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www.bosse-elektro.nl

- elektrotechniek
- verlichting
- inbraakbeveiliging
- data netwerken
- domotica

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Vrijdag 8 oktober
begint het wildseizoen

in de Zotte Wilg.

Onze chef heeft weer 
fantastische gerechten 
voor u samengesteld.

Zeven dagen per week
geopend vanaf 11.00 uur, 

in het weekend vanaf 12.00 uur.

Uiterweg 27a  Aalsmeer
Telefoon 0297-324606

info@zottewilg.nl
www.zottewilg.nl

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

www.kunstuitleen-timeless.nl

kunst huren al vanaf enkele euro’s per maand

Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598  
Open wo t/m vr 12-17.00 uur 
zaterdag 11-17.00 uur

SPAARKAARTEN
INLEVEREN VAN DE

BLOEMENZEGELS

en win een

KIA

EXTRA MAANDPRIJZEN 
BESCHIKBAAR 
GESTELD DOOR:
maart:  Rob & Ria Langelaan
april:  Nero Shoes
mei:  Monfl eurique
juni:  Hartelust
juli:  Drogisterij de Horn
aug.:  Sparnaaij Juweliers

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

van uw favoriete bank
Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit 
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap, 
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud  van alles wat zo vertrouwd is!

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN  Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

Verleng het plezier

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Uit voorraad met:Uit voorraad met:
Opel Corsa EcoflEx

• Geen bpm
• Geen wegenbelasting
•  Gemiddeld brandstof verbruik 1:28Gemiddeld brandstof verbruik 1:28

Dit levert een voordeel 
op van € 3.500,-

Uit voorraad met:

• Geen bpm Dit levert een voordeel Dit levert een voordeel 

meer dan 
€  5.000,- 
vOOrDEEl!

Wir leben Autos.

Uit voorraad met:

Dit levert een voordeel 

Uit voorraad met:

Dit levert een voordeel Dit levert een voordeel 

Van Kouwen geeft nog € 1.500,- voordeel 
bovenop. Wij bieden een financiering voor 24 
maanden voor een rentepercentage van 0%.

flEx

Van Kouwen geeft nog € 1.500,- voordeel 
Nu 0% rente!

w w w . v a n k o u w e n . n l

Er is al een Corsa EcoFlex leverbaar is vanaf € 14.595,-

Doe de vitaliteitscheck!
www.amstelhof.com
Doe de vitaliteitscheck!

Hoe gezond 
   ben jij?  
Flexibel 
Sporten & Ontspannen
Met een 26- of 52 rittenkaart!

www.amstelhof.com

Ophelialaan 106
1431 HM Aalsmeer

0297 36 80 10

VAnAf Heden 
VerkrijgbAAr bij

Ridder & Co

Tweede ronde voelbaar in voorzieningenniveau

Gemeente Aalsmeer bezuinigt 
eerst op eigen organisatie
Aalsmeer - Eerst snijden in eigen 
vlees voordat de bezuinigingsslag 
ook extern kan worden gemaakt. 
Met dat leidend motief bezuinigt de 
gemeente Aalsmeer op de eigen in-
terne organisatie. 
Vanaf eind april zochten vier ambte-
lijke werkgroepen naar een noodza-
kelijk geworden pakket aan ombui-
gingen. De gemeente Aalsmeer wil 
met een moderne bedrijfsvoering de 
gemeentelijke organisatie een gro-
tere slagkracht geven. 
Besparingen op personeelskosten 

(werken met minder managers) en 
op posten als overhead en beleid 
maken het mogelijk om vanaf 2011 
een voorlopig sluitende begroting te 
presenteren. 
De nu voorgenomen bezuinigingen 
op de organisatie lopen op van een 
half miljoen in 2011 tot ruim 1,5 mil-
joen in 2014. 
Deze eerste bezuinigingsronde is 
exclusief de verwachte korting door 
de Rijksoverheid op de Algemene 
Uitkering. 
Deze tweede bezuinigingsronde 

zal ook de voorzieningen in de sa-
menleving raken en zal door al-
le Aalsmeerders worden gevoeld. 
Over twee weken zal het College 
van B&W de voorstellen aan de ge-
meenteraad voorleggen. 
Deze voorstellen zullen, zoals eerder 
opgemerkt, vooral het gemeente-
lijke voorzieningenniveau raken. In 
de begrotingsdebatten van de eer-
ste week van november komen de-
ze onderwerpen uitgebreid ter spra-
ke. Besluitvorming vindt dan begin 
2011 plaats.

Aalsmeer - Lotte Adriana heet 
de 30.000ste inwoner van de ge-
meente Aalsmeer. Lotte, dochter 
van Maaike en Eric Berbee, is ge-
boren op 28 september om 01.22 
uur ’s nachts. Haar zusje Anne deed 
samen met haar vader afgelopen 
woensdag aangifte van de komst 
van Lotte. Burgemeester Pieter Lit-
jens heeft Lotte - die voor Aalsmeer 
heel bijzonder is geworden - afgelo-
pen dinsdag 5 oktober om 17.00 uur 
een speciaal welkom gegeven met 
dertig kinderen van kinderopvang 
de Rietpluim uit Kudelstaart. Deze 
dorpskern is onderdeel van de ge-
meente Aalsmeer. 
Aan alles is gedacht om de komst 
van de 30.000ste inwoner van 
Aalsmeer te vieren. Ballonnen, ver-
sieringen, een lied en natuurlijk be-
schuit met (roze) muisjes. En ook 

een zeer speciaal cadeautje voor 
Lotte.

1.000 Personen per jaar
Aalsmeer is beretrots. Telde de ge-
meente zo’n 200 jaar geleden (in 
1815) nog 1.760 inwoners, de groei 
naar 5.000 (1900) en naar 12.500 
(1950) zette gestaag door. De laat-
ste vijf jaar groeide de gemeente 
sterk door. Stond de teller in 2005 
op 25.000 inwoners, de laatste jaren 
nam het inwonertal toe met 1.000 
personen per jaar. Ten opzichte van 
2005 een groei van maar liefst 25%. 
Welke gemeente kan Aalsmeer dat 
nazeggen? 

Op naar 33.000
Als aantrekkelijke gemeente voor 
gezinnen uit Amsterdam en Amstel-
veen biedt Aalsmeer met haar bloe-

Bestuurssecretaris Jan Ran neemt de prijs in ontvangst.

Provinciale Molenprijs 2010 
voor Korenmolen De Leeuw
Aalsmeer - Korenmolen De Leeuw 
heeft afgelopen zaterdag 2 okto-
ber van de stichting De Noord-Hol-
landse Molenfederatie de Molen-
prijs 2010 in ontvangst mogen ne-
men. Voor het derde en tevens laat-
ste jaar is door de provincie een prijs 
van 2000 euro uitgeloofd voor de 
vijf meest bijzondere activiteiten op 
een molen waarbij vrijwilligers een 
actieve rol spelen. De activiteiten, 
die hiervoor in aanmerking komen, 
moeten aan gespecificeerde cri-
teria en eisen voldoen. Eén van de 
aspecten die bij deze beoordeling 
heeft meegewogen is dat vrijwilli-
gerswerk de ruggengraat vormt van 
de projecten. De vijf prijswinnaars 
zijn bekendgemaakt tijdens de jaar-
lijkse provinciale molencontactdag. 
De delegatie van bestuur en vrijwil-
ligers van korenmolen De Leeuw, 
daar aanwezig, was zeer verrast 
en verheugd de molenprijs in ont-
vangst te mogen nemen. In het ju-
ryrapport wordt onder andere ge-
meld dat vrijwilligers van Korenmo-
len de Leeuw hun uiterste best doen 
om bij allerlei dorpsevenementen in 
Aalsmeer de molen open te stellen. 

Eén van die evenementen is de in-
tocht van Sint Nicolaas. Sinterklaas 
gaat dan naar de molen om de pe-
pernoten te halen, die, zo wordt de 
kinderen verteld, van meel van deze 
korenmolen zijn gebakken. 
“De twee oer-Hollandse ingredi-
enten uit ons cultuurhistorisch erf-
goed, molens en Sinterklaas, wor-
den hier perfect gecombineerd, en 
is overdraagbaar op andere koren-
molens”, aldus de jury in het rap-
port. Het is dankzij het initiatief, de 
inzet en betrokkenheid van de win-
keliersvereniging en de vrijwillige 
brandweer van Aalsmeer dat koren-
molen De Leeuw deze molenprijs 
heeft gekregen. 
Daarnaast heeft de jury aan het ge-
meentebestuur extra aandacht ge-
vraagd voor de bescherming van de 
molenbiotoop rondom korenmolen 
De Leeuw. Die dreigt in de knel te 
komen door nieuwbouw in de direc-
te omgeving. 
De korenmolen moet kunnen draai-
en en malen om in opdracht van 
Sinterklaas meel voor pepernoten te 
kunnen blijven maken voor de kin-
deren in Aalsmeer.

Groei laatste vijf jaar met liefst 25 procent

Lotte 30.000ste inwoner!
men en water een overvloed aan 
rust, ruimte, recreatie en natuur. En 
de groei zal niet stoppen. Nog voor 
2015 verwacht de gemeente haar  
33.000ste inwoner in te schrijven. 

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.
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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

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDITIE 1
oplAAg 16.975

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

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

www.mEErboDE.nl

Vermist:
-	 Ketelhuis:	Grijs/wit	 jong	katertje.	Hij	heeft	een	grijs	vlekje	naast	

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

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

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

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

-	 Mr.	Jac.	Takkade:	Grijs	cyperse	poes	van	10	jaar.	Ze	heet	Morit.	

Gevonden:
-	 Jasmijnstraat:	Zwartkleurig	poesje	met	klein	wit	befje.	
-	 Van	Heijningenstraat	in	Kudelstaart:	Rood/witte	kater.
-	 Ambachtsheerweg	in	Kudelstaart:	Cyperse	poes.
-	 Legmeerdijk,	 ter	hoogte	van	de	Hornweg:	Konijn	met	hangoren.	

Heel	tam.

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

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

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

Nierstichting haalt in 
Kudelstaart 2650 euro op
Kudelstaart	 -	 In	 heel	 Nederland	
gingen	 in	 de	 week	 van	 19	 tot	 en	
25	 september	 zo’n	 80.000	 enthou-
siaste	 collectanten	 lang	 de	 deuren	
voor	 de	 Nierstichting.	 Alleen	 al	 in	
Kudelstaart	 is	 tijdens	 de	 Nationale	
Collecteweek	ruim	2600	euro	 inge-
zameld.	 Met	 dit	 geld	 kan	 de	 Nier-
stichting	 verder	 werken	 aan	 een	
toekomst	 met	 zo	 weinig	 mogelijk	
nierziekten	en	een	betere	toekomst	
voor	 nierpatiënten.	 ‘’Bij	 meer	 dan	
40.000	Nederlanders	werken	de	nie-
ren	slecht	en	bij	duizenden	patiën-
ten	 helemaal	 niet	 meer.	 Voor	 nier-
patiënten	 met	 ernstig	 nierfunctie-
verlies	bestaan	eigenlijk	weinig	op-
ties:	dialyse,	niertransplantatie	of	de	
dood.	
Dat	klinkt	misschien	hard,	maar	he-
laas	is	dit	wel	de	realiteit”,	zegt	Tom	
Oostrom,	 directeur	 van	 de	 Nier-
stichting.	 Dialyse	 is	 een	 levensred-
dende	behandeling,	maar	erg	zwaar	

en	 neemt	 slechts	 twintig	 procent	
van	 de	 nierfunctie	 over.	 Daarom	
voelen	nierpatiënten	zich	vaak	ziek	
en	gaat	hun	conditie	steeds	verder	
achteruit.	 Eigenlijk	 is	 dialyse	 geen	
leven,	maar	óverleven.	
Een	 niertransplantatie	 is	 meestal	
de	beste	oplossing,	maar	er	 is	nog	
steeds	sprake	van	een	groot	 tekort	
aan	 orgaandonoren.	 Lyda	 van	 de	
Sande,	 collectecoördinator	 van	 de	
Nierstichting	 in	 Kudelstaart	 bena-
drukt:	 ‘’De	Nierstichting	krijgt	geen	
geld	 van	 de	 overheid	 en	 is	 afhan-
kelijk	van	giften	en	donaties.	De	in-
komsten	 uit	 de	 Collecteweek	 zijn	
dan	ook	erg	belangrijk	voor	de	Nier-
stichting.’’	 Inwoners,	 die	 de	 collec-
tanten	 van	 de	 Nierstichting	 heb-
ben	 gemist,	 kunnen	 hun	 bijdra-
ge	 overmaken	 op	 ING	 88.000	 t.n.v.	
Nierstichting	Nederland	te	Bussum.	
Voor	 meer	 informatie:	 www.nier-
stichting.nl

Willem Ouweneel gastspreker 
bij Begra in Heliomare
Aalsmeer	-	De	in	en	buiten	Neder-
land	bekende	 theoloog,	bioloog,	fi-
losoof,	 hoogleraar,	 docent,	 predi-
ker	en	publicist	Willem	J.	Ouweneel	
komt	 aanstaande	 maandag	 11	 ok-
tober	 spreken	 bij	 de	 Begra	 in	 He-
liomare	 aan	 de	 Zwarteweg	 96.	 De	
Begra	 ziet	 met	 veel	 belangstel-
ling	uit	naar	zijn	 lezing	met	de	titel	
‘Hoe	word	ik	vervuld	met	de	heilige	
geest’.	De	verwachting	is	dat	de	zaal	
gevuld	 gaat	 worden	 met	 vele	 be-
langstellenden	uit	Aalsmeer	en	ver-
re	omgeving.	
De	 zaal	 van	 Heliomare	 is	 flexibel,	
dus	 naast	 de	 wekelijkse	 40	 tot	 60	
trouwe	bezoekers,	 zijn	 alle	 christe-
nen	van	ongeveer	16	tot	80	jaar	wel-
kom.	De	lezing	begint	om	20.00	uur,	
zaal	open	vanaf	19.30	uur.	De	 toe-
gang	is	gratis.	Wel	staat	aan	het	ein-

de	van	de	avond	het	‘mandje’	klaar	
om	 de	 kosten	 te	 kunnen	 dekken.	
Bij	de	Begra	is	het	mogelijk	om	we-
kelijks	 Bijbelstudies	 mee	 te	 maken	
van	bekende	Bijbelvaste	 leraren	en	
evangelisten	uit	het	hele	land.	Ieder-
een	is	altijd	welkom.

Zaterdag reünie 
Antoniusschool
Kudelstaart	-	Ter	gelegenheid	van	
het	 honderd	 jarig	 bestaan	 van	 de	
Antoniusschool	 wordt	 aanstaande	
zaterdag	 9	 oktober	 een	 reünie	 ge-
houden.	 Verdeeld	 in	 drie	 groepen	
worden	 leerlingen	 en	 oud-leerlin-
gen	 uitgenodigd	 hun	 klasgenoten	
weer	eens	te	ontmoeten.	Van	11.00	
tot	12.30	uur	zijn	leerlingen	van	het	
eerste	uur	tot	en	met	het	jaar	1955	
welkom,	 van	 13.00	 tot	 15.00	 uur	 is	
de	ontmoeting	voor	klassen	uit	1956	
tot	en	met	1976	en	tussen	15.00	en	
17.00	uur	 is	 het	de	beurt	 aan	 leer-
lingen	uit	 het	 jaar	 1976	 tot	 en	met	
heden.	Kijk	voor	meer	informatie	op	
www.rkantonius.nl.

Kortingsactie met 
dierenbescherming
Aalsmeer	-	De	Dierenbescherming	
organiseert	in	de	hele	maand	okto-
ber,	een	castratie	en	sterilisatie-ac-
tie	 voor	katten.	Dit	houdt	 in	dat	er	
een	 korting	 wordt	 verleend	 op	 het	
‘laten	 helpen’	 van	 katers	 of	 poe-
zen.	De	korting	wordt	mogelijk	ge-
maakt	 door	 de	 Dierenbescherming	
Aalsmeer	 en	 omstreken	 en	 door	
de	 betrokken	 dierenartsen.	 De	 ac-
tie	loopt	alleen	in	de	aangeven	pe-
riode	en	geldt	uitsluitend	bij	dieren-
artspraktijken	in	Aalsmeer,	Uithoorn	
en	de	Ronde	Venen.	 Informeer	van	
tevoren	of	uw	dierenarts	deelneemt	
aan	deze	actie.

Oecumenisch Avondgebed
Aalsmeer	 -	 Op	 woensdag	 13	 ok-
tober	 wordt	 er	 van	 19.15	 tot	 19.45	
uur	weer	een	Oecumenisch	Avond-
gebed	 gehouden	 in	 de	 kapel	 van	
’t	 Kloosterhof	 in	 de	 Clematisstraat	
16.	Het	Avondgebed	wordt	voorbe-
reid,	 onder	 auspiciën	 van	 de	 Raad	
van	Kerken	Aalsmeer,	door	een	 in-
terkerkelijke	 commissie.	 Het	 jaar-
thema	 2010	 luidt	 ‘Tekenen	 van	 het	
Koninkrijk’.	 Genezingen	 en	 andere	
wonderen	die	Jezus	verrichtte	staan	

niet	op	 zichzelf,	maar	 zij	 zijn	 ‘teke-
nen’.	Ze	verwijzen	naar	wat	God	wil	
doen	 om	 Zijn	 Koninkrijk	 op	 aarde	
te	 vestigen.	 Elke	maand	 staat	 naar	
aanleiding	 van	 dit	 thema,	 een	 Bij-
belverhaal	centraal.	Voor	de	komen-
de	 keer	 is	 dat	 ‘De	 opwekking	 van	
Lazarus’.	 Dominee	 H.V.A.	 van	 Dun-
né	van	de	Doopsgezinde	Gemeente	
zal	 een	korte	overdenking	houden!	
Iedere	belangstellende	 is	van	harte	
welkom.

Gastenmiddag Zonnebloem
Aalsmeer	-	Op	2	oktober	is	een	ge-
zellige	 middag	 georganiseerd	 door	
de	 Zonnebloem	 in	 het	 Parochie-
huis.	 De	 gasten	 werden	 ontvan-
gen	 door	 twee	 hofdames.	 De	 da-
mes	 heten	 verrassend	 Jo.	 Het	 duo	
ging	zingend	met	hun	meegebrach-
te	 muziek	 de	 tafels	 langs.	 Vervol-
gens	kon	in	groepjes	een	keuze	ge-

maakt	worden	op	de	muzikale	me-
nukaart.	Een	scala	aan	liedjes	prijk-
te	op	deze	kaart,	van	Abba	tot	Edith	
Piaf	en	van	Charles	Aznavour	tot	va-
der	 Abraham.	 Het	 een	 genoeglij-
ke	 en	 gezellige	 middag.	 Meer	 we-
ten	over	de	Zonnebloem?	Stuur	een	
mail	 naar:	 zonnebloem-aalsmeer@
hotmail.com.

Thema-avond 
over zorg voor 
kinderen
Aalsmeer	 -	 MEE	 Amstel	 en	 Zaan	
organiseert	 een	 thema-avond	 over	
het	aanvragen	van	zorg	voor	kinde-
ren	met	een	beperking.	De	bijeen-
komst	 wordt	 gehouden	 op	 woens-
dag	 13	 oktober,	 is	 van	 19.30	 tot	
22.00	 uur	 en	 vindt	 plaats	 bij	 He-
liomare	 aan	 de	 Zwarteweg	 98.	 De	
zaal	 is	 open	 vanaf	 19.15	 uur	 en	 is	
rolstoeltoegankelijk.	 De	 toegang	 is	
gratis.	 Inlichtingen	 en	 aanmelden	
bij:	José	Gort	en	Wil	Roeleveld,	con-
sulenten	MEE	Amstel	en	Zaan,	 tel.	
023-5563300	of	stuur	een	mail	naar	
informatie@meeaz.nl.
MEE	Amstel	 en	Zaan	biedt	 onder-
steuning,	 informatie	 en	 advies	 aan	
iedereen	die	leeft	met	een	lichame-
lijke	 of	 verstandelijke	 beperking	 of	
een	chronische	ziekte.	Ook	mensen	
met	een	vorm	van	niet	aangeboren	
hersenletsel	of	een	vorm	van	autis-
me	kunnen	bij	MEE	terecht.	MEE	is	
er	 óók	 voor	 ouders,	 partners,	 ver-
wanten	en	medewerkers	van	ande-
re	organisaties.

Klaverjassen bij 
Oude Spoorbaan
Aalsmeer	 -	 Vanavond,	 donderdag	
7	 oktober,	 begint	 bij	 buurtvereni-
ging	 De	 Oude	 Spoorbaan	 het	 kla-
verjasseizoen	weer.	Iedere	kaartlief-
hebber	is	vanaf	19.30	uur	van	harte	
welkom	in	gebouw	‘t	Anker	aan	de	
Oosteinderweg	273a	in	Oost.	

