een lek-
ker koekje. De volgende sjoelavond 
is donderdag 1 oktober vanaf 20.00 
uur in Het Middelpunt aan de Wil-
helminastraat 55.

Geslaagd trainingsweekend 
IJsclub De Blauwe Beugel
Rijsenhout - Met een compleet 
trainingsweekend met een goed 
gevuld programma voor alle le-
den van IJsclub De Blauwe Beu-
gel is vorig weekend op traditio-
nele wijze het zomerseizoen afge-
sloten. Als eerste stond een tijdrit 
op het bekende parcours bij Wou-
brugge over een lengte van 8,725 
kilometer op het programma. Me-
de door de weersomstandigheden, 
met 17 graden niet te warm, maar 
wel een matige wind kracht 3 à 4 
uit het oosten, werd er over het al-
gemeen weer goed gereden. De op-
komst bij deze tijdrit was net als in 
juni bijzonder groot te nomen. Er re-
den maar liefst 29 rijders mee. Ook 
dit keer weer een nieuw parcours-
record, gereden door Bart van der 
Vlugt in een tijd van 12:11:62. Dat is 
ruim 5 seconden sneller dan het vo-
rige record uit juni en komt neer op 
een gemiddelde snelheid van 43 ki-
lometer per uur. Na afloop van de 
tijdrit volgden de huldigingen in het 
clubgebouw waarbij de eerste prijs 
bij de dames naar Moniek Langhout 
(14:31:47) ging. De Runner-Up tro-
fee voor de renner met de grootste 
progressie dit seizoen (1,5 minuut) 
ging naar Milan van der Vlugt.
Op de vrijdag stond een trainings-
avond op het programma, waarbij 
de trainingsgroep naar het strand 
en de duinen ging om daar een extra 
training af te werken als voorberei-
ding op het aanstaande schaatssei-
zoen. De laatste trainingen focussen 
zich voornamelijk op de schaatsbe-
weging en de daarbij behorende 
spiergroepen. Normaliter wordt er 
in het Haarlemmermeerse bos ge-
traind, maar de oefeningen als af-
wisseling op het strand maakten het 

geheel extra uitdagend en leuk. Op 
de zaterdag had de jeugdcommissie 
een bezoek aan het klimpark FunFo-
rest in het Amsterdamse Bos geor-
ganiseerd. Een grote groep jeugd en 
ouders als begeleiding hebben daar 
‘s middags een paar mooie klimrou-
tes afgelegd, om zich vervolgens in 
de avond hongerig op de barbecue 
te storten. Deze barbecue die was 
georganiseerd voor de leden van de 
ijsclub, maar ook om alle vrijwilligers 
van het afgelopen seizoen te bedan-
ken, vond dit keer niet plaats bij het 
ijsclubgebouw maar op het terrein 
van de hoofdsponsor Langhout Be-
ton. Door het prachtige weer, terras-
kachels, en warme barbecues kon 
het feest tot in de late uurtjes buiten 
doorgaan. Een aantal van de leden 
kon echter na een zeer kort nachtje 
weer vroeg aan de bak voor de af-
sluitende Dam-tot-Dam wielertocht 
over 100 kilometer. Ook hier weer 
een grote opkomst en deze groep 
vertrok enthousiast op de racefiets 
naar de Dam, zodat na afloop in to-
taal toch weer zo’n 150 kilometer 
was gereden. Kortom, een bijzon-
der geslaagd trainingsweekend en 
een mooie afsluiting van het zomer-
trainingseizoen. De meeste ijsclub-
leden staan dan ook weer te trappe-
len om dit weekend voor het eerst 
weer het ijs op te gaan op één van 
de ijsbanen in de regio. De ‘thuis-
baan’ in Haarlem opent aanstaan-
de zaterdag 3 oktober haar deuren, 
en daarmee start het winterseizoen 
definitief. IJsclub De Blauwe Beu-
gel heeft een actieve website boor-
devol nieuws, uitslagen en algeme-
ne informatie over de club en is te 
raadplegen via: http://www.ijsclub-
deblauwebeugel.nl.

Training op het strand bij Langevelderslag

Spanning vlak voor de start 

Basketbal
Meiden onder 18 BVA starten 
nieuw seizoen met verlies
Aalsmeer - Na een geweldig sei-
zoen, wat bekroond werd met het 
kampioenschap, begon het meiden 
onder 18 team van Basketbalver-
eniging Aalsmeer fris aan het nieu-
we wedstrijd seizoen in een nieuwe, 
uitdagendere competitie. Het team 
is hetzelfde gebleven, een nieuwe 
coach/trainer  heeft zich gemeld. 
De eerste wedstrijd vond zaterdag 
19 september jl. plaats in Hillegom.  
Het begin van de wedstrijd was wat 
onwennig, iedereen moest even 
wennen aan het wedstrijd ritme en, 
in vergelijking met vorig jaar, ster-
kere tegenstander. Andrea begon 
de wedstrijd goed door het eerste 
punt te scoren. Eenmaal een beetje 
gewend aan de snelheid van de te-
genstander kwamen de Aalsmeerse 
speelsters een beetje in hun eigen 
spel. Het eerste kwart werd afge-
sloten met een stand van 17-9.Het 
tweede kwart werd duidelijk beter 
begonnen. Met een aantal goede 
acties van Fenna, Nathalie en Lot-
te begon Aalsmeer het tegen offen-
sief. Ook de verdediging stond beter 
op z’n plek, want de tegenstanders 
hadden in deze periode aanzienlijk 
minder punten gescoord. Uiteinde-
lijk gingen ze met een stand van 28-
14 de rust in. In het derde kwart be-
gonnen Patty en Denise beter ge-
bruik te maken van hun lengte door 

goed in te snijden naar de basket. 
Dit uitte zich in een aantal belangrij-
ke rebounds. Het was duidelijk dat 
Hillegom beter gewend was aan dit 
speel tempo. Ze liepen veel vrije lay-
ups en makkelijke ballen erin door 
wat verwarring aan de kant van 
Aalsmeer. Het derde kwart eindigde 
dan ook met een stand van 38-18. In 
het vierde kwart begon de concen-
tratie en conditie toch wel een beet-
je op te spelen aan beide kanten.  
Aalsmeer kwam midden in dit kwart 
in foutenlast toen Andrea, Nathalie 
en Anne Jet achter elkaar hun vijf-
de fout maakten. Gelukkig hadden 
de scheidsrechters niet door dat 
Anne Jet eigenlijk niet meer mee 
mocht spelen, hier is dus goed ge-
bruik van gemaakt. Door een paar 
mooie onderscheppingen van Lot-
te en Anne Jet en een goede ver-
dediging van Wendy bleef Aalsmeer 
in de wedstrijd.  De eindstand van 
deze eerste wedstrijd is uiteinde-
lijk 45-22 geworden. Niet het ideale 
begin van het seizoen, maar er was 
duidelijk verbetering te zien bij alle 
speelsters. Hopelijk kan deze voor-
uitgang doorgezet worden in de rest 
van het seizoen. Ben jij tussen de 14 
en 18 en lijkt het je leuk om te ko-
men basketballen kijk dan op: www.
bvaalsmeer.nl of mail naar: info@
bvaalsmeer.nl  

Korfbalcompetitie
Ruime overwinning VZOD
Kudelstaart - Vorige week zaterdag 
19 september toog VZOD naar Am-
sterdam voor een korfbalwedstrijd 
tegen MIK. De ietwat grimmige 
wedstrijd werd uiteindelijk door de 
Kudelstaarters gemakkelijk gewon-
nen met 6-14. En afgelopen zater-
dag ontving koploper VZOD DTS uit 
Enkhuizen. Tegen het laag geplaatste 
DTS maakte VZOD ook geen fout en 
won vrij gemakkelijk met 15-4. Trai-
ner Klaas Bosman kon niet beschik-
ken over een van zijn vaste waarde 
Donja Passies. Zij raakte afgelopen 
week geblesseerd. Voor haar speel-
de Mirjam van Soest. VZOD start-
te veelbelovend. Al binnen 4 minu-
ten stond 2-0 op het scorebord, Ar-
jan de Boer schoot tweemaal raak 
van afstand. Met goed combina-
tiespel zette VZOD DTS goed on-
der druk en de Enkhuizenaren kon-
den het overgrote deel van de eerste 
helft niet veel inbrengen. In de 21e 
minuut kwam VZOD door een af-
standschot van Josine Verburg zelfs 
op een 8-1 voorsprong. In de slotfa-
se van de eerste helft lieten de Ku-
delstaarters het even lopen en ge-
heel  onnodig kreeg het twee doel-
punten tegen, zodat het scorebord 
een 8-3 ruststand liet zien. De twee-
de helft was bijna een kopie van de 
eerste helft, het enige verschil was 
dat VZOD slordig werd in de afwer-
king en ging het mee in het lage 
tempo van DTS. Nadat Maaike Heil 
in de 37e minuut en Arjan de Boer 
(39e minuut) de voorsprong ver-
grootte naar 10-3, duurde het tot de 
50e minuut voordat Arjan de Boer 
van afstand zijn vierde doelpunt erin 
schoot. VZOD ‘slechts’ op een 11-3 
voorsprong. In de slotfase gaf VZOD 

nog even gas en scoorde nog vier-
maal, de laatste door de voor Bart 
Verheul in het veld gekomen Wou-
ter Vermeulen. Daarvoor was Li-
anda van der Schilden Mirjam van 
Soest al komen aflossen. Met de 15-
4 overwinning blijft VZOD ongesla-
gen koploper en dit is natuurlijk een 
goed resultaat. VZOD trainer Klaas 
Bosman was redelijk tevreden: “Col-
lectief een sterke prestatie. Vanaf 
seconde één zaten we goed in de 
wedstrijd. We hebben niets wegge-
geven. De vorm zit er aan te komen. 
Ik zag mijn team makkelijk combi-
neren, we misten alleen veel kan-
sen.” Op zaterdag 3 oktober speelt 
VZOD1 thuis tegen Vlug en Vaar-
dig1 om 15.30 uur op sportpark Cal-
slagen aan de Wim Kandreef.
 
Ad Verburg

Arjan de Boer was goed in vorm af-
gelopen zaterdag.

Midgetgolf
Els van der Stroom winnaar 
zevende verjaardagstoernooi
Aalsmeer - Zaterdag 26 septem-
ber is voor de zevende keer het ver-
jaardagstoernooi georganiseerd 
door de midgetgolfvereniging aan 
de Beethovenlaan. In twee catego-
rieën werd gestreden om de prijzen, 
te weten dames en heren. Els van 
de Stroom liet weer even zien dat zij 
op het moment in grote vorm steekt. 
Met een grote voorsprong wist zij dit 
toernooi op haar naam te schrijven. 
Met een totaal van 85 slagen (30, 29 
en 26) over  drie ronden liet zij al-
le concurrentie ver achter zich. Ria 
Paarlberg wist het dichtst bij haar 
in de buurt te blijven met drie soli-
de ronden van 29, 31 en 30, dus in 
totaal 90 slagen.  Joke Meijer sloeg 
32, 29 en 31 en werd derde. Zij bleef 
net Wendy van Luijpen voor die 30, 
31 en 33 liet noteren. De hoogste 
score bij de dames kwam op naam 
van Kim van Doorn, die net twee 
weken lid is. Met een totaal van 151 

slagen (52, 53 en 46) kon zij, weer 
een ervaring rijker,  huiswaarts ke-
ren. Bij de heren was het Jos Vlas-
veld die eerste werd.  Zijn totaal van 
93 (30, 30 en 33) over de drie ron-
den kon door niemand bij de he-
ren worden geëvenaard of verbe-
terd.  Drie heren bleven in zijn kiel-
zog hangen. Aat van Haaften, Jaap 
van Heteren en Jaap Zuijderhoudt 
eindigden alle drie op een totaal van 
95 slagen. Een barrage moest dus 
uit gaan maken wie tweede, derde 
en vierde zou gaan worden. Jaap 
Zuijderhoudt moest eerder weg en 
miste deze eindstrijd,  hij werd dus 
vierde. In de barrage won Jaap van 
Heteren  van Aat van Haaften.  Hek-
kensluiter bij de heren werd Henk 
van Doorn, ook net lid, met een to-
taal van 144 slagen (41, 54 en 49).  
Terug gekeken kan worden op een 
leuk en goed georganiseerd toer-
nooi met mooi weer. 

Basketbal 
Jongens U20 BV Aalsmeer spelen 
uitstekende seizoensopening
Aalsmeer - In de eerste competi-
tiewedstrijd van het nieuwe seizoen 
lieten de basketballers van de U20 
van BV Aalsmeer zien dat er hard 
gewerkt is in het voorseizoen en dat 
de spelers in een prima conditie in 
het veld staan. De eerste tegenstan-
der, het Amsterdamse AMVJ werd 
in Amsterdam op 26 september 
overtuigend verslagen met 83–41. 
Aalsmeer begon sterk en wist de te-
genstander in het eerste kwart bijna 
op de nul te houden wat een uitste-
kende prestatie genoemd kan wor-
den. De Aalsmeerders scoorden er 
de tweede periode flink oplos en 
konden een ruststand van 40–14 
op het scorebord. Ershad Yousof-
zai scoorde veel uit de fast-breaks 
en had een vaste hand van de drie-
puntlijn en Sebastiaan Stokman 
scoorde zowel uit de break als met 
zijn loepzuivere afstandsschot. In de 
tweede helft werd er harder verde-
digd wat had moeten leiden in een 
nog beter resultaat. Helaas ging er 
door het snelle en fanatieke verde-
digen af en toe wat fout in de timing 
en konden de Amsterdammers een 
paar eenvoudige kansen verzilveren. 
Gelukkig lieten de Aasmeerder nog 
een paar staaltjes uitstekend bas-
ketbal zien met als hoogtepunt een 
zeer mooie pass van spelverdeler 
Tijs Buskermolen op Ershad Yousof-
zai die in de lucht op maat bedient 

werd en in de vlucht scoorde. 
Volgende week wacht The Challen-
gers met een sterk team in Hoofd-
dorp. In de komende week zal en 
hard gewerkt moeten worden aan 
de verdediging om daar de overwin-
ning weg te slepen. Voorlopig heeft 
dit jonge team een goede start ge-
maakt in de competitie  en kunnen 
we nog mooie wedstrijden verwach-
ten. Scores: Ershad 23, Sebastiaan 
17, Tijs 12, Sander 8, Dennis 8, Ricar-
do 6, Rami 6 en Jeroen 3.

Han wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjas-
sen, jokeren en ook biljarten staan 
op het programma. Afgelopen don-
derdag is het klaverjassen gewon-
nen door  Han Raadschelders met 
5224 punten, gevolgd door Jan Weij 
met 5069 punten. Als derde is Henk 
van Wichen geëindigd met 5039 
punten en vierde was Cobie van der 
Meer met 5003 punten. Het jokeren 
is gewonnen door Gré Bon met 124 
punten, op de tweede plaats is Riek 
Kok geëindigd met 287  punten.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 3 oktober

AALSMEER
HBC 1 - Aalsmeer 1 14.30 u
Zwanenburg 2 - Aalsmeer 2 14.30 u
IJselmeervogels 3 - Aalsmeer 3 15.00 u
WV-HEDW 12 - Aalsmeer 4 14.30 u
De Meer 5 - Aalsmeer 5 15.00 u
Aalsmeer 6 – WV-HEDW 13 14.30 u
VEW Vet.1 - Aalsm/RKAV Vet.1 14.30 u

Junioren
Aalsmeer A1 – Amstelveen A1 12.00 u

Dames
Aalsmeer DA.1 – SVM DA.1 14.30 u

R.K.A.V.
AFC 10 - RKAV 2 14.45 u
United DAVO Vet.1 - RKAV Vet.2 14.00 u

Meisjes
RKAV MB.1  - GeuzenM’meer MB.1 11.30 u
                                                  

Jong Aalsmeer United

Junioren
Hoofddorp B3 - J.A.United.B1 14.30 u
J.A.United.B2 – Argon B5 14.30 u
Alliance’22 C1 - J.A.United.C1 13.30 u
J.A.United.C2 – Onze Gazellen C2 11.30 u

Pupillen
RKAVIC D1 - J.A.United.D1 11.15 u
Omniworld D5 - J.A.United.D2 15.00 u
Omniworld D6 - J.A.United.D3 11.00 u
Ouderkerk D3 - J.A.United.D4 12.30 u
J.A.United.D5 – Roda’23 D9 11.15 u
J.A.United.D6 – SCW D3 10.00 u
ZRC/Herenmarkt E1 - J.A.United.E1 10.45 u
VVC E2 - J.A.United.E2 11.15 u
J.A.United.E3 – Concordia E1   9.00 u
J.A.United.E4 – VVC E4   9.00 u
United/DAVO E2 - J.A.United.E5   9.00 u
J.A.United.E6 – BSM E4   9.00 u
J.A.United.E7 – HBC E6   9.00 u
Sp.Martinus E9 - J.A.United.E8   9.00 u
J.A.United.E9 – RKAVIC E3   9.00 u
Legm.vogels F1 - J.A.United.F1 11.00 u
VVC F4 - J.A.United.F2   9.00 u
J.A.United.F3 – BSM F1   9.00 u
J.A.United.F4 – Hillegom F1   9.00 u
J.A.United.F5 – Hoofddorp F6 10.15 u
Overbos F5 - J.A.United.F6   9.30 u
J.A.United.F7 – VVC F7 10.15 u
J.A.United F9 – RCH F2   9.00 u

Meisjes
J.A.United.MC.1 – Roda’23 MC.2 11.30 u
J.A.United.MD.1 – Hillegom MD.1 11.15 u
J.A.United.MD.2 – Hoofddorp MD.1 11.15 u
J.A.United.ME.1 – VVC ME.1 12.00 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
Almere D1 - RKDES D1 10.30 u
GeuzenM’meer D2 - RKDES D2 15.30 u
RKDES D3 – Buitenveldert MD.2   9.30 u
RKDES D4 – Hoofddorp D 11 11.00 u
Sp.Martinus E2 - RKDES E1 11.30 u
RKDES E2 – Sp.Martinus E4   9.30 u
Amstelveen E5 - RKDES E3   9.00 u
Legm.vogels E 13 - RKDES E4 11.00 u
Legm.vogels F2 - RKDES F1   9.00 u
IJburg AFC F3 - RKDES F2 12.00 u
RKDES F3 – RKDES F4   9.30 u
RKDES F5 – Ouderkerk F6   9.30 u
RKDES F6 – AMVJ F3 11.00 u
Buitenveldert F 10 - RKDES F7 12.00 u
RKDES F8 – ZRC/Herenmarkt F1 11.00 u
RKDES F9 – Legm.vogels F14   9.30 u

Dames en meisjes
DSS MA.2 - RKDES MA.1 11.15 u
RKDES MB.1 – Concordia MB.1 11.00 u
RKDES MC.1 – KFC MC.2   9.30 u
RKDES MD.1 – Buitenveldert MD.5 11.00 u

RKDES ME.1 – UNO E6   9.30 u

S.C.W.
VVC 1 - SCW 1 14.30 u
Volendam 8 - SCW 2 14.45 u
SCW 3 – NFC/Brommer 3 13.00 u
SCW Vet.1 – Kon.HFC Vet.1 14.30 u
SCW Vet.2 – BSM Vet.1 15.00 u
SCW Vet.3 – IJmuiden Vet.1 15.00 u
AFC Vet.3 - SCW Vet.4 14.45 u

Junioren
SCW A1 – Odin ’59 A2 12.00 u
SCW B1 – De Vecht B1 10.30 u
De Dijk B1 - SCW B2 12.30 u
SCW C1 – Zwanenburg C3 10.45 u

Pupillen
AFC D3 - SCW D1 10.30 u
SCW D2 – Roda’23 D 10   9.00 u
J.A.United D6 - SCW D3 10.00 u
Overbos E3 - SCW E1 11.45 u
Vogelenzang E1 - SCW E2 10.00 u
SCW E3  - VVC E7   9.00 u
SCW F1 – Overbos F3 10.00 u
Zwanenburg F3 - SCW F2   9.00 u
SCW F3 – Overbos F 10   9.00 u

Dames en meisjes
VVZ’49 DA.1 - SCW DA.1 12.30 u
SCW MB.1 – Buitenveldert MB.1 12.15 u
SCW MC.1  - Sp.Martinus MC.1 11.15 u
SCW MD.1 – Zwanenburg MD.2   9.00 u
SCW ME.1 – Nw.Sloten ME.1   9.00 u

Zondag 4 oktober

R.K.A.V.
RKAV 1 – KDO 1 14.00 u
RKAV 2 – KDO 2 11.30 u
RKAV 3 – De Germaan 2 11.30 u
RKAV 4 – Pancratius 6 14.00 u
Bloemendaal 8 - RKAV 5 14.30 u
KLM 3 - RKAV 6 12.30 u

Dames
RKAV DA.1 – Kadoelen DA.2 14.00 u 
 
Jong Aalsmeer United
Overbos B2 - J.A.United B1 14.30 u

R.K.D.E.S.
Geinburgia 1 - RKDES 1 14.30 u
HBC 2 - RKDES 2 11.00 u
Muiderberg 2 - RKDES 3 11.30 u
Sloterdijk 2 - RKDES 4 12.00 u
NFC/Brommer 3 - RKDES 5 14.00 u
RKDES 6 – Zwanenburg 6 14.00 u
RKDES 7 – Nautilus 3 14.00 u

Junioren
RKDES A1 – Kon.HFC A1 14.00 u
RKDES A2 – Roda’23 A4 12.00 u
RKDES B1 – Zaanlandia B1 12.00 u
VSV B1 - RKDES B2 12.30 u
RKDES C1 – Swift C1 10.00 u
Overbos C3 - RKDES C2 11.30 u

Schaatsseizoen VZOD weer 
opgestart met presentatie
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag 25 
september was het voor de schaats-
trainingsgroep VZOD weer de tradi-
tionele start van het seizoen met het 
afhalen van de abonnementen. Bij-
na tweehonderd trainingsabonne-
menten gingen over de tafel. Alleen 
al voor het clubuur op de zaterdag-
middag op de ijsbaan in Haarlem 
werden 120 abonnementen uitge-
geven. En dan staan er helaas nog 
mensen op de wachtlijst. Graag had 
de club iedereen een abonnement 
uitgereikt, maar trainingsijs is nog 
steeds een schaars goed. Omdat dit 
een jubileum jaar van de schaats-
trainingsgroep is, 25 jaar, zijn er di-
verse activiteiten gepland. Ter gele-
genheid van het jubileum was ook 
het afhalen van de abonnemen-
ten van een fraaie omlijsting voor-
zien. Nico Hofman, fysiotherapeut 
en begeleider van de bekende DSB 
schaatsploeg, was gevraagd om iets 
te vertellen en te laten zien over zijn 
werk bij de ploeg en over hoe het 
nou echt in zijn werk gaat. Een kijk-
je achter de schermen. En daar was 
ruime belangstelling voor, het zaal-
tje in het Dorpshuis in Kudelstaart 
zat propvol. Nico hield een gloed-

vol betoog over de moeilijke balans 
tussen topsport en gezondheid. Als 
bewegingsdeskundige en fysiothe-
rapeut heeft hij twee disciplines in 
huis die hij sterk kan verenigen om 
tot een zo goed mogelijke begelei-
ding van een topsportploeg te ko-
men. Tel daar nog eens de onbe-
grensde honger naar kennis en in-
zichten bij op, die met name door 
ontelbare fysiologische metingen bij 
de sporters tot stand kome,n en je 
hebt een vracht aan kennis, kunde 
en ervaring bij elkaar hetgeen dan 
ook de nodige vruchten heeft afge-
worpen en dat hopelijk het komen-
de olympische jaar zeker ook weer 
zal doen. Het verhaal van Nico werd 
gewaardeerd en zette aan tot vele 
vragen. Naast de begeleiding van de 
topploeg is Nico ook nog eens me-
de verantwoordelijk voor het Para-
medisch Advies Centrum Aalsmeer 
(PACA) waar naast topsporters ook 
mensen komen voor revalidatie of 
herstel, sportkeuringen, trainings-
programma’s en adviezen. En daar-
mee was de link naar de recreatie-
sport snel gelegd en was dit voor de 
VZOD’ers een prachtige aftrap voor 
het nieuwe schaatsseizoen!
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Tafeltenniscompetitie
Forse, maar geflatteerde 
nederlaag Bloemenlust 1
Aalsmeer - Tegen het sterke koplo-
per JOVO 5 moest Bloemenlust 1 in 
Amsterdam genoegen nemen met 
een 9-1 nederlaag, hoewel er zeker 
meer ingezeten had. De Aalsmeer-
se tafeltennissers misten om te be-
ginnen al hun sterkste speler Brian 
v.d. Heuvel door ziekte. Vervolgens 
zat het ook niet echt mee. Ook in de 
opstelling met Ed Couwenberg, Her-
vé Pantegnies en Johan Berk wa-
ren twee extra punten verdiend ge-
weest. Ed zorgde met een ruime ze-
ge in zijn eerste wedstrijd uiteinde-
lijk voor het enige punt, maar was 
na een kansloze tweede partij, in 
zijn derde en laatste partij weer hard 
op weg naar winst. Maar na twee 
gewonnen games kantelde de wed-
strijd in de loop van de derde game 
in zijn nadeel en kwam zijn tegen-
stander op 2-2 (4-11, 7-11, 11-8, 11-
9). Vervolgens had Ed in de gelijkop-
gaande beslissende vijfde game op 
10-11 een goede kans om de par-
tij alsnog naar zich toe te trekken. 
Met 13-11 ging het punt echter naar 
JOVO. Ook Johan en Hervé hadden 
één kansloze wedstrijd tegen de 
sterkste (te sterke) speler van JO-
VO, maar in de andere twee partijen 
gaven ze goed partij en werden de 
games nipt verloren. Johan sleep-
te nog een keer een vijfde game uit 
de strijd, maar moest zich uiteinde-
lijk met 11-6 gewonnen geven. In 
het dubbelspel werden Ed en Hervé 
in drie games terugverwezen. Ook 
Bloemenlust 2 moest het opnemen 
tegen de koploper. Het uit de derde 
klasse gedegradeerde Tempo Team 
6 was in de Bloemhof met 2-8 een 
maatje te groot voor Bart Spaarga-
ren, Frans Ravesteijn en Wim v.d. 
Aardweg. De games waren vaak 
wel spannend en er werd goed voor 
de punten gevochten, maar de be-
slissing viel uiteindelijk meestal in 
Amsterdams voordeel uit. Zoals al 
in de eerste partij, waarin Bart ze-
ker winstkansen had, maar na vijf 
games toch moest capituleren (12-
10, 8-11, 12-14, 11-9 en 8-11). Ach-
teraf heel goed eigenlijk, want de 
betreffende tegenstander won in 
de voorjaarscompetitie in de der-
de klasse nog 55% van zijn wed-
strijden! Ook een tweede speler van 
Tempo Team speelde in het voorjaar 
nog boven de 50% in de derde klas-

se en in dat licht gezien was het te-
genspel van Bloemenlust meer dan 
verdienstelijk. Bart en Frans wis-
ten beiden knap één partij op hun 
naam te schrijven en in het dubbel-
spel verloren ze maar nipt (5-11, 11-
9, 11-13, 10-12). Op de ranglijst ont-
lopen Bloemenlust 3 en TSTZ Haar-
lem 9 elkaar nauwelijks en dat bleek 
ook in de onderlinge confrontatie. 
Door overwinningen van Zjimmy 
Kusztykiewicz (3x) en Irene Gerrits-
ma (2x) kwamen de ploegen tot een 
5-5 puntendeling. Invaller Dirk Piet 
deed het 2 klassen hoger dan hij 
normaal speelt weer zeer verdien-
stelijk, maar kon ondanks spannen-
de games (onder andere 19-17, 13-
11 en 12-10) en zelfs één gewonnen 
game niet in de buurt van een eind-
zege komen. Irene had een drukke 
avond met in alle drie haar partij-
en een beslissende vijfde game, die 
slechts een keer in haar nadeel uit-
viel. In het dubbelspel moesten Ire-
ne en Zjimmy zich in vier games ge-
wonnen geven..

Gelijke stand
Bloemenlust 4 (Dirk Piet, Danny 
Knol en Rob Faber) ontvingen MEO 
4, de koploper na twee speelrondes. 
Er werd een 5-5 gelijkspel behaald 
en dat resultaat gaf de krachtsver-
houding goed weer. Danny begon 
met een zwaarbevochten zege in vijf 
games (waarbij hij de eerste twee 
games had verloren), waarna Dirk 
het tegen de veruit beste speler van 
MEO net niet redde. Hij verloor in 
drie games met zeer gering verschil. 
Rob kwam vervolgens in vier games 
wel weer tot winst. Omdat Danny 
en Dirk het dubbel verloren kwam 
MEO weer langszij. 
Na de pauze verloor Dirk opnieuw, 
nu in vijf games, maar Danny won 
vlot ook zijn tweede partij. Rob was 
daarna kansloos tegen de crack van 
MEO, zodat Dirk de wedstrijd weer 
gelijk moest trekken door zijn laat-
ste partij te winnen. Hij had daar vier 
games voor nodig. Toen Rob ver-
volgens ook zijn laatste partij won, 
stond Bloemenlust weer met 5-4 
voor. Maar helaas moest Danny in 
zijn laatste partij in drie games zijn 
meerdere erkennen in de topspeler 
van MEO, zodat de 5-5 eindstand op 
het bord kwam.

Fietsweekend STG VZOD 
op hoogtestage in Limburg
Kudelstaart - Het fietsseizoen loopt 
ten einde, afgelopen vrijdag 25 sep-
tember zijn zelfs al de schaatsabon-
nementen opgehaald in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Het schaats-
seizoen zit er aan te komen maar 
eerst stond er nog een fietsweek-
end naar Limburg op het program-
ma. Vrijdagavond 18 september ver-
trok een groep van 21 enthousias-
te fietsers richting Zuid-Limburg. 
Na een file-vormige reis over de 
A2 werd het rustige Eijsden bereikt. 
Eenmaal geïnstalleerd op de ver-
trouwde overnachtingsplaats gin-
gen de meesten toch redelijk op tijd 
gestrekt. Voor zaterdag stond er een 
tour van respectievelijk 90, 120 of 
160 km op het programma. Routes 
met een behoorlijk aantal beklim-
mingen erin. Zaterdag 19 septem-
ber ging de groep om 8.30 uur op 
pad om op 9.30 uur te starten in Li-
beek bij Sint Geertruid. Na 15 kilo-
meter ging het grootste deel van de 
groep nog verder naar het Zuiden 
om de 160 kilometer te volbrengen. 
Later terug in het scoutinggebouw 
bleek de dagteller op 175 kilometer 
te staan. De twee jongste deelne-
mers, Stijn Brommer en Mike Blom, 
hadden zich kranig geweerd en wa-
ren de hele dag voor in de groep te 
vinden. Ook nieuwkomer Cees van 
Dok reed zeer sterk , alhoewel hij de 
Cote de Hansez, een  echte kuiten-
bijter, toch wel een erg zware be-
klimming vond.   
Niet alleen hij, ook de rest kwam nog 
net zonder af te hoeven stappen bo-
ven. Gelukkig was daar een contro-
lepost van de zeer goede MH2d-or-
ganisatie. Koeken, bananen en wa-
ter doen soms wonderen. Ook afge-
lopen zaterdag was dat het geval. 
De verschillende routes liepen voor 
het overgrote deel door België, met 
Chaudfontaine als meest zuidelijke 
plaats. Vandaar ging de route rich-
ting de Maas. 
Fietsend  langs  het water konden 
de benen weer een beetje ontlast 
worden zodat de laatste beklimmin-
gen, voor de één wat soepeler dan 
de ander, bedwongen konden wor-

den. Na respectievelijk 115, 140 en 
170 kilometer was de finish in Li-
beek gehaald. Nog even 5kilometer 
doortrappen en de ijskast met koe-
le versnaperingen was daar. Zondag 
stond een tweede deelname aan 
de MH2d –tocht op het program-
ma. Een groep van 8 ging met de er-
varen Rene Kaslander op weg voor 
de 50 kilometer mountainbike ter-
wijl de rest de 75 kilometer op de 
race-fiets ging rijden. Tijd genoeg 
dus voor de bekende Limburgse 
vlaai. Speciaal op deze dag was, dat 
beide routes in Valkenburg door de 
grotten werden geleid. Bij het uitko-
men van de grotten ging het met-
een omhoog de Cauberg op. Bo-
ven gekomen was het nog te vroeg 
voor koffie, eerst moest de beruchte 
Keutenberg  nog ‘even’ worden be-
klommen. Met vooral in het begin 
een steil stuk van zeker 20%, lukte 
het iedereen toch weer om zonder 
af te stappen boven te komen. Voor 
velen was het de eerste kennisma-
king met deze bekende helling uit 
de Amstel Gold Race, tijd voor kof-
fie met vlaai. De voor het eerst op 
hoogte fietsende Huug Berk had 
na de koffie zoveel moraal dat hij 
zo waar als eerste boven kwam 
op de Vrakelberg. Na de Klingele-
berg, de pittige Gulpenerberg, de 
Groenendalsberg, het Mheerelind-
je was er nog één venijnig klimme-
tje te gaan, namelijk de Rousberg. 
Remco Brommer had nog voldoen-
de over om nog één keer voluit naar 
boven te rijden.  De laatste  3 kilo-
meter naar de eindstreep waren re-
delijk vlak en onderweg daar naar 
toe kwamen de eerste mountainbi-
kers ook bij de groep. Nog even te-
rug naar Eijsden  fietsen, een ver-
frissende douche met iets koels om 
te drinken. Een intensief fietsweek-
end was bijna ten einde. Met on-
derweg  een stop bij een AC-res-
taurant, was een ieder zo rond 9.30 
weer thuis in Kudelstaart en omstre-
ken. Een prachtig, zonnig en vooral 
sportief weekend zat er op. Voor fo-
to’s en een uitgebreider verslag zie   
www.stgvzod.nl.          

Joran Donkers: Aanval op de gevestigde orde?

Schaakclub Aalsmeer
Vliegende start Gerrit Harting
Aalsmeer - Na twee rondes in de 
kersverse competitie deelt Ger-
rit Harting voorlopig de lakens uit. 
Hij wist als enige allebei zijn partij-
en te winnen, wat ook gelijk aan-
geeft dat er flink om de punten ge-
streden wordt. Gerrit kreeg zijn par-
tij tegen Marco Hutters overigens 
niet cadeau. Een stellingsvoordeel 
sloeg pas door nadat Gerrit een stuk 
offerde om een paar gevaarlijke pi-
onnen in het eindspel de strijd te la-
ten beslissen. Cees Verburg liet het 
in zijn partij tegen Arie Spaarga-
ren niet op het eindspel aankomen. 
De koffie was nog heet toen Arie 
moest constateren dat Cees hem in 
de aanval had overrompeld. Vader 

en zoon Wasei wisten beide te win-
nen en komen daardoor zo in het 
begin van de competitie de top van 
het klassement binnen. Staat bin-
nenkort de topper tussen beide op 
het programma? In die top staat in 
ieder geval niet de clubkampioen 
van vorig jaar Erik Korenwinder. Jo-
ran Donkers liet in een sterke par-
tij zien dat de verhoudingen dit sei-
zoen mogelijk heel anders liggen. 
Rob van Haaften sluipt ook mee in 
die top door een knappe overwin-
ning op Martin Steinhart. Rob zette 
Martin vast op de onderste rijen en 
pakte achteloos een paar pionne-
tjes mee die voldoende waren voor 
de winst.

Sponsor voor RKDES D1 
Kudelstaart - Hoven en de Mooy BV, commissionairs in bloemen op  bloe-
menveiling Flora Holland in Aalsmeer heeft de D1 pupillen van RKDES in 
nieuwe tenues gestoken. Dat de jeugdige voetballers blij zijn met hun nieu-
we outfit, behoeft geen betoog. Trots poseren zij met hun sponsor voor de 
foto: Tony van Veen, Rob Kraan, Thijs Lek, Ton Zeldenthuis en    Wesley Hee-
ren, Nigel Kraan, Dave Bisschop, Dennis Pronk, Rody Kennis, Joey Pothoff, 
Bryan van Weerdenburg, Dylan Eickhoff, Alex Pieterse, Mano van Veen, 
Menno Zeldenthuis, Victor Veijs  en Sponsor Gerrit de Mooy van  Hoven & 
de Mooy B.V.

Voetbal
RKDES Hillegom de baas
Kudelstaart - RKDES moest afge-
lopen zondag aantreden tegen het 
onder aan de lijst staande Hille-
gom uit Hillegom. Deze plaatselij-
ke FC had nog geen enkel punt ver-
gaard in 3 wedstrijden terwijl RK-
DES er 4 uit 3 had vergaard. Vori-
ge week hadden de Kudelstaarters 
immers de punten uit Weesp van-
daan meegenomen, naar verluid dik 
verdiend. RKDES begon eigenlijk in 
zijn vertrouwde opstelling, dus weer 
met Eddy Jansen die veertien da-
gen geleden een bal op zijn knar 
had gehad en het dus even rustig 
aan moest doen. Des startte voort-
varend en zocht gelijk de aanval. 
Kleine, maar ook behoorlijke kan-
sen werden er eerst nog om zeep 
gebrach,t maar na een stief kwar-
tiertje was het toch raak. Roald Pot-
huizen kwam over rechts door, wel 
of niet buitenspel, gaf de bal breed 
en Ibra el Ahmadi kon de bal in het 
lege doel schuiven. De Hillegomse 
grensrechter stond nog steeds met 
zijn vlag omhoog voor vermeend 
buitenspel, maar de scheidsrech-
ter liet zich niet vermurwen en 1-0 
was een feit. Kansen bleven komen 
voor de Afas/vBerkel brigade en het 
was eigenlijk wachten op de 2-0. 
Die kwam er dan ook. Een corner 
van rechts werd ingekopt door Mark 
Pothuizen, maar gestopt. Koen Len-
tjes joeg de bal als nog in de tou-
wen, 2-0 en dit was ook de rust-
stand.