Zondag 
10 oktober

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst	 in	 Wellantcollege,	 Thijsse-
laan	18.	Zondag	10u.	dienst,	vg.	Ot-
mar	Vrees.	

Alphakerk Amstelland.	
Dienst	in	Dorpshuis	Kudelstaart.	
Zondag	10u.	dienst.	Speciaal	progr.	
voor	de	kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan.	 Dienst	 om	 10u.	 met	 ds.	
J.	 van	 Dijken,	 Nieuw-Vennep.	 Om	
16.30u.	ds.	P.	den	Hertog,	Zaandam.	

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat	 55.	 Zondag	 10u.	 dienst	
met	 Liesbet	 Geijlvoet,	 doopdienst.	
Extra	 collecte:	 Doopsgezinde	 Zen-
ding.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde	Kerk,	Zijdstraat.	
Om	19u.	dienst	met	br.	C.	Terpstra,	
H.I.	Ambacht.	
Bijbelstudie:	 dinsdag	 12/10:	 Om	
20u.	in	Seringenhorst,	Parklaan.

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open	Hof	Kerk	in	Ophelialaan.
Zondag	 10u.	 dienst	 met	 ds.	 T.H.P.	
Prins.	 Z.W.O.	 dienst.	 Werelddiaco-
naat.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp:	Dorpskerk,	Kanaalstraat.
Zondag	 10u.	 ds.	 E.J.	 Westerman,	
Aalsmeer.	Organist:	W.	Spaargaren.	
18.30u.	 dienst	 met	 ds.	 E.J.	 Wester-
man,	Aalsmer.	10R-dienst.	
Oost:	 Oosterkerk,	 Oosteinderweg.	
kand.	A.S.	de	Winter,	Ermelo.	Koffie-
drinken.	Organist:	R.	Kooning.	

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten	 in	 de	 Pauluskerk,	 van	
Borsselenweg	116.
Zondag	 dienst	 om	 10u.	 ds.	 G.D.	

KERKDIENSTEN
Kamphuis,	 Amersfoort.	 Om	 18.30u.	
met	ds.	van	Vuuren	

Levend Evangelie Gemeente
Boeing	 Avenue	 121,	 Schiphol-Rijk.	
Samenkomst	 met	 doven-vertol-
king	 en	 vertaling	 in	 Engels.	 Apar-
te	bijeenkomst	voor	kinderen.	Zon-
dag	10u.	Samenkomst	met	spreker.	
(geen	opgaven	ontvangen)

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

RK Karmelparochie
Stommeerweg.	 Vrijdag	 9u.	 Kloos-
terkapel,	 euch.	 viering	 met	 kar-
melieten.	 Om	 10u.	 in	 Zorgcentrum	
Aelsmeer,	woordcomm.	viering	met	
A.	Blonk.	Zaterdag	17u.	in	Klooster-
hof	woordcomm.	viering	met	N.	Kui-
per.	Zondag	om	10.30u.	 in	Karmel-
kerk	dienst	olv	parochianen	(jonge-
ren).	 Mmv	 gelegenheidskoor.	 Om	
14.30u.	in	Karmelkerk	Poolse	dienst.	

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

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk	Rijsenhout.	
Zondag	 10u.	 dienst,	 ds.	 J.	 Vrijhof.	
Kinderkerk.	

Samen Op Weg Kudelstaart
De	Spil,	Spilstraat,	Kudelstaart.
Zondag	10u.	ds.	S.	Zijlstra,	Haarlem.	

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK	kerk,	Kudelstaartseweg
Zondag	 10.30u.	 euch.	 viering	 met	
mmv	dames-	en	herenkoor.

Begra Bijbelstudie
Heliomare,	Zwarteweg	98.
Maandag	 11	 oktober.	 Br.	 Willem	 J.	
Ouweneel.	
	
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.	

Informatieavond OSA over 
ontwikkelingssamenwerking
Aalsmeer	 -	 Op	 woensdagavond	
13	 oktober	 organiseert	 de	 Stich-
ting	 Ontwikkelings-Samenwerking	
Aalsmeer	 weer	 haar	 jaarlijkse	 in-
formatieavond.	 Het	 thema	 van	 de	
avond	 is	Azië.	De	avond	wordt	ge-
houden	 in	 de	 Raadskelder	 van	 het	
gemeentehuis,	 ingang	 Raadhuis-
plein	en	begint	om	20.00	uur,	maar	
vanaf	 19.30	 uur	 zijn	 belangstellen-
den	al	welkom.	Tijdens	deze	avond	
worden	 drie	 projecten	 gepresen-
teerd	 door	 organisaties	 die	 onder	
andere	 in	 2009	 subsidie	 hebben	
ontvangen.	De	projecten	zijn	 in	 In-
dia	 een	 huis	 voor	 opvang	 van	 we-

duwen,	 in	 Nepal	 een	 project	 voor	
vrouwen	en	kinderen	en	op	de	Filip-
pijnen	 een	 project	 voor	 de	 opvang	
van	mensen	die	anders	op	straat	le-
ven.	Daarnaast	zijn	er	stands	 inge-
richt	van	deze	en	andere	projecten	
die	eveneens	subsidie	mochten	ont-
vangen	 van	 de	 gemeente	 via	 OSA.	
Wethouder	A.Verburg	zal	tijdens	de-
ze	avond	het	subsidie	beleid	van	de	
gemeente	 toelichten.	 Het	 geheel	
wordt	 opgevrolijkt	 door	 Bollywood	
dansers	 van	 de	 groep	 Samairra	 en	
muziek	uit	 India.	Wie	meer	wil	we-
ten	over	OSA	kan	de	website	bekij-
ken:	www.osa-aalsmeer.nl.



Definitieve Beschikkingen

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden 
of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van 
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen 
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk 
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 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, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behande-
ling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening 
gebracht.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend: De bomen 
mogen twee weken na publicatie gekapt worden, het is derhalve 
raadzaam om binnen twee weken bezwaar te maken.
• Herenweg 29, 5x alnus glutinosa, 2x betula pendula, 
 1x quercus robur
• Van Cleeffkade 11, 1 kastanje
Datum verzending vergunningen: 8 oktober 2010 
Uitwegvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
de volgende uitweg vergunning is verleend:
• Kudelstaartseweg 34 te Kudelstaart.
Datum verzending vergunning: 30 september 2010 
Collectevergunning
Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening 
is de vergunning verleend aan:
• Carnavalsvereniging De Pretpeurders voor het houden van een 

collecte op 15 t/m 18 november 2010
Datum verzending vergunning 6 oktober 2010

WoningWet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan tussen 9.00-
11.30 uur worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handha-
ving, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• De Muzen 10, het wijzigen van een gevel;
• Uiterweg 253, het plaatsen van een botenhuis, 
 zwembad en entreehek.
Bouwaanvraag 2e fase:
• Teelmanstraat 2, het veranderen van een bedrijfsruimte 
 tot logiesgebouw.

Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de 
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de re-
guliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvan-
gen:
 • Hornweg 309A, het kappen van 5 bomen.

Verleende bouwvergunningen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Duikerstraat 51, het plaatsen van een dakkapel;
• Oosteinderweg 243, het plaatsen van een buitenreclame;
• Oosteinderweg 380, het plaatsen van een dakkapel;
• Stommeerweg 36, het vergoten van de woning.
Bouwvergunning 2e fase
• Ophelialaan 247, het gedeeltelijk vernieuwen en vergroten van 

het kerkgebouw.
Verzenddatum bouwvergunningen: 7 oktober 2010.

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
7 oktober 2010

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

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

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

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

fractiesPreekUUr
Twee keer per maand is het mogelijk 
om de fracties gezamenlijk te spreken 
tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen 
plaatsvindt op de dinsdagen. Dit ge-
sprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal 
één week voorafgaand aan het spreek-
uur contact op te nemen met de griffie 
via griffie@aalsmeer.nl of via 0297-
387660. De volgende fractiespreek-
uren vinden plaats op 19 oktober en 
26 oktober 2010.

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

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

gemeente-info oP WeBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.
aalsmeer.nl vinden. Kijk op de home-
page onder het kopje ‘actueel’ en ver-
volgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt u 
daar de gemeente-info’s van de afge-
lopen maanden raadplegen.
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aanvragen iDentiteitskaart voor kinDeren 
t/m 13 Jaar

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

gemeentegiDs 2011

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

BekenDmaking verkeersBeslUit

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer maken be-
kend dat zij besloten hebben op grond van artikel 15, eerste lid, 
van de Wegenverkeerswet 1994, om drie verkeersborden te plaatsen 
rondom het schoolterrein van het scholencomplex de Rietpluim. 
Met de verkeersborden wordt duidelijk gesteld welke rijrichting het 
verkeer dient te nemen om het schoolterrein te betreden en te ver-
laten. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt dat tijdens schooltijden 
het schoolterrein niet te gebruiken is als parkeerplaats. Door de 
drie verkeersborden te plaatsen wordt de verkeerssituatie rondom 
het scholencomplex de Rietpluim verbetert en neemt de verkeers-
veiligheid voor de verschillende verkeersdeelnemers toe. De bekend-
making van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer (BABW) en is terug te vinden onder registratienummer 
2010/12559 - M&R. 

Dit besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage bij 
de Afdeling Publiekszaken van de Gemeente Aalsmeer, Drie Kolom-
menplein 1 te Aalsmeer. De belanghebbende bij dit besluit kan op 
grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), 
binnen zes weken na publicatie van dit besluit een gemotiveerd be-
zwaar indienen bij: Burgemeester en wethouders van de Gemeente 
Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.

Partiële herziening strUctUUrvisie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 21 september 
2010 ingestemd met de Partiële Herziening Structuurvisie 2040 voor 
wat betreft de thema’s:
1. Ecologische Hoofdstructuur, ecologische verbindingszones 
 en weidevogelleefgebieden
2. Intensieve veehouderij
In de “Structuurvisie Noord-Holland 2040” heeft de provincie 
Noord-Holland de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen in 
Noord-Holland vastgelegd en de hoofdzaken van het door de pro-
vincie te voeren beleid. U kunt de partiële herziening Structuurvisie 
2040 met ingang van dinsdag 28 september 2010 tot en met maan-
dag 8 november 2010 inzien op het gemeentehuis van Aalsmeer en 
kan een ieder schriftelijk of langs elektronische weg opmerkingen 
maken over de hierboven genoemde stukken. Een schriftelijke re-
actie kunt u richten tot Provinciale Staten van Noord-Holland, ter 
attentie van drs. M. Hanou, team Structuurvisie, Postbus 3007, 2001 
DA Haarlem, onder vermelding van Partiële herziening Structuur-
visie 2040. U kunt uw opmerkingen ook per email versturen aan 
structuurvisie@noord-holland.nl, onder vermelding van “Partiële 
herziening Structuurvisie 2040”. 

ter inzage BiJ De afDeling Dienstverlening, Week 40

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

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

watereri Vossii en 1x abies nordmanniana; Hornweg 
t.o. huisnr 322, 1 esdoorn, Johan Frisostraat 2, 

 2x sorbus intermedia, Perron- zijde 14, 1 thuja 
plicata; Uiterweg 93, 1 esdoorn; Hornweg 175 

 2x den; Kerkweg 21, 1 den; 
t/m 26 okt. Verkeersbesluit Mozartlaan;
t/m 27 okt. Kapvergunning: Violenweg 24, 1 ceder; 
 Wilgenlaan 19, 1 berk en 1 kastanje;
t/m 27 okt. Kapvergunning: Constantijnstraat 17, 1 cederden;
t/m 29 okt. Kapvergunning: A.H. Blaauwstraat 7, 1 sorbus, 
 1 picea, 1 pinus; Azaleastraat 2, 1 salix; Hornweg 

181, 1 naaldboom; Oosteinderweg 25, 1 conifeer;
t/m 2 nov. Kapvergunning: Geerland 8, 2x pinus, 1x cedrus, 
 2x berk, 1x conifeer;
t/m 4 nov. Kapvergunning: Oosteinderweg 102, 1 acer 

platanoides en 1 prunes;
t/m 10 nov. Verkeersbesluit: het plaatsen van een verkeersbord 

met verkeersteken C7 en onderbord, Uiterweg vanaf 
de T-kruising Uiterweg-Grundelweg;

t/m 12 nov. Uitwegvergunning: Kudelstaartseweg 34 te 
Kudelstaart;

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

 3 iepen, 1 cypres en 1 amberboom;
t/m 18 nov. Collectevergunning: carnavalsvereniging 
 De Pretpeurders van 15 t/m 18 november;
t/m 20 nov. Kapvergunning: Herenweg 29, 5x alnus glutinosa, 
 2x betula pendula, 1x quercus robur; 
 Kapvergunning: Van Cleeffkade 11, 1 kastanje;
t/m 2 dec Drank en Horecawet: Hoogvliet BV, 
 Aalsmeerderweg 207;
t/m 4 dec Ventvergunning: Stichting Tjernobylkinderen 

Aalsmeer, voor het houden van een 
speculaaspoppenactie;

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

ter inzage BiJ De afDeling Dienstverlening, Balie 6

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

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

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

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

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

plaatsen van een carport.

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

schiPhol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het 
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt u 
contact opnemen met de het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS). 
BAS is bereikbaar op alle dagen van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 
of via info@mailbas.nl of website www.bezoekbas.nl

servicePUnt Beheer en Uitvoering Provincie noorD hollanD
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: 0800-0200 
600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.

pagina 6 Nieuwe Meerbode - 7 oktober 2010

Kudelstaart - Dat maak je niet el-
ke dag mee, de fanfare voor je huis! 
Lotte Berbee, de 30.000ste inwoner 
van Aalsmeer! Jonge ouders Maaike 
en Eric Berbee, wonend in de nieu-
we Kudelstaartse Rietlanden-wijk, 
keken dinsdagmiddag wel even 
raar op toen zij de deur opende-
den. Ze wisten dat hun netgeboren 
kindje de 30.000ste was, maar niet 
dat fanfare, kinderen van de opvang 
èn de burgemeester in hoogst ei-
gen persoon de felicitaties kwamen 

overbrengen. Bloemen van Kinder-
hof, een heus lied gezongen door 
de kids en een zilveren spaarkubus 
voor Lotte. Oja, en wat is een ge-
boorte zonder beschuit-met-muis-
jes? Ook daarvoor was gezorgd. 
Beduusd en verrast waren Eric en 
Maaike dus met zoveel aandacht 
voor hun kleintje. Zelf liet Lotte het 
gelaten over zich heen komen, ze 
bleef lekker slapen op de arm van 
mamma Maaike. Ook namens de 
Nieuwe Meerbode gefeliciteerd!

Boomhut weg na klacht bewoner...
Het is woensdag 22 september, de 
kinderen zijn net naar school, als er 
een grote wagen met grijper op het 
speelveld snoekbaarsstraat stopt. 
Binnen vijf minuten is het prachtige 
bouwwerk, waar de kinderen groot 
en klein, schouder aan schouder, 
heel hard aan gewerkt hebben, in 
de vrachtwagen verdwenen. Bij na-
vraag, blijkt, dat zij opdracht hebben 
gekregen omdat er geklaagd is door 
een bewoner (ster). Mijn man en ik 
zijn hier anderhalf jaar geleden ko-
men wonen, en zijn qua leeftijd best 
aan een aanleunwoning toe. Maar 
we hebben gekozen om in een jon-

ge buurt met veel jonge kinderen 
te gaan wonen. We zijn nog jong 
van hart! We hebben de afgelopen 
twee weken dan ook met groot ple-
zier naar het enthousiasme van on-
ze buurkinderen gekeken, elke dag 
werd de hut mooier en mooier. Met 
grote hamers en spijkers van de pa-
pa’s, die af en toe ook een hand-
je kwamen helpen, werd het een 
prachtige hut. Geen een keer heb 
ik ruzie of narigheid gehoord, de 
saamhorigheid was groot. Eerst was 
ik vanmorgen zeer kwaad, na even 
een wandeling gemaakt te hebben 
door onze fijne buurt, ben ik nu al-

ingezonden

Jaren terug werd al geroepen dat er 
meer starterswoningen in Aalsmeer 
en Kudelstaart gebouwd moesten 
worden. Hiervoor werd onder an-
dere de locatie tussen de Lijnbaan 
en de N201 aangewezen, hier zou-
den beslist starterswoningen ko-
men te staan, goed betaalbaar. Ja, 
echt waar. En nu worden de aparte-
menten en woningen te koop aan-
geboden en uiteraard is dit hele-
maal niet in de klasse voor een star-
terswoning. De appartementen be-
ginnen bij 250.000 en de duurste is 
zelfs 759.000 euro. Met de wonin-
gen is het niet veel beter gesteld, 

die starten bij 299.500 en eindigen 
bij 552.500 euro. Nou sorry, hoor 
gemeente, maar dit noem ik dus 
geen starterswoningen. Hoe moet 
‘Jan Modaal’, single of tweeverdie-
ner hier in Aalsmeer nu nog aan 
een (betaalbare) koopwoning zien 
te komen? Niet dus. In de huursec-
tor is ook bar weinig, tot niets. En 
het dan gek vinden dat Aalsmeer 
vergrijst en de jongeren vertrekken 
naar Hoofddorp en verder? Goh, ik 
zou echt niet weten hoe dat nou 
toch zou kunnen...
Mevrouw Piké, Zwanebloemweg 
30, Kudelstaart.

Starterswoningen voor jongeren?!

ingezondenleen nog maar verdrietig. Straks ko-
men ze uit school, en is alles weg. 
Hoe moet je dat als ouders uitleg-
gen? Het is zo belangrijk dat kin-
deren lekker bezig kunnen zijn, er 
is voor de wat grotere kinderen bij-
na niets. Ik hoorde dat een paar be-
woners handtekeningen hebben op-
gehaald tegen het plaatsen van mis-
schien voetbalhekken. Begrijpen 
doe ik het niet. Wij kijken liever naar 
lekker spelende kinderen, dan naar 
kinderen die uit verveling rottig-
heid gaan uithalen. Dat krijgen we 
hiervan. Ik hoop dat de klager (ster) 
weer lekker slaapt nu het bouwwerk 
voor zijn of haar neus verdwenen is!

Gina Opentij
Snoekbaarsstraat 20
1432 PE Aalsmeer. 
Tel. 0297-344371. 

Fanfare voor baby Berbee 

Ouderendag: Nu 
kaarten kopen
Aalsmeer - Voor de Ouderendag 
2010, die wordt gehouden op vrij-
dag 26 november, zijn vanaf nu 
kaarten te koop. Ze kosten 10 eu-
ro per stuk. De jaarlijkse Ouderen-
dag vindt weer plaats in de Burger-
zaal van het Gemeentehuis. De aan-
vang is 15.00 uur. Naast een brood-
maaltijd zijn er diverse optredens 
zoals dat van het Residentie Revue 
Gezelschap uit Den Haag. Ouderen 
uit Aalsmeer en Kudelstaart zijn van 
harte welkom. Kaarten zijn te koop 
bij Primera, Aalsmeers Boekhuis, de 
beide zorgcentra, Annemieke’s Kra-
merie, Ridder & Co en Gall & Gall 
(Kudelstaart). Meer informatie bij D. 
van Leeuwen: 06-51094994.
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AGENDA
Muziek/Film
Donderdag 7 oktober:
* Zangeres Sasja Brouwers live in de 
Praam, Zijdstraaat vanaf 21u.
* Blitzz piano’s met entertainers uit 
Scheveningen, Marktstraat v/a 21u.
Vrijdag 8 oktober:
* Bands Wishbrother, Fluid Essen-
ce en Agitated in N201, Zwarteweg. 
Open vanaf 21u.
* Upload cinema met dierenfilmpjes 
in Oude Veiling, Marktstraat, 21.30u
* Quiz Barrage in Bacchus, Gerbe-
rastraat. Vanaf 21.30u.
* Dance classics in Blitzz, Markt-
straat vanaf 21u.
Zaterdag 9 oktober:
* Najaarsconcert Aalsmeers Harmo-
nie en muziekvereniging Bovenkerk 
in burgerzaal, gem.huis v/a 20u.
* Nacht van Aalsmeer met optreden 
zanger Jan Leliveld in de Praam, 
Zijdstraat, 22-5u.
* Muziektheater Project Force met 
‘Una Giornata Particolare’ in Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21u.
* Optreden Dick Kuin & friends in 
De Oude Veiling, Marktstraat, 22u.
Zondag 10 oktober:
* Muzikaalsmeer met optreden Gert 
en Oscar in Oude Veiling, Markt-
straat vanaf 16u.
* Klassiek concert Klavier Trio in 
Oud Katholieke kerk, Oosteinder-
weg 394. Aanvang: 15.30u.
Woensdag 13 oktober:
* Hip hop, r&b en reggae me zan-
gers Maikal en Gregory Pataca van 
band Postmen in Blitzz, Marktstraat 
vanaf 21u.

Exposities
Tot en met 17 oktober:
* Expositie ‘40 Jaar beelden van 
Miep Maarse’ in Het Oude Raad-
huis, Dorpsstraat. Open: donderdag 
tot en met zondag 14-17u. Op Kin-
derkunstzolder kindertekeningen 
van nijlpaarden.
Oktober:
* Expositie ‘Aalsmeer op de kaart’ in 
Historisch Centrum in Historische 
Tuin, ingang Praamplein.
Zaterdag 9 oktober:
* Luchtoorlog en Verzetsmuse-
um Crash in fort Aalsmeer open. 
Aalsmeerderdijk 460. Zaterdag 
open 11 tot 16u. 
9 en 10 oktober:
* Historische tuin open, ingang 
Praamplein. Zaterdag en zondag 

van 13.30 tot 16.30u.
Tot eind oktober:
* Zeefdrukken van Tineke van Dijk 
bij Carla de Klerk, Zijdstraat.
Tot en met 14 november:
* Glaskunst van Katrin Maurer in 
galerie Sous Terre, Kudelstaartse-
weg, tegenover watertoren. Open 
zaterdag en zondag 13-17u. 

Diversen
Donderdag 7 oktober:
* Sjoelavond Oostend in Het Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Klaverjassen bij De Oude Spoor-
baan in ‘t Anker, Oosteinderweg 
273a vanaf 19.30u.
Vrijdag 8 oktober:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan vanaf 20u.
Zaterdag 9 oktober:
* Boekenmarkt in Zijdstraat, Cen-
trum van 10 tot 17u.
* Verkoop Israël producten in ‘t Ba-
ken, Sportlaan 86, 10-16u.
* Bingo-avond in De Binding, Zijd-
straat. Zaal open vanaf 19u.
Zondag 10 oktober:
* Harmen van Straaten in biblio-
theek Marktstraat. Workshop voor 
kinderen 7-10jr. van 15.30-16.20u.
* Vogelbeurs in Rijsenhout, SCW-
gebouw, Konnetlaantje, 9.30-13.30u.
Maandag 11 oktober:
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat. Aan-
wezig 19.45u.
Dinsdag 12 oktober:
* Koffie-ochtend in ‘t Baken, Sport-
laan van 10 tot 11.30u.
Woensdag 13 oktober:
* Oost-Inn in De Mikado, Cath. 
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
* Breek in de week in de Praam, 
Zijdstraat met spijkerslaan, darten, 
pokeren, dobbelen en kaarten.
* Info-avond OSA in raadskelder, 
gemeentehuis. Aanvang 20u., wel-
kom vanaf 19.30u.
Donderdag 14 oktober:
* Sjoelen in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20u.
Zaterdag 16 oktober:
* Bazaar in zorgcentrum ‘t Klooster-
hof, Clematisstraat, 10-17u.

Vergaderingen
Donderdag 7 oktober:
* Beraad en Raad in raadzaal, ge-
meentehuis vanaf 20u.
* Vergadering wijkraad Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan, 19.30u.
Woensdag 13 oktober:
* Wethouder Gertjan Verhoeven bij 
vergadering Dorpsraad Kudelstaart 
in Dorpshuis. Aanvang: 20u.

Vrijdag drie bijzondere 
bands live in de N201
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 8 
oktober treden drie bijzonder fijne 
bands op in de N201: Wishbrother, 
Fluid Essence en Agitated. Alledrie 
bands die zo nu en dan een gevoe-
lige snaar weten te raken, maar ook 
een energieke uitbarsting niet schu-
wen. De aftrap word vrijdag gedaan 
door het duo Wishbrother uit Am-
sterdam. Bandleden Timme en Rob 
hebben allebei hun roots min of 
meer in het jongerencentrum lig-
gen, want ooit betraden zij daar het 
podium al als 15 jarige muzikanten 
met de destijds befaamde cross-
overband Chakra. Inmiddels zijn de 
heren wat rustiger geworden, maar 
hun muziek is er niet minder om 
geworden; mooie, gevoelige songs 
waar iedereen plat voor gaat. Het zal 
een kort optreden zijn want ze spe-
len allebei ook in de tweede band 
van de avond: Fluid Essence, ook al 
geen onbekende in N201. De band 
is al een aantal jaren druk bezig met 
het schrijven van eigen nummers en 
heeft inmiddels opgetreden in onder 
andere Paradiso, Panama en live op 
3FM en RTL 7. Ook stond de band 
op Luna Pop en speelde onlangs 
in het voorprogramma van Di-rect. 
Naast de broers Arno (zang/gitaar) 
en Timme (gitaar) speelt ook hun 
vader Peter (bas) in de band. Ste-
ven (gitaar) en Danny (drums) ma-
ken de band compleet. De invloe-
den van de band zijn divers, onder 
andere Radiohead, People In Planes 
en Pink Floyd. Live optredens zijn 
het belangrijkst voor Fluid Essence. 
Op het podium is de band op zijn 
best en zorgt telkens weer voor een 

spannende en zinderende show. 
De afsluiter is Agitated. Het is even-
tjes stil geweest rond dit jonge rock-
trio uit Uithoorn. Tot een paar jaar 
geleden trad de band regelmatig 
op, maar andere bezigheden van 
de bandleden maakten dat spelen 
met de band er even niet van kwam. 
Maar gelukkig zijn ze weer bij el-
kaar en iedereen is dan ook zeer be-
nieuwd naar het nieuwe geluid van 
de band, aanstaande vrijdag is wel-
licht het eerste optreden sinds lange 
tijd dat van dit sterke grungerocktrio 
gezien kan worden. De N201 aan 
de Zwarteweg is zoals altijd open 
om 21.00 uur en de entree is gratis. 
Meer info op www.n201.nl

Jaarlijkse boekenmarkt 
zaterdag in Centrum
Aalsmeer - In het Centrum wordt 
aanstaande zaterdag 9 oktober 
weer de jaarlijkse boekenmarkt ge-
houden. Tussen 10.00 en 17.00 uur 
kan iedereen naar hartelust strui-
nen langs de diverse kraampjes die 
deze dag in de Zijdstraat staan op-
gesteld. De boekenmarkt trekt ie-
der jaar een groot aantal boeken-
liefhebbers. Boeken vormen ook dit 
jaar het hoofdbestanddeel van de 
markt. In de Zijdstraat staan kra-
men die een grote keus bieden in 
zowel nieuwe als tweedehands boe-
ken. Of het nu gaat om romans, de-
tectives, non-fictie, stripboeken of 
een ander genre, voor de boeken-
liefhebbers zal er ongetwijfeld van 
alles te vinden zijn. Ook de stich-
ting Oud Aalsmeer is op de boeken-
markt te vinden met een kraam. Een 
andere deelnemers op deze markt 
is de Hoofddorpse verzamelaar An-
ton Siedsma, die zijn unieke collec-
tie nostalgische Verkadealbums, an-
dere oude Plaatjesalbums en oude 
Schoolplaten op een speciale stand 
laat bewonderen. Bij deze specia-
list kunnen veel albums worden in-

gekeken, gekocht, verkocht of ge-
taxeerd. Iedereen wordt aangeraden 
verzamelwaar naar zijn stand mee 
te nemen om het materiaal te rui-
len, te verkopen of de waarde ervan 
te vernemen. Het belooft een dagje 
heerlijk ‘struinen’ te worden, met als 
voordeel dat de meeste boeken op 
de markt aantrekkelijk geprijsd zijn.

Mix van verkopers
Behalve de handelaren die deze dag 
met hun koopwaar naar Aalsmeer 
komen, nemen ook enkele winke-
liers uit het centrum deel aan de 
markt. Zo ontstaat een aangename 
mix van verkopers van buitenaf en 
plaatselijke ondernemers. 
De boekenmarkt deze zaterdag is 
een initiatief van Winkeliers Vereni-
ging Aalsmeer Centrum in samen-
werking met Organisatiebureau Na-
tural Solutions. Na de Geranium-
jaarmarkt en de braderie in septem-
ber is het de derde markt die dit jaar 
in het centrum wordt gehouden. Op 
vrijdag 17 december volgt nog de 
Decembermarkt. Meer informatie: 
www.aalsmeercentrum.nl.

Theater ‘Una Giornata 
Particolare’ in Bacchus
Aalsmeer - Het is het tweede sei-
zoen dat cultureel café Bacchus 
(muziek)theater op het programma 
heeft staan. Vier maal dit seizoen 
kunnen liefhebbers echte pareltjes 
van wat er op Nederlandse podia 
te zien is bewonderen in Aalsmeer. 
Op zaterdag 9 oktober brengt the-
atergroep Project Force ‘Una Gior-
nata Particolare’ naar het meester-
werk van Ettore Scola in Bacchus 
in de Gerberastraat. Een bijzondere 
dag: 8 mei 1939. Hitler is op bezoek 
in Rome om een bondgenootschap 
met de Italiaanse dictator Mussolini 
te sluiten. De Romeinse huisvrouw 
Antoinetta heeft geen tijd om met 
haar man en kinderen mee te gaan 
om de Führer en de Duce toe te jui-
chen. Ze blijkt niet de enige te zijn 
die is achtergebleven in de huur-
kazerne. De conciërge laat haar via 
de radio het verslag van de histo-
rische gebeurtenis horen. En Ga-
briel is thuis, een radiomedewerker 
die net is ontslagen omdat hij ho-
moseksueel is en die afwacht of ze 
hem zullen komen halen. ‘Una Gior-
nata Particolare’ is een hoogtepunt 
uit de Italiaanse filmgeschiede-
nis. Voor Sophia Loren en Marcel-
lo Mastroianni was het de mooiste 
film die ze samen maakten. Project 
Fors Theatermakers zal dit indrin-
gend ontroerende verhaal zeven-
tig jaar na het begin van de tweede 
Wereldoorlog op het podium bren-

gen. Spelers zijn: Anna Pool, Moni-
que van der Vaart en Fred Rosen-
hart. Regie: Marcel Kragt. Produc-
tie-assistent: Marina Mooi 
De voorstelling begint om 21.00 uur; 
Zaal open vanaf 20.30 uur. De toe-
gangsprijs bedraagt 9 euro. Kaarten 
reserveren kan via www.cultureel-
cafebacchus.nl.

Vrijdag Barrage pupquiz
De dag er voor, vrijdag 8 okto-
ber, presenteert Bacchus Barrage, 
de leukste pubquiz van Aalsmeer, 
waarin vragen worden gesteld over 
muziek, media, televisie, kunst, cul-
tuur, geschiedenis, sport, natuur, 
wetenschap en wat je nog meer 
kunt bedenken. 
Alle vragen worden rijkelijk voorzien 
van beeld- en/of geluidsfragmen-
ten. Speel mee met je eigen team, 
of schuif aan bij een reeds bestaand 
team. Natuurlijk wél eerst even in-
schatten of het een winnaars-team 
is, want alles leuk en aardig, maar je 
wilt wél winnen.
Er worden 3 ronden van 30 vragen 
gespeeld. Per ronde is er een rond-
je van de zaak te winnen voor het 
best scorende team. Voor het team 
dat aan het einde van de avond de 
meeste punten heeft gescoord, lig-
gen van die pràchtige Bacchus t-
shirts klaar. Barrage begint om 
21.30 uur, zaal open vanaf 21.00 uur, 
en de toegang is gratis!

Sasja Brouwers, dj Elmar en Jan Leliveld

Veel Aalsmeers talent 
deze week in de Praam
Aalsmeer - Veel Aalsmeers talent 
is deze week in de Praam te zien 
en te horen. Vanavond, donderdag 
7 oktober, is iedereen welkom om 
het optreden van Sasja Brouwers bij 
te komen wonen. Vanaf 22.00 uur 
spettert zij op het Praam-podium. 
De toegang is gratis. Vrijdag 8 ok-
tober is het dan de beurt aan radio 
DJ Elmar. Nadat Elmar vroeger als 
klein kind al veel interesse had voor 
de muziek van zijn vader en moeder 
kon het bijna niet anders dat Elmar 
zelf ook iets zou gaan doen in de 
wereld van de muziek. Toen Elmar 
12 jaar was, kwam hij bij de lokale 
omroep van Leiden terecht. Hier had 
hij met nog zes andere jongeren ie-
dere zondagochtend een jongeren-
programma. Nadat Elmar dit ruim 
vijf jaar had gedaan, is hij overge-
stapt op een ander radiostation. Hij 
kwam terecht bij de lokale omroep 
van Leiderdorp. Hij had hier diverse 
radioprogramma’s en is nog steeds 
op dinsdag- en woensdagavond te 
beluisteren in het programma @ 
Unity op Unity FM. Inmiddels zit El-
mar alweer ruim 12 jaar bij de radio.
Hij draait ook regelmatig op locaties 
en aanstaande vrijdag is dansca-
fé de Praam in de Zijdstraat dé plek 
waar Elmar achter het discomeu-
bel gaat plaatsnemen. Van 22.00 tot 
04.00 uur is het dansfeest.

Zaterdagmiddag dj Jochem
Zaterdagmiddag 9 oktober mag de 
Aalsmeerder Jochem van Leeuwen 
de gasten in de Praam vermaken 
met gezellige meezingers. Elke za-
terdagmiddag vanaf 17.00 uur geven 
gezellige Aalsmeerders elkaar het dj

stokje over. Vind jij dit ook leuk? 
Meld dit dan even in de Praam en 
ook jij zal schitteren achter de dj- 
boet. 

Nacht van Aalsmeer
Zaterdagavond gaat de Praam 
zich opmaken voor de Nacht van 
Aalsmeer met vanaf 22.00 uur DJ 
Martijn die vooraf het optreden van 
de bekende Aalsmeerder Jan Le-
liveld gezellige muziek zal draaien. 
Voor deze avond in de Praam zijn 
nog kaarten verkrijgbaar. Het café in 
de Zijdstraat is overigens ook weer 
op zondag open. Donderdag 14 ok-
tober komt de Amsterdamse zanger 
Dave van Mokum in de Praam zin-
gen. 

Step by Step
Op zaterdag 16 oktober presenteert 
de Praam een nieuw en sportief 
evenement: Step by Step. De deel-
nemers gaan een route per step af-
leggen en moeten onderweg diver-
se opdrachten uitvoeren. Een team 
bestaat uit tien personen. Wie zet de 
snelste tijd neer en heeft de meeste 
antwoorden goed? Reeds 270 per-
sonen hebben zich ingeschreven, 
het maximum aantal aan deelna-
me is 300. Dus geef je snel op, want 
vol is vol. Deelname kost 25 euro en 
dit bedrag is inclusief 5 consump-
tiebonnen. Kaarten zijn te bestel-
len bij Bas Been via 0297-322010. 
Step by Step start om 16.30 uur. Na 
de prijsuitreiking door een bekende 
Aalsmeerder kan het feest voortge-
zet worden in de Praam met een op-
treden van zanger Eddy Walsh en DJ 
Martijn achter de draaitafels.

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

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

Dance classics in Blitzz
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 8 
oktober presenteert Blitzz een ge-
zellige en swingende dance classics 
avond. Dj Willow neemt plaats ach-
ter het dj-meubel en hij hoopt veel 
publiek op de dansvloer te krijgen. 
In Blitzz in de Marktstraat gaan de 
spots aan vanaf 21.00 uur. De toe-
gang is gratis, ook op zaterdag 9 
oktober tijdens het Blitzz partycafé. 

Vanavond, donderdag 7 oktober is 
iedereen weer welkom om de crazy 
piano’s te bezoeken. Wekelijks spe-
len muzikanten uit Scheveningen 
nummers van bekende bands op 
verzoek van de aanwezigen. Denk 
na wat jij wil horen, lever een briefje 
in en geniet van jouw moment! Ook 
tijdens crazy piano’s wordt geen en-
tree gevraagd.

Upload Cinema en Dick 
Kuin & friends live
Aalsmeer - Deze maand valt Up-
load Cinema [bijna] precies samen 
met dierendag, dat elk jaar op 4 ok-
tober is. Maar hebben dieren zo’n 
dag eigenlijk wel nodig? In hun ge-
drag zijn ze soms precies als men-
sen. Upload Cinema laat in de voor-
stelling Het Zijn Net Mensen web-
video’s zien waarin dat op fascine-
rende en hilarische wijze duidelijk 
wordt. Kippen spelen politieagen-
tje, nijlpaarden bezetten slaapka-
mers en vrijwel alle diersoorten ma-
ken weleens een dansje; internet 
staat vol met dierenfilmpjes en ze 
zijn razend populair. Gastcurator is 
internetjournalist, schrijver en groot 
dierenliefhebber Francisco van Jole.
Werp ook een blik in de spiegel die 
dieren mensen voorhouden en komt 
naar Upload Cinema aanstaande 
vrijdag 8 oktober in De Oude Vei-
ling in de Marktstraat. De aanvang 
is 21.30 uur en de entree bedraagt 
5 euro.

Zaterdag live muziek
Op zaterdag 9 oktober kan in het 
café van De Oude Veiling een optre-
den gezien en gehoord worden van 
zanger en gitarist Dick Kuin. De ex-
Hobo String Band-man speelt sa-
men met gitarist Rob Ruijter en bas-
sist Piet van Leeuwen. Een gastop-
treden wordt verzocht door fiddler 
en mandolinespeler Leen Mulder, 
eveneens ex-Hobo String Band. Het 
optreden begint om 22.00 uur en de 
toegang is gratis.

Zondag Muzikaalsmeer
Zondag 10 oktober vindt in De Ou-
de Veiling weer een bijeenkomst 
van Muzikaalsmeer plaats. Dit keer 
met een optreden van de Aalsmeer-
se muzikanten Gert en Oscar. ‘Gert 
meets Oscar’ is medio 2009 ont-
staan op een feestje bij een geza-
menlijke vriend. Tijdens deze avond 
werd er wat gejamd, Oscar ach-
ter de piano en Gert achter de mi-
crofoon. Dit vonden beiden zo leuk 
dat er werd afgesproken om wat va-

ker samen muziek te gaan maken. 
Nu, een jaar verder, hebben Gert 
en Oscar al wat optredens achter 
de rug. Het duo speelt muziek van 
zowel Engels- als Nederlandstalige 
oorsprong, vanaf de jaren 60 tot en 
met het heden, van semi-klassiek 
tot pop/rock en alles wat daartus-
senin zit. Aanvang: 16.00 uur, toe-
gang gratis.

Benefietavond voor Nepal
Ook dit jaar wordt weer een bene-
fietavond voor Nepal gehouden en 
wel op vrijdag 15 oktober in De Ou-
de Veiling. Optredens worden ver-
zorgd door Ten Beers After, Rood, 
Lee Roud Band, Sas and Friends en 
Bimala Shresta! Dit jaar gaat de op-
brengst naar een schooltje in Chi-
trasari, een dorpje in de streek Chit-
wan in Nepal. De stichting wil nieu-
we schooluniformen en twee com-
puters gaan sponsoren voor de kin-
deren. De benefietavond begint om 
20.00 uur, toegang 7,50 euro. 

STAGE
MUSIC SHOP

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

blOkflUIT
‘yAMAHA’ E 10,-

ElEkTrISCHE GITAAr
‘jIM HArlEy'
E 115,00

klASSIEkE SnArEnSETS 
vAnAf E 3,75

vErSTErkEr 
‘STAGG’

10W: E 59,95
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Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zondag 
10 oktober een vogelbeurs. “Het is 
niet de grootste, maar wel de gezel-
ligste beurs”, aldus de vereniging. 
Op de beurs worden allerlei soor-
ten vogels te koop aangeboden. Wie 
zelf eigen vogels wil verkopen, is 
ook welkom. 
Ook deze keer zijn handelaren uit-
genodigd met een uitgebreide col-

lectie vogels, onder andere kana-
ries, grote en kleine parkieten. En er 
zijn leden die vogels te koop aan-
bieden. Ook voor vogelvoer en ac-
cessoires is de vogelbeurs is juiste 
adres. 
De beurs wordt gehouden in het 
gebouw van voetbalvereniging SCW 
aan het Konnetlaantje en is te be-
zoeken van 9.30 tot 13.30 uur. De 
entree is 50 eurocent.

Kledingbeurs in 
Hornmeer
Aalsmeer - Zaterdag 16 oktober 
wordt in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3 een kleding-
beurs voor dameskleding vanaf 
maat 176 gehouden. Ook herenkle-
ding is welkom. Natuurlijk dient de 
kleding schoon en heel te zijn. Per 
persoon mogen maximaal twintig 
kledingstukken ingeleverd worden. 
Voor de in- en verkoop geldt een 10 
procent regeling. Inbrengen kan in 
de ochtend van 9.30 tot 10.00 uur. 
Vervolgens is de verkoop van 10.30 
tot 12.00 uur. Een verkoopnum-
mer opvragen kan via 0297-329527 
of 0297-327541. Een week later, op 
zaterdag 23 oktober, wordt in het 
buurthuis een baby- en kinderkle-
dingbeurs georganiseerd.