Tweede helft met de wind in de rug 
werd het aan Des zijde toch wat 
rommelig en Hillegom speelde in 
deze fase aardig mee. Beide ploe-
gen wisten wat kansjes te creëren, 
maar echt gevaarlijk werden bei-
de ploegen niet meer. Tot de tach-
tigste minuut. Ibra el Ahmadi werd 
nu eens niet afgevlagd en zijn voor-
zet werd binnen gelopen door Roald 
Pothuizen die overigens dit seizoen 
prima op dreef is en weer sleurt als 
vanouds, 3-0 en dit was tevens de 
eindstand.
Ook andere spelers beginnen weer 
wat meer hun stempel op dit Des 
team te leggen waaronder Mark 
Pothuizen en Eddy Jansen. Even te-
rug blikken op de drie voorgaande 
wedstrijden: Tegen CTO, gelijkspel, 
niet de beste wedstrijd voor DES,  
tegen de Dijk is onverdiend verlo-
ren en nu heeft RKDES twee keer 
gewonnen.  Het gaat vast nog een 
leuk worden. Kom gerust ook eens 
kijken. Deze week staat de uitwed-
strijd tegen het altijd lastige Gein-
burgia op het programma. RKDES 
speelde in de volgende opstelling: 
Ivo Peters, Koen Lentjes, Moham-
med el Ahmadi, Barry Muller, Jef-
frey Stravers, Robin Spaargaren, Ed-
dy Jansen, Gijs Lentjes(73 Mischa 
vd Scheur), Mark Pothuizen, Roald 
pothuizen, Ibra el Ahmadi(80 San-
der Boshuizen).

Eppo

Voetbal 
Puntenverlies Aalsmeer in 
blessuretijd tegen AFC 
Aalsmeer - VVAalsmeer moest af-
gelopen zaterdag lijdzaam toezien 
dat de laatste vrije trap van AFC in 
de 95e minuut een doelpunt ople-
verde en tevens de eindstand op 1–
1 bracht. Over de gehele wedstrijd 
gezien was het een reële eindstand. 
Aalsmeer begon met Wieger Visser 
voor Lino de Noten in de voorhoe-
de, omdat de vorm de laatste we-
ken stijgende is van de spits en ook 
omdat hij al een storende factor is 
bij de opbouw van de tegenstan-
der. AFC, nog zonder puntenverlies, 
is een technisch aanvallende ploeg 
die van achteruit opbouwt. 
Een tegenstander waar Aalsmeer 
graag tegen speelt. Al in de 3e mi-
nuut werd een handsbal in het 
strafschop gebied van AFC door de 
scheidsrechter over het hoofd ge-
zien. In de 4e minuut schoot Lionel 
Grootfaam uit een corner van de uit-
blinkende Ilker Yildiz hard over. Het 
werd een levendige wedstrijd met 
twee aanvallende ploegen die voor 
de winst vochten en elkaar ook lie-
ten voetballen. Uit een vrije trap in 
de 15e minuut van Ilker Yildiz schoot 
Burak Sitil net naast. Aalsmeer 
kreeg de meeste kansen, vooral ge-
creëerd door Ilker Yildiz. Zijn me-
de kompanen weigerden de aan-
geboden kansen te verzilveren. Zo-
als in de 21e minuut toen Ilker Yil-
diz de tegenvallende Lionel Groot-
faam de bal op een presenteer-
blaadje gaf. Treuzelen en de bal ver-
leggen leverde weer niets op. AFC 
kwam meer in de wedstrijd zon-
der echt kansen te creëren en op 
het middenveld werden zij sterker. 
Uit een goed uitgevoerde aanval in 
de 24e minuut schoot Erik Rijkmans 
net over. De eerst kans voor AFC in 
de 27e minuut ging net voor langs. 
29e Minuut wissel Salih Yildiz voor 
Stefan v.d. Dussen. Uit een aanval 
in de 37e minuut opgezet door Sa-

lih Yildiz schoot Wieger Visser een 
niet te missen kans via de paal ach-
ter. AFC stelde daar in kansen na-
genoeg niets tegenover, maar bleef 
in de eerste helft wel in de wed-
strijd. Aalsmeer ging met een on-
tevreden gevoel richting kleedka-
mer. De tweede helft begon sensa-
tioneel. AFC kreeg in de 45e minuut 
twee keer de kans om te scoren. Re-
né Jonker voorkwam met reddingen 
een doelpunt. Aalsmeer was even 
de weg kwijt, maar herstelde zich 
na een paar minuten. Een schot van 
Burak Sitil in de 52e minuut vanaf 
wel 35 meter spatte op de lat uit-
een. Eindelijk doorbrak Salih Yildiz 
de ban voor Aalsmeer in de 53e mi-
nuut toen hij op aangeven van Ilker 
Yildiz zich van twee man ontdeed in 
het strafschopgebied en in de uiter-
ste hoek langs de keeper inschoot, 
1–0. Het werd nu een open wed-
strijd die op het middenveld werd 
uitgevochten. Ook AFC ging meer 
risico nemen. Aalsmeer moest terug 
en loerde op de counter. Een gro-
te kans voor AFC in de 70e minuut 
werd door de goed keepende Re-
né Jonker tot corner verwerkt. 72e 
Minuut wissel Tom v.d. Wilt voor Li-
onel Grootfaam. 79e minuut wis-
sel Alik Keles voor Erik Rijkmans.  
AFC zette aan tot een slotoffen-
sief om nog een punt weg te slepen 
uit Aalsmeer. Aalsmeer bleef over-
eind tot die 95e minuut in blessure-
tijd toen uit een vrije trap van AFC 
de bal via het hoofd van Dave Wein-
stein hard achter René Jonker in het 
doel sloeg, 1–1. Een juiste uitslag 
gezien de wedstrijd, maar sneu voor 
Aalsmeer dat toch nog twee pun-
ten verspeelde in die laatste minuut. 
Komende zaterdag 3 oktober speelt 
Aalsmeer in Heemstede tegen HBC. 
Aanvang wedstrijd 14.30 uur.  

Jack van Muijden

AVA actief tijdens jubileum 
van Dam tot Damloop
Aalsmeer - 25 Jaar geleden werd 
de eerste Dam tot Damloop geor-
ganiseerd. De Dam tot Damloop is 
gebaseerd op een ludieke protest-
race uit 1959 omdat de gemeen-
ten de overheid wilden dwingen om 
de Coentunnel snel te realiseren. 
Cees Lansbergen probeerde vanaf 
1981 om een loop te organiseren. 
Dit werd mogelijk toen in 1985 de 
Gemeente Amsterdam sportiviteit 
hoog op de agenda plaatste.  Cees 
kreeg toestemming om met organi-
satiebedrijf Le Champion een hard-
loop wedstrijd over 16 kilometer van 
Dam tot Dam te organiseren.  Tij-
dens de eerste loop verschenen er 
4.300 lopers.  25 Jaar later ston-
den in totaal 60.000 mensen aan de 
start.  25.000 Lopers op de jubileum-
loop van zaterdagavond en 35.000 
lopers tijdens de wedstrijdloop op 
zondag. Ook voor AVA is de Dam tot 
Damloop een belangrijk jaarlijks te-
rugkerend evenement. 
Ten eerste verzorgen zo’n 35 per-
sonen vrijwilligers onder begelei-
ding van AVA dat zowel zaterdag 
en zondag de start goed verloopt. 
Omdat 35.000 mensen niet tegelijk 
van start kunnen zijn de lopers op-
gedeeld in veel groepen die 5 tot 10 
minuten na elkaar van start gaan, 
daardoor duurt de ‘start’ als snel 2 
tot 3 uur.  De vrijwilligers zijn dan 
ook een hele dag van huis om dit 
in goede banen te leiden. Ten twee-
de verzorgt AVA ieder jaar een trai-
ning speciaal voor mensen die een 
eerste keer de Dam tot Damloop 
willen gaan doen.  Naast het bij-
wonen van de trainingen werd ie-
dere zondagochtend een duur trai-
ning in het Amsterdamse Bos ge-
organiseerd. In stappen werd iede-
re zondag iets langer gelopen zodat 
na de laatste training iedereen mi-
nimaal 15 kilometer had afgelegd.  
Ook dit jaar hadden zich 9 personen 
opgegeven voor deze Dam tot Dam-

loop training. Zeker 100 personen 
uit Aalsmeer hebben dit jaar deel-
genomen aan de Dam tot Damloop, 
wat maar weer bewijst hoe sportief 
de gemeente is. 
De snelste tijd, voorzover te ach-
terhalen, is gelopen door het AVA 
lid André Colijn die de 16 kilome-
ter heeft afgelegd in 1:06:59, een 
gemiddelde snelheid van bijna 14,5 
kilometer per uur. Zijn vrouw Mir-
jam Colijn was met 1:15:57 de snel-
ste hardloopster uit Aalsmeer: ‘It 
runs in the family’ krijgt zo een an-
dere betekenis! De Dam tot Dam-
loop is meer een ‘gezellige’ loop dan 
een echte wedstrijd.  Uiteraard lo-
pen de (Afrikaanse) lopers die in als 
eerste starten enorm snelle tijden, 
maar daarna is het moeilijk om een 
snelle tijd te lopen omdat er zoveel 
mensen voor je lopen.  Veel van die 
mensen genieten van de gezellige 
sfeer, muziek, optredens van dans 
en showorkesten, waardoor het ha-
len van een snelle tijd bijna onmo-
gelijk wordt. Speciaal was de een-
malige Dam tot Damloop ‘By Night’ 
van zaterdagavond.  Van 18.00 tot 
20.00 uur gingen de lopers van 
start. Met name de lopers die later 
van start gingen hebben in het don-
ker kunnen genieten van de feeste-
lijke verlichting langs het parkoers. 
Maar ook lopers zelf zagen er soms 
prachtig verlicht uit.  Uniek was ook 
dat iedereen op zaterdagavond het 
speciale herinneringsshirt aan had.  
Hierdoor was het een blauw/paars 
lint dat zich van Amsterdam naar 
Zaandam bewoog. Ook omdat het 
beide dagen mooi (loop)weer was is 
het voor de Aalsmeerse lopers een 
geslaagde 25e editie geworden.
Heb je zin om zelf te gaan lopen? 
Binnenkort komen er weer diverse 
leuke loopwedstrijden bij AVA zoals 
de Florimex Baanloop of de Ring-
vaartloop. Voor details zie www.
avaalsmeer.nl.
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Spaans voor beginners op 
Wellantcollege Westplas Mavo
Aalsmeer - Met veel enthousiasme 
en Spaans temperament is op Wel-
lantcollege Westplas Mavo als ex-
tra vreemde taal de module ‘Spaans 
voor beginners’ begonnen. De cur-
sus wordt gegeven aan leerlingen 
uit het vierde leerjaar, die zelf heb-
ben aangeven hun taalkennis te wil-
len uitbreiden met deze wereldtaal. 
In veertig lesuren zal de nadruk wor-
den gelegd op het ontwikkelen van 
de luister- en spreekvaardigheid. Tij-
dens de eerste les vertelden enkele 
leerlingen waarom zij de keuze voor 
Spaans hebben gemaakt. Tamara: 
“Omdat ik stewardess wil worden is 

Spaans best wel handig en in de va-
kantie kan ik straks ook terug pra-
ten. En als ik Spaanse muziek hoor, 
hoop ik dat te begrijpen.” Michiel: 
“Later wil ik iets in de sector Econo-
mie en Handel doen en dan is het 
altijd handig om alvast een beetje 
Spaans te spreken.” Vanaf februa-
ri 2010 krijgen ook de leerlingen uit 
het derde leerjaar de gelegenheid 
om deel te nemen aan de Spaanse 
les. Het taalbeleid op de Westplas 
Mavo sluit met deze cursus mooi 
aan bij de behoefte van leerlingen 
en bedrijfsleven om het wereldwijd 
communiceren te verstevigen.

Martijn en Willem-Jan naar Dakar!
Aalsmeer - Op 7 november ver-
trekken Aalsmeerder Martijn de 
Groen en zijn neef Willem-Jan Lock 
naar Dakar, de hoofdstad van Se-
negal. Daarna rijden ze door naar 
Gambia.
De reis, dwars door de Sahara, zal 
ruim drie weken duren en in die tijd 
zullen rijders en voertuig behoor-

lijk op de proef worden gesteld. Het 
team heeft zichzelf ‘Disco to Dakar’ 
genoemd, daarmee verwijzend naar 
het type van hun auto: Landrover 
Discovery.
De afgelopen maanden hebben Wil-
lem-Jan en Martijn veel van hun tijd 
en energie gestoken in het gereed 
maken van die auto en het zoeken 

van sponsors. Ze rijden namelijk 
mee met de zogenaamde Amster-
dam-Dakar Challenge en één van 
de vereisten is dat de auto maximaal 
500 euro mag hebben gekost. Daar-
na mag er voor ten hoogste 250 eu-
ro aan worden verbouwd. Doordat 
diverse bedrijven in de regio on-
derdelen doneerden is dit gelukt. 
De Amsterdam-Dakar Challenge is 
geen race, maar een challenge. Dat 
betekent dat de verschillende teams 
niet tégen elkaar, maar mét elkaar 
de uitdaging aangaan om de woes-
tijn te doorkruisen. Martijn is in het 
dagelijks leven invalleerkracht op 
verschillende basisscholen en is vo-
rig jaar in de zomer al op zijn mo-
tor door de Sahara gereden. Hij 
heeft dus de nodige woestijnerva-
ring. Willem-Jan is werktuigkundi-
ge bij Waternet en de techneut van 
het tweetal. Samen vormen zij een 
goed team dat hoopt op een onver-
getelijke ervaring voor henzelf en de 
mensen in Gambia. Want natuurlijk 
gaan ze ook voor hun plezier en het 
avontuur, maar een belangrijk doel 
is toch de stichting Humanitaire 
Hulp Gambia die in het Afrikaanse 
land onder meer scholen en zieken-
huizen bouwt. Deze stichting heeft 

dringend behoefte aan een goede 
auto, dus deze zal aan het einde van 
de reis worden geschonken. 

Sponsors en spel
Daarnaast wil het Disco-to-Dakar 
team nog een geldbedrag aan de 
stichting schenken en daarvoor zijn 
ze nog op zoek naar sponsors. Ook 
het team zelf kan gesponsord wor-
den, zodat de eigen kosten van het 
team niet al te hoog worden. Er is 
bijvoorbeeld nog vooral behoefte 
aan (geld voor) brandstof. Als dank 
voor uw bijdrage wordt uw naam of 
bedrijfslogo op de opvallende au-
to geplaatst. De auto rijdt tot 7 no-
vember rond in de omgeving van 
Aalsmeer en Bussum. Ook privé-
personen mogen natuurlijk geld ge-
ven en speciaal voor hen is er zelfs 
een wedstrijd georganiseerd. Voor 
10 euro mag men raden hoeveel li-
ter brandstof het team gaat gebrui-
ken. Voor degene die er het dichtst 
bij zit nemen Martijn en Willem-Jan 
een aardigheidje mee uit Gambia. 
Op de website van het team, www.
discotodakar.com is meer informa-
tie te vinden over dit brandstofspel. 
Wie steun wil geven aan de avon-
turiers, kan eveneens de genoem-
de site bezoeken en klikken op de 
knop ‘contact’. Ook kan een e-mail 
gestuurd worden naar martijn@de-
groen.eu.

De Werkgroep: Feestelijk 
weerzien na 36 jaar
Aalsmeer - In groten getale zijn de 
Werkgroepers  afgelopen zondag 
naar hun reünie in gebouw de Bin-
ding in de Zijdstraat gekomen. Een 
waar feest der herkenning in een 
zeer warme en hartelijke sfeer. In de 
jaren zeventig draaide deze groep 
op volle toeren, bewegingsexpres-
sie, toneel, tekenen, discussie, alles 
werd met elkaar uitgeprobeerd on-
der leiding van de zusters Ansje en 
Henny Weima. 
Het was zondag niet te merken dat 
het al weer 36 jaar geleden was dat 
de groepsleden elkaar zagen, de 
draad werd direct opgepakt. Een 
belangrijke pijler van de avond wa-

ren de uitgebreide verslagen die in 
die jaren zeventig werden gemaakt. 
Met en vanuit deze teksten en be-
schrijvingen werd op allerlei manie-
ren bewogen, toneelgespeeld, ge-
zongen en geïmproviseerd. 
Ook was er een hele hoek ingericht 
waarin op verschillende schermen 
de gemaakte films, foto’s van stuk-
ken totaaltheater non stop werden 
vertoond. 

Alle wederwaardigheden van de-
ze groep in het verleden, maar ook 
in het nieuwe nu van de afgelopen 
week zijn vastgelegd op www.face-
book.nl / de Werkgroep Aalsmeer. 

Werkgroepers  ‘ínterviewen’ elkaar.

Alie (rechts) en haar zuster Jacoba in hun versierde kano in 1937.

100-jarige Alie Braber-Maarse 
over toen en nu in Oud Nuus
Aalsmeer - Onlangs keerde de 
honderdjarige Alie Braber-Maar-
se met de rondvaartboot van Henk 
van Leeuwen terug naar de Kleine 
Poel, waar zij 72 jaar geleden, sa-
men met haar zuster Jacoba, deel-
nam aan een ‘bloemencorso met 
versierde vaartuigen’. Oud Nuus pu-
bliceert uitgebreid over dit evene-
ment, dat op 10 juli 1937 plaats-
vond ter gelegenheid van het 25-ja-
rig bestaan van watersportvereni-
ging ‘De Nieuwe Meer’. Veel unie-
ke foto’s, zowel van het watercor-
so als van de jachthaven. In de de-
ze week verschenen jongste uitgave 
van de stichting Oud Aalsmeer ook 
een interview met Piet van der Meu-
len (79) . Hij blikt terug op de 41 jaar 
dat hij werkzaam was bij de CTAV in 
de Dorpsstraat. “Een prachtige tijd, 
vooral dat sociale contact, daar heb 
ik altijd van genoten,’’ aldus Van der 
Meulen, die 26 jaar lang bestuurs-
lid en voorzitter van Oud Aalsmeer 
is geweest. Sinds vijftien jaar bivak-
keert hij, samen met Wim Rooden-
burg, elke week een dag in de kel-
der van het gemeentehuis om oude 
foto’s te archiveren. Oud Nuus blikt 
ook verder terug in de geschiede-
nis van Aalsmeer. Oud nieuws van 
honderden jaren geleden krijgt ruim 
aandacht, zoals een steekpartij in 
‘De Halve Maen’ in de Dorpsstraat 
en een ruzie in de Oosteinderdijk-
sloot eind zeventiende eeuw. In die 
periode werden trouwens rare stre-
ken uitgehaald in het dorp. Bijvoor-
beeld met de castratie van de ka-
ter van Buurtbewoonster Marrijtje 
Jans. Nadat Cornelis Plemp op 1 de-
cember 1685 haar kater had gecas-
treerd, werden de kloten van het dier 
naar buiten gegooid. Bode Velten 
Willemsz en Jacob Jacobsz raapten 
ze echter weer van de Uiterweg op 
en gaven ze aan bakkersknecht Jan 
Boeckhorst om deze in een brood 
te bakken. Dit brood werd vervol-
gens door de drie mannen aan Trijn 
Cruijs, waarmee ze blijkbaar nog 
een appeltje te schillen hadden, ge-
geven, die de selve opat.