Disco voor jongeren met 
een beperking
Aalsmeer - Op vrijdag 15 oktober 
organiseren jonge vrijwilligers van 
het Rode Kruis een discoavond voor 
jongeren met een beperking in dis-
cotheek Bon Ami. De disco-avond is 
van 19.30 tot 22.30 uur. 
Zowel thuiswonende jongeren met 
een beperking als jongeren wonend 
in een OTT woning zijn van harte 
welkom. Entree en hapjes zijn gratis 
en iedere bezoeker krijgt één con-
sumptie muntje gratis. 

Net als vorig jaar zal de bekende DJ 
Ger de hele avond muziek draaien 
en zal de bekende Uithoornse zan-
ger Harm Nederlandstalige liedjes 
zingen. Dit initiatief wordt gesteund 
door het college van burgermees-
ter en wethouders van Aalsmeer en 
Uithoorn. 
Aanmelden voor deze discoavond 
kan door een email, met daarin je 
naam en telefoonnummer, te sturen 
naar: discorodekruis@live.nl.

TVK ‘werkt’ aan nieuwe musical
Kudelstaart - Toneelvereniging Ku-
delstaart maakt dit najaar een wel-
overwogen uitstapje naar Aalsmeer. 
In De Oude Veiling gaan acht voor-
stellingen van de musical Working 
ten tonele gebracht worden. De van 
oorsprong Amerikaanse musical is 
gebaseerd op een boek van Step-
hen Schwartz en kent in de originele 
setting bijdragen van onder andere 
James Taylor. Onder leiding van Ton 

Offerman (regie), Adrie Groenewe-
gen (muziek) en Cor Schrama (ar-
tistieke leiding) zijn zangers en to-
neelspelers op dit moment aan het 
repeteren. Working gaat over werk 
en de invloed die dit heeft op sta-
tus, gezinsleven, welvaart, trots, ge-
zondheid, relaties en andere aspec-
ten van het leven. De voorstellingen 
zijn gepland in de weekenden van 
november.

recensie
Ierse Folk van Harmony 
Glen trekt vol Bacchus
Aalsmeer - Zaterdagavond 2 okto-
ber maakte Harmony Glen weer zijn 
opwachting in een bijna uitverkocht 
Bacchus. In het publiek werden zo-
wel ouders met kinderen als derti-
gers, veertigers en vijftigers maar 
ook pensioensgerechtigden waar-
genomen. 
Tezamen maakten ze een goede 
sfeer en hadden een fijne avond. 
Folk muziek zit Aalsmeerders enigs-
zins in het bloed sinds de Hobo 
String Band deze muziek vorm naar 
Aalsmeer bracht en ook zaterdag-
avond werd dat duidelijk. De mu-
ziek van Harmony Glen is gebaseerd 
op de Ierse folk maar is ook door-
spekt met elementen uit de Engelse 
en Schotse folk alsmede de Ameri-
kaanse country blues. Het Barokke 
viertal, Sjoerd van Ravenzwaaij op 
banjo, gitaar en zang, Nienke Bij-

ker op gitaar en zang,Vincent Pom-
pe van Meerdervoort op accordeon, 
EWI, percussie en zang en Domini-
que Bentvelsen op bass spelen nu 
een jaar of  vijf in deze samenstel-
ling en treden regelmatig op in het 
buitenland en op grote folk festivals. 
De nummers worden aan elkaar 
gepraat door Vincent en Sjoerd en 
zangeres Nienke Bijker met de en-
gelachtige stem zingt ballades in de 
beste traditie van de Fairport Con-
vention met zangeres Sandy Denny.
Het publiek liet zich niet onbetuigd 
en klapte, zong  en schreeuwde 
naar hartelust mee.
Degenen die zaterdagavond in Bac-
chus waren zullen dit optreden niet 
snel vergeten, zij die er niet bij wa-
ren kunnen alleen maar spijt heb-
ben en de volgende keer wel naar 
Bacchus komen. 

Zaterdag in de burgerzaal
Concert Aalsmeers Harmonie 
en Muziekvereniging Bovenkerk
Aalsmeer - Bovenkerk en Aalsmeer  
voelen zich vanuit de historie en ge-
ografie met elkaar verbonden. 
Daarom hebben Muziekvereniging 
Bovenkerk en Aalsmeers Harmo-
nie de muzikale uitdaging opgepakt 
om een gezamenlijk concert te ver-
zorgen op zaterdagavond 9 oktober. 
Voor de pauze treedt Muziekvereni-
ging Bovenkerk op met een aan-
tal muziekstukken, waaronder Lord 
Tullamore van Carl Wittrock en de 
Radetzky March van Johan Strauss. 
Na de pauze is het de beurt aan 
Aalsmeers Harmonie met on-
der meer de stukken Legend of a 
Mountain van Jacob de Haan en 
een medley van Lional Richie. Het 

concert wordt gezamenlijk afgeslo-
ten met het toepasselijke nummer 
Music van John Miles. 
Het najaarsconcert wordt gehouden 
in de burgerzaal van het gemeente-
huis aan het Drie Kolommenplein 1. 
De aanvang van het concert is 20.00 
uur en de zaal is open vanaf 19.30 
uur. 
Een kaartje kost 7,50 euro en is ver-
krijgbaar aan de deur. 
Tevens is het mogelijk om in de 
voorverkoop kaarten te kopen bij 
Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat 
12. Voor meer informatie over de 
verenigingen en hun activiteiten: 
www.muziekverenigingbovenkerk.nl 
en www.aalsmeersharmonie.nl.

Jordaanse bingo bij De Binding
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
9 oktober organiseert stichting De 
Binding een Jordanese bingo met 
fantastische prijzen. Onder het ge-
not van een heerlijk hapje en een 
drankje in Amsterdamse stijl wordt 
de bingo gespeeld. De opbrengst 
van deze activiteit gaat gestort wor-

den in het ‘potje’ voor de viering van 
het jubileumfeest in 2011. De zaal 
gaat open om 19.00 uur. Bingokaar-
ten zijn te koop voor 2 euro per stuk. 
Voor bezoekers onder de 18 jaar 
wordt 1 euro per kaart gerekend. Ie-
dereen is van harte welkom in De 
Binding in de Zijdstraat 53.

Lagere inbreng en opkomst
Rommelmarkt Kudelstaart  
fundeert huizen in Haïti 
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 
5 oktober was het Kudelstaartse 
Dorpshuis voor de 37e keer omge-
toverd tot een gezellige rommel-
markt. De opbrengst is bestemd 
voor de fundering van 50 prefab 
huisjes in Haïti. 
De huisjes zelf worden gefinancierd 
door Stichting Projecthulp Haïti. Een 
vertegenwoordigster van Stichting 
Naar School in Haïti liet beelden 
zien van het werk in Haïti en het ge-
bied in de bergen van Haïti waar de 
huizen gebouwd worden. Helaas is 
de opbrengst van de rommelmarkt 
veel lager dan in voorgaande jaren. 
Ook zijn er dit jaar minder goederen 
ingebracht op de inleveradressen 
dan in voorgaande jaren. Al voor 6 
uur stonden de eerste kopers voor 
de deur. Toen om 7 uur de deuren 
open gingen, stroomde het Dorps-
huis in een minuut vol kopers. Tot 
9 uur was het een komen en gaan 
van mensen die uit waren op goede 
spullen voor weinig geld. De voor-
raad op de tafel met vaste prijzen 
werd snel kleiner. Hierop stonden 
nieuwe en bijzondere spullen. De-
ze nieuwigheid van de rommelmarkt 
viel bij bezoekers in de smaak.  Om 
negen uur begon de uitverkoop 
van de Rommelmarkt. Veel mensen 
kochten voor 5 euro een plastic zak 

die ze helemaal vol mochten stou-
wen met goederen. In het midden 
van de grote zaal werd een de vei-
lingtafel gereed gemaakt.
Veilingmeester Gert Ubink veil-
de vanaf negen uur de ruim 50 ka-
vels waaronder natuurlijk de traditi-
onele pondjes paling, veel bloemen,  
waardebonnen en andere goederen 
die beschikbaar waren gesteld door 
het Kudelstaartse bedrijfsleven. Ku-
delstaartse zomerhoning en lekke-
re wijn completeerden het smakelij-
ke deel van de veiling. Schilderijen 
stonden garant voor het kunstzinni-
ge element van de veiling. Bijzonde-
re kavels vormden de shirts van het 
Nederlands voetbalelftal en de war-
me jas van de bondscoach. 
De opbrengst van de markt en vei-
ling is ruim 2.500 euro, veel lager 
dan vorig jaar, maar de organisatie 
is wel tevreden. De stichting Ont-
wikkelingssamenwerking Aalsmeer 
is gevraagd het project met 2.500 
euro te steunen. Hierdoor is het vrij-
wel zeker dat 5 woningen gebouw 
kunnen worden en 5 gezinnen in 
Haïti weer een dak boven hun hoofd 
krijgen. U kunt helpen nog meer 
mensen een huis te geven door een 
gift over te maken op SNS Regio-
bank nr. 90.41.01.193 tnv. W.A. Hu-
semeier-Rommelmarkt. 

Bazaar in 
‘t Kloosterhof
Aalsmeer - Op zaterdag 16 okto-
ber wordt in zorgcentrum ‘t Kloos-
terhof in de Clematisstraat de jaar-
lijkse bazaar gehouden. 
Er zullen diverse spelletjes voor 
groot en klein klaar staan, met het 
rad van avontuur zijn mooie prij-
zen te winnen en de dames van de 
handwerkclub zijn present met ei-
gen gemaakte spullen. 
Verder wordt een kleine rommel-
markt gehouden, zijn er allerlei lek-
kernijen en zijn de hoofdprijzen van 
de grote loterij een  flatscreen te-
levisie, een laptop en een radio-cd-
speler. 
De bazaar is van 10.00 tot 17.00 uur 
en met de opbrengst gaat een fit-
ness buitenterras ingericht worden.

Tweede lustrumconcert IKA
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag-
avond vierde het Interkerkelijk Koor 
Aalsmeer het 10-jarig bestaan met 
een concert in de Open Hof kerk. 
Ondanks de hevige regen, die aan 
het begin van de avond begon, kwa-
men er toch ruim 160 mensen dit 
concert beluisteren. Niet alleen het 
IKA stond op het podium (in nieuw 
tenue), ook het Gospelkoor New 
Spirit uit Wormerveer kwam met 
drum en basgitaar het concert op-
luisteren. Beide koren staan onder 
leiding van dirigent en pianist An-
dré Keessen uit Hoofddorp. Voor de 
dirigent was het staan-marathon, hij 
begeleidde alle stukken zelf, staan-
de achter het keyboard! Het IKA 
zong bekende liederen, maar er wa-
ren ook een aantal nieuwe liederen 
aan het repertoir toegevoegd. New 
Spirit zong hoofdzakelijk Engelstali-
ge liederen, die via de beamer ver-
taald werden. Het programma werd 

overigens geheel via de beamer met 
mooie achtergrondfoto’s gepresen-
teerd. Voor en na de pauze zongen 
beide koren elk een blokje van zes 
liederen. In de pauze was er voor ie-
dere bezoeker een kopje thee of kof-
fie. Het ‘Tebe Poem’ werd a capella 
gezongen wat niet tegen viel. Het is 
een moeilijk lied om op toon te blij-
ven, maar het lukte redelijk goed. 
De twee gezamenlijk gezongen lie-
deren kwamen goed over, wel was 
de versterking van New Spirit iets 
te fors vergeleken met de stemmen 
van het IKA. Ter plekke werd be-
dacht om het openingslied van het 
IKA, ‘Er is een God, die hoort’ met 
de luisteraars samen te zingen. On-
danks het gebrek aan tekst op de 
beamer werd er toch fijn gezon-
gen. Uiteraard werden dirigent en 
het gastkoor alsmede de koster nog 
in het zonnetje (de bloemen) gezet. 
Het was een fijne avond.

Met de ANBO uit eten
Aalsmeer - Zo’n anderhalf jaar ge-
leden heeft het hoofdbestuur van 
ANBO-Noord Holland het Vlieg-
wielproject opgestart. De bedoeling 
was senioren meer te betrekken bij 
kleinschalige activiteiten. Daarbij 
werd niet meteen gedacht aan het 
bekende kaartje leggen of busreis-
jes maken, wat natuurlijk leuk kan 
zijn. Meer werd bedoeld om in de 
plaatselijk bibliotheken leesgroep-
jes te formeren, te wandelen in de 
nieuwbouwwijk, een museumbe-
zoek of een wekelijks koffie uurtje in 
een gezellige horeca gelegenheid. 
Vele van deze projecten zijn binnen 
ANBO Aalsmeer van start gegaan. 
Bijvoorbeeld ‘samen uit eten’ is bij 
de afdeling zo’n jaar geleden voor 
het eerst georganiseerd door Rinus 
Vermeulen. Hierna hebben Cees en 
Tineke Vreeken het overgenomen 
en zij organiseren nu om de twee 

maanden een dineetje in de plaat-
selijke horeca. De opzet is om ou-
deren de kans te bieden om met el-
kaar voor een redelijke prijs een se-
niorenmaaltijd te nuttigen. Hoe ge-
zellig kan het dan zijn om met elkaar 
aan mooi aangeklede tafels in een 
sfeervol restaurant te eten. 
Er bestaat toch altijd weer die 
schroom om alleen op stap te gaan 
en ANBO probeert dit te doorbre-
ken. De ANBO is met 10 leden van 
start gegaan en afgelopen don-
derdag waren er 28 mensen. Een 
enorm succes en steeds zoekt de 
familie Vreeken een andere locatie 
in de gemeente. Ook slaat het aan 
bij de eigen horeca ondernemers. 
Eind november is voor dit jaar het 
laatste dineetje gepland. Waar is 
nog niet bekend, maar dat het weer 
fijn wordt is zeker. Dus prik ook ge-
zellig een vorkje mee!

Lions Golfdag brengt 6.500,- op!
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 1 ok-
tober vond op de fraaie baan van de 
Golfclub Liemeer de eerste Lions 
Golfdag plaats, georganiseerd door 
de beide Lionsclubs in Aalsmeer, LC 
Ophelia en LC Aalsmeer. 
De weersomstandigheden waren 
werkelijk optimaal voor een prach-
tige golfdag.  De Lions hadden een 
schot in de roos met dit toernooi. De 
opkomst was overweldigend. In to-
taal 72 deelnemers, 18 flights van 
4 personen, streden om de eer en 
dat gebeurde op een sportieve en 
vriendschappelijke manier. De gol-
fers moesten het speltype Texas 
Scramble gaan spelen. Een spel-
vorm die de teamgeest bevordert 
en er ook voor zorgt dat er sneller 
door de baan gelopen kan worden. 
Een spannend moment was de par 
3 hole waar een Audi A1 gewon-
nen kon worden. Auto Maas had 
die aangeboden en de rode boli-
de stond uiteraard te pronken bui-
ten het clubhuis. Er werd zeer ge-
concentreerd gemikt en geslagen. 
Maar om een balletje op 155 me-
ter afstand in de hole te laten rol-
len, was helaas voor niemand weg-
gelegd. Daarnaast namen ruim der-
tig enthousiaste dames en heren 
deel aan de Clinic waarin zij de eer-
ste beginselen van het golfspel door 
een drietal golfprofessionals bijge-
bracht kregen en direct in de prak-
tijk beoefenden. 

Na afloop van de wedstrijd en clinic 
werd het wel en wee van de middag 
doorgesproken en vele enthousias-
te ervaringen uitgewisseld. Tijdens 
de prijsuitreiking mocht de Flight 
van ATP, bestaande uit de heren 
Zwart, Starink, Van Luling en Jole, 
de eerste prijs in ontvangst nemen. 
Zij hadden maar liefst 9 birdies ge-
scoord! Een ongelooflijke prestatie.
Daarna gingen de deelnemers in 
het sfeervolle clubhuis van Liemeer 
aan tafel en genoten van een uitste-
kend diner. 
Bij de loterij tijdens het diner – 
waarvoor vele sponsors fantastische 
prijzen ter beschikking hadden ge-
steld – gingen de loten in grote hoe-
veelheden grif van de hand.  Aan 
het einde van de avond kon een te-
vreden organisatieteam bekend ma-
ken dat deze Lions Golfdag een net-
to resultaat heeft opgeleverd van 
ruim 6.500 euro. 
Zoals eerder bekend gemaakt, zal 
dit bedrag geschonken worden aan 
een 2-tal goede doelen: Ons Twee-
de Thuis in Aalsmeer en de voetbal-
lertjes van Jong Aalsmeer United. 
Gezien de vele positieve reacties 
van de deelnemers die met vrien-
den en/of relaties een plezierige, 
goed georganiseerde Golfdag heb-
ben meegemaakt, hopen de bei-
de Aalsmeerse Lionsclubs  volgend 
jaar wederom een Lions Golfdag te 
organiseren.

Kunstagenda Ons Tweede Thuis
Aalsmeer - Op vrijdag 24 septem-
ber is de Kunstagenda 2011 van 
Ons Tweede Thuis gepresenteerd. 
De Kunstagenda is gevuld met 
kunst van cliënten van Ons Twee-
de Thuis, een stichting voor mensen 
met een handicap in Amstelland en 
de Meerlanden en aangrenzende 
gemeenten. Zij werken in de diverse 
ateliers van Ons Tweede Thuis. Vaak 
meerdere dagen per week, serieus, 
geconcentreerd en gedreven. De 
kunstenaars worden geïnspireerd 
door hun omgeving, mensen, de na-
tuur, andere kunstenaars of zichzelf. 
Soms is een werk zomaar goed. 
Vaak moet het overnieuw of anders, 
maar altijd is het eindresultaat hun 
eigen verbeelding die ze op doek, 

op papier of drie dimensionaal heb-
ben weergegeven. De kunstagenda 
werd in dagcentrum Floriande ont-
huld door Mario Willemse. Een ge-
dicht van zijn hand staat op een van 
de eerste pagina’s: “Denk aan van-
daag, niet aan morgen. Want dan 
heb je vandaag al opgeborgen”. De 
Kunstagenda wordt verspreid onder 
alle cliënten en medewerkers van 
Ons Tweede Thuis en is voor zes eu-
ro te koop bij het dienstencentrum 
van Ons Tweede Thuis aan de Vuur-
doornstraat 11 in Aalsmeer. Ons 
Tweede Thuis verkoopt diverse pro-
ducten van kraamcadeautjes, kaar-
sen, tot sieraden en zeepjes. Voor 
meer informatie, kijk op: www.onst-
weedethuis.nl of bel 0297-353800.

Bingo-avond bij 
De Pomp
Aalsmeer - Buurtvereniging De 
Pomp verzorgt op woensdag 13 ok-
tober weer een meer dan gezel-
lige bingo in ‘t Baken in de Sport-
laan 86. Om 20.00 uur start de eer-

ste van tien rondes en halverwe-
ge is de hoofdprijzenronde met de 
enorm gevulde boodschappenmand 
en nog een waardevolle hoofdprijs. 
Nieuwsgierig? Iedereen is welkom 
op deze gezellige avond, u hoeft 
geen lid te zijn. Telefonische infor-
matie kan verkregen worden via Ca-
roline Ramp, tel. 344107.
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‘Nu aantrekkelijk geprijsd huis kopen’ 
Zaterdag open huizen dag
Aalsmeer - Maar liefst 45.000 wo-
ningen in Nederland zijn zaterdag 9 
oktober vrijblijvend te bezichtigen 
tijdens de open huizen dag. Op de-
ze dag kan iedereen een kijkje ne-
men bij te koop staande woningen, 
zonder afspraak of verplichtingen. 
Ook in Aalsmeer kan een groot aan-
tal huizen bezichtigd worden tussen 
11.00 en 15.00 uur. Geïnteresseer-
den kunnen eenvoudig thuis een 
route uitstippelen om vervolgens op 
hun gemak een aantal huizen te be-
kijken, de sfeer te proeven en prij-
zen te vergelijken. Een persoonlij-
ke bezichtiging geeft een betrouw-
baarder beeld dan alleen oriënte-
ren via internet. Kijk op de website 
www.funda.nl voor de deelnemen-
de huizen en eventuele afwijken-
de bezichtigingstijden. Uit een on-
langs gehouden onderzoek bleek 
dat woningen, die bezichtigd wor-

den op de open huizen dag, snel-
ler worden verkocht. De vorige open 
huizen dag in maart van dit jaar trok 
naar schatting circa 140.000 bezoe-
kers. Gemiddeld kreeg een woning 
circa 3,5 bezoekers. “De doorstro-
ming op de woningmarkt verloopt 
op dit moment stroef”, aldus woord-
voerder Roeland Kimman. “Huizen-
verkopers hebben te maken met 
langere verkooptijden, maar voor 
huizenkopers zijn de marktomstan-
digheden gunstig, omdat de betaal-
baarheid sterk is verbeterd. De hy-
potheekrente is laag en er is ruime 
keuze in huizenaanbod. Er kan on-
derhandelt worden. Dat betekent 
dat nu het moment daar is om een 
aantrekkelijk geprijsd huis te kopen. 
Zeker ook voor starters of mensen 
die nog huren, is een eigen huis een 
goede investering. Wie slim is, grijpt 
nu zijn kans.”