Jan Aardappel
Anekdotes over burgemeester Kas-
telein vormen de start van een nieu-
we serie in Oud Nuus. In de komen-
de uitgaven zullen in totaal zo’n 
130 ‘verhaaltjes van vroeger, waar-
over op verjaardagen wordt gela-
chen’ verschijnen. Een groot aantal 
(oud)plaatsgenoten verleende hier-
aan hun medewerking. Jan Kaste-
lein, die van 1914 tot 1941 burge-
meester was van Aalsmeer, deed 
een verkeerde bestelling van voed-
sel in de moeilijke jaren van de Eer-

ste Wereldoorlog. Hiermee verwierf 
hij de bijnaam ‘Jan Aardappel’. Hij 
presteerde het ook om de brand-
weercommandant te verordonne-
ren hem voortaan eerder te waar-
schuwen bij een brand: ‘Het liefst 
een kwartier van tevoren.’ Verder in 
Oud Nuus het wel en wee van rede-
rijkerskamer ‘Excelsior’ (een afleve-
ring in de serie over het archief van 
oud-gemeentesecretaris J.M. Went-
zel). 
Een artikel over Klasina Mathilda 
Keessen, in de jaren ’30 ‘Aalsmeers 
ambassadrice’ in Amerika. Aan-
dacht voor de eerste vergunning-
verlening, 125 jaar geleden, voor 
het droogmaken van de Westein-
derplas en een reportage ‘Oerge-
voel in de Rijzen, een glimp van ver-
loren verleden’. Tenslotte een necro-
logie van mevrouw Suze van Zijver-
den-Van Reeuwijk, een terugblik op 
de viering van het 40-jarig bestaan 
van de stichting Oud Aalsmeer en 
een overzicht van schenkingen die 
de stichting Oud Aalsmeer mocht 
ontvangen, waaronder een aantal 
bijzondere zaken uit de erfenis van 
(Zwarte) Jaap Jongkind.
Oud Nuus is voor 4,50 euro verkrijg-
baar bij de plaatselijke boekhandel. 
Wilt u Oud Nuus voortaan elk kwar-
taal automatisch toegestuurd krij-
gen, meldt u zich dan aan als dona-
teur van de stichting Oud Aalsmeer 
(15 euro per jaar). Opgeven kan 
men zich bij Annigje Leighton-van 
Leeuwen, Mijnsherenweg 60a, 1433 
AT Kudelstaart, tel. 0297-323553.

Burgemeester Jan Kastelein alias 
‘Jan Aardappel’.

Verkoop peuter- 
en babykleding
Kudelstaart - Aanstaande zaterdag 
3 oktober wordt in het Dorpshuis 
van Kudelstaart een baby- en peu-
terkledingbeurs gehouden. Het be-
treft kleding voor de kleintjes voor 
de herfst en de winter. Wie kleding 
wil verkopen kan een inschrijfnum-
mer opvragen bij Truus de Geus, tel. 
323072, Leni Buisma, tel. 360942 of 
Joke Koolen, tel. 329408, allen be-
reikbaar op vrijdag van 14.00 tot 
17.00 uur. 
Uiteraard dient de kleding schoon 
en heel te zijn. De verkoop vindt 
plaats van 12.00 tot 14.30 uur. In-
brengen kan tussen 8.30 en 9.30 
uur. Het uitbetalen en ophalen van 
de overgebleven kleding is dezelfde 
dag tussen 17.00 en 17.30 uur.

Huisvrouwenvereniging 
Rijsenhout op stap
Rijsenhout - De Huisvrouwen ver-
eniging Rijsenhout gaat woensdag 
7 oktober een dagje op stap. Het 
reisdoel is dit keer Hindelopen. Er-
gens onderweg krijgen de deelne-
mers lekkere koffie met gebak, ver-
volgens rijdt de bus via een mooie 
route  verder naar het uiteindelijke 
reisdoel. In Hindelopen worden de 
dames uitgenodigd voor een heer-
lijke Friese boerenlunch met soep, 
een fantastische stoofschotel en 
een passend dessert.
Na deze lunch krijgt de groep een 
klederdrachtshow te zien, met aller-
lei informatie over de diverse drach-
ten. Ook is er tijd om een wande-

ling te maken in het mooie Hinde-
lopen en eventueel een oude stolp-
boerderij binnen te lopen met een 
museumwinkeltje. Voor het vertrek 
krijgen de deelnemers nog koffie 
of thee met overheerlijke Frys Sui-
kerbrood en is er nog een verloting 
waar deze heerlijke lekkernij mee te 
winnen is.
Opgeven voor dit reisje kan bij me-
vrouw Eijkelenboom, Leimuiderdijk  
55, tel.  323716.  De kosten bedra-
gen 45 euro voor leden en 50 eu-
ro voor niet-leden.  De bus vertrekt 
om 08.30 uur vanaf de Werf in Rij-
senhout en is hier rond 18.15 uur 
weer terug.
  

Amsterdams Opera Koor 
in Bovenkerkse Urbanus
Bovenkerk - Op zondagmiddag 
4 oktober organiseert de Stichting 
Vrienden van de Bovenkerkse Urba-
nus een concert door het Amster-
dams Opera Koor. Het Amsterdams 
Opera Koor werd opgericht in 1950 
en bestaat uit zeventig leden, voor 
wie het een uitdaging is om elk jaar 
een selectie uit vele prachtige ope-
ra’s uit te voeren. 
Het programma van 4 oktober be-
staat uit operawerken van onder 
andere Verdi, Wagner en Puccini en 
wordt gebracht samen met de solis-
ten Wiebke Göetjes,sopraan, en An-

thony Heidweiller, bariton. De bege-
leiding op de piano wordt vrzorgd 
door Ben Martin Weijand en het ge-
heel staat onder leiding van Ago 
Verdonschot. 
Kaarten à 10 euro zijn in de voorver-
koop onder andere verkrijgbaar bij 
Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat 
12, tel. 0297-324454. Voorafgaand 
aan het concert zijn uiteraard ook 
kaarten verkrijgbaar in de kerk aan 
de Noorddammerlaan. Het concert 
start om 15.30 uur en duurt tot on-
geveer 16.30 uur met na afloop ge-
legenheid voor een drankje.

Stichting Handreiking over oceanen
Steun voor inrichting 
computerschool in Brazilë 
Aalsmeer - Dit jaar is er een aan-
vraag voor de inrichting voor een 
computerschool gedaan richting 
Wilde Ganzen en OSA Aalsmeer. 
In Brazilië bestaat er grote behoef-
te aan geschoolde mensen in diver-
se professies. 
Met name in de ICT worden ge-
schoolde arbeiders gezocht. Hen 
staat een betaalde baan en een fi-
nancieel min of meer zorgeloze 
toekomst te wachten. Voor de vol-
wassenen is deze opleiding rond-
uit een uitzicht op een beter leven 
voor zichzelf en hun gezin. Voor de 
jeugd is het een garantie voor een 
goede baan en dus een hoopvolle 
toekomst. 
Het Sociale Centrum wil zich graag 
inzetten om dit doel te kunnen be-
reiken, hetgeen echter niet zonder 
de hulp van bijvoorbeeld de dona-
teurs, gemeente Aalsmeer en Wil-
de Ganzen verwezenlijkt kan wor-
den. De Stichting O.S.A. (Ontwik-
kelingssamenwerking Aalsmeer), 
heeft dit computerplan omarmd 
en overweegt er haar steun aan te 
geven. Omdat ook ‘Wilde Ganzen’ 
spontaan steunt en de wervingsop-
brengst met 70% vermeerdert zijn 
de plannnen nu in een verregaand 
stadium van realisatie. 
Dagelijks profiteren zo’n 500 kinde-
ren van uw goede gaven en genie-
ten zij onderwijs, voeding en medi-
sche verzorging. Deze kinderen van 
0 tot 14 jaar komen uit de allerarm-
ste gezinnen. En nog steeds be-
staan er wachtlijsten voor de kinde-
ren die deze meest elementaire le-
vensbehoeften ontberen. 
Door de subsidie van OSA is de 
Stichting in 2008 in staat gesteld 
om een breimachine aan te schaf-
fen, waarvan na enige instructie 
druk gebruik wordt gemaakt. Want 
ook in Brazilië kan het zelfs behoor-
lijk koud zijn (5º Celsius is geen uit-
zonderlijke temperatuur in de win-

ter). Er is veel vraag vanuit scholen-
gemeenschappen naar warme ge-
breide kledij. 
Het Centrum is blij nu aan deze 
vraag te kunnen voldoen. Boven-
dien wordt hierdoor ook weer werk-
gelegenheid verschaft aan veelal 
werkloze vrouwen. 
Op woensdag 7 oktober om 20.00 
uur wordt er in de Raadskelder van 
het gemeentehuis van Aalsmeer 
een presentatiebijeenkomst voor 
ontwikkelingssamenwerking ge-
houden. 
Ook de stichting Handreiking over 
oceanen zal daarbij aanwezig zijn. 
De vrijwilligers zijn gaarne bereid 
het een en ander te vertellen over 
het Centrum als geheel en diverse 
plannen in het bijzonder.  Kijk op de 
website www.handreikingoverocea-
nen.nl en volg de laatste ontwikke-
lingen op de voet.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag was 
het nationale burendag. Ook een ge-
deelte van de bewoners van de Ma-
chineweg deden hier aan mee. De 
kinderen kregen vogelhuisjes om  te 
beschilderen en de ouders na afloop 
een plant. Bij degene waar de plant 
volgend jaar het mooist groeit, wordt 
de volgende burendag gehouden. 
Het was heel gezellig en voor herha-
ling vatbaar!

Burendag op Machineweg

Bruisende burendag in 
Berken- en Elzenlaan
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 26 
september, tijdens de Nationale Bu-
rendag, organiseerden de bewoners 
van de Berken- en de Elzenlaan ook 
hun jaarlijkse Burenborrel. ’s Mid-
dags werd er gestart bij het speel-
tuintje in de Berkenlaan met het 
maken van bloemstukjes door de 
kinderen uit de straten. Vervolgens 
werden ook de fietsjes, tractors e.d. 
versierd met bloemen en werden de 
bloemstukjes in een fleurige optocht 
bij de oudere bewoners van de Ber-
ken- en Elzenlaan bezorgd. Daar-
na verzamelden de kinderen en hun 
ouders zich weer bij het speeltuintje 
in de Berkenlaan waar voor ieder-
een hapjes en een drankje te ver-
krijgen was bij diverse marktkraam-
pjes. Ook was er een springkus-

sen voor de allerkleinste bewoners 
van de beide straten. De bloembak-
ken in de Berkenlaan hadden on-
dertussen ook een facelift gekregen 
en zijn zelfs met vereende krach-
ten nog meer in het midden van de 
Berkenlaan geplaatst om zodoen-
de het verkeer nog verder te dwin-
gen om vooral langzaam te rijden 
zodat er geen aanrijdingen meer 
plaatsvinden! Het burenfeest op de-
ze prachtige nazomerse dag ging 
tot ’s avonds laat door bij een vuur-
korf waarbij de plannen voor Natio-
nele Burendag 2010 alweer werden 
gesmeed. Met dank aan het Oran-
je Fonds en medewerking van diver-
se buurtbewoners kijken de buren 
weer terug op een zeer geslaagde 
burenborrel. 
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Pupillen scheidsrechters 
bij Jong Aalsmeer United 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 19 
september hebben vijftien deelne-
mers meegedaan aan het examen 
van de Pupillen scheidsrechterscur-
sus. Elk seizoen organiseert voet-
bal vereniging Jong Aalsmeer Uni-
ted, in samenwerking met de KNVB, 
voor haar B en C junioren deze cur-
sus. Een cursus met een theorie en 
een praktijk gedeelte. Op dinsdag 
8 september kwam de theorie aan 

de orde en zaterdag was het een 
echt examen met echte competitie 
wedstrijden van de F-pupillen. Iede-
re deelnemer moest 10 minuten van 
de wedstrijd leiden en de andere tijd 
elkaar beoordelen. Na afloop was 
de evaluatie met de KNVB official.
Uiteindelijk kreeg iedereen een bos 
bloemen en de KNVB scheidsrech-
terfluit en nagenoeg allemaal een 
diploma.

Spelletjes en champagne 
bij opening Binding Oost
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
26 september was het groot feest 
bij Binding Oost op de Machineweg. 
De officiële opening vond plaats en 
er waren veel kinderen op afgeko-
men om dit mee te maken. Vanaf 
14.00 konden de kinderen verzame-
len op het plein en alvast een rond-
je spelletjes doen. 
Zo werd er een workshop Hip Hop 
gegeven, graffiti gespoten, gevoet-
bald en binnen was er karaoke. Om 
15.00 waren alle genodigden aan-
wezig en kon Binding Oost offici-
eel geopend worden door wethou-
der Jaap Overbeek. Na de toespraak 
mocht de eerste bezoeker van Bin-
ding Oost, Benjamin, samen met de 
heer Overbeek het lintje doorknip-

pen. Met kinderchampagne werd er 
geproost en het feest kon worden 
voortgezet. De bibberspiraal, het 
bananenvangen en de popcornkar 
werden goed bezocht. Veel kinde-
ren uit Aalsmeer Oost vanaf groep 6 
hebben zich erg goed vermaakt de-
ze middag. 
Lijkt het jou nou ook leuk om eens 
langs te komen bij Binding Oost, 
kom dan op dinsdag- en woens-
dagmiddag binnenlopen op Machi-
neweg 12. Zit jij in groep 6, 7, 8 of 
brugklas 1 of 2, dan ben je van har-
te welkom. Voor openingstijden kijk 
even op de website www.debinding.
nl of mail je vragen naar eveline@
debinding.nl, bellen kan ook naar 
Eveline: 06-13989285. 

Klinkende winst in nieuwe tenues
Overwinning C1 van JAU
Aalsmeer - Voorafgaand aan de klinkende 1-8 overwinning tegen HBC uit 
Heemstede poseren de spelers van de C1 van de nieuwe jeugdvoetbalver-
eniging Jong Aalsmeer United trots in hun fraaie nieuwe tenues, gesponsord 
door Peters Plantenexport. Meer foto’s en informatie over Jong Aalsmeer Uni-
ted is te vinden op www.jongaalsmeerunited.nl.

Van links naar rechts: Daphne, Famke, Julia en Dominique.

Clubrecord en eerste plaats 
voor estafette B-Pupillen AVA
Aalsmeer - Afgelopen zondag  20 
september  werden de eerste Rand-
hoorn Athletics wedstrijden gehou-
den bij buurclub de AKU te Uit-
hoorn. AV  Aalsmeer was daar ver-
tegenwoordigd met een meisjes es-
tafette team om op de 4 keer 40 me-
ter te vlammen. 
De pupillen meisjes Famke, Julia, 
Dominique en Daphe hadden de af-

gelopen weken hard getraind om 
een goede prestatie neer te zetten. 
In een mooie race, met een goe-
de start en wissels wisten ze een 
tijd van 28,2 seconden neer te zet-
ten. Een verbetering van maar liefst 
3 seconden met hun tijd van vorig 
jaar. Zij wisten hiermee een eerste 
plaats te behalen en een clubrecord 
te vestigen!

Streetdance, hiphop en 
showdance in de Binding
Aalsmeer - Iedere woensdag kun-
nen jongeren bij Stichting de Bin-
ding in de Zijdstraat 53, een dans-
les streetdance, hiphop en show-
dance volgen. Lijkt  het je leuk om 
lekker te dansen op allerlei soorten 
muziek? Kom dan eens kijken in de 
Binding! De danslessen worden ge-
geven voor jongeren van verschil-
lende leeftijden en op verschillende 

tijden. Van 18.00 tot 19.00 uur zijn 13 
tot en met 15 jarigen welkom, van 
19.00 tot 20.00 uur 16 tot en met 18 
jarigen en van 20.00 tot 21.00 uur 
18plussers. Heb je vragen of wil je 
meer informatie dan kun je contact 
opnemen met viola@debinding.nl 
of bel op maandagmiddag, woens-
dagmiddag en vrijdagmiddag tus-
sen 13.30 en 17.30 uur.

Aalsmeer - Op donderdag 17 september kwam kinderboerderij Boeren-
vreugd op bezoek bij de jongens en meisjes van kinderdagverblijf en peuter-
speelzaal Lievepop. Er waren geitjes en konijnen en cavia’s om lekker mee te 
knuffelen. Sommige kinderen stapten direct op de dieren af, terwijl anderen 
weer van een afstandje toekeken. Ook voor de kleinste kinderen was het feest 
om even de oren van het konijn te mogen aaien.

Kinderboerderij Boerenvreugd 
op bezoek bij kids ‘Lievepop’

Superbaby voor Thomas!
Aalsmeer - Afgelopen week weer was hij weer te signaleren in Aalsmeer: 
De superbaby! In tijden van economische crisis, financiële crisis en moties van 
wantrouwen besef je dan weer even waar het echt om gaat in het leven! De 
superbaby verwelkomde maandagavond 14 september namelijk een prachtig 
nieuw leven op het Maarse en Kroon hof 17. Een beer van een broer voor de 
trotse Maritt Niesing. Zowel moeder als baby Thomas maken het erg goed en 
genieten met volle teugen van elkaar!

Wendagen op Wellantcollege 
Westplas mavo zeer geslaagd
Aalsmeer - Al jarenlang is het een 
fenomeen binnen Wellantcollege 
Westplas mavo: de wendagen voor 
de brugklassers. Elk jaar, zo in de 
derde week van september, wordt 
door alle docenten en medewerkers 
de hele school in gereedheid ge-
bracht voor twee dagen plezier en 
‘wennen’ voor de eerstejaars leerlin-
gen. Afgelopen donderdag en vrij-
dag stonden de wendagen op het 
programma. Toen eind augustus het 
nieuwe schooljaar begon, werd al 
veel gedaan aan kennismaking on-
der de nieuwe brugklassers. In de 
mentorlessen wordt veel aandacht 
besteed aan de nieuwe klas en de 
nieuwe docenten, maar tijdens en 
vooral na de wendagen blijkt altijd 
dat elke leerling zijn of haar draai 
echt gevonden lijkt te hebben. Op 
donderdag stond een dagje spor-
ten op het programma. Er werd al 
vroeg verzameld op school en daar-
na werd in een grote groep, onder 
begeleiding van een flink aantal do-
centen, koers gezet op de fiets rich-
ting Poldersport, in De Kwakel. Een-
maal aangekomen bij dit survival- 
en buitensportbedrijf, werd snel om-
gekleed, zodat er kon worden be-
gonnen. Gelukkig werkte het weer 
behoorlijk mee, want de wind waai-
de minimaal en er brak zelfs af en 
toe even een zonnetje door. Dit was 
wel nodig ook, want bij Poldersport 
loop je kans op een nat pak en dit 
gebeurde uiteraard ook bij de brug-
klasleerlingen van de Westplas. Ge-
lukkig vond niemand dit erg en werd 
er met veel plezier een survivalpar-
cours afgewerkt en werden in teams 
de zes spellen van de zeskamp ge-
speeld. Ten slotte mochten alle leer-
lingen nog even buikglijden op de 
buikglijdbaan van Poldersport, het-
geen voor hilarische taferelen zorg-
de. Nadat iedereen weer gedoucht 
en opgedroogd was, werd terugge-
fietst naar school, waarna elke leer-
ling mocht gaan uitrusten, om de 
volgende dag weer fris en vol ener-
gie op school te verschijnen.