Fiat 500 TwinAir 85 zuinigste 
auto van allemaal
Aalsmeer - De Fiat 500 met de re-
volutionaire en innovatieve tweeci-
lindermotor, de TwinAir 85 pk, is dé 
zuinigste benzineauto en staat op 
de eerste plaats in de Top 10 zuinig-
ste benzineauto’s. 
De Top 10 is opgesteld door de 
ANWB en Stichting Natuur en Mi-
lieu. De nieuwe TwinAir tweecilinder 
motor is een compleet nieuw con-
cept voor de wereldwijde auto-indu-
strie en bevestigt opnieuw de toon-
aangevende rol van de Fiat Group 
op dit gebied. 
Dankzij het gebruik van de aller-
nieuwste technologieën combineert 
de nieuwe motor het revolutionai-
re MultiAir-systeem met speciale 
vloeistofdynamica voor een maxi-
male brandstofefficiency. Door het 
concept van downsizing en de tu-
ning van de basismechanica tot in 
het extreme door te voeren, stoot 
de nieuwe motorenfamilie – die een 
vermogen van 65 tot 105 pk levert – 
30% minder CO2 uit dan een mo-
tor met gelijkwaardige prestaties. 
Voor de Fiat 500 TwinAir 85 hoeft 
vanwege zijn lage brandstofverbruik 
en uitstoot geen wegenbelasting en 
BPM betaald te worden. 
Tevens valt hij in de 14% bijtel-
lingscategorie voor de zakelijke rij-
der. Standaard is de auto onder an-

dere voorzien van 7 airbags, elek-
trisch bedienbare ramen en radio/
cd/mp3 speler met 4 speakers en 2 
tweeters. Het is het eerste Fiat-mo-
del dat beschikt over deze nieuwe 
motor die een voorbode is van een 
nieuwe motoren-familie. De TwinAir 
85 wordt standaard met ‘Start&Stop’ 
geleverd. 
Dit systeem zet tijdelijk de motor 
af en start hem weer wanneer no-
dig, om zo het brandstofverbruik 
en het geluid in het interieur ver-
der te reduceren. De Gear Shift In-
dicator (GSI) die gekoppeld is aan 
het Start&Stop-systeem vormt een 
echte copiloot die op discrete wij-
ze aangeeft wanneer er geschakeld 
dient te worden, wat resulteert in 
een efficiënter gebruik van de mo-
tor met betrekking tot het brand-
stofverbruik. 
Zo kan de GSI bijvoorbeeld aange-
ven om op te schakelen, door middel 
van een signaal in het instrumenta-
rium, zodat de motor een minder rijk 
mengsel kan verbranden met min-
der brandstof, of terug te schakelen 
om optimaal gebruik te kunnen ma-
ken van het beschikbare koppel. 

De Fiat 500 TwinAir 85 is te zien en 
te koop bij Fiat Van der Wal aan de 
Witteweg.

Kinderboekenweek bij Dorcas
Aalsmeer - Bij de Dorcaswinkel is 
een hoek ingericht met kinderboe-
ken. Voor alle leeftijden zijn er boe-
ken en omdat het van 6 tot en met 
16 oktober Nationale Kinderboe-
kenweek is, heeft ook de Dorcas-
winkel een leuke actie. 
Iedereen die voor 2 euro of meer 
kinderboeken koopt, krijgt er een 
kinderboek bij cadeau. Voor die 2 
euro of meer zijn al gauw twee of 
meer boeken verkrijgbaar. Voor de 
boeken voor volwassenen geldt de-
ze actie helaas niet, maar ook daar 
zijn de prijzen voor de boeken ge-
weldig laag en er is een zeer gesor-
teerde boekenafdeling waar het een 
plezier is om een leuk, spannend, 
interessant of leerzaam boek uit te 
zoeken. En wie een boek uit heeft 
en deze niet zelf wil niet bewaren, 
kan het boek weer in de winkel inle-

veren. Op die manier heeft een an-
der ook weer plezier van dit boek. 
In de maand oktober zijn verder alle 
artikelen in de baby-hoek half geld 
en in november zijn de klokken af-
geprijsd om weer ruimte te maken 
voor de nieuw ingebrachte spul-
len. De opbrengst van alle verkoch-
te goederen komt ten goede aan de 
doelen van Dorcas. In de winkel is 
informatie te vinden over het project 
dat op dat moment gesteund wordt. 
De Dorcaswinkel aan de Aalsmeer-
derweg 173a is iedere dinsdag, don-
derdag en zaterdag geopend van 
10.00 tot 16.00 uur. Iedereen is wel-
kom om rond te komen snuffelen, 
iets te kopen of spullen te brengen. 
Wie meubelen zoekt, kan van 11.00 
tot 13.00 uur terecht in de meubel-
hal aan de Hoge Dijk.

Leo Peeters Weem, directievoorzitter Rabobank Regio Schiphol, en Wim 
Boonstra, chief economist van Rabobank Nederland.

Prinsjesdaglezing Rabobank 
met econoom Wim Boonstra
Aalsmeer - Op 28 september or-
ganiseerde Rabobank Regio Schip-
hol de jaarlijkse ‘Prinsjesdaglezing’. 
Vele leden en klanten waren spe-
ciaal naar de Arendshoeve geko-
men om kennis te nemen van de vi-
sie van de Rabobank over de eco-
nomische ontwikkelingen. Leo Pee-
ters Weem, directievoorzitter van de 
bank en Wim Boonstra, chief eco-
nomist van Rabobank Nederland, 
stellen vast dat er andere tijden zijn 
aangebroken en dat de gevolgen 
ook op lange termijn voor iedereen 
merkbaar zullen zijn. In plaats van 
een terugblik op Prinsjesdag trak-
teerde Wim Boonstra de aanwezi-
gen deze avond op een mini-colle-
ge over de economische situatie in 
de wereld en in Nederland. 
Daarbij ging hij ook in op de lan-
ge termijnverwachtingen en op de 
overheidsfinanciën. Aan het slot 
van zijn betoog stelde hij de pen-
sioendiscussie aan de orde. Boon-
stra en Peeters Weem zijn het erover 
eens dat de wereldeconomie bepa-
lend is voor de ontwikkelingen in 
ons land. Boonstra stelt dat de eco-
nomische vooruitzichten wereldwijd 
matig zijn. Hij komt tot die conclu-
sie na een analyse van de ontwikke-
lingen in de Verenigde Staten, Eu-
ropa, Japan en China. Ook in Euro-
pa dreigt instabiliteit door de ster-
ke economische verschillen tus-
sen landen (zoals Griekenland en 

Duitsland) met onzekere gevolgen 
voor de euro. Het huidige herstel is 
vooral te danken aan ingrepen van 
overheden. De autoriteiten pompten 
veel geld in de economie, zorgden 
ervoor dat banken die systeemrele-
vant zijn niet omvielen en brachten 
de rente naar een heel laag niveau. 
Overheidsbegrotingen werden hier-
op aangepast. Nu dienen de ont-
stane overheidstekorten te worden 
teruggebracht. Dat remt de eco-
nomische groei af. De wereldhan-
delsgroei vermindert en consump-
tie en investeringen zullen maar in 
beperkte mate toenemen. Daardoor 
ziet Wim Boonstra in 2011 ook het 
herstel in Nederland afvlakken. Is er 
dit jaar nog sprake van een redelijke 
economische groei van tussen 1,5 
en 2%, volgend jaar vlakt de groei 
af. De Rabobankeconoom ziet ook 
op de lange termijn nauwelijks ver-
betering. Tenslotte gaf Boonstra zijn 
kijk op ons pensioenstelsel. In zijn 
visie is het Nederlandse pensioen-
stelsel het beste pensioenstelsel van 
de wereld, maar in deze vorm niet 
houdbaar. De enig mogelijke oplos-
singsrichtingen zijn: het betalen van 
hogere premies, langer doorwerken, 
lagere uitkeringen of een combina-
tie van de drie. Met het ontkennen 
van de problematiek door alles te la-
ten zoals het nu is, worden volgens 
hem de problemen naar de volgen-
de generatie verschoven. 

Nissan Juke steelt de show 
bij Auto Benelux
Uithoorn - De Juke is geland. Nis-
sans frisse alternatief voor een tra-
ditionele, sportieve hatchback is 
nu te bewonderen in de showroom 
van Auto Benelux. Het is een auto 
van een nieuw genre: uiterlijk een 
sportcoupé, maar met opvallend 
grote wielen, brede wielkasten en 
een grote bodemvrijheid. De Nis-
san Juke oogt stoer en avontuur-
lijk. Hij is compact, maar toch ver-
rassend ruim, praktisch en speels 
tegelijk. Het zijn die schijnbaar on-
verenigbare tegenstellingen waar-
door de Juke de aandacht trekt. Het 
interieur is al even bijzonder. Nissan 
maakt gebruik van kwalitatief hoog-
waardige materialen en van bekle-
ding met contrasterende kleuren en 
opvallende structuren. Leuke vor-
men doen niets af aan het gebruiks-

gemak. Dat blijkt ook uit de achter-
klep die toegang geeft tot een baga-
geruimte van 251 liter. De hoofd- en 
beenruimte behoren bovendien tot 
de grootste in deze klasse en er zijn 
legio bergvakken. De Nissan Juke 
biedt keuze uit voor- en vierwiel-
aandrijving, de laatste elektronisch 
geregeld door het Nissan All Mo-
de 4x4i systeem dat stabiliteit in de 
bochten en een fijne besturing ga-
randeert. Alle innovatieve motoren 
(benzine en diesel) voldoen aan de 
Euro5-emissienorm. De Nissan Juke 
biedt de keuze uit drie in luxe op-
lopende uitvoeringen: Visia, Acenta 
en Tekna. De Nissan Juke is te be-
wonderen in de showroom van Nis-
san Auto Benelux aan de Zijdelweg 
53. Meer informatie is te vinden op 
www.autobenelux.nl.

De Anna’s Hoeve: Gezellig, 
gemoedelijk en gastvrij! 
Aalsmeer - De sfeervolle authen-
tieke Hollandse boerderij aan de 
Aalsmeerderweg blijft dé locatie bij 
uitstek voor het houden van fees-
ten in de meest uiteenlopende va-
riaties. Van verjaardagen tot bruilof-
ten, van bedrijfsuitje tot themafeest, 
alles is mogelijk. Eigenaresse Anne-
ke de Lange is het vaste aanspreek-
punt om al uw wensen te bespre-
ken en dit doet zij op een professi-
onele wijze met een zeer persoon-
lijke benadering. Anneke: “De opzet 
kunt u zelf aangeven, maar die in-
vulling kunnen wij ook voor u ver-
zorgen. Het is maar net wat de klant 
wil. Een feest in de kleur van het lo-
go van een bedrijf bijvoorbeeld of 
een walking diner. Laatst hadden 
we een bedrijf dat graag in hun ei-
gen stijl een party wilde geven. De 
kleur rood moest de boventoon voe-
ren. We hebben vervolgens voor ie-
dere tafel bordeauxrode lopers laten 
maken en er stonden welliefst zes-
tienhonderd rode rozen! De fees-
ten zijn overigens altijd in besloten 
sfeer. Is het voor dertig genodigden 
dan schuiven we de gordijnen dicht 
zodat het gezellig knus blijft, maar 
komen er driehonderd man dan be-
trekken we de gehele ruimte erbij. 
We proberen in ieder geval altijd de 
gemoedelijke sfeer van de boerde-
rij, die is gedecoreerd met antieke 
meubelen, op de mensen over te la-
ten komen, wat eigenlijk altijd lukt!” 

Kindvriendelijk
In de boerderij is een prachtig mo-
derne kinderspeelkamer gecreëerd. 
Deze grote ruimte, voorzien van 
een uitnodigende wandschildering 
met Disney figuren, bevat naast een 
poppenhoek en voldoende speel-
goed, ook een minibioscoop en een 
spelcomputer. Er staat een grote ta-
fel waaraan de kinderen kunnen 
kleuren en knutselen. Tevens is er 
een kinderslaapkamer met twee op-
gemaakte ledikantjes, een juniorbed 
en een commode. Er kan gebruik 
gemaakt worden van de aanwezi-
ge babyfoon. Anneke vertelt: “Kin-
deren zijn uiteraard meer dan wel-
kom bij ons en laten zich natuurlijk 
graag entertainen. Er staat bij ons 
een tafeltennistafel voor de wat gro-

tere kinderen en buiten is er net een 
nieuw speeltoestel geplaatst en een 
voetbal-arena. Tevens is het moge-
lijk om in samenwerking met het 
creatieve bedrijf Deco-Rata (www.
deco-rata.nl) workshops te onder-
nemen of kinderspeurtochten. Dan 
hebben niet alleen de ouders lol, 
maar worden de kleintjes ook ver-
maakt. Toch kunnen wij ook voor 
volwassenen een spelavond organi-
seren waarin Europa centraal staat. 
Nieuw, verrassend en weer eens 
wat anders! We merken dat dit in-
teractieve spelevenement zeer goed 
aanslaat bij bedrijfsuitjes, om het ijs 
een beetje te breken aan het begin 
van een feestavond.”

Milieubewuste catering
De Anna’s Hoeve werkt nauw sa-
men met het cateringbedrijf Krag-
twijk uit Amstelveen. Anneke ver-
telt hierover: “Hun motto is ‘goed en 
gezond eten’, mensen worden zich 
steeds meer bewust van het belang 
daarvan. Kragtwijk streeft ernaar om 
uitsluitend met eerlijke producten te 
werken en houdt rekening met die-
renwelzijn. 
Zo serveren zij biologisch vlees en 
vis alleen in het desbetreffende vis-
seizoen, gebruiken ze geen conser-
veringsmiddelen en maken gebruik 
van lokale producten, zo worden er 
dus minder kilometers gereden en 
zijn ze op die manier milieubewus-
ter. Dat doet gelukkig niets af aan 
het kwalitatief hoogwaardige eten. 
En dat proef je in al onze buffetten! 
Qua keuze is het legio: een buffet 
in Franse stijl, oud Hollandse stijl of 
juist een trendy style, het kan alle-
maal. Het is ook leuk om een High 
Tea te organiseren.” 
Anneke de Lange heeft samen met 
haar vaste en gemotiveerde per-
soneel de gastvrijheid hoog in het 
vaandel staan en verwelkomt u 
graag op haar Anna’s Hoeve, de 
gemoedelijke feestboerderij waar 
iedereen zich thuis voelt aan de 
Aalsmeerderweg 755 in Rijsenhout. 
Voor meer informatie raadpleeg de 
website: www.annashoeve-rijsen-
hout.nl of bel 0297-360279.

Door Miranda Gommans

Verkoop Israël 
producten
Aalsmeer - Al dertig jaar presen-
teert het Israël Producten Centrum 
kwaliteitsproducten uit Israël. Aan-
staande zaterdag 9 oktober wordt 
weer een verkoopdag gehouden in 
Aalsmeer. Van 10.00 tot 16.00 uur 

is het mogelijk om in gebouw ‘t Ba-
ken in de Sportlaan 86 verzorgings-
producten, sieraden, wijnen en nog 
veel meer te aanschouwen en aan 
te kopen. Er is een uitgebreid as-
sortiment aanwezig. Ook kan een 
kijkje genomen worden in de nieu-
we catalogus. Israëlconsulente Di-
ny Wichers heet iedereen van har-
te welkom. Voor informatie en tele-
fonische bestellingen: 020-6455530.

Internet  www.vandeloosdrecht.nl 

F.A. Molijnlaan 28  •  Nunspeet
Telefoon (0341) 25 23 63

Nunspeet • Hoogwolde 9-91  Vraagprijs € 245.000,- k.k.

F.A. Molijnlaan 28    Nunspeet

Rust en privacy zijn gewaarborgd met deze 
STENEN RECREATIEBUNGALOW. 
Op een kavel van maar liefst ruim 2.000 m2 
aan de rand van het bosrijke bungalowpark 
“Hoogwolde” in het fraaie Nunspeet op de 
Veluwe.

Het bungalowpark maakt deel uit van het 
bosgebied Noord-West Veluwe. De bungalows 
liggen in een heuvelachtig bosgebied op 
loopafstand van het dorp en het station van 
Nunspeet. Nunspeet is één van de mooiste 
dorpen op de Veluwe. Voor degenen die 
natuur, rust en ruimte zoeken is Nunspeet 
zeker een ideale woonplaats. De centrale 
ligging in Nederland en aan de A28 geeft 
Nunspeet zeker zijn meerwaarde. Een 
wandeling in de uitgestrekte bossen of over 
de uitgestrekte heidevelden van Nunspeet en 
een � etstocht door de landerijen zal iedereen 
het ultieme gevoel van buitenleven geven.

Het dorp Nunspeet beschikt over een groot 
aantal voorzieningen voor zowel ouderen 
als jongeren. Het centrum van Nunspeet 
met de diverse winkelstraten is gezellig.
Ook heeft Nunspeet een station. Tevens is 
op loopafstand, midden in de bossen, 
de grootste golfbaan van Nederland 
gesitueerd. Voor de gol� iefhebber dus een 
perfecte plek voor een recreatiebungalow.

Indeling bungalow: entree, inpandige 
berging, toilet, badkamer, slaapkamer, 
woonkamer met open keuken en schuifpui 
naar het terras op het zuiden. 1e verd.: 
overloop met kastruimte, 2 slaapkamers 
waarvan 1 is voorzien van een wastafel.

Sjoelen bij
BV Oostend
Aalsmeer - De volgende sjoe-
lavond van buurtvereniging Oost-
end is vanavond, donderdag 7 ok-
tober. 
Vanaf 20.00 uur nemen de sjoelers 

plaats achter de bakken in buurt-
huis ’t Middelpunt in de Wilhelmina-
straat. De zaal is open vanaf 19.30 
uur en iedere sjoelliefhebber is van 
harte welkom. 
Het sjoelen twee weken geleden is 
in de verschillende groepen gewon-
nen door de heren D. Boer en J. De 
Nooij en de dames L. De Nooij, van 
de Koppel en van der Merbel.

Groothandel: BTW-verhoging 
bloemen geeft tweede crisis
Aalsmeer - Als bloemen en planten 
van het lage naar het hoge BTW-ta-
rief worden overgeheveld, leidt dat 
tot een nieuwe crisis voor de nu 
enigszins uit een diep economisch 
dal opkrabbelende sector. 
Die waarschuwing komt van de 
brancheorganisatie voor de groot-
handel in bloemen en planten, de 
VGB.
In Duitsland, nog steeds de grootste 
exportmarkt voor Nederlandse sier-
teeltproducten, gaat de omzetbe-
lasting vrijwel zeker naar het hoge 
tarief. De VGB vreest dat het nieu-
we Nederlandse kabinet - of in haar 
ogen nog veel ernstiger - de gehele 
EU dat voorbeeld volgt. 
Volgens voorzitter Herman de Boon 
van de VGb (Vereniging van Groot-
handelaren in Bloemkwekerijpro-
dukten) betekent dat een verlies van 
honderden miljoenen euro’s en tal-
loze arbeidsplaatsen voor de bran-
che. De Boon verwacht een verlies 
van minstens 15 procent van de Ne-
derlandse bloemen- en plantenex-
port als in alle EU-lidstaten de BTW 
omhoog gaat. 
“Wij zullen er ernstig op aandringen 
de BTW niet te verhogen. De ex-
port van bloemen en planten, naar 
de meeste EU-landen, is een van 

de belangrijkste economische pij-
lers en zorgt voor een substantieel 
overschot op de Nederlandse beta-
lingsmarkt. Onze exporteurs hebben 
twee zware jaren achter de rug, met 
fors dalende omzetten. Er lijkt zich 
nu te sprake te zijn van herstel, maar 
dat wordt in één keer teniet gedaan 
door een dergelijke fiscale maatre-
gel. Het betekent de volgende harde 
klap voor onze bedrijfstak”. 
In 2009 zakte de export terug naar 
het niveau van 2005. Dit jaar lijkt die 
in de buurt te komen van de omzet 
in 2007. 
“De exporteurs hebben door de 
bank genomen een omzetdaling ge-
had van vijftien procent. Nu de sec-
tor zich enigszins lijkt te herstellen, 
doemt op deze manier een klapt van 
dezelfde omvang op”, zegt VGB-di-
recteur Robert Roodenburg. “Dat 
dompelt ons dus in een double dip”. 
Productschap Tuinbouw (PT) en de 
Vereniging van Bloemenveilingen in 
Nederland (VBN) delen de zorg van 
de VGB. 
De VGB is de brancheorganisa-
tie van de binnenlandse, importe-
rende en exporterende groothandel 
in bloemen en planten. Haar leden 
vertegenwoordigen 65 procent van 
de omzet in die bedrijfstak.
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Wandelen met Nivon langs 
Stelling van Amsterdam
Aalsmeer - Zaterdag 9 oktober is 
het de tweede zaterdag van de even 
maand. Dat betekent dat de Nivon 
een trajectwandeling langs De Stel-
ling van Amsterdam organiseert. 
Het vijfde traject wordt dat alweer 
en er wordt deze keer gewandeld 
vanaf het busstation aan het Hor-
tensiaplein naar het Raadhuisplein 
in Abcoude. De route gaat door 
Vrouwentroost langs het voormalig 
fort bij Kudelstaart. Een mooiere be-
stemming dan een jachthaven kun 
je haast niet bedenken voor dit fort, 
pal langs de Westeinderplassen. Het 
fort is eigendom van het ministerie 
van defensie. 
De stichting Vafamil zetelt er en is 
meer dan veertig jaar geleden op-
gericht om vakanties te regelen 
voor (oud-) werknemers van de-
fensie. Vanuit de inlaatsluis aan de 
achterzijde van het fort zou in ge-
val van nood de Zuiderlegmeer-
polder onder water gezet kunnen 
worden. Langs de Vuurlijn gaan de 
wandelaars op weg naar het fort bij 
De Kwakel. Via verrassende wegge-
tjes en fietspaadjes komt de groep 
bij fort aan de Drecht uit. Deze drie 
forten liggen wat vooruitgescho-
ven in het landschap. Dat was no-
dig om destijds te zorgen voor een 
vrij schootsveld. Fort de Kwakel ver-
dedigde de oostelijke ringdijk van 

de Zuiderlegmeerpolder en de klei-
ne Drecht. Het fort is nog in origi-
nele staat. Langs de Amstel lopen 
de wandelaars naar de Nessersluis 
waar met het pontje wordt overge-
stoken. Over de Waverdijk gaat de 
wandeling naar het gemaal waar 
het natuurgebied van Botshol inge-
lopen wordt. Het gelukkig huwelijk 
van de Stelling en de natuur komt 
nergens beter aan het licht dan bij 
het fort in de Botshol. Rond de aard-
werken vind je in de laagveenmoe-
rassen naast de Vinkeveense Plas-
sen, één van de mooiste natuurge-
bieden die ons land rijk is. Het ge-
bied wordt nog steeds verdedigd, 
maar nu tegen oprukkende steden-
bouw. En met succes. De wandeling 
gaat verder langs de Proosdijersluis 
en passeert het fort aan de Winkel. 
De groep gaat onder het gloednieu-
we viaduct van de A2 door en op de 
kruising links aan naar het Raad-
huisplein van Abcoude. Dan heb-
ben de wandelaars er 24 kilometer 
opzitten en wordt het tijd om huis-
waarts te keren. Durf je deze uitda-
ging aan? Zorg dan dat je om 08.15 
uur op het Hortensiaplein staat aan-
staande zaterdag. Iedereen is wel-
kom. Wie meer informatie wenst 
over de wandeling kan telefonisch 
contact opnemen met Pia Mulder 
via 06-12806743.

Nieuwe tankautospuit 
brandweer Uithoorn
Uithoorn - Redelijk onverwachts is 
kazerne Uithoorn sinds 30 septem-
ber de trotse eigenaar van een nieu-
we tankautospuit. De huidige TS-
3536 zou dit jaar vervangen worden, 
maar dat dit zo snel zou gaan was 
tegen ieders verwachting in.
De huidige TS-3536 zou dit jaar ver-
vangen worden. Voor dergelijke in-
vesteringen wordt er binnen brand-
weer Amsterdam-Amstelland in de 
investeringscommissie eerst geke-
ken naar nut en noodzaak van de 
investering. Uiteraard moest de TS-
3536 worden vervangen, aangezien 
deze is afgeschreven. 
Gezien de noodzaak van de vervan-
ging is er voor gekozen om het net 
geleverde voertuig aan Pier Afrika 
(het logistieke centrum van brand-
weer Amsterdam-Amstelland) niet 
in te gaan zetten als reserve voer-

tuig, maar door te schuiven naar ka-
zerne Uithoorn. Dit heeft als voor-
deel dat het korps nu niet een jaar 
hoeft te wachten op een nieuw 
voertuig. Het voertuig is compleet 
uitgerust met de nieuwste snuf-
jes en voorzieningen. Aankomen-
de periode zal het personeel van 
kazerne Uithoorn kennis gaan ma-
ken met het voertuig. De chauffeurs 
gaan bijgeschoold worden omtrent 
de pomp bediening en de bevel-
voerders gaan kennis maken met 
de nieuwste communicatie midde-
len die het voertuig aan boord heeft. 
Nadat iedereen op de hoogte is van 
het kennen en kunnen van het voer-
tuig zal hij de eerste uitruk gaan ver-
vullen onder het roepnummer TS-
3535. De huidige TS-3535 zal op-
schuiven als tweede uitruk voertuig 
onder nummer TS-3536.

Foto: Ronald van Doorn.

Donatie van Schipholfonds 
voor De Doordravers
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
7 oktober, vindt de feestelijke do-
natie-uitreiking van het Schiphol-
fonds plaats. Instellingen en orga-
nisaties op maatschappelijk, cultu-
reel of sportiefgebied in de omge-
ving van de luchthaven die een do-
natie van meer dan 2.500 euro krij-
gen, zijn uitgenodigd voor deze offi-
ciële bijeenkomst. Door het bestuur 
zijn 25 aanvragen met een totaalbe-
drag van ruim 71.000 euro met een 
donatie gehonoreerd. Uit Aalsmeer 
heeft dit keer geen vereniging of in-
stelling een uitnodiging voor deze 
uitreiking gekregen. De Christelij-
ke Oratoriumvereniging Amstelveen 
en Golfvereniging AMVJ, eveneens 
uit Amstelveen, zijn twee van de to-

taal dertien instanties die aanwezig 
zullen zijn. Maar, er is wel vreugde 
in Aalsmeer. Ruitersportvereniging 
De Doordravers krijgen in dit der-
de kwartaal van 2010 een donatie 
van 2.000 euro. In 1994 is op initia-
tief van Amsterdam Airport Schiphol 
het Schipholfonds opgericht met als 
doel de maatschappelijke betrok-
kenheid van de luchthaven met de 
omgeving tot uiting te brengen. Het 
bestuur van het fonds kent vier maal 
per jaar donaties toe aan algemeen 
nut beogende instellingen zonder 
winstoogmerk, die werkzaam zijn 
op het gebied van welzijn, cultuur 
of sport. Uitgebreide informatie is 
te vinden op de website www.schip-
holfonds.nl.

Pax zoekt gastouders
Aalsmeer - Pax Kinderhulp, werk-
groep Aalsmeer en Uithoorn vraagt 
voor de periode medio januari en 
februari gastouders voor Armeense 
kinderen. Het gaat hier om een pe-
riode van vier aaneengesloten we-
ken. De kinderen worden per twee 
geplaatst. Dit om heimwee zoveel 
mogelijk te voorkomen. 
De medewerkers van Pax Kinder-
hulp ondersteunen de gastgezin-
nen door middel van diverse uitjes, 
een tolk en eventueel oppasmoge-
lijkheden. De kinderen, die uitgeno-
digd worden, leven in erbarmelijke 
omstandigheden. 

Ze komen veelal uit kindertehui-
zen. Kinderen, die nog familie heb-
ben, wonen veelal in noodbehuizin-
gen, zoals omgebouwde containers 
of kapotgeschoten huizen met vaak 
maar een paar uur elektriciteit per 
dag. 
Pax Kinderhulp gelooft dat de kin-
deren door hun vakantie meer ver-
trouwen krijgen in een betere toe-
komst. Daarnaast hoopt de stichting 
een bijdrage te leveren aan vrede, 
vrijheid en medemenselijkheid. Voor 
verdere informatie: www.paxkinder-
hulp.nl of bel met Lucy Claessen, tel. 
0297-268775.

Antoniusschool 100 jaar!
Kudelstaart - De Antoniusschool in 
Kudelstaart bestaat dit jaar 100 jaar. 
Om dit te vieren hebben de kinde-
ren een circusdag aangeboden ge-
kregen en hebben ze allemaal een t-
shirt gekregen met daarop een ont-
werp van een kind van groep 8. Af-
gelopen zondag was er in de kerk 
een vroliike viering waarbij de kin-

deren een voetbaldoel aangeboden 
kregen, na afloop was er een fiets-
tocht die de kinderen en ouders in 
het prachtige weer konden voltooi-
en. 
Zaterdag 9 oktober is er vanaf 11.00 
uur een grote reünie in de nieuwe 
Antoniusschool, gevolgd door een 
afterparty in het dorpshuis.

Warm water én verwarming met zonne-energie

Kinderboerderij Boerenvreugd 
is proefkonijn in Nederland
Aalsmeer - Kinderboerderij Boe-
renvreugd gebruikt zonne-ener-
gie voor het verwarmen van water 
voor zowel de kraan als de centra-
le verwarming. Een unieke combi-
natie, want de meeste zonne-ener-
giesystemen warmen alleen kraan-
water op. Maar dankzij een nieu-
we vinding van Bosch Thermotech-
niek, die tegelijkertijd álle vormen 
van warmwatergebruik aankan, le-
veren de zonnecollectoren op het 
dak van de kinderboerderij genoeg 
energie voor kraan én centrale ver-
warming. Met deze slimme, ener-
giebesparende techniek, ‘Bosch 
Condens 6000W Solar Heating’, on-
derstreept Boerenvreugd haar groe-
ne en duurzame karakter. Het le-
vert de kinderboerderij onder ande-
re een flinke energiebesparing op. 
De zonnecollectoren kunnen maar 
liefst 60 procent van het kraanwater 
verwarmen en het gasverbruik met 
20 procent verminderen en is het 
het meest efficiente solar combi sy-
steem in de markt. De kinderboer-
derij is hiermee trouwens de eerste 
in Nederland. Boerenvreugd is voor 
Bosch Thermotechniek namelijk een 
testlocatie voor dit nieuwe verwar-
mingssysteem.

Vervanging oude ketel
Dat kwam voor de kinderboerde-
rij goed uit, want de oude ketel was 
dringend aan vervanging toe. Sa-
men met installatiebedrijf De Niet 
uit Aalsmeer (sinds de opening in 
1993 huisinstallateur én sponsor) 
dacht het bestuur van de kinder-
boerderij al langer na over energie-
besparing op onder andere warm 
water. Cees Hageman, penning-
meester van de kinderboerderij: 

“Door mijn tuinbouwachtergrond 
wist ik dat je warm water in buffer-
vaten kan opslaan. Maar daar gaat 
het wel over gigantische systemen 
van soms wel 20 kuub. Met onze 
huisinstallateur De Niet filosofeerde 
ik regelmatig of zoiets niet moge-
lijk was op kleinere schaal”. Toeval-
ling is juist dát het sterke punt van 
de nieuwe Bosch-techniek. De drie 
zonnecollectoren op het dak van de 
kinderboerderij verwarmen het wa-
ter in een buffervat van 400 liter tot 
maximaal 90 graden Celcius. Met 
deze warmte wordt warm kraanwa-
ter gemaakt of het cv-water opge-
warmd. Pas bij onvoldoende zon of 
langdurig gebruik schakelt de ketel 
over op gas om warm kraanwater en 
cv-water te krijgen. In Duitsland en 
België bewijst deze techniek al en-
kele jaren ruimschoots zijn waarde. 
De buffervaten voor de opslag van 
warm water zijn daar wel groter, tot 
wel 1.000 liter. Bosch Thermotech-
niek paste de vaten aan voor de Ne-
derlandse markt, met een capaciteit 
van 200 tot 400 liter, én zocht naar 
een geschikte testlocatie. De Niet 
attendeerde Bosch Thermotechniek 
op kinderboerderij Boerenvreugd en 
dat bleek voor alle partijen een per-
fecte match. “Ik ben enorm blij dat 
Bosch en De Niet de kinderboerde-
rij hebben geselecteerd als proefko-
nijn voor dit nieuwe verwarmingssy-
steem”, aldus Hageman.
Installateur De Niet vindt Boeren-
vreugd vooral een praktische plek. 
“Samen met Bosch Thermotech-
niek helpen wij de kinderboerde-
rij aan een mooie nieuwe verwar-
mingsketel en in ruil daarvoor kun-
nen we klanten hier uitnodigen voor 
demonstraties en dergelijke”.

Weer Horti Fair in de RAI
Aalsmeer - In de stand van Flora-
Holland op de Horti Fair wordt onder 
meer aandacht besteed aan de di-
gitale handelsplatforms van de vei-
ling. De stand is dé ontmoetings-
plaats voor aanvoerders en klanten 
die in gesprek willen met bestuurs- 
en directieleden en medewerkers 
van FloraHolland. De stand van Flo-
raHolland is te vinden in hal 1. De 
Horti Fair vindt van dinsdag 12 tot 
en met vrijdag 15 oktober plaats in 
de RAI. In de stand van FloraHolland 
is speciale aandacht voor de digitale 
handelsplatforms van FloraHolland. 
Bezoekers kunnen er kennismaken 
met FloraHolland e-Trade, hét online 
handelsplatform voor snijbloemen, 
en met PlantConnect.nl, de web-
shop en catalogus waar dagelijks 
een actueel overzicht van het plan-
tenaanbod van FloraHolland Con-
nect te vinden is.

Roos van het jaar
Op woensdag 13 oktober om 15.00 
uur wordt in de stand de FleurPri-
meur Roos van het jaar bekend ge-
maakt. Deze FleurPrimeur is de laat-
ste FleurPrimeur van het jaar die 
ook in aanmerking komt voor de 
Glazen Tulp. Kopers kunnen voort-

aan in alle productgroepen meebe-
palen wat de producten zijn die ge-
nomineerd worden voor deze pres-
tigieuze award, ook in de catego-
rie Roos. Vandaar dat de ‘FleurPri-
meur van het jaar’-verkiezing vol-
gend jaar vervalt. De Glazen Tulp is 
de award voor de meest belovende 
nieuwe snijbloemen, kamerplanten, 
tuinplanten en concepten.

Shuttlebussen 
Ook dit jaar rijden er weer shuttle-
bussen vanaf enkele FloraHolland-
vestigingen naar de Horti Fair en 
weer terug. Een overzicht is te vin-
den op www.hortifair.nl.

Trade Fair Aalsmeer
De FloraHolland Trade Fair Aalsmeer 
vindt plaats van woensdag 3 tot en 
met vrijdag 5 november. Meer in-
formatie over de FloraHolland Trade 
Fair is te vinden op de homepage 
van www.floraholland.com onder 
het actieblok Trade Fair Aalsmeer. 
Hier kan men zich ook aanmelden 
voor de speciale FloraHolland Trade 
Fair nieuwsbrief. In 2011 vinden de 
Horti Fair en de Trade Fair Aalsmeer 
weer gelijktijdig plaats, in de eerste 
week van november.

Nieuw in Aalsmeer:
Cursus: Homeopathie 
bij acute klachten
Aalsmeer - In november gaat 
een cursus ‘Homeopathie bij acu-
te klachten’ gegeven worden. Het 
is voor het eerst dat er in Aalsmeer 
een homeopathiecursus gegeven 
wordt. Vooral voor ouders is dit een 
unieke kans om kennis te maken 
met homeopathie. Kinderen kunnen 
opeens ziek zijn en hebben snel een 
ongelukje. 
Na het volgen van de cursus bent 
u zelf in staat om bij acute klachten 
direct een homeopathisch genees-
middel in te zetten. Zodat u bijvoor-
beeld tijdens een vakantie of in het 
weekeind niet hoeft te wachten op 
een afspraak met een Klassiek Ho-
meopaat. 

Bij acute klachten zal een goed ge-
kozen homeopathisch geneesmid-
del snel werken, soms al na 10 mi-
nuten. 
Tijdens de cursus wordt onder an-
dere aandacht besteed aan kneu-
zingen, verbranding, beten, hoes-
ten, verwonding, ontstekingen, spu-
gen, diarree, reisziekte, griep en 
koorts. De cursus wordt gegeven 
op de woensdagavonden 3, 10 en 
24 november van 20.00 tot 22.00 uur 
in de praktijk van ‘Catinka, met het 
oog op gezondheid’ in de Wilgen-
laan 14. De kosten zijn 30 euro in-
clusief syllabus en een kopje thee. 
Graag van te voren aanmelden via 
0297-363848 of info@catinka.nl. 

Speelavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 11 okto-
ber organiseert buurtvereniging Al-
len Weerbaar weer een gezellige 
kaartavond. Klaverjassen en joke-
ren staan op het programma. Van-
af 20.00 uur worden de kaarten ge-
schud in buurthuis ‘t Middelpunt in 
de Wilhelminastraat. Kaartliefheb-

bers worden verzocht om 19.45 uur 
aanwezig te zijn. 
Het klaverjassen tijdens de vori-
ge speelavond is gewonnen door 
de heer H. van Bemmelen met 5375 
punten. Op plaats twee en drie zijn 
de heren T. Konst en N. Bekkers ge-
eindigd met 5293 en 5196 punten. 
Bij het jokeren wist mevrouw R. van 
Schaik de hoogste eer te behalen 
met 230 punten, gevolgd door me-
vrouw N. Groenendijk met 432 pun-
ten.

Zondag optreden Klaviertrio
KCA belooft prachtig 
klassiek muziekseizoen
Aalsmeer - Het muziekseizoen 
van de stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer gaat veelbelovend van 
start met het Klaviertrio Amsterdam, 
aanstaande zondagmiddag 10 ok-
tober in het Oud Katholieke kerkje 
aan de Oosteinderweg 394. Het trio 
van pianiste Klara Würtz, violist Jo-
an Berkhemer en cellist Nadia Da-
vid wordt door muziekcritici als een 
van de beste ter wereld beschouwd. 
De Amerikaanse ‘Washington Post’ 
beschreef de concerten van het trio 
als ‘het hoogtepunt van het jaar’. 
Het Klaviertrio Amsterdam maak-
te triomftochten niet alleen door 
heel Europa, maar ook in het Mid-
den-Oosten en in Noord- en Zuid-
Amerika. In Aalsmeer spelen de drie 
musici twee zeer verschillende trio’s 
van Beethoven en één van Saint-Sa-
ëns. Het ‘Trio opus 1 Nr.3’ is een van 
de eerste composities van Beetho-
ven, die meteen blijk geeft van zijn 
originaliteit en genialiteit. Zijn ‘Trio 
opus 12a’, de zogenoemde ‘Kakadu-
variaties’ zijn variaties op het liedje 
‘Ich bin der Schneider Kakadu’ uit 
een toentertijd populair zangspel. 
Het ‘Trio opus 92 Nr.2’ van Saint-Sa-
ëns is bijna honderd jaar later ge-
componeerd en wordt als een van 
de mooiste Franse pianotrio’s uit 
de negentiende eeuw beschouwd. 
Het KCA-concert op 10 oktober in 
de Oud-Katholieke kerk begint zo-
als altijd op zondagmiddag om half 
vier. Losse kaarten kosten 11,50 eu-
ro en zijn te reserveren bij Nico de 
Groot, tel. 0297-324160. Maar er zijn 
‘aan de zaal’ ook nog enkele abon-
nementen à 70 euro te verkrijgen, 
voor alle zeven concerten in het sei-
zoen 2010-2011. De toegang is altijd 
inclusief consumptie.
 
concertserie
KCA kan met enige trots weer een 
prachtige serie concerten aankon-

digen, steeds op de tweede zondag-
middag van de maand:
* Op 14 november: Het Pentachord 
Ensemble. Vijf gerenommeerde mu-
sici hebben dit ensemble opgericht 
met gezamenlijke passie om voor-
al de forellen (uiteraard het ‘Forel-
lenkwintet’ van Schubert!) mooi te 
brengen. Maar ook van andere gro-
te componisten valt veel te genie-
ten. Zoals van duetten van Beetho-
ven (altviool en cello), Brahms (viool 
en piano), Schumann (cello en pia-
no) en Rossini (cello en contrabas).
* Op 12 december: Een pianore-
cital door Hanna Shybayeva, die 
sinds het begin van haar carrière als 
‘wonderkind’ is gegroeid tot de vol-
wassen en boeiende pianiste die zij 
thans is.
* Op 9 januari: De beroemde kla-
rinettist Lars Wouters van den Ou-
denweijer met als begeleider Hans 
Eijsackers op piano. In 1999 debu-
teerde Lars met een recital in het 
Concertgebouw te Amsterdam. 
Sindsdien wordt hij daar regelmatig 
uitgenodigd, maar ook op de ande-
re grote Europese en Amerikaanse 
concertpodia.
* Op 13 februari: Het Matangi strijk-
kwartet. Maria-Paula Majoor en Da-
niel Torrico Menacho viool, Kar-
sten Kleijer cello en Arno van der 
Voorst piano brengen het opmer-
kelijke programma ‘Music & Mad-
ness’: werken van Wolf, Mozart en 
Schumann.
* Op 13 maart: Het Amsterdam En-
semble, bestaande uit een verras-
sende combinatie van jonge be-
gaafde musici: Michael Hesselink 
op klarinet, Julia Tom op cello en Eil-
dert Beeftink op piano.
* Op 10 april is het slotconcert en dit 
gaat een boeiende belevenis wor-
den: het unieke Duo Bilitis, bestaan-
de uit de harpistes Eva Tebbe en so-
praan Ekaterina Levental.