Workshops
Op vrijdagochtend verzamelden al-
le brugklasleerlingen al vroeg in de 
aula van de school. Elke leerling had 
in de dagen voorafgaand aan de-
ze dag mogen kiezen uit een aan-
tal interessante workshops, die zou-

den worden gegeven vandaag. Zo 
volgden leerlingen een kookwork-
shop, een workshop waarin heu-
se websites konden worden ge-
maakt, een bloemschikworkshop, 
een workshop waarin op een klim-
wand geklommen kon worden, één 
waarin de salsa gedanst werd en ga 
zo maar door. Door dit gevarieerde 
aanbod, verveelde niemand zich en 
konden zelfs de docenten hun ge-
luk niet op, toen de leerlingen de 
Surinaamse ‘bakbanaantjes’ kwa-
men uitdelen, die ze zelf gebakken 
hadden bij de kookworkshop. Nadat 
de laatste workshop was afgelopen, 
kregen alle leerlingen een heerlijke 
lunch, die helemaal voorbereid was 
door de ouderraad. Na de lunch ver-
trokken de brugklassers naar huis, 
om vervolgens om 16.30 uur weer 
op school te verschijnen. De mid-
dag van deze tweede wendag stond 
in het teken van ´presenteer jezelf´. 
Binnen het projectonderwijs, dat op 
Wellantcollege Westplas mavo ge-
geven wordt, werken leerlingen sa-
men of individueel aan grote op-
drachten, waarbij ze zelf mogen kie-
zen hoe ze deze opdrachten vorm-
geven. De eerste opdracht van het 
jaar is steevast ‘presenteer jezelf’ 
en de wendagen zijn een uitgele-
zen mogelijkheid om alle leerlingen 
aan de toegestroomde belangstel-
lende ouders, opa’s, oma’s, broer-
tjes en zusjes, zichzelf te presente-
ren. In vier lokalen hadden alle 110 
brugklassers zich opgesteld, om 
hun presentatie te laten zien. Prach-
tige kijkdozen die zelfs verlicht wa-
ren, collages, PowerPoints en film-
pjes waren te zien. Daarnaast ga-
ven twee enthousiaste meiden een 
prachtige show op hun eenwieler. 
Nadat de presentaties waren afge-
lopen, werden de barbecues buiten 
aangestoken en kon er door zowel 
leerlingen, ouders en docenten ge-
noten worden van een lekker stuk-
je vlees. Toen de vleesvoorraad op 
was, werden de ouders door hun 
kroost naar huis gestuurd, want het 
was tijd geworden om te feesten. De 
technische commissie van de West-
plas was al dagen bezig geweest de 
aula om te bouwen tot een schitte-
rende feestzaal, waarin tot laat op 
de avond gedanst werd door alle 
leerlingen en zelfs door de mees-
te docenten.

Ontspannen sportdag voor 
examenklassen Groenstrook 
Aalsmeer - De eerste schoolweken 
zitten er al weer op en dat is op Wel-
lantcollege de Groenstrook niet on-
gemerkt voorbij gegaan. Alle klas-
sen doorliepen in de eerste dagen 
een introductieprogramma. Uiter-
aard was er voor de eerste klassen 
een uitgebreid programma, met  on-
der andere een spelletjesmiddag, 
maar ook de examenklassen heb-
ben hernieuwd kennisgemaakt met 
elkaar. Op 8 september j.l. werd er 
voor de leerlingen van de eindexa-
menklassen een sportmiddag geor-
ganiseerd. Voordat de echt drukke 
examenperiode aanbreekt even tijd 
voor een ontspannend moment. 
Ook de gelegenheid om eens op 
een andere manier te spreken met 
klasgenoten en mentoren. De on-
derdelen waar uit gekozen kon wor-
den waren: golf, voetbal, body jam, 
surfen en zeilen. Vooral voor zeilen 
en surfen was het een uitgelezen 
dag. Zon, wind (maar niet al te veel) 
en een prima temperatuur. Nadat de 
leerlingen een passend zwemvest 
hadden gevonden, werden de boten 
uit de loods  gehaald. 
Er waren drie groepen leerlingen 
die in een grote zeilboot met een in-
structeur de Westeinderplas opgin-
gen. Een andere groep kreeg een la-

ser toegewezen en na de eerste in-
structies voeren de leerlingen, som-
mige nog wel wat angstig, ook de 
plas op. De instructeurs van de zeil-
school was natuurlijk met rubber-
boten altijd in de buurt om waar no-
dig hulp te verlenen en aanwijzigen 
te geven. 
De surfers hadden het zwaar. Voor-
al diegenen die nog weinig erva-
ring hadden, werden toch regelma-
tig door de wind naar lagerwal ge-
blazen. Enkele malen moest een le-
rarenteam in een praam een sur-
fer weer een beetje op weg hel-
pen door ze naar open water te sle-
pen. Tussendoor werd er door de in-
structeurs ook nog een ontspan-
nend programmaonderdeel inge-
last waardoor de (arm) spieren weer 
even tot rust konden komen. 
Al met al was het een zeer geslaag-
de middag. Alhoewel vele leerlin-
gen de volgende dag wel voelden 
dat zij sommige spieren een tijd lang 
niet hadden gebruikt, waren de me-
ningen van de leerlingen unaniem 
positief. Nu op weg naar de eerste 
examenperiode in oktober!  Meer 
informatie Wellantcollege vmbo de 
Groenstrook is te verkrijgen via te-
lefoonnummer: 0297-384949 of be-
zoek de website: www.wellant.nl

Bovenste rij: Guido (trainer/coach) Emma, Chantal, Lindsey, Djina, Nathalie, 
Suraya, Lisa,  Linda (coach) Onderste rij: Nina, Jaimy, Esmee, Wensdy, Arien-
ne, Dana, Richelle. Stacey  ontbreekt op deze foto.

Shirtsponsor voor MD1 
Aalsmeer - 29 Mei 2009 is de ver-
eniging Jong Aalsmeer United ont-
staan uit het samengaan van de 
jeugdspelers van RKAV en VV 
Aalsmeer. En bij een nieuwe club 
horen zoals eerder in deze krant ge-
meld natuurlijk ook nieuwe tenues. 
Brood en banketbakkerij Hulleman 
is een van de bedrijven die de aan-
schaf van de tenues middels shirt-
sponsoring heeft mogelijk gemaakt. 
“Het samengaan van de twee clubs 

is een hele operatie. Daar hebben 
veel mensen veel tijd en veel ener-
gie ingestoken en dat doen ze mo-
menteel nog steeds”, vertelt Marco 
Hulleman. “Als blijk van waardering 
hebben wij ervoor gekozen hebben 
om op deze manier financieel ons 
steentje bij te dragen. En aange-
zien onze dochter Esmee deel uit-
maakt van de MD1 hebben we ge-
kozen om dit team te sponsoren,” 
aldus Marco.

‘Sensation white’ bij Britt
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
vond een enorm leuk klassenfeest 
plaats voor de leerlingen van groep 
8 van de Oosteinderschool. Britt, 
één van de leerlingen, had al haar  
klasgenoten uitgenodigd voor een 
klassenfeest bij haar thuis om dit 
spannende laatste jaar van de ba-
sisschool goed te beginnen. Juist 
omdat dit een speciaal jaar zal wor-
den, leek het haar leuk om dit met 
een sensationeel leuk feest te doen.

Het idee was geboren, uitnodigin-
gen de deur uit, alle ouders vonden 
het goed, iedereen zou komen, de 
locatie was opgepimpt, de hulptroe-
pen stonden klaar, wat kon er nog 
mis gaan! Het weer? Zelfs dat werk-
te supergoed mee! Aalsmeer was in 
2009 een evenement rijker: Sensati-
on white, want aan het verzoek van 
Britt om vooral in witte kleding te 
komen was echt door iedereen ge-
hoor aan gegeven!

Vlinderproject op De Oosteinder
Aalsmeer - Van 31 augustus tot 
en met 18 september werkten de 
kleutergroepen van De Oosteinder 
met het thema ‘rupsen en vlinders’. 
Aan de hand van het boekje ‘Rupsje 
Nooitgenoeg’ werden verschillende 
begrippen aan de kinderen geleerd. 
Ook werden veel rupsen en vlinders 
geknutseld. Maar het allerleukste 
vonden de kleuters de bak met ech-
te vlindereitjes. Deze eitjes moesten 
iedere dag op een vers blaadje kool 

gelegd worden, zodat de rupsen ge-
lijk genoeg te eten zouden hebben 
als ze uit hun eitje kwamen. 
Na een paar dagen gebeurde dit 
en konden de kinderen als ze heel 
goed keken, hele kleine rupsjes zien 
kruipen. Ook lagen er in de bak vijf 
coconnetjes. Nadat de jongens en 
meisjes een aantal dagen in span-
ning hadden afgewacht, kwamen 
hier één voor één prachtige vlin-
ders uit. 
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Matchpunt voor AAS bij 
debuut in eerste klasse 
Aalsmeer - Het eerste team van 
schaakclub AAS heeft afgelopen 
weekend de eerste wedstrijd af-
gewerkt in de eerste klasse van de 
landelijke schaakbond. Tegen het 
team van Vianen/DVP (wat op pa-
pier iets sterker zou moeten zijn) 
werd het 5-5, een zeer degelijk re-
sultaat voor AAS 1 in deze uitwed-
strijd, ook overwegende dat er met 
twee invallers werd gespeeld. En 
toch, er had nog meer ingezeten. Al 
met al een bemoedigend begin. De 
score werd geopend door een zeer 
goede partij van Leon Koster aan 
het eerste bord. Hij hield de zwar-
te koning gedurende de opening in 
het centrum, waarna deze middels 
een kwaliteitsoffer werd uitgerookt. 
Met enige nauwkeurige zetten wist 
Leon het eerste punt te scoren. De 
voorsprong werd uitgebreid door-
dat Mark Trimp zich net iets nauw-
keuriger een weg baande door de 
complicaties die er waren ontstaan. 

Zwart offerde het verkeerde stuk op 
e5, waarna Mark materiaal voor-
bleef. De score werd 3-0 door een 
puike partij van Jeffrey van Vliet. Hij 
leek wat onder druk te staan op de 
damevleugel, zodat hij naar tegen-
spel moest zoeken aan de andere 
kant van het bord. Dat was aan Jef-
frey wel besteed, hij kreeg de stel-
ling open voor het loperpaar. Toen 
hij de witte stelling binnendrong 
vielen de witte pionnen als rijpe ap-
pelen. Henk Noordhoek had de pi-
on die zijn tegenstander in de ope-
ning had geofferd behouden, maar 
de stelling bleef complex. In tijd-
nood bood zijn opponent remi-
se aan, Henk speelde verder maar 
miste even later een tactisch geintje 
waardoor de stand 3-1 werd. Mar-
co de Groot behandelde de ope-
ning uitstekend en kreeg druk op 
de witte damevleugel. Hij won een 
geofferde pion terug waarna hij een 
beter toreneindspel overhield. Wit 

was echter niet zonder kansen en 
met een pion minder was de stel-
ling toch redelijk eenvoudig remi-
se te houden. AJ Keessen verloor 
twee tempi in de opening waardoor 
zwart de overhand kreeg. AJ wist 
met hangen en wurgen nog stug te 
verdedigen, maar zoals in de analy-
se bleek, de witte stelling was soli-
der dan beide spelers dachten. In de 
tijdnoodfase had zwart nog wel een 
mogelijkheid gemist om het voor-
deel wat tastbaarder te maken, na 
de 40e zet wist AJ met wat nauw-
keurige zetten het evenwicht hele-
maal te herstellen, waarna de zet-
herhaling voor beiden niet meer uit 
de weg te gaan was. De stand was 
derhalve 4-2, toen Paul Karis, on-
danks heftig verzet toch het punt 
aan zijn tegenstander moest laten. 
Na een gevaarlijk stukoffer van wit 
in de opening wist Paul nog te over-
leven naar een eindspel met een pi-
on minder, maar zijn stelling ver-

toonde dermate veel zwaktes dat de 
stelling toch onhoudbaar bleek. 
Ben de Leur speelde een uitsteken-
de partij, die hij leek te bekronen 
door een stuk te winnen middels 
een doorbraakcombinatie. Helaas 
mistte hij in de afwerking dat zwart 
nog een truc dreigde, waardoor hij 
het stuk weer verloor en met drie 
pionnen minder was de strijd ho-
peloos. 
Daarmee was de stand weer in 
evenwicht maar het zag er nog 
steeds goed uit. Bob Feis had een 
pion gewonnen in het middenspel 
en leek dat te kunnen combineren 
met dreigingen richting de zwar-
te koning. Het stug verdedigen is 
echter aan de orde van de dag in 
de eerste klasse dus dat betekende 
dat Bob er net niet doorheen kwam 
en met remise genoegen moest ne-
men. Daarmee moest de beslissing 
vallen in de partij van Paul Schra-
ma. Na een solide opening had hij 
het loperpaar maar zijn structuur 
was wat minder. Dit resulteerde in 
een loper eindspel met aan beider 
zijde wat vrijpionnen. Wit offerde al 
zijn pionnen om de loper te winnen, 
Paul’s pionnen konden daarna wor-
den afgestopt, zodat ook hier de re-
mise een feit was, en daarmee het 
5-5 gelijkspel. Een begin met po-
tentie voor de Azen in deze sterke 
groep!

V.l.n.r. boven: Kees Jan Koster, Benjamin Visser, Michel Maarse, Timon Visser
(reservedoelman). Onder: Niels Eveleens, Chris Beringel, Jordy van Dordt.

Sponsor zaalvoetbalteam RKDES 3
Kudelstaart - Vele jaren voetbalt 
RKDES 3 (voormalig RKDES 2) al 
met veel plezier uit naam van spon-
sor C1000 Koster. Na afloop van het 
vorige seizoen heeft supermarkton-
dernemer Kees Jan Koster toege-
zegd dit team weer in het nieuw te 
willen steken en tijdens de eerste 
thuiswedstrijd van het zojuist be-
gonnen seizoen was het zover. Een 
totaal nieuwe outfit geheel verzorgd 
door Kees Jan Koster werd aan-
getrokken, en natuurlijk werd de 
C1000-eigenaar daar nadrukkelijk 
voor bedankt. 
Na de bedankjes werd het toch ook 
tijd voor RKDES om de nieuwe out-
fit in gebruik te nemen.  ‘De Remise’ 
was de tegenstander in deze wed-

strijd. In de eerste 10 minuten leek 
het wel of de mannen RKDES echt 
moest wennen aan de nieuwe outfit, 
want er werd niet gescoord. Einde-
lijk in de 12e minuut was het Benja-
min Visser die na een solo de score 
kon openen en RKDES op een 1-0 
voorsprong zette. Vlak na de late 1-
0 was het alweer raak, ditmaal een 
goede actie van Jordy van Dordt. 
Na een snelle kaats met Benjamin 
was het Jordy die de bal kon bin-
nenschieten, 2-0 en dit was ook de 
ruststand. Eigenlijk lag de wedstrijd 
nog geheel open aan het begin van 
de tweede helft. Gelukkig was het 
Jordy weer die vroeg in de tweede 
helft de 3-0 kon scoren door twee 
man te omspelen en daarna de kee-

Zaalvoetbal
Alle ZABO wedstrijden in 
sporthal De Bloemhof
Aalsmeer - Vorige week zater-
dag is de ZABO zaalvoetbalcom-
petitie gestart met het nieuwe sei-
zoen. De eerste speelronde vond 
plaats in sporthal de Bloemhof en 
de vijf wedstrijden werden deskun-
dig gearbitreerd door de scheids-
rechters Peter Meyer en Eugéne Id-
zerda. Tevens ontvingen alle deel-
nemende teams, spelers en suppor-
ters uit handen van wedstrijdsecre-
taris Joop de Vries een jaaroverzicht. 
Wie het programmaboekje goed be-
studeert ziet dat álle speelronden 
(18 in totaal) worden afgewerkt in 
sporthal de Bloemhof. Dit is nieuw 
voor de ZABO want voorheen werd 
de Proosdijhal ook altijd betrokken 
als speellokatie. De Kudelstaart-
se sporthal is dus even een jaartje 
uit de gratie. De ploegen van Man-
tel Makelaars en DGL speelden de 
openingswedstrijd van het 34e ZA-
BO-seizoen. Mantel Makelaars, de 
kampioen van de laatste twee jaar 
kreeg in de eerste wedstrijd een ne-
derlaag toebedeeld. DGL zegevier-
de namelijk met de cijfers van 5-8. 
Vervolgens trad De Jet Set BV aan 
tegen nieuwkomer Schijf Grondbo-
ringen. Bij de rust stond het 3-1 voor 
De Jet Set BV en de ploeg liep in de 
1e minuut van de 2e helft uit naar 4-
1. Bij de stand van 5-1 miste Schijf 
Grondboringen een penalty en uit-
eindelijk sloot De Jet Set BV het du-
el winnend af met 7-2. Schijf Grond-
boringen (met voornamelijk jeugdi-
ge spelers van RKDES) speelt leuk, 

aanvallend en sportief zaalvoetbal 
en blijkt een aanwinst voor de ZA-
BO-competitie. De derde wedstrijd 
ging tussen LEMO-Gaat-Los en Ac-
con. Eerstgenoemd team opende de 
score maar bij de wissel stond het al 
2-5 voor de ploeg van coach Bertus 
Heeren. Tenslotte won Accon ruim 
met 5-9. Het meest spannende duel 
van de 1e speelronde was de partij 
tussen Piller Sport en Amsec Bevei-
liging. Na een 2-2 ruststand deelden 
beide teams de punten. Einduitslag: 
3-3. Voor Piller Sport was Mark Pot-
huizen trefzeker, hij scoorde drie-
maal. Het slotduel van het avondje 
ZABO ging tussen LEMO en Sport-
café de Midi’s en deze wedstrijd 
eindigde met een 2-6 overwinning 
voor de Midi’s.

Uitslagen 2e ronde 
Op zaterdag 26 september is de ZA-
BO zaalvoetbalcompetitie voortge-
zet met de 2e speelronde. De wed-
strijden stonden onder leiding van 
de arbiters Sian Knetsch en Mike 
van Miltenburg. De uitslagen waren 
als volgt: Sportcafé de Midi’s tegen 
Amsec Beveiliging 7-3. Mantel Ma-
kelaars tegen Schijf Grondboringen 
2-3. Piller Sport tegen De Jet Set 1-
3. LEMO tegen LEMO-Gaat-Los 4-2 
en DGL tegen Accon 0-6. Speelron-
de 3 van de ZABO volgt op zaterdag 
17 oktober in sporthal de Bloemhof. 
De ranglijst wordt nu aangevoerd 
door Accon, Sportcafé de Midi’s en 
De Jet Set met 6 punten uit 2 duels.