Snoeiboot vaart weer uit 
Aalsmeer - Op de zaterdagen 16 
en 30 oktober vaart de snoeiboot 
weer uit om eilandeigenaren op de 
Westeinderplassen de mogelijkheid 
te geven hun snoeihout gratis en op 
een verantwoorde manier af te voe-
ren. De snoeiboot ligt van 9.00 tot 
12.00 uur bij schuilhaven De Win-
kel aan de Grote Poelzijde en tussen 
13.00 en 16.00 uur bij baggerdepot 
Otto aan doorgang De Grote Brug. 
De snoeiboot is inmiddels bij velen 
een begrip. 
De gemeente biedt de service van 
het ophalen van snoeiafval aan, om-
dat zij graag wil (het is zelfs ver-
plicht) dat eilandeigenaren het over-
hangend groen in de vaarwegen 
snoeien. In het najaar worden daar-
om in het kader van de actie ‘Hou 
de vaarweg bevaarbaar’ schouw-
rondes gehouden op het water. Par-

ticuliere eilandeigenaren kunnen 
hier aan meewerken door alle over-
hangend groen boven het water van 
de sloten en vaarwegen te snoeien 
en af te voeren naar de snoeiboot. 
Wie bomen met een doorsnede van 
15 centimeter of meer, gemeten op 
een hoogte van 1.30 meter, wil ver-
wijderen, moet een kapvergunning 
aanvragen. Een aanvraagformulier 
is te downloaden via www.aalsmeer.
nl. Bedrijfsafval, zoals seringenhout 
en kluiten, wordt niet geaccepteerd. 
Als de boot op de aangegeven tijd 
niet aanwezig is, dan is deze waar-
schijnlijk even aan het lossen, maar 
komt weer terug. Voor meer infor-
matie over de takkeninzameling en 
de snoeiboot kan contact opgeno-
men worden met de afdeling Hand-
having, vaarwegbeheer via 0297–
387788.
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Wethouder Gertjan van der Hoeven 
bezoekt Dorpsraad Kudelstaart
Aalsmeer - Wethouder Gertjan 
van der Hoeven komt woensdag 
13 oktober naar de Dorpsraad Ku-
delstaart. Hij is binnen het college 
verantwoordelijk voor het Wijkge-
richt werken. Onlangs heeft hij de 
vergadering van de wijkraad Dorp, 
Oost, Hornmeer en Stommeer be-
zocht. Nu is Kudelstaart aan de 
beurt voor het kennismakingsge-
sprek. Gertjan van der Hoeven is 
sinds 29 april wethouder van de ge-
meente Aalsmeer. Hij wil graag ken-
nis maken met de Dorpsraad Ku-

delstaart en de bewoners van Ku-
delstaart. Wat zijn de onderwerpen 
die de bewoners van Kudelstaart 
belangrijk vinden? Hoe zien de 
dorpsraad en de bewoners het wijk-
gericht werken? Hoe kunnen ge-
meente en de dorpsraad elkaar on-
dersteunen? 
De Dorpsraad vergadert 13 oktober 
vanaf 20.00 uur in het Dorpshuis Ku-
delstaart aan de Kudelstaartseweg 
239. Alle bewoners uit Kudelstaart 
zijn van harte welkom om bij deze 
vergadering aanwezig te zijn. 

Vernieling aan 
brievenbus
Aalsmeer - Bedrijfspost lijkt niet 
langer veilig op Molenvliet. De daar 
aanwezige brievenbus van TNT is 
afgelopen week door vandalen on-
der handen genomen. Geprobeerd 
is om via de gleuf brand te stichten. 
De daders zijn onbekend, maar het 
blijft schandelijk om andermans ei-
gendommen vernielen. Zeker om-
dat het hier een brievenbus betreft 
waar veel inwoners en bedrijven ge-
bruik van maken! Mogelijk zijn er 
getuigen. 
Zij kunnen dit melden bij de politie 
via 0900-8844.

Deelplan 9 Oosteinde in tweede termijn

Beraad en Raad in gemeentehuis
Aalsmeer - Vanavond komen het 
college van burgemeester en wet-
houders, de wethouders en de frac-
ties bijeen in de raadzaal van het ge-
meentehuis voor de tweewekelijkse 
bijeenkomst van het Beraad en de 
Raad. De vergaderavond begint om 
20.00 uur en is openbaar. Publiek is 
welkom. De bijeenkomst begint met 
het Beraad en deze keer is het voor-
zitterschap in handen van de heer 
D. van Willegen. Eerste behandel-
stuk is de kredietaanvraag voor de 
bouwprojecten in Nieuw-Oostein-
de. Met name door het faillissement 
van Van Hoogevest duurt het pro-
ject langer dan geraamd. Ook heb-
ben er enkele aanpassingen plaats-
gevonden van kosten voor sloop 
en bouwrijp maken. Om het pro-
ject verder af te kunnen ronden is 
een extra krediet van 1.235.230 eu-

ro nodig. Aan de fracties wordt ge-
vraagd hier groen licht voor te ge-
ven. Alternatieven zijn er overigens 
niet. Portefeuillehouder is wethou-
der Gertjan van der Hoeven. Verder 
op de agenda het vaststellen van 
de nota Harmonisatie voorschool-
se voorzieningen, begroting 2011 
en jaarstukken 2009 van de GGD 
en de zienswijze van gemeentera-
den op de conceptbegroting 2011 
van de regiopolitie Amsterdam-Am-
stelland. Laatste agendapunt, onder 
voorbehoud, is quickscan deelplan 
9 in Nieuw Oosteinde. De behan-
deling van dit onderwerp in twee-
de termijn is gericht op het bespre-
ken van de wijze waarop het colle-
ge uitvoering heeft gegeven aan de 
motie. Burgemeester en wethouders 
wil deelplan 9 uitvoeren conform de 
bekende plannen. Wel wordt voor-

gesteld een woning te laten verval-
len op de hoek van de Johan Friso-
straat waardoor de groenplek gro-
ter wordt. Verder stellen de bestuur-
ders voor het groen in plan Blom 
op te knappen, een leuke speel-
voorziening aan te brengen ter ver-
vanging van de speelplek die ver-
valt bij de aanleg van de Konings-
straat en samen met buurtbewoners 
op zoek te gaan naar een passende 
plek voor de 12+ jeugd. Het Beraad 
wordt besloten met het vragenhalf-
uur voor de raadsleden en de rond-
vraag. De raadsvergadering behelst 
alleen het vaststellen van de notu-
len van de raad van 23 september. 
Er zijn geen brieven binnen geko-
men van Aalsmeerse inwoners en 
instellingen en er zijn geen behan-
delstukken. De sluiting is gepland 
rond half elf.

Fietsster door 
auto geschept
Aalsmeer - Op vrijdag 1 oktober 
rond drie uur in de middag is een 
fietsster geschept bij de oversteek 
bij de Ophelialaan door een auto. 
De Aalsmeerse reed op het Spoor-
lijnpad richting het centrum. De be-
stuurder van de auto zag de over-
stekende fietsster te laat en kon 
een botsing niet meer voorkomen. 
De Aalsmeerse kwam ten val en is 
met verwondingen aan haar been 
per ambulance naar het ziekenhuis 
vervoerd. Na behandeling mocht zij 
weer naar huis.

Bloemen en taart bij diamanten 
huwelijk echtpaar Sparnaaij
Aalsmeer - Maandag 4 oktober 
was het feest bij Cor en Truus Spar-
naaij-Blok, want het was 60 jaar ge-
leden dat ze elkaar het jawoord ga-
ven. En dat moest natuurlijk gevierd 
worden. Zondag begon het feest al. 
Met hun vier kinderen, negen klein-
kinderen, twee achterkleinkinde-
ren en aanhang, hebben ze gezel-
lig gegeten in een strandtent in Kat-
wijk. Ze gingen daar altijd op vakan-
tie en door het prachtige weer kon-
den ze zich geen betere plek wen-
sen dan op het strand. En maandag 
bleef het feest. Hun huis aan de Hel-
ling stond vol met bloemen en feli-
citatiekaarten. 
Burgemeester Pieter Litjens ver-
blijdde hen met een bezoek en nam 
een prachtig boeket mee namens 
het gemeentebestuur. Ook Piet Pan-
nekoek kwam namens de OVAK 
langs met bloemen. Eerder hadden 
ze al een gelukwens mogen ontvan-
gen van Hare Majesteit de Konin-
gin en de commissaris van de Ko-
ningin van Noord-Holland. Samen 
met hun zoon, oudste dochter en 
schoonzoon werden, onder het ge-
not van koffie met taart, herinne-
ringen opgehaald aan hun gelukki-
ge huwelijk. Meteen werd duidelijk 

dat het 84-jarige echtpaar heel wat 
heeft meegemaakt, maar hier ont-
zettend positief mee om gaat. Me-
vrouw Sparnaaij is nog herstellende 
van een hartstilstand, die ze begin 
dit jaar heeft gehad. Het was toen 
een pittige tijd van ziekenhuis in en 
ziekenhuis uit. 
Door de bijkomende schedelbasis-
fractuur, wat kwam door haar val, is 
ze voor een gedeelte doof gewor-
den. Het mag een wonder heten dat 
ze er zo sterk uit is gekomen. Ook 
1953 was voor het stel een roerig 
jaar. Cor was eerste stuurman op 
de grote vaart en hierdoor vaak van 
huis. Truus was in verwachting van 
hun tweede toen de tanker, waar 
haar man op zat, bij Noorwegen ge-
zonken was. De Stella Maris 1 had 
een aanvaring gehad, maar alle be-
manning kon op tijd overspringen 
op het grotere vrachtschip dat hun 
schip had aangevaren. Cor was zelfs 
nog terug gegaan om de sextant en 
een tas met geld te redden. Dat was 
voor hem het punt dat hij nooit meer 
in de beroepsvaart wilde werken. 
Maar in datzelfde jaar werd hij weer 
geconfronteerd met het gevaar van 
het water, want de watersnoodramp 
trof Nederland. Hij is toen mee gaan 

helpen in Zeeland met boten van 
het Aalsmeerse bedrijf Verhoef Alu-
minium Scheepsbouw. Hij kon toen 
bij Verhoef in dienst komen en heeft 
daar tot zijn prepensioen in 1989 
met plezier gewerkt en veel projec-
ten in het buitenland begeleid. Maar 
Cor deed nog veel meer. Zo was hij 
voorzitter van Olympia, wat nu Om-
nia heet, zat hij van 1966 tot 1986 in 
de gemeenteraad en heeft hij werk 
voor de Provincie en het zwembad 
gedaan. 
Zijn vrouw had nauwelijks tijd om 
hem te missen, want het was al-
tijd druk in huis. Naast de vier kin-
deren en een tijdje de inwonende 
oma, hadden ze altijd kostgangers 
in huis, die bij de kwekerij van Cor 
Visser kwamen werken. Ze kwa-
men uit alle delen van de wereld 
en met velen hebben ze nog goed 
contact. Het diamanten bruidspaar 
heeft elkaar bij het zwembad, toen 
nog naast de watertoren (viba), le-
ren kennen en volgens Truus is het 
geheim van hun huwelijk dat je ge-
woon door moet blijven ademen. Ze 
hebben duidelijk de ware in elkaar 
gevonden! 

Door Ilse Zethof

Auto ‘ramt’ bus
Kudelstaart - Woensdag 29 sep-
tember rond 12.00 uur is op de Bil-
derdammerweg 109 een auto op 
een stilstaande bestelwagen gere-
den. De bestelbus stond in de berm 
geparkeerd en volgens eigen zeg-
gen was de bestuurster van de au-
to in slaap gevallen door vermoeid-
heid. De veiligheidsgordel en air-
bags hebben hun dienst bewezen. 
Komende vanaf de rotonde is de au-
to links op de hoek van de bestel-
bus geknald die daardoor een paar 
meter verder tot stilstand kwam. Op 
advies van de politie is ook de am-
bulance nog gekomen om te kij-
ken of er geen letsel was. De be-
stuurster bleek niet gewond. De ei-
genaar van de bestelbus stond voor 
het raam naar buiten te kijken en 
zag alles gebeuren. Beide voertui-
gen zijn total loss. 

Uiterweg voor vrachtverkeer 
langer dan 12 meter verboden
Aalsmeer - Het college van B&W 
heeft besloten om op de Uiterweg 
een inritverbod voor vrachtverkeer 
langer dan twaalf meter in te stel-
len. De problemen met het vracht-
verkeer op de UIterweg bestaan al 
langere tijd. 
Op deze doodlopende lange smal-
le weg (2,3 kilometer) zijn veel be-
drijven gevestigd die allemaal be-
voorraad moeten worden. De lan-
ge vrachtauto’s hebben geen ruim-
te om te keren. Veelal rijden ze daar-
om achteruit de lange weg weer af 
en dit kan tot gevaarlijke situaties 
leiden. Buurtvereniging Ons Aller 
Belang heeft in 2009 een burgeri-
nitiatief ingediend met het verzoek 
om een keerlus te maken voor het 

vrachtverkeer op de Uiterweg. Een 
keerlus is voorlopig niet realiseer-
baar vanwege beperkte ruimte op 
de Uiterweg, hoge kosten en boven-
dien vonden niet alle omwonenden 
de keerlus een goed idee. 
Een andere oplossing dan de keer-
lus is een inrijverbod voor vrachtau-
to’s langer dan twaalf meter. Wet-
houder Ad Verburg, verantwoorde-
lijk voor verkeer en vervoer, heeft 
over dit inrijverbod overleg ge-
had met het bestuur van buurtver-
eniging Ons Aller Belang. Het ver-
keersbesluit om de Uiterweg af 
te sluiten voor vrachtverkeer lan-
ger dan twaalf meter ligt zes we-
ken (tot 9 november) ter inzage op 
het gemeentehuis. Belanghebben-

Bezuinigingen treffen ook 
stichting De Bovenlanden
Aalsmeer - De bezuinigingen bij de 
verschillende overheden, raakt ook 
stichting De Bovenlanden. Het be-
gon al met een verslechtering van 
de reservepositie. Om aangeboden 
seringenakkers aan te kunnen ko-
pen, is voorgefinancierd uit enkele 
eigen reserves. De stichting dacht 
alsnog gebruik te kunnen maken 
van de regeling aankoopwaardige 
percelen. Deze regeling werd echter 
plots geschrapt. Gelukkig is overleg 
geweest met onder andere de pro-
vincie Noord-Holland en mogen per 
1 januari volgend jaar weer aanvra-
gen voor aankopen van seringenak-
kers ingediend worden. De regel dat 
aanvragen voor aankopen van voor 
1 januari 2011 niet worden gehono-
reerd, blijven echter van kracht. De 
stichting zal dus haar reserves op 
andere wijze moeten gaan aanvul-
len. Ook met de gemeente onder-
handelt  De Bovenlanden momen-
teel over medefinanciering van pro-
jecten. De stichting hoopt in het ver-
leden gemaakte afspraken geconti-
nueerd te krijgen. “We moeten op-
passen niet de dupe te worden van 
de bezuinigingswoede van de over-

heid”, aldus voorzitter Nico Borg-
man in de nieuwsbrief van de stich-
ting. Gelukkig heeft De Bovenlan-
den nog wel 180 meter vooroever 
gesubsidieerd gekregen van het 
Hoogheemraadschap en de Provin-
cie en de stichting heeft kans gezien 
180 meter vooroever bij de Boogert 
van Kees Bij gefinancierd te krijgen 
bij deze twee instanties. In overleg 
met Rijnland worden de vooroevers 
ook echt ‘voor de oevers’ geplaatst, 
soms met wel meer dan twee me-
ter tussenruimte. Deze milieuvrien-
delijke oevers voorkomen afslag 
door golfbreking en vormen broed 
en groeiplaatsen voor flora en fau-
na. Via een ruil met de gemeente is 
de stichting nu eigenaar van de oe-
ver bij de ingang van de Grote Brug 
aan de kant van de Grote Poel tot en 
met de schuilhaven, totaal 208 me-
ter. Op een paar plaatsen, zoals de 
Grote Brug, De Heerlijkheid, het Bos 
van Lubberden en de Boogert van 
Kees Bij zijn onlangs naambordjes 
geplaatst. 
Meer weten over het werk van de 
stichting? Kijk op www.bovenlande-
naalsmeer.nl.

Wethouder slaat eerste heipaal
Start bouw van eerste fase 
Dorpshaven aan Lijnbaan
Aalsmeer - Synchroon start 
woensdag 13 oktober met de eer-
ste fase van het project Dorpsha-
ven in het Centrum. In bijzijn van 
kopers en overige projectbetrok-
kenen slaat Wethouder Ulla Eurich 
van  de gemeente de eerste heipaal 
op de bouwlocatie aan de Lijnbaan. 
In Dorpshaven worden in totaal 98 
woningen gebouwd. In het project 
worden onder andere woonboot-
woningen, dwarskapwoningen, rij-
woningen en appartementen gere-
aliseerd. Synchroon start 13 oktober 
met de bouw van fase 1 dat bestaat 
uit 29 woningen. Door het vele wa-

ter en de ruime variatie in typologie-
en is een plezierige woonomgeving 
gecreëerd. Het plan is gunstig ge-
oriënteerd nabij uitvalswegen en is 
op loopafstand van het oude en ge-
zellige centrum van Aalsmeer gele-
gen. Op dit moment is de voorberei-
ding van het bouwrijp maken in vol-
le gang. Voor meer informatie kan 
gekeken worden op: www.dorpsha-
ven.nl of contact opgenomen wor-
den met EKZ Makelaars  via 0297-
344444. Eerder heeft Synchroon, 
eveneens in samenwerking met de 
gemeente, project De Werven gere-
aliseerd.

College onder de indruk 
van Boerenvreugd
Aalsmeer - Maandag 27 september 
heeft het college van burgermeester 
en wethouders een kennismakings-
bezoek aan Boerenvreugd gebracht. 
Voorzitter Theo van der Hoek heet-
te de dame en heren van harte wel-
kom op de kinderboerderij. Tijdens 
het bezoek kwam onder andere de 
organisatie, de financiële structuur, 
de samenwerking met Ons Twee-
de Thuis en het vrijwilligersbeleid 
aan de orde. Het college was onder 
de indruk van de opzet en activitei-
ten. Het bestuur van Boerenvreugd 
is blij en trots dat de kinderboerde-
rij al 17 jaar steeds op haar eigen 
benen staat. Volgens burgermees-
ter Pieter Litjens vindt de gemeen-
te het werk van de vele vrijwilligers 

heel belangrijk. Wethouder Ulla Eu-
rich vindt vooral de educatieve in-
spanningen van Boerenvreugd op 
het gebied van milieu en natuur een 
welkome aanvulling op wat scholen 
al doen. Wethouder Ad Verburg ziet 
dat “er heel wat gepresteerd wordt” 
op de kinderboerderij. Het bestuur 
informeerde het college over haar 
wensen en plannen voor de toe-
komst. Aan bod kwamen ook vraag-
stukken over ruimtelijke ordening, 
zoals de omlegging van de N201 en 
de toekomst van het Hornmeerpark. 
Volgens Wethouder Gertjan van der 
Hoeven zijn er geen concrete plan-
nen om de indeling en bestemming 
van het gebied rondom de kinder-
boerderij te veranderen.

Nieuwe platte-
grond Aalsmeer
Aalsmeer - In de week van 11 ok-
tober  worden de nieuwe plat-
tegronden van de gemeente 
Aalsmeer huis-aan-huis verspreid.  
Voor eventuele klachten over de 
verspreiding van de plattegron-
den, kan contact opgenomen wor-
den met l.burrekers@ziggo.nl of bel 
0412-628886. De plattegrond is ook 
digitaal te raadplegen via de websi-
te: www.plattegronden.nl/aalsmeer.