Staand van links naar rechts: Non-playing captain Spreij, Peter van Gijlswijk, 
Jurn Wendelgelst, Peter Buis, Lex Hendriksen, Mark Eveleens, Joost de Vries, 
Michael Könst. Zittend van links naar rechts: Frans Schijf, Mike Runge, Robin 
Schijf, Berry Pieterse, Dennis Janmaat, Frank Bruine de Bruin.

Voetbal zevende klasse
Seniorenteam Rkav 6 begint 
nieuw seizoen overtuigend!
Aalsmeer - In een overtuigende 
wedstrijd heeft het zesde senioren-
elftal van rkav zijn koppositie in de 
zevende klasse weten te versterken. 
Onder prachtige voetbalomstandig-
heden werd Sporting Martinus uit 
Amstelveen met duidelijke cijfers af-
gedroogd. 
Op het sportpark aan de Beetho-
venlaan werd het uiteindelijk 7-
0 voor de groenwitte leeuwen. Het 
was alweer de derde overwinning 
op rij voor rkav dat daarmee fier aan 
kop gaat met negen punten uit drie 
wedstrijden. Volgende week staat de 
lastige uitwedstrijd tegen KLM op 
het programma, maar met het ge-
toonde spel van afgelopen zondag 
moet ook die hindernis geen pro-
bleem zijn voor het team van non-
playing captain Spreij. De techni-

sche staf van rkav is er wederom in 
geslaagd om een aantal sterke spe-
lers te contracteren, zodat het team 
in breedte aan speelkracht heeft ge-
wonnen. Vooral het spel van nieuw-
komers Michael Könst, Joost de 
Vries en Frank Bruine de bruin biedt 
perspectief voor de rest van het sei-
zoen. Daarnaast is Rkav 6 zeer blij 
met het nieuwe teamtenue dat mo-
gelijk is gemaakt door sponsoring 
van bouwbedrijf Ron Wendelgelst. 
Volgende week staat zoals gezegd 
de wedstrijd tegen KLM op het pro-
gramma. Een week later volgt de 
derby tegen Rkdes. Bekijk de web-
site www.rkav6.hyves.nl voor foto’s 
van het trainingskamp dat het team 
afgelopen zomer heeft gevolgd op 
de zwarte cross of voor een sfeerim-
pressie van andere teamuitjes.

Zes-ballentoernooi in Sportzicht
Aalsmeer - Op zaterdag 3 okto-
ber organiseert café Sportzicht aan 
de Sportlaan een zes-ballentoer-
nooi. Het toernooi begint om 20.00 
uur en om 23.00 uur wordt de fina-
le gespeeld. Iedere biljartliefheb-
ber kan aan het toernooi meedoen, 
voor 1 euro per poging . Er kunnen 

meerdere pogingen gewaagd wor-
den. Inschrijving is mogelijk aan de 
bar. De deelnemers mogen tot 22.30 
uur spelen en proberen om een plek 
in de finale te behalen. Er zijn leuke 
prijzen te verdienen tijdens dit toer-
nooi. Natuurlijk is het aanmoedigen-
de publiek ook van harte welkom

Darten in ‘t Dorpshuis

Peter van der Laarse gooit 
170 finish bij Poel’s eye!
Kudelstaart - Alweer vijfhonderd-
vier dagen geleden werd deze fi-
nish voor het laatst bij Poel’s Eye 
gezien. Die stond op naam van Tom 
Keijzer, maar hij was niet de eni-
ge die dat jaar een 170 uitgegooid 
had, maar liefst nog vier spelers de-
den dit hem voor in dat seizoen. Ge-
rard Bak deed het zelfs twee maal. 
Het hele seizoen daarna waren er 
weer volle verwachtingen over de-
ze fantastische uitgooi maar dat 
mocht niet baten. Een jaar darten in 
het dorpshuis ging voorbij, toen nog 
‘De Zwarte Hoed’ geheten. 
Maar nu, 72 weken later tijdens de 
eerste avond van het nieuwe sei-
zoen was het toch eindelijk weer 
zover.  In een vernieuwd Dorps-
huis nu ‘Het Podium’ geheten gooi-
de Peter van der Laarse de respec-
tabele 170 finish. Dit deed hij al eer-
der, Peter was namelijk de allereer-
ste speler die dit voor elkaar kreeg 
bij Poel’s Eye.  Er zijn dus weer vol-
le verwachtingen van de spelers dit 
jaar, misschien zelfs wel voor een 9-
darter?  Niet alleen het dorpshuis 
heeft een nieuwe inrichting gekre-
gen, ook het bestuur van Poel’s Eye 
heeft een nieuwe wending aan het 
speelschema gegeven, met nieuwe 
formules en meer kansen op suc-
ces voor de spelers. Vanaf dit sei-
zoen is er een nieuwe ronde bijge-
komen.  Naast de bestaande Win-

naars-  en Scone ronde is er dan nu 
ook de E-ronde.
In de halve finale van de winnaars 
ronde wint Arie van de Eijkel van 
Arnold Sluys.  Danny Zorn wint in 
de andere halve finale van Floortje 
van Zanten die nog geen drie we-
ken eerder in Engeland op het be-
kende podium van de Lakeside 
stond voor de play-offs.   De uit-
eindelijke winnaar van deze ronde 
was Danny Zorn, de kampioen van 
vorige seizoen die een goede start 
maakt. In de finale van de Scone 
ronde stonden Sven Plomp en Re-
né Kruit. Sven won in de halve finale 
van Huib Gootjes en René won van 
Gert Jan v.d. Wolf. 
In de finale hiervan was het René 
Kruit die won. In de nieuwe E-ron-
de behaalde Jan Berk de halve fi-
nale maar ging hierin ten onder te-
gen Leen van den Berg. Tom Keijzer 
wint de halve finale van Albertino 
Zonneveld en Tom wint uiteinde-
lijk ook de avond van Leen en mag 
zich zo de eerste winnaar van de E-
ronde noemen. In de winnaars ron-
de bij de dames wint Jolanda Hey-
steeg van Vanessa Rösken en in de 
verliezers ronde werd er gewonnen 
door Moniek Goeman die in de fi-
nale stond tegen Louise Jurka. Aan 
het einde van de avond volgde de 
prijsuitreiking, de winnaars gingen 
naar huis met de mooie planten van 

sponsor Baardse BV of met een fles 
Scone bier. Voor de finalisten van 
de E-ronde waren er door de Extra-

markt twee potten snoep beschik-
baar gesteld. Het was weer een leuk 
en gezellige avond met veel mooie 
wedstrijden, morgen vrijdag 2 ok-
tober is de volgende speelavond. 
Poel’s Eye is geen besloten club en 
iedereen is welkom, kom gerust een 
keer langs en maak het zelf mee. 
Deelname kost drie en halve euro. 
De minimum leeftijd is 15 jaar en de 
inschrijving sluit om 19.45 uur. Voor 
meer informatie kan je ook kijken 
op de regionale website www.Poel’s 
Eye.nl.

Superblij is Peter van de Laarse met zijn 170 finish! 

Regen van gele kaarten bij 
wedstrijd RKAV-BSM
Aalsmeer - Vorige week was de Bijl-
mer de tegenstander van de man-
nen van RKAV. Menigeen kan zich 
deze wedstrijd vast nog goed voor 
de geest halen. RKAV ging de rust 
in met 3-1 voorsprong, maar verspil-
de in een dramatische tweede helft 
deze winst en moest uiteindelijk ge-
noegen nemen met een 3-4 verlies. 
Afgelopen zondag stond de uitwed-
strijd tegen BSM op het program-
ma. De wedstrijd begon tien minu-
ten te laat. Scheidsrechter Ozyer 
kwam pas even voor twee uur aan 
bij BSM. Hij hoefde niet warm te lo-
pen en om 14.10 begon de wedstrijd 
nog steeds zonder Arno Schrama en 
Fabian Waayman en de geschors-
te van Halm. Dat RKAV de punten 
mee wilde nemen bleek gelijk al in 
de eerste helft. De eerste kans was 
voor Barry Springintveld, maar het 
duurde net even te lang. Het zou de 
helft van Edwin van Maris moeten 
worden, maar zijn vizier stond dui-
delijk niet op scherp. Diverse kan-
sen waren allemaal net niet. Maar 
Aalsmeer bleef scherp. Wie wel 
scoorde was scheidsrechter Ozyer, 
een man die beide ploegen tot wan-
hoop bracht.
Elf gele kaarten vier voor BSM-spe-
lers en zeven kaarten voor RKAV. 
En ook nog eens na twee keer geel, 
veldverwijdering voor Richard de 
Vries en Robert Jansen. De eerste 
helft bleef doelpuntloos, wel waren 
er voor beide ploegen kansen, maar 
die werden niet benut. 0-1 Werd 
het in de 47ste minuut, een juweel-
tje van een doelpunt. Het was Van 
der Aar van BSM die met een vol-
ley voor 1-0 tekende. Het was tegen 

de verhouding in, maar daar wordt 
niet naar gekeken. Maar nu bleek 
dat RKAV mentaal niet te kloppen 
was, de Aalsmeerse ploeg zat niet 
bij de pakken neer. Maar de twee-
de klap was dat Richard de Vries, na 
twee maal geel, kon vertrekken. Ie-
dereen vroeg zich af hoe de man-
nen van Egberts deze morele tik 
zouden verwerken. Maar zie, er wa-
ren krachten bij RKAV aanwezig, die 
men de laatste tijd gemist had. Mar-
tin Bax kwam in het veld voor Per-
ry Springintveld en dat heeft de ver-
dediging van BSM geweten. In de 
69ste minuut was hij het die uit een 
hoekschop, genomen door Edwin 
van Maris, de gelijkmaker heel knap 
binnen kopte 1-1. Zou het toch nog 
kunnen gebeuren, met tien man? 
Nee niet met tien maar met negen. 
Robert Jansen mocht ook vertrek-
ken van Ozyer. Maar RKAV legde 
er nog een schepje boven op. Wat 
een veerkracht hadden de overge-
bleven negen spelers, men ging er 
voor. In de 80ste minuut was het 
weer Martin Bax die een van de pij-
lers was die voor de 1-2 zou zor-
gen. Met een pass bediende hij de 
geheel vrijstaande Edwin van Ma-
ris die totaal geen moeite had om 
de doelman van BSM te passeren, 
1-2.  Aalsmeer moest nog tien hele 
lange minuten, maar de negen spe-
lers van RKAV bleven boven drijven 
en verlieten uiteindelijk met winst 
het veld. Echt een heel groot com-
pliment waard!
Komende zondag speelt RKAV thuis 
in de Beethovenlaan tegen KDO. 
De wedstrijd begint om 14.00 uur.                
Theo Nagtegaal

Zondag eerste maandtoernooi 
nieuw beachvolleybal seizoen
Aalsmeer - Op zondag 4 oktober 
staat het eerste indoor beachvolley-
bal toernooi van het seizoen 2008-
2009 weer op het programma in 
The Beach. Ook dit seizoen wordt er 
weer op verschillende niveaus ge-
streden om mooie prijzen die ter be-
schikking zijn gesteld door de toer-
nooisponsor van deze maand San 
Miguel. Het toernooi is op drie ni-
veaus ingedeeld. In de ochtend, om 
10.00 uur start het 2x2 niveau hoog 
beachvolleybaltoernooi. Om 12.00 
uur start het 4x4 allround toernooi 
en wordt er op recreatief niveau ge-
speeld. Tot slot start om 14.00 uur 
het 2x2 laag toernooi. Kortom de 
toernooien zijn voor iedereen toe-
gankelijk en sportiviteit en gezellig-
heid staan hoog in het vaandel.

Nieuw: Club Kastalia ranking
Nieuw dit jaar is, dat elk van de deel-
nemers naast de leuke toernooiprij-
zen ook nog eens elke maand pun-
ten kunnen verzamelen voor de 
Club Kastalia ranking. Hoofdprijs 

van deze ranking is een gratis all-
inclusive verblijf tijdens beachvol-
leybalreis die The Beach van 1 tot 
en met 8 mei 2010 in Turkije organi-
seert. Hotel en resort Club Kastalia 
biedt deze prijs aan in het kader van 
de continuering van de samenwer-
king met BeachTeamAalsmeer. Zij 
hebben voor elk niveau (2x2 hoog, 
2x2 laag en 4x4) een geheel ver-
zorgd verblijf, inclusief eten en drin-
ken, ter beschikking gesteld. Naast 
het arrangement doe je gratis mee 
aan de trainingen en het toernooi 
die tijdens deze reis georganiseerd 
worden door BeachTeamAalsmeer.
Kortom nog een reden om weer 
mee te doen aan de beachvolleybal 
maandtoernooien in The Beach aan 
de Oosteinderweg! Surf voor meer 
informatie over BeachTeamAalsmeer 
en de Club Kastalia ranking naar 
www.beach.nl. Wil je meedoen met 
een team? Schrijf je dan zo snel mo-
gelijk in door te mailen naar spor-
tief@beach.nl of door te bellen met 
The Beach: 0297-347444. 

OVAK-Soos Parochiehuis
Aalsmeer - De OVAK hield woens-
dag 23 september soosmiddag in 
het Parochiehuis. Het klaverjassen 
is gewonnen door Stien Bosch met 
5761 punten. Op twee is Engeltje 
Jongkind geëindigd met 5202 pun-
ten en op drie Wim Buskermolen met 
4846 punten. Bij het pandoeren wist 

Tom Verlaan de hoogste eer binnen 
te halen met 650 punten. Nummer 
twee is geworden Wim Buskermo-
len met 640 punten en nummer drie 
Kees van de Meer met 570 punten. 
Dolgende kaartmiddag is 7 oktober 
vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat.
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Handbal Eerste Divisie
Knappe zege dames FIQAS
Aalsmeer - De wedstrijd van de 
dames van FIQAS Aalsmeer tegen 
v.d.Voort/Quintus 2 had twee com-
pleet verschillende helften: waren de 
Aalsmeerse dames in de eerste helft 
oppermachtig, in de tweede werd 
het spel nerveuzer en kwam de dik 
verdiende overwinning bijna nog in 
gevaar. FIQAS Aalsmeer startte ge-
dreven en geconcentreerd aan de 
wedstrijd tegen een v.d.Voort/Quin-
tus dat geldt als één van de favo-
rieten in de Eerste Divisie.Vorig sei-
zoen was immers ook nog twee keer 
verloren. Nu liep het anders, want 
FIQAS Aalsmeer dicteerde de wed-
strijd: de dekking stond als een 
huis en Bianca Schijf stond daar-
achter geweldig te keepen. Aanval-
lend liep het ook prima: de ene aan-
val was nog mooier dan de andere 
met fraaie doelpunten van o.a. Yes-
sica v.d. Kroon, Eva Overbeek en Ro-
sanne Geleijn. En door attent te ver-
dedigen kon ook regelmatig uit de 
break out worden gescoord (Daph-
ne Breuker en Sharelle Maarse). Het 
moet wel gezegd worden dat Quin-
tus de nodige foutjes maakte, maar 
die werden wel vakkundig afgestraft. 
Het leverde de Aalsmeerse dames 
na een kwartier al een 9-5 voor-
sprong op, die zelfs zou oplopen via 
14-7 tot 16-7 vlak voor rust. De rust-
stand werd uiteindelijk 16-8. In de 
tweede helft was er de eerste tien 
tot twaalf minuten nog niets aan de 

hand: FIQAS Aalsmeer kon de voor-
sprong op acht punten houden, met 
opnieuw een geweldig keepende 
Bianca Schijf in de hoofdrol. Daar-
na ging v.d.Voort/Quintus met een 
meer open dekking spelen en dat 
maakte de Aalsmeerse dames dui-
delijk wat nerveus. Er werd veel bal-
verlies geleden, waardoor Quintus 
keer op keer uit de snelle tegenaan-
val kon scoren. Zo werd het van 21-
13 binnen een paar minuten 21-17. 
Eva Overbeek en Jessica Neves ga-
ven FIQAS Aalsmeer weer wat lucht: 
23-17, maar de wedstrijd was duide-
lijk nog niet gespeeld, want Quin-
tus wilde zich nog niet bij een ne-
derlaag neerleggen. In de laatste 
vijf minuten moesten de Aalsmeer-
se dames hun inmiddels tot 24-20 
geslonken voorsprong dan ook nog 
met man en macht verdedigen en 
slaagden daar – omdat de vrije kan-
sen er nu even niet in gingen - maar 
nét in. Het werd uiteindelijk een mi-
nimale, maar wel dik verdiende ze-
ge: 24-23, die terecht uitbundig ge-
vierd werd door FIQAS Aalsmeer, 
dat zo ook in de race blijft in de 
strijd om de eerste periode titel in de 
Eerste Divisie. Zaterdag 3 oktober 
wacht de dames een uitwedstrijd bij 
Foreholte en volgende week zondag 
11 oktober staat de thuiswedstrijd 
tegen HCV’90 op het programma. 
Aanvang: 11.00 uur in De Bloemhof, 
Hornweg.    

Eredivisie Handbal

FIQAS slaat dubbelslag
Aalsmeer - De winst die de man-
nen van FIQAS Aalsmeer afgelo-
pen donderdag tijdens de inhaal-
wedstrijd tegen Eurotech/Bevo be-
haalden, was meteen goed voor 
vier punten: het leverde zowel voor 
de reguliere, Nederlandse compe-
titie áls voor het BeNeLiga-klas-
sement twee punten op. De twee 
ploegen hadden aan het eind van 
het vorig seizoen gestreden om 
de landstitel (die FIQAS Aalsmeer 
na drie zeer spannende wedstrij-
den wist te winnen). Eurotech/Be-
vo was dan ook beslist geen te-
genstander om te onderschatten. 
Bij de Limburgers zijn echter wel 
een paar spelers vertrokken. Dat 
geldt natuurlijk ook voor FIQAS 
Aalsmeer en zeker omdat het nog 
het begin van het seizoen is, werd 
de wedstrijd nooit echt een kraker. 
De eerste helft speelden met na-
me de Aalsmeerders wat slordig: er 
werden veel kansen gemist en fou-
ten gemaakt, waardoor de tegen-
stander kon profiteren. Het leverde 
Bevo zelfs een 2-5 voorsprong op 
na tien minuten. En die achterstand 
had nog veel groter kunnen zijn als 
Jeffrey Groeneveld niet in het doel 
had gestaan, want hij stopte onge-
looflijk veel. Gelukkig ging het in 
het tweede deel van de eerste helft 
iets beter lopen: FIQAS Aalsmeer 
kwam eerst op gelijke hoogte (5-
5) en liep daarna uit tot 7-5. Een 
beetje pech in de defensie én de 
afronding gaven de Limburgers 
echter weer de kans om op voor-
sprong te komen: 7-9. Ruud Neeft, 
Jeffrey Boomhouwer en Frank Lüb-
bert hielden FIQAS Aalsmeer in de 
wedstrijd en zo gingen de ploegen 
rusten bij een 10-10 stand. De wed-
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strijd werd er in de tweede helft niet 
echt beter op, maar de Aalsmeer-
ders gingen nu wel beter met de 
kansen om. Nog één keer kon Bevo 
op voorsprong komen: 10-12, daar-
na zette FIQAS Aalsmeer een zeer 
doeltreffend offensief in en kwam 
– aan de hand van Jeffrey Boom-
houwer die vijf keer op rij scoorde, 
Stefan Geleijn die twee doelpun-
ten maakte én Groeneveld die op-
nieuw geweldig stond te keepen -  
binnen tien minuten op 18-13, mede 
door twee tijdstraffen aan Limburg-
ste kant. Het was de genadeklap 
voor Eurotech/Bevo dat het nog wel 
probeerde, maar nooit meer dich-
terbij kwam dan vier (en vlak voor 
tijd nog eenmaal drie) punten. De 
Aalsmeerde dekking stond goed en 
het was dat er opnieuw was kansen 
gemist werden, anders had de over-

winning nog ruimer uitgepakt. Mi-
cha Hoogewoud keepte de laatste 
zeven minuten en ook hij verricht-
te prachtige stops. Het werd uitein-
delijk 25-21 voor FIQAS Aalsmeer 
dat nu, samen met Kras/Volendam 
en Pals Groep/E&O aan de leiding 
gaat in de eredivisie. Doelpunten: 
Jeffrey Boomhouwer 9, Frank Lüb-
bert 4, Jarcha van Dijk 3, Jimmy 
Castien en Stefan Geleijn 2, Ruud 
Neeft, Robin Boomhouwer, Rudrigo 
Huttinga, Menno v.d. Grift en Luuk 
Obbens 1. 

Ook te sterk voor Hellas
Zaterdag speelden de mannen van 
FIQAS Aalsmeer een uitwedstrijd bij 
Hellas in Den Haag. Leuk detail: de 
Haagse ploeg wordt dit seizoen ge-
traind door Alex Curescu de trainer/
coach waarmee FIQAS Aalsmeer 

het afgelopen seizoen landskam-
pioen werd. En, de huidige trai-
ner Björn Budding komt oorspron-
kelijk van Hellas. Evenals twee da-
gen eerder tegen Bevo was ook nu 
het spel niet altijd even zorgvuldig. 
De Aalsmeerse dekking stond ech-
ter wel goed en van daaruit werd al 
snel een voorsprong genomen, met 
name door een aantal razendsnel-
le break outs van Jeffrey Boomhou-
wer. De rust ging in met een: 11-15 
stand. In de tweede helft kon Hel-
las nog even iets dichterbij komen 
– met name omdat FIQAS Aalsmeer 
hier en daar wat kansen liet liggen 
– maar dichterbij dan 16-19 en even 
later 21-24 kon de thuisploeg niet 
komen. De Aalsmeerders herpak-
ten zich en konden alsnog een rui-
me zege boeken: 27-33. Topscorers: 
Jeffrey Boomhouwer 10 en Jimmy 
Castien 6. Omdat ook Volendam en 
E&O geen moeite hadden met hun 
tegenstanders blijft de stand boven-
in ongewijzigd met drie ploegen op 
de eerste plaats met 6 punten. Ko-
mend weekend worden wedstrijden 
gespeeld voor de BeNeLiga. Zater-
dag 3 oktober uit tegen KV Sasja 
en zondag 4 oktober thuis in De 
Bloemhof om 15.00 uur tegen Achil-
les Bocholt.

Bekerloting
Onlangs is geloot voor de voor-
ronde van het NHV bekertoernooi. 
Hierin komen drie teams van FI-
QAS Aalsmeer in actie: Het twee-
de en derde herenteam en het eer-
ste damesteam. De dames van FI-
QAS Aalsmeer 2 zijn vrijgeloot. Op 
dinsdag 13 oktober spelen de da-
mes van FIQAS Aalsmeer 1 uit bij 
Westsite in Amsterdam. Een week 
later treffen heren 2 en 3 allebei 
een ploeg van Kras/Volendam: op 
woensdag 21 oktober staat FIQAS 
Aalsmeer 3 in de Seinpaal in Volen-
dam tegenover Kras/Volendam 2, 
een dag later, op donderdag 22 ok-
tober krijgt Kras/Volendam 3 de he-
ren van FIQAS 2 op bezoek.     

RKAV zoekt enthousiaste 
dames die willen voetballen
Aalsmeer - RKAV dames 1 is vorig 
jaar kampioen geworden in de vijfde 
klasse en daardoor gepromoveerd 
naar de vierde klasse. De competitie 
is drie weken aan de gang, maar het 
zit de dames van RKAV niet mee. 
De eerste wedstrijd werd ongeluk-
kig verloren. Bij de tweede wedstrijd 
kwam de tegenstander niet opda-
gen en in de derde wedstrijd raakte 
een speelster van RKAV zwaar ge-
blesseerd, waarna de wedstrijd na 
een kwartier spelen werd gestaakt.
Gelukkig ging het in de beker wel 
goed, want daar wonnen de dames 
van RKAV alle wedstrijden en zijn 
zodoende een ronde verder. Door 
blessures van enkele speelsters is 
de selectie van de dames erg krap 
geworden, precies elf. Nu kunnen 
de dames vaak een beroep doen op 
de meiden van de MB1, maar dit is 

natuurlijk geen ideale situatie, want 
deze meiden voetballen op zaterdag 
hun eigen wedstrijd en twee wed-
strijden in een weekend kan teveel 
worden voor deze meiden. De da-
mes van RKAV zijn daarom op zoek 
naar enthousiaste dames die graag 
willen voetballen. Vind je voet-
bal leuk en ben je 16 jaar of ouder, 
kom dan gerust eens een keer kij-
ken bij een training, gelijk meedoen 
mag natuurlijk ook. De dames van 
RKAV trainen op dinsdag en don-
derdag van 20.00 tot 21.30 uur. Of 
kom aanstaande zondag naar het 
complex van RKAV aan de Beetho-
venlaan 120, want dan spelen de 
dames om 14.00 uur een wedstrijd 
tegen Kadoelen dames 2. Wil je ver-
dere inlichtingen, neem dan contact 
op met Ingrid Kempers, tel. 0297-
340445 of 06-22456068.

Fittest voor senioren bij 
SWOA in De Bloemhof
Aalsmeer - Op maandag 9 no-
vember wordt tussen 9.00 en 11.30 
uur in sporthal De Bloemhof aan 
de Hornweg weer de halfjaarlijk-
se fittest gehouden voor senioren 
van 55 jaar en ouder. De testen vin-
den plaats in blokken van een half 
uur. Onder leiding van een team van 
trainers (MBvO), artsen en begelei-
ders wordt door middel van testen 
uw conditie gemeten. Het gaat om 
onder andere metingen van bloed-
druk, Body Mass Index, armkracht, 
beenkracht, balans en wandeltrai-
ning. De uitslag met een advies ont-
vangt u ter plaatse. De kosten zijn 
laag, 6,50 euro.
Dat het niet alleen goed is om eens 
te kijken hoe uw conditie is maar 
dat het ook preventief is, blijkt uit 

het feit dat er in november enkele 
deelnemers een verwijsbriefje voor 
hun eigen huisarts hebben meege-
kregen, omdat er hoge bloeddruk, 
dan wel hartritme stoornissen tij-
dens de test door de daar aanwe-
zige artsen werd geconstateerd. De 
deelnemers die in april 2009 hebben 
meegedaan krijgen allen een uitno-
diging om opnieuw deel te nemen 
aan de test om zo hun testresulta-
ten eens te vergelijken.
Heeft u nog nooit eerder deelge-
nomen en lijkt het u ook eens leuk 
om mee te doen, dan kunt u zich 
nu opgeven, zodat u ook voor april 
2010 een uitnodiging kunt verwach-
ten. Opgeven kan bij Vita welzijn en 
advies (SWOA), tel. 344094 tijdens 
kantooruren.

Sponsorcontract verlengd! Aalsmeer - FIQAS Aalsmeer heeft 
het contract met kledingsponsor 
JAKO verlengd. Afgelopen week 
ondertekende Michael Koster van 
JAKO samen met Rene Noorbergen 
van Enduro Sportz en Michael van 
der Laarse van FIQAS het contract. 
De eerste twee teams van de dames 
en heren van FIQAS Aalsmeer spe-
len al in de nieuwe tenue’s, maar 
ook een aantal jeugdteams wil in 
dezelfde kleding gaan spelen als als 
hun grote voorbeelden. En dankzij 
een paar sponsoren en ouders zal 
dat de komende weken ook gaan 
gebeuren. Ook is het mogelijk je ei-
gen shirt te laten maken. Met de-
zelfde sponsoren op het shirt als 
op die van heren 1 én met je eigen 
naam op de  rug gedrukt.

Sjoelcompetitie in De Reede
Rijsenhout - Op donderdag 8 ok-
tober staat de volgende competi-
tieavond van Sjoelclub Rijsenhout 
weer op het programma. Gespeeld 
wordt er in dorpshuis De Reede 
aan de Schouwstraat vanaf 20.00 
uur. De spelers worden verzocht om 
19.45 uur aanwezig te zijn voor in-
schrijving. Het sjoelen op 10 sep-
tember is in de hoofdklasse gewon-
nen door Dirkjan Baardse met 1898 
punten, op twee en drie zijn Line-
ke van Brakel en Corry Balder ge-
eindigd. In de A-klasse ging de eer 
naar Thomas van Braker met 1694 

punten. Tweede is Heiltje Baas ge-
worden en drie Bertus Baas. In de 
B-klasse bleek Alie van Tol onver-
slaanbaar met 1582 punten. 
De plaatsen twee en drie waren voor 
Rini Ravensbergen en Gert Lan-
ser. In de C-klasse eindigde Hans 
Schijf met 1509 punten op de eer-
ste plaats, gevolgd door Els van der 
Llinden op twee en Femmy Korte 
op drie. In de D-klasse tot slot werd 
plaats een behaald door Ria van 
Oudheusden, gevolgd door Simo-
ne van der Zwaard op twee en Rita 
Meijer op drie.

Aalsmeer - Tijdens de eerste kop-
pelspeelavond van buurtvereni-
ging Oostend op 21 september is 
er goed en energiek gekaart. De 
winst ging naar het koppel D.Tromp 
en C.W.Kooi met 5249 punten. Op 
twee zijn M.v.d.Vaart en Astrid We-
ij geëindigd met 5076 punten en 
op drie N.Bekkers en J.Tameris met 
5020 punten. De poedelprijs moch-
ten de dames Grada en Marja met 
3452 punten in ontvangst nemen. 
De volgende koppelspeelavond is 
op maandag 5  oktober  in buurthuis 
Het Middelpunt aan de Wilhelmina-
straat. De aanvang is 20.00 uur, de 
zaal is open vanaf 19.30 uur.

Kaartkanjers bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Als het om kanjers 
gaat, dan heeft buurtvereniging 
Hornmeer er twee in huis. Met kop 
en schouders steken deze twee er 
bovenuit. De score was net geen 
6000, maar het zat er tegen aan. 
Met minimale inspanning wisten 
Piet van Zijverden en Japie Com-
bee de hele meute achter zich te 
laten en het koppelkaarten te win-
nen met liefst 5982 punten. Op twee 
zijn Mia Huykman en Bep van Net-
ten geëindigd met 5493 punten, op 
drie Wil ter Horst en Ans Doeswijk 
met 5215 punten, op vier Nico Bes-
selsen en Rijk van Egdom met 5187 
punten en op vijf Theo Nagtegaal en 
Paul Schouten met 5009 punten. De 
poedelprijs was dit maal voor Krijna 
Verhoef en Miep Bloemen met 3052 
punten. De volgende speelavond is 
vrijdag 2 oktober in buurthuis Horn-
meer aan de Roerdomplaan 3. De 
aanvang is 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur.

Aalsmeer - Deze maand kan deel 
genomen worden aan een begin-
nerscursus Nordic Walking in het 
Amsterdamse Bos. Deze beginners-
cursus wordt gegeven door Amster-
dam Sportief en bestaat uit vier les-
sen van anderhalf uur op de zater-
dagmorgen. De eerste les is op 3 
oktober. Nordic Walking is het lo-
pen met stokken (poles), waardoor 
het lopen intensiever wordt. Boven-
dien ontlast het lopen met de stok-
ken uw heup- en kniegewrichten. 
Nordic Walking is ideaal voor zowel 
de beginnende als de gevorderde 
sporter. Kom zelf ervaren wat Nor-
dic Walking voor uitwerking heeft. 
Voor stokken wordt gezorgd. Tevens 
krijgen de deelnemers praktische 
tips over het aanschaffen van goed 
materiaal. De cursus wordt gegeven 
door Jos van Oort, fysiotherapeut/
manueeltherapeut en Nordic Wal-
king trainer. Voor informatie en op-
gave kan gebeld worden met 020-
6974633 of kijk op www.amster-
damsportief.nl.

Nu aanmelden 
Reünie Trampoline 
springen Bloemhof
Aalsmeer - Vanwege het 50-jarig 
bestaan van de trampolinesport in 
Nederland wordt op zondag 25 ok-
tober een reünie georganiseerd. Het 
samenzijn vindt plaats in sporthal 
‘De Bloemhof Aalsmeer’ van 12.00 
tot 17.00 uur. Uiteraard zijn alle hui-
dige trampolinesport beoefenaars 
en oud-leden van diverse trampo-
lineverenigingen van harte welkom. 
Een leuke gelegenheid om oude be-
kenden te ontmoeten en herinne-
ringen op te halen. Wie kent ze niet, 
Dirk van Leeuwen en Rien de Ruiter 
die zoveel voor de trampolinesport 
betekend hebben? Zij waren ac-
tief in de springsport via Sparta Uit-
hoorn en Turn Vereniging Aalsmeer 
en later Omnia 2000. 
Aanmelden kan tot zaterdag 10 ok-
tober bij Dirk van Leeuwen, Ketel-
huis 70, 1431 LT Aalsmeer. Tel. 06-
51094994 of email: d.n.v.l@hetnet.
nl. Kosten zijn 20 euro per persoon 
en dat is inclusief lunch, muziek en 
demonstraties. Overmaken op Ra-
bobankrekening 3001 27 286 tnv 
Reüniecommissie Aalsmeer.

Extra vergoeding Jeugdsportfonds 
voor kinderen met beperking!
Streek - Alle kinderen moeten kun-
nen sporten! Want sport brengt kin-
deren samen en sport is gezond voor 
lichaam en geest. Het Jeugdsport-
fonds Noord-Holland wil ook kin-
deren met een beperking uit finan-
cieel minder draagkrachtige gezin-
nen een sportkans bieden. Er kan 
maximaal een bedrag van 500 eu-
ro  worden aangevraagd. De aan-
melding van deze kinderen bij het 
Jeugdsportfonds Noord-Holland 
dient te geschieden door intermedi-
airs! Het Jeugdsportfonds stelt zich 
ten doel om kinderen van financieel 
minder draagkrachtige ouders een 
kans te bieden om te gaan sporten 
in verenigingsverband. 
Kinderen uit deze doelgroep laten 
een duidelijke achterstand in sport-
deelname zien, in veel gevallen als 
gevolg van een tekort in het be-
steedbaar inkomen. Motto van het 
Jeugdsportfonds is: Alle kinderen 
moeten kunnen sporten. Binnen het 
Jeugdsportfonds Noord-Holland is 
speciale aandacht voor kinderen 
met een beperking. 
Sport is voor deze kinderen een ui-
termate geschikt middel om zich 
positief te ontwikkelen. Voor een 
kind met beperking uit een finan-
cieel minder draagkrachtig gezin 
kan bij het Jeugdsportfonds Noord-
Holland een maximaal bedrag van € 

500,- per jaar worden aangevraagd. 
Met dit bedrag kan de contributie 
worden voldaan, eventueel beno-
digde sportkleding worden aange-
schaft en een bijdrage worden ge-
leverd in de vervoerskosten. Het 
Jeugdsportfonds Noord-Holland 
is op zoek naar mensen die kinde-
ren die wel willen maar niet kunnen 
sporten herkennen. 
De aanmelding van kinderen bij het 
Jeugdsportfonds dient te geschie-
den door intermediairs. Dit zijn per-
sonen die professioneel betrokken 
zijn bij de opvoeding, begeleiding of 
scholing van het kind. Voorbeelden 
van intermediairs zijn: leerkrachten, 
schoolartsen, maatschappelijk wer-
kers, Jeugdzorg begeleiders en me-
dewerkers vanuit de jeugdgezond-
heidszorg. Kent u een kind dat om fi-
nanciële reden geen lid kan worden 
van een sportvereniging, meldt dit 
dan bij een intermediair zodat deze 
een aanvraag in kan dienen bij het 
Jeugdsportfonds Noord-Holland. Zo 
helpt u alle kinderen in Noord-Hol-
land een sportkans te bieden!
Het aanmelden van kinderen bij 
het Jeugdsportfonds Noord-Hol-
land kan via de website www.
jeugdsportfondsnoordholland.nl, 
hier vindt u ook meer informatie 
over de werkwijze van het provinci-
ale Jeugdsportfonds.€

Boven: Tony van Veen, Thijs Lek, Rob Kraan, Marcel  en  Hennie Kennis (spon-
sors) en Ton Zeldenthuis leider. Midden: Victor Veijs, Rody Kennis, Nigel Kraan, 
Dave Bisschop, Dylan Eickhoff, Dennis Pronk.
Onder: Wesley Heeren, Joey Pothoff, Mano van Veen, Menno Zeldenthuis, 
Bryan van Weerdenburg,  Alex Pieterse. Op de foto ontbreekt: Robin Semp.

Trainingspakken 
voor RKDS D1
Aalsmeer - Kennis heiwerken heeft 
de D1 van RKDES in nieuwe trai-
ningspakken gestoken.
 Kennis Heiwerken is een echt fami-
liebedrijf. Marcel en Henny Kennis 
hebben enkele jaren geleden het 
bedrijf overgenomen van hun vader 
en oom. Zij hadden het bedrijf daar-
voor weer overgenomen van hun 
ouders. Het bedrijf werkt met  één 
grote heistelling en vier mini heistel-
lingen. 
Omdat Marcel en Henny echte voet-
balliefhebbers zijn, vinden zij  het 
heel leuk om de D1 te sponsoren 
met nieuwe trainingspakken.  Zij 
wensen de jongens veel succes in 
de competitie.

Kaartseizoen 
geopend
Aalsmeer - Het kaartseizoen van 
buurtvereniging De Oude Spoor-
baan gaat weer van start. Vanavond, 
donderdag 1 oktober, zijn leden en 
belangstellenden welkom voor een 
gezellige avond klaverjassen. De 
speelavond begint om 19.30 uur en 
wordt gehouden in gebouw ‘t An-
ker aan de Oosteinderweg 273a in 
Aalsmeer.

Koppelkaarten 
bij Oostend

Beginnerscursus 
Nordic Walking
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Griezelen op kinderboerderij
Aalsmeer - Griezelen op de kinder-
boerderij, en wel op zondag 4 ok-
tober van 11.00  tot 15.00 uur. Het 
feest staat deze dag in het teken 
van griezelige dieren, lieve heksen 
en vriendelijke sprookjes en leuke 
spelletjes. In de infohoek is veel in-
formatie te vinden over vleermui-
zen. Verder komt speciaal voor de-
ze dag Gilbert met zijn slangen naar 
de boerderij. Kinderen kunnen zich 
laten schminken en leuke spelletjes 
doen. Ook kan er een heks geknut-
seld worden.  
Verder wordt een heuse heksen-
snoepkraam ingericht. Twee vrien-
delijke heksen verkopen vanuit hun 
kraampje bijzondere griezelsnoep-

jes en delen heksenlimonade uit.  
Op het laatste moment kreeg de or-
ganisatie door dat er nog een waar-
zegster komt. Dus als je wilt weten 
wat je toekomst je zal brengen, dan 
is deze dag een uitgelezen moment 
hiervoor.De grote tent van de boer-
derij zal opgebouwd worden. Dit 
bijzondere griezelfeest zal dus ook 
bij regen gewoon doorgaan. Komt 
dus gezellig griezelen, ook interes-
sant voor de allerkleinsten, op kin-
derboerderij Boerenvreugd in de 
Hornmeer. De toegang is wederom 
gratis. Wel staat er een mooi var-
ken te knorren waar wat ingegooid 
mag worden. Zie ook www.boeren-
vreugd.nl

Woensdag etuis en potloden 
versieren bij Binding Oost
Aalsmeer - Op woensdag 7 okto-
ber gaan etuis en potloden gepimpt 
worden bij Binding Oost. Ieder krijgt 
een saaie etui en een heel gewoon 
potlood, maar na twee uurtjes gaan 
de kinderen naar huis en is alles 
naar eigen idee gepimpt. Eveline 
helpt mee bij het etuis versieren en 
Tessa (10 jaar) helpt alle kinderen 
bij het potlood versieren, ze is daar 
zelf heel goed in en ze neemt heel 
wat voorbeeldjes mee. De middag 
begint om 13.00 en is rond 15.00 af-
gelopen. Deelname kost 2,50 euro 
en daar krijg je de etui en potlood 
voor plus alle versiersels. De middag 
is bedoeld voor kinderen uit groep 
6 tot en met 8 en uit brugklas 1 en 
2. Er kunnen veertien kinderen ko-

men, dus wees er vlug bij met aan-
melden, vol is vol! Er zijn nog enke-
le plekken vrij. Na de knutselmid-
dag is er weer inloop. Vanaf 15.30 
ben je welkom, de inloop is gra-
tis. Om 17.30 uur gaat Binding Oost 
weer dicht. Je kunt lekker compu-
teren, kletsen met vrienden, spel-
letjes doen of televisie kijken. Bui-
ten staat een tafeltennistafel, maar 
voetballen mag natuurlijk ook! Op-
geven kan door een e-mail te sturen 
naar Eveline@debinding.nl. Bellen 
kan naar 06-13989285 op dinsdag 
en woensdagmiddag tussen 12.00 
en 17.30 uur.  Voor meer informatie 
over de activiteiten van Stichting de 
Binding kan een kijkje worden ge-
nomen op www.debinding.nl.

Immanuëlschool naar Drievliet
Rijsenhout - De groepen 3 tot en 
met 7 van de CBS Immanuël te Rij-
senhout zijn voor het jaarlijkse 
schoolreisje naar Pretpark Drievliet 
in Den Haag geweest. 
Bij aankomst gingen de leerlingen 
in groepjes onder begeleiding van 
een hulpouder of leraar het park in. 
De kinderen genoten van de vele at-
tracties, zoals het Schommelschip, 
de wildwaterbaan, het sprookjesslot 
en de draaimolen. 

Sommige durfals gingen zelfs in de 
nieuwe achtbaan ‘formule X’. Tussen 
de middag kreeg iedereen een pa-
tatje en een ijsje. Helaas komt aan 
alles een einde, zo ook aan de leuke 
dag waarbij ook het weer de leerlin-
gen goed gezind was. 
Rond 15.00 uur gingen de vier gro-
te bussen weer richting Rijsenhout, 
waar vele ouders stonden te wach-
ten. Het was een geslaagde dag ge-
weest.

Jeugdcompetitie en lessen 
weer gestart bij Schaakclub
Aalsmeer - Op vrijdagavond is van 
19.00 tot 20.00  uur de jeugdcom-
petitie weer gestart in het Stom-
meerkwartier aan de Baccarastraat. 
Er zijn twee rondes gespeeld en er 
wordt door iedereen weer flink zijn 
best gedaan. Goed opletten bij de 
lessen kan in de partij zomaar pun-
ten opleveren door een goede aan-
val. Alexander de Kok, Daniël van 
Dijk, Nicky Jonkers, Gelled Hulsbos 
en Ruan Heeren hebben allebei de 
partijen weten te winnen en staan 
voorlopig aan kop. Na twee rondes 

kan er natuurlijk nog van alles ge-
beuren, maar een goed begin is het 
halve werk!
Uitslagen ronde 2:
Gelled Hulsbos-Mishi  Owedenski         1-0
Daniel van Dijk-Selena   Jonkers           1-0
Fouad Nakad-Alexander de  Kok           0-1
Marielle Hooijman-Ruan Heeren            0-1
Daniel Veruzab-Nicky Jonkers               0-1
Tom Korenwinder-Kamil Nakad             1-0
Faas Kaaijk-Arie Jonk               0-1
Julian Piet-Florence de Kok                1-0
Joris Roos-Arlette Maarse             0-1
Mathijs van de Drift-Tim Man                1-0

Nicky Jonkers is goed gestart.

Medailles voor jongste 
zwemmers van Oceanus
Aalsmeer - Je allereerste zwem-
wedstrijdje zwemmen en dan met-
een een medaille verdienen? Het 
kan. Tijdens de swimkickwedstrijd 
van afgelopen zondag kwam een 
aantal debutanten van zwemsport-
club Oceanus aan de start: Linn 
Arendse, Amber Bellaart, Lois Bos-
man, Gita Engel, Rick Moens, Am-
ber Rademaker en Jane Sommeling. 
Ze zwommen allemaal schoolslag 
en rugslag.  Rick won zowel de 25 
rug als de 25 school en haalde zo 
twee medailles op. Ook voor Giulia 
Corsi waren er twee overwinningen 
op de 50 rug en 50 school. Op de 
rugslag werd ze gevolgd door Ja-
ne Sommeling en Amber Bellaart, 
op de schoolslag was de volgorde 
van deze meisjes omgekeerd. Twee 
medailles waren er ook voor Corné 
Hobo: zilver op de rugslag en goud 
op de schoolslag. Iedereen had heel 

goed zijn best gedaan en was er 
maar één klein technisch foutje ge-
constateerd. Afgesloten werd met 
een heuse estafette. Amber B, Lois, 
Rick en Jane wonnen die ook nog. 
Linn, Gita, Corné en Amber R wer-
den derde.

Giulia Corsi.

Beau ambassadrice van 
ezelopvang in Kreta
Aalsmeer - Beau Tromp, het meis-
je van 8 jaar uit Kudelstaart die al 
eerder in de krant heeft gestaan, is 
uitgeroepen tot ambassadrice van 
de ezelopvang in Kreta. Eerder had 
zij al een bedrag opgehaald van 51 
euro, maar Beau is doorgegaan. Tot 
vorige week heeft zij een bedrag op-
gehaald van liefst 300 euro, een ge-
weldige prestatie. Dit is de eigena-
resse van de ezelopvang niet ont-
gaan en zij heeft besloten om Beau 
uit te roepen tot ambassadrice. De 
reden is niet alleen het geld be-
drag dat Beau bij elkaar heeft ge-
bracht, maar meer vanwege het feit 
dat een jong meisje als Beau zich in 
zet voor het dierenleed van de ezels 
die zij zelf nog nooit heeft gezien. 
En voornemens is zich ook blijvend 
in te zetten. Beau heeft nu ook een 
adoptie ezel gekregen en is daar erg 
trots op. Beau Tromp gaat met zelf-
gemaakte kettinkjes langs de deur 
en hoopt op deze manier een leuk 

bedrag bij elkaar te krijgen voor de 
ezels. Tot nu toe is ze daar goed in 
geslaagd. Binnenkort krijgt zij ook 
nog andere leuke sleutelhangers. 
Bent u geïnteresseerd in het goede 
doel wat Beau steunt of wilt u één 
van de prachtige kettinkjes kopen? 
Dan kunt u Beau altijd even een 
mailtje sturen via y.prevoo@hot-
mail.com of haar bellen op nummer 
0297-320991. Het project waarvoor 
geld opgehaald wordt  heet het Out-
reach project. Er wordt twee keer 
per jaar gratis hulp geboden aan de 
werkende ezels op Kreta, de hulp 
bestaat uit de verzorging van hoe-
ven en tanden. Ook wordt er infor-
matie geboden over het welzijn van 
de ezel. Voor de verzorging komt  
een hoefsmid uit Nederland en een 
tandarts uit Engeland naar Kreta. Zij 
doen dit twee keer per jaar, een hele 
week en geheel belangeloos
Meer informatie is te vinden op 
www.ezelopvangkreta.eu.

Jeugdhandbalnieuws
Nipt verlies voor jongens 
B1 FIQAS in Volendam 
Aalsmeer - De jongens B1 van FI-
QAS Aalsmeer speelden zondag 27 
september tegen de B1 van Volen-
dam. Beiden teams stonden boven-
aan, nadat ze drie wedstrijden had-
den gewonnen. Er werd op kunst-
gras gespeeld en dat was voor de 
Aalsmeerse jongens even wennen. 
Het eerste kwartier werd er goed 
gehandbald. 
Op de cirkel werd er goed verde-
digd en ook aanvallend werd er 
snel gescoord. Al snel stond FIQAS 
Aalsmeer met 5-1 voor. Volendam 
kwam iets terug, maar de jongens 
hielden een voorsprong van 9-3. Na 
dit kwartier leek de concentratie te 
verminderen, er werd minder goed 
geschoten en er vielen veel doel-
punten aan de kant van Volendam. 
Zo gingen de ploegen de rust in met 
11-11. In de tweede helft kreeg FI-
QAS Aalsmeer weer veel kansen, 
maar veel schoten gingen naast of 
kwamen in de handen van de Volen-
damse keeper terecht. De jongens 
van Volendam daarentegen scho-
ten minder vaak,  maar scoorden 
wel. De wedstrijd werd ook wat fy-
sieker en het lukte FIQAS Aalsmeer 

niet meer om de partij in winst om 
te zetten. Er werd dan ook verlo-
ren dan ook met 18-20. Doelpun-
ten: Michael en Nils 4, Floris, Michel 
en Menno 3, Rein 1. Ook de B2 jon-
gens van FIQAS kwamen net iets 
tekort tegen Volendam. Aalsmeer 
bleef knokken, maar moest het toe-
geven: Volendam was gewoon be-
ter. De eindstand was 23-17. Vol-
gende week speelt de B2 thuis te-
gen Aristos, een affiche dat garant 
staat voor een mooie pot handbal. 
Kom de jongens gerust aanmoedi-
gen! Afgelopen zaterdag moesten 
de meiden C1 van FIQAS Aalsmeer 
thuis spelen tegen Vido uit Purme-
rend. Het weer was prachtig, veel 
ouders langs de lijn die de meiden 
enthousiast  aanmoedigden. 
Vol zelfvertrouwen begonnen ze dan 
ook aan hun wedstrijd. En het ging 
prima. De ruststand was 9-0 en uit-
eindelijk werd met 18-2 gewonnen. 
De C1 meiden zijn nog ongeslagen! 
Doelpunten: Britt v.d. Polder 6, Mi-
chelle Groenewegen 4, Iris van Aalst 
3,  Fallon Hooyman 2, Jytte Groe-
neveld, Demi de Groot en Fabiën-
ne Vork 1.

Reuze zonnebloemen bij 
leerlingen Samen Een
Aalsmeer - De NME groep van 
basisschool Samen Een deelde dit 
voorjaar reuze zonnebloempitten 
uit aan alle kinderen van de school. 
Wie lukt het om de hoogste zonne-
bloem te kweken? Afgelopen vrij-
dag 25 september was de prijsuit-
reiking op school voor de winnaars 
van elke klas. De zonnebloemen 
waren nagemeten bij alle kinderen 
die in de prijzen vielen. En eenvou-

dig was dit niet, want tot vele meters 
hoogte moest worden geklommen. 
Met ladder en meetlint zijn moeders 
op pad geweest. 
De hoogste zonnebloem was van 
Kerem uit groep 7, maar liefst 3.87 
meter! Deze groeide gewoon in zijn 
achtertuin. Ook Merle uit groep 4 
was winnaar met haar zonnebloem 
die bij opa in de kas grote hoogte 
bereikte.

Aalsmeer - Een goed begin is het 
halve werk. Als dat motto geld voor 
het komende seizoen voor Oceanus 
dan belooft het heel wat te worden. 
Want de eerste wedstrijd van het 
seizoen leverde voor de jongens mi-
nioren een tweede plaats op tijdens 
de Nederlandse Estafette Kampi-
oenschappen. Sander Kirillova, Bart 
Sommeling, Dennis Weening, Jorgos 
Skotadis en Ruben Griffioen kregen 
daarvoor uit handen van bondsbe-
stuurder Meewis Bouw een  zilveren 
medaille uitgereikt. En dat terwijl het 
begin toch even tegen zat. De eerste 
estafette (schoolslag) van de jon-
gens werd namelijk gediskwalifi-
ceerd. Ze realiseerden een tweede 
tijd, maar technisch zat er een fout-
je in en dat leverde strafseconden 
op. Gelukkig bleef dat beperkt tot 3 
seconden. De tweede estafette die 
de ‘heren’ zwommen was de wis-
selslag. Ruben Griffioen startte op 
de rugslag in 39.40 seconden, een 
tijd die tevens een verbetering be-
tekende van zijn eigen clubrecord. 
Jorgos, Sander en Bart maakten de 
ploeg compleet en finishten als der-
de. Ook de laatste estafette lever-
de clubrecords op. Startzwemmer 
Jorgos snelde naar 30.37 op de 50 
vrij en dat was sneller dan Floor Ver-
geer deed in 2000. Samen met Den-
nis, Sander en Bart kwam er een tijd 
van 2.11.35 op de klok en ook dat 
was goed voor een clubrecord. In 
2005 zwommen Istvan Spaargaren, 
Vincent Moolhuijsen, Jeffrey Reijn-
ders en Max Galjaart dezelfde af-
stand in 2.14.42. Er sneuvelden nog 
meer clubrecords. Istvan Spaarga-
ren verbeterde er liefst vier. Eerst in 
de ochtendsessie als startzwemmer 
van de wisselslagestafetteploeg. Hij 
deed toen over de 100 rug 1.02.61, 
terwijl zijn record stond op 1.03.35. 
Toen daarna Joeri Berends, Jeffrey 
Reijnders en Vincent Moolhuijsen 
de estafette hadden afgerond stond 
er een tijd van 4.23.56 en ook dat 
was goed voor een nieuwe toptijd. 
Een jaar geleden zwommen Istvan, 
Vincent, Nils Mollema en Bastiaan 
Waanders nog 4.28.99. ’s Middags 

mocht Istvan ook nog in de herene-
stafettes aantreden. Als startzwem-
mer van de rugslagestafette brak hij 
toen nog twee clubrecords: één hal-
verwege (30.22, was 30.23) en aan 
het eind was de score 1.02.05, dus 
weer sneller dan in de ochtend. De-
ze tijd was tevens snel genoeg voor 
deelname aan het NJK begin vol-
gend jaar. Er waren ook de nodige 
persoonlijke besttijden, alleen wor-
den die vaak niet erkend als per-
soonlijke records, omdat alleen de 
starttijd van estafettezwemmers of-
ficieel telt. Grote tijdsverbeterin-
gen of opvallende prestaties wa-
ren er onder andere voor Wessel de 
Jong (schoolslag -7 sec),  Michel-
le Meulenbroek (schoolslag -3 sec), 
Maxime van den Heuvel (school-
slag -6 sec, vlinderslag -2 sec), Jef-
frey Reijnders (vlinderslag -3 sec), 
Jorgos Skotadis (schoolslag -6 sec, 
vrijeslag -4 sec), Thomas Verouden 
(vlinderslag -3 sec, rugslag -3 sec, 
schoolslag -3 sec), Bart Sommeling 
(vrijeslag -2 sec), Max Wegbrans 
(vrijeslag -2 sec), Dennis Weening 
(schoolslag -3 sec) en Luca Ebbinge 
(schoolslag -2 sec, vrijeslag -2 sec). 
Totaal resultaat per team: Jongens 
minioren tweede, jongens junio-
ren2 vijfde, jongens junioren4 ze-
vende, meisjes junioren1 twaalf-
de en meisjes junioren3 zeventien-
de. In het middagprogramma moch-
ten de heren aantreden. Zij waren 
net aan geplaatst (als 20e) en be-
hielden uiteindelijk die positie. De 
beste prestatie was de veertiende 
plaats op de rugslagestafette met 
Istvan Spaargaren, Jeffrey Reijnders, 
Menno Spaargaren en Theo Beglin-
ger. Opvallend hier de pr-tijden van 
Istvan Spaargaren, Donald Hilleb-
regt (schoolslag en vrijeslag) en Ro-
bert Rohaan (vlinderslag en vrijes-
lag). Opvallend familiemoment: va-
der Menno Spaargaren werd in de 
vrijeslagestafette met 57.58 voor het 
eerst voorbij gezwommen door zoon 
Istvan (57.54) Komend weekeind 
de eerste ronde van de landelijke 
zwemcompetitie. Aanvang 15.00 uur 
in de Waterlelie aan de Dreef.

Zwemcompetitie
Jongens minioren Oceanus 
tweede van Nederland

Handbal jeugd
Winst Meiden Rkdes C1
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
was de wedstrijd van de meiden van 
Rkdes C1 tegen De Vriendschap 
TOB C1. Het was een belangrijke 
wedstrijd want bij winst kwamen 
de meiden voorbij De Vriendschap 
TOB op de ranglijst terecht. De wed-
strijd begon rustig met over en weer 
wat schoten op het doel, maar echte 
treffers waren er nog niet. Nadat de 
reserve coach Peter de meiden van-
af de lijn toesprak, kwam er geleide-
lijk aan meer lijn in het spel, wat zich 
uitte in doelpunten. 
Aan beide kanten werd zeer sterk 

verdedigd, en het lukte beide partij-
en nauwelijks om tot scoren te ko-
men. Bij rust was het dan ook 4-4. 
Na een pep talk in de pauze, gin-
gen de meiden van Rkdes ertegen-
aan.  Aan beide kanten werd schit-
terend handbal gespeeld, met leu-
ke combinaties en goed samenspel. 
Dit resulteerde dan ook in een 9-11 
eindstand voor Rkdes. Rkdes staat 
na deze winstpartij  op een mooie 
derde plek in het klassement. De 
meiden bedankten na afloop reser-
ve coach Peter voor zijn begeleiding 
tijdens de wedstrijd!