Litjens: “Meer 
zelf doen...”
Aalsmeer - Burgemeester Litjens 
heeft een weekblog op de website 
van gemeente Aalsmeer waarin hij 
diverse voor hem opvallende zaken 
aan de orde stelt. Deel twee van zijn 
wekelijkse bespiegelingen gaat over 
de economische crisis met nu eens 
niet de nadelen daarvan genoemd 
maar een voordeel: Meer zelf doen.
Crisis brengt bezuinigingen met 
zich mee, maar sommige daarvan 
zijn misschien voor de mens wel 
goed. “We hebben als overheid een 
wereld gecreëerd waarbij we veel 
van mensen hebben overgenomen”, 
zegt Litjens. “Dat gaat ten koste van 
de zelfredzaamheid van mensen.” 
Als voorbeeld noemt de eerste bur-
ger de politie die er in de volksmond  
is om ‘boeven te vangen’, maar in de 
realiteit meer en meer voor buren-
overlast wordt opgeroepen. Kost tijd 
en geld, “terwijl”, aldus Litjens, “de 
normale omgang met de buren een 
eerste verantwoordelijkheid van je-
zelf zou horen te zijn. We gaan het 
anders doen”, geeft hij dan ook aan. 
“We moeten de ontwikkeling waar-
bij steeds meer uit handen van de 
mensen wordt genomen, keren.” 
Zelfstandiger worden... Volgende 
week meer op: www.aalsmeer.nl

‘Niet parkeren 
op schoolplein’
Kudelstaart - Bij scholencomplex 
‘de Rietpluim’ in Kudelstaart komen 
borden ter bevordering van de ver-
keersveiligheid. Daarmee wordt de 
juiste rijrichting aangegeven om het 
schoolterrein op te gaan en te ver-
laten en één bord betreft het verbod 
om te parkeren op het schoolplein 
tijdens schooltijden. 

Fotowedstrijd 
watertoren
Aalsmeer - De watertoren wordt 
gerenoveerd. De komende maan-
den zal het betonrot worden aange-
pakt en krijgt het interieur een op-
knapbeurt met de komst van een 
keukenblok en toiletten. Stichting 
Initiatiefgroep Aalsmeer 2000 die 
de toren maandelijks opent (gedu-
rende de renovatie niet) organiseert 
een fotowedstrijd rondom de gro-
te opknapbeurt. Wie een bijzonde-
re foto(‘s) of filmreportage maakt, 
komt in aanmerking voor leuke 
geldprijzen. Het is toch wel uniek te 
noemen dat het monument in zijn 
80-jarig bestaan nog niet eerder is 
gerenoveerd. Het robuuste gebouw 
heeft de tijd des tands dan ook pri-
ma doorstaan. Om de volgende 80 
jaar ook ‘mee’ te kunnen, krijgt de 
kolos aan de Westeinderplassen 
een opknapbeurt. 
De leukste foto(‘s) of film levert een 
geldprijs van 100 euro op; de twee-
de en derde prijs bedragen 75 en 50 
euro. Meer info: 06-51094994.

den kunnen hun zienswijze schrif-
telijk indienen. De zienswijzen wor-
den beoordeeld. Als er geen zwaar-
wegende bezwaren zijn, wordt het 
verkeersbord geplaatst. De politie 
gaat daarna ook handhaven.

Ontheffing mogelijk
Overigens kunnen bedrijven wel 
per keer ontheffing aanvragen voor 
vrachtauto’s langer dan twaalf me-
ter. Zij moeten er dan wel voor zor-
gen dat de vrachtauto kan keren of 
ze moeten zorgen voor verkeers-
regelaars als de vrachtwagen toch 
achteruit de Uiterweg af moet. De 
bewoners en bedrijven aan de Ui-
terweg ontvangen binnenkort een 
brief met daarin alle informatie over 
de voorgenomen maatregel.
Op de website www.aalsmeer.nl kan 
onder officiële mededelingen meer 
informatie verkregen worden over 
de ter inzage legging.

Riolering Hornmeer in wijkraad 
Aalsmeer - Op donderdag 7 ok-
tober komt de Wijkraad Hornmeer 
vanaf 19.30 uur ter vergadering bij-
een in buurthuis Hornmeer aan de 
Roerdomplaan 3. Deze avond is 
vooral van belang voor de bewoners 
van de Roerdomplaan en Fuutlaan. 
De avond begint met de bespreking 
van de uitgewerkte plannen voor de 
hemelwaterriolering in de Roerdom-
plaan en de Fuutlaan. Medewerkers 
van de gemeente komen de plan-
nen toelichten. Hierbij zullen ook 

de bomen en het groen in het alge-
meen en extra parkeerplaatsen aan 
de orde komen. 
De plannen zijn ook te bekijken op 
de website van de wijkraad Horn-
meer: www.wijkraden-aalsmeer.nl, 
kijk onder Hornmeer. De werkzaam-
heden gaan over enkele maanden 
van start. Na het informatieve ge-
deelte volgt de reguliere wijkraad-
vergadering. Inlichtingen over wijk-
raad Hornmeer  bij Irene Keessen 
via 324079.
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Cursus Maatje minder met 
kerst bij Health City
Kudelstaart - Succesvol afvallen 
is een langere termijnzaak en een 
combinatie van slim leren eten, vol-
doende beweging en begeleiding. 
Deze zin is afkomstig uit het arti-
kel “Dieet, misschien moet je er niet 
aan beginnen” in de Telegraaf van 
dinsdag 5 oktober. Het artikel maakt 
korte metten met de crashdiëten, 
waarbij je volgens de bedenkers ve-
le kilo’s afvalt in korte tijd. 
Meestal zitten die kilo’s er binnen 
mum van tijd weer aan en is uitein-
delijk alleen de portemonnee lich-
ter geworden. Het team van Sport-
school Healthcity Kudelstaart is het 
helemaal eens met deze bewerin-
gen. Dat is ook de reden dat u zich 
vanaf kunt inschrijven op de cursus: 
Maatje minder met kerst. Centraal 
in deze cursus staat het bewegen, 
de bewustwording van het huidige 
voedingspatroon en ontspanning. 
Door regelmatig te sporten en daar-
bij te kiezen voor een uitgekiend 
programma wordt zowel de vetver-
branding alsmede de spieropbouw 
gestimuleerd. Daarnaast wordt sa-
men met een voedingsdeskundige 
uw voeding onder de loep genomen 
en een gezonder eetgedrag aange-
leerd. Zo leert u kritisch te kiezen 
en te kopen. Dat kan in de super-
markt zijn, maar ook bijvoorbeeld 
in de bedrijfskantine van uw werk. 
Na alle inspanning is het ook goed 
om te ontspannen, daarom biedt het 
Maatje minder programma de mo-
gelijkheid om de sauna of het Turks 

stoombad te bezoeken. Na afloop 
kunt ervaringen uitgewisseld wor-
den onder het genot van een kopje 
koffie, thee of een sapje. Onderzoek 
heeft aangetoond dat het in het ka-
der van gewichtsverlies heel effec-
tief is om rond de 4 uren per week 
matig intensief te sporten. Ook de 
dagelijkse wandelingen met de 
hond of het fietsen naar de winkel of 
school wordt gerekend tot matig in-
tensieve beweging. Wanneer dit ge-
combineerd wordt met een gezon-
der voedingsgedrag is de kans bo-
vendien groot dat er niet alleen ge-
wicht verloren wordt, maar ook dat 
het maatje minder zo blijft! Bij He-
alth City worden daarom ter onder-
steuning van het gewichtsverlies en 
behoud stepslessen en cardiofitt-
ness aanbevolen. 
Deze matig intensieve lessen, die 
door iedereen prima te volgen zijn, 
worden bij voorkeur gecombineerd 
met een les gericht op kracht- en 
spierontwikkeling. Het mes snijdt 
dan aan twee kanten. Enerzijds ver-
brandt u vet en anderzijds gaat u 
meer spieren opbouwen. Hierdoor 
komt uw lichaam er strakker en 
sterker uit te zien en dat zult u mer-
ken aan de complimentjes uit uw 
omgeving! Wilt u meedoen of mis-
schien eerst nog meer weten over 
de Maatje minder met de kerst-cur-
sus? Neem dan contact op met He-
alth City Kudelstaart, Wim Kandreef 
5, tel. 0297-231080. De cursus start 
binnenkort.

Woensdag op het Raadhuisplein
Verkoop boeketten voor Kika
Aalsmeer - Op 7 november gaat 
een aantal BN’ers meelopen met 
de New York Marathon. Zij laten 
zich voor KiKa sponsoren. Vooraf-
gaand hieraan zullen Gaius Voûte 
(zoon van de overleden Kika-voor-
zitter), Marten Eikelboom (tophoc-
keyer), Fleur de Lorijn (Kinderarts 
in het Emma Kinderziekenhuis) en 
vele kinderen op woensdag 16 ok-

tober vanaf 12.00 uur op het Raad-
huisplein KiKa boeketten verkopen 
à slechts 5 euro. De boeketten wor-
den aan KiKa geschonken door The 
Dutch Flower Group. De opbrengst 
van de verkoop komt dan ook 100 
procent ten goede aan KiKa. U komt 
de lopers toch ook aanmoedigen 
door zo’n vrolijk gekleurd KiKa boe-
ket te kopen? 

Dieren centraal bij actie 
Ophelia winkeliers
Aalsmeer - Youri Wessels was de 
grote bofkont van de Ophelialaan 
deze week én zijn hondje Sjonnie! 
Want Youri was aan het winkelen 
afgelopen zaterdag en werd aan-
gesproken om een cadeau van de 
winkeliers van de Ophelialaan in 
ontvangst te nemen. Iedere maand 
delen Opheliawinkeliers cadeaus uit 
om het winkelend publiek te verras-
sen. De reden hiervan is dat de Op-
heliawinkeliers blij zijn met hun win-
kelend publiek en daarom de men-
sen graag eens per maand in het 
zonnetje willen zetten. Zo ook afge-
lopen zaterdag. 
De winkelier, die afgelopen zater-
dag namens de Ophelialaan de ac-
tie verzorgde, was René Jagerman, 
dierenspeciaalzaak. Natuurlijk viel 
dat gelijk met dierendag, en dus 
was het een cadeau wat lekker voor 
de dieren is. In de tas die Youri over-
handigd kreeg, zaten diverse artike-
len waar dieren blij mee zijn, zoals 
lekkere knabbels voor de hond en 
ook de vogels werden niet vergeten. 
Youri was zeer verrast dat hij zo-

maar als geluksvogel werd uitgeko-
zen. Youri is 10 jaar en heeft duide-
lijke ideeën. Youri winkelt vaak in de 
Ophelialaan, omdat zijn ouders het 
leuk vonden hier in de buurt te gaan 
wonen. Op de vraag hoe hij het vindt 
hier te winkelen, zegt hij: Oh goed 
hoor, iedereen is hartstikke aar-
dig hier in de winkels en alles wat 
je nodig hebt is hier ook. Ook ziet 
Youri vaak bekenden in de Opheli-
alaan en vrienden. Hij vindt de Op-
helialaan een gezellige straat en is 
blij hier in de buurt te wonen. Youri 
heeft een bruine Labrador-hond en 
zijn naam is Sjonnie. 
Deze hond heeft hij nog niet zo lang 
en Sjonnie zal zeker blij zijn met de 
inhoud van de tas. Helaas was Sjon-
nie niet mee, en staat daarom You-
ri zonder Sjonnie op de foto, maar 
wie weet zien we Sjonnie een de-
zer dagen stralend door de Opheli-
alaan lopen, en dan weet iedereen 
wat er gebeurd is: Heeft hij zijn trak-
tatie gehad van de Opheliawinke-
liers?! Voor meer informatie: www.
opheliaplaza.nl.

Goud voor rookworst 
Keurslager Ron Steen
Aalsmeer - Tijdens de landelij-
ke rookworstkeuring is de rook-
worst van Keurslager Ron Steen in 
de Zijdstraat met goud bekroond. 
Deskundige keurmeesters keur-
den op diverse punten en conclu-
deerden dat de ambachtelijke rook-
worst van Keurslager Ron Steen tot 
de beste van Nederland behoort. De 
keurmeesters keurden de rookworst 
onder andere op smaak,geur, sa-
menstelling en uiterlijk. “Een rook-
worst moet goed gevuld zijn en 
mooi goud/geel van kleur. Verder is 
het belangrijk dat de typische rook-
smaak en geur in voldoende mate 
aanwezig zijn, dat maakt een rook-
worst tot een echte ambachtelijke 
Keurslager-rookworst”, aldus Keur-
slager Ron Steen. 
“Onze rookworst voldoet aan al deze 

eisen, dus wij keken niet vreemd op 
toen de vakjury ons het goudkeur-
certificaat overhandigde”. Die hangt 
nu op een mooie plaats in de win-
kel. Terecht, ant met zo’n goed re-
sultaat mag je als vakman natuurlijk 
best pronken. De rookworstkeuring 
valt samenmet de opening van het 
rookworstseizoen die door de Keur-
slagers deze week wordt afgetrapt. 
Klanten kunnen de rookworst in 
de winkel komen proeven en direct 
profiteren van een scherpe aanbie-
ding. Van 4 tot en met 9 oktober is 
de tweede rookworst bij Keurslager 
Ron Steen gratis. 
Op die manier kan iedereen zelf 
proeven waarom de ambachtelijke 
rookworst van deze vakman zo ont-
zettend lekker is en met recht met 
goud is bekroond!

Najaarswijnproeverij Wittebol 
in kerstsfeer geslaagd
Aalsmeer - Afgelopen maandag-
avond organiseerde Wittebol Wijn 
de traditionele Najaarswijnproeve-
rij. Wederom vond deze plaats bij 
Bruinsma Hydrokultuur in De Kwa-
kel. In de showroom stonden ruim 
90 wijnen opgesteld tussen al-
le mooie planten, potten en acces-
soires. Een aparte hal was totaal in-
gericht in kerstsfeer, kleine en grote 
kerstbomen in alle vormen en ma-
ten. De ruim honderd klanten van 
Wittebol konden zich tegoed doen 
aan een grote diversiteit aan wij-
nen. Als eerste stonden er op ta-
fel 1 nieuwe wijnen uit Zuid-Afrika 
van Boekenhoutskloof, onder ande-
re The Wolftrap Red en de Porcupi-
ne Ridge Syrah. Tafel 2 was geheel 
voorzien van biologische wijnen. Het 
imago van deze wijnen verbeterd en 
dat was te proeven in de kwaliteit, 
onder andere bij Domaine Bassac 
uit Frankrijk en Purato uit Italië.
Ook stond er nog een zeer mooie 
dessertwijn uit Zuid-Afrika op tafel 
genaamd ‘Heaven On Earth Mus-
cat’. Uit Hongarije een aantal oude 
bekende maar ook een aantal nieu-
we wijnen. Pannonhalmi en Pfneiszl 
waren op deze tafel de nieuwko-
mers. Op de Oostenrijkse tafel werd 
de nieuwe Sekt gepresenteerd, een 
topper! Uit de Loire stonden de wij-
nen van Chateau de Cheman op ta-
fel. Dit Chateau is in het bezit van 
de Nederlandse familie Liebreks. De 
beide dochters van de familie wa-
ren aanwezig om hun wijnen te pre-
senteren. Van een mooie frisse An-
jou Blanc, een Rosé de Loire, de be-
kende Cabernet d’Anjou tot de zoe-
te Coteaux de l’Aubance. Als afslui-
ter twee heerlijke mousserende wij-

nen, een Crémant de Loire Blanc 
en Rosé. Op de Eigen Import ta-
fel waren de witte wijnen van Do-
maine des Caillots favoriet evenals 
de Sancerre van Daniel Ducroux. 
Bij de rode was Chateau du Don-
jon Merlot favoriet samen met Cha-
teau Millegrand, beiden uit het Mi-
nervois gebied. Een aparte tafel was 
speciaal ingericht met wijnen uit 
de Bordeaux die voor de feestda-
gen zeer geschikt zijn. Onder ande-
re een Margaux, Pauillac, Saint-Es-
tèphe en Saint-Emilion werden ge-
presenteerd. Een aantal mooie wij-
nen uit Portugal was te vinden op 
tafel 8, tevens op deze tafel de wij-
nen van Bourdic uit Frankrijk. Voor 
de komende feestdagen werden 
ook de bubbels op tafel gezet, uit de 
Bourgogne van Charles de Fère de 
Brut en Rosé en uit de Champag-
ne het huis Médot. Ook uit Portugal 
op tafel 9 het Porthuis Royal Oporto, 
nieuw in het assortiment van Witte-
bol, ondermeer de Ruby, Tawny en 
White werden geproefd, evenals de 
Reserva, L.B.V. 2004 en de 10 Years 
Old Tawny. Op de allerlaatste tafel 
waren Wijn- en Decanteerkaraffen 
en andere wijnaccessoires te vin-
den. Ook had ‘Huiskok’ Jan weer al-
lerlei lekkers op tafel gezet. Voor bij 
de Port tafel mooie kazen en vijgen 
gedrenkt in Port. Dirk en Linda van 
Zoolingen en medewerkers kunnen 
terugkijken op een zeer geslaagde 
avond. De blikken zijn nu gericht op 
de feestdagen. Mocht u nog geïn-
teresseerd zijn in kerst- en relatie-
geschenken, kijk dan op www.witte-
bolwijn.nl of kom voor een persoon-
lijk advies langs in de winkel in de 
Ophelialaan.

Cadeauwinkel Happy B-Day
opent vrijdag in Zijdstraat
Aalsmeer - Tijdens het gesprek 
wordt de laatste hand gelegd aan de 
inrichting van de nieuwe, gezellige 
cadeaushop in de Zijdstraat. Happy 
B-Day (uit te spreken als Happy Bir-
thday) opent morgen, vrijdag 8 ok-
tober, haar deuren. Eigenaresse Re-
gina Spel heeft er duidelijk veel zin 
in. Haar partner Frans van der Meer, 
die kortgeleden zijn eigen timmer-
bedrijf is gestart, heeft de verbou-
wing op zich genomen. 
“Het inrichten is begonnen, er ko-
men om de haverklap zendingen 
binnen, je begrijpt dat ik daar wel 
blij van wordt, het gaat nu echt be-
ginnen!”, aldus Regina. Opvallend 
is hoeveel mensen er al nieuwsgie-
rig binnenturen door de ramen. Het 
pand op zich, met de opvallende pui 
met kleine ruitjes, nodigt ook uit om 
even te blijven staan. In de etala-
ge liggen al diverse artikelen uitge-
stald. De inrichting is vrolijk en fris. 
Kleurrijke gordijnen en de vloer met 
knallende tapijttegels in verschillen-
de kleurtjes springt er echt uit. Regi-
na: “Er komt nog een decoreerboom 
midden in de winkel waarop ik al 
mijn waar kan uitstallen, ook staat 
er een carrousel met kleine present-
jes en verder planken met een over-
zichtelijk aanbod. En natuurlijk die 
ruime etalages waar ik me in kan 
uitleven. Ik ben toevallig gek op eta-
leren, dus dat komt goed uit.” De rui-
me toonbank, die nu nog vol ligt met 
onuitgepakte snuisterijen, maakt 
het knusse winkeltje compleet. Op 
de vraag waarom Regina voor een 
cadeauwinkel heeft gekozen, ant-
woordt zij: “Eigenlijk is het altijd een 
droom van me geweest om iets voor 
mezelf te beginnen. Ik wilde echter 
wachten tot mijn kinderen groot ge-
noeg waren. Die zijn nu zestien en 
twintig, redden zich prima, dus toen 
dit pand te huur stond heb ik mijn 
kans gegrepen. Mijn hobby is etale-
ren, ik kijk altijd op een andere ma-
nier naar etalages, zie eerder hóe 
iets ligt, dan wát er ligt, daar wilde 
ik iets mee doen. Ook ben ik jaren-

lang als receptioniste werkzaam ge-
weest, dus de aanloop en interactie 
met klanten ben ik gewend en vind 
ik leuk.” 

Voor elk wat wils
Regina vertelt enthousiast verder: 
“De opzet is om een laagdrempelige 
cadeauwinkel te krijgen, waar voor 
elke portemonnee iets te vinden 
is. Het grootste gedeelte wordt in-
gericht voor kinderspeelgoed, hou-
ten speelgoed van Selecta, spelle-
tjes, paraplu’s, babyspulletjes van 
speenkoorden tot bijtringen. Echt 
aparte, exclusieve cadeautjes waar 
je mee aan kunt komen op een ver-
jaardag of een ander feestje. Ik heb 
bijvoorbeeld hele grappige hand-
poppen ingekocht met dieren erop 
en met boekjes erbij, zodat je al spe-
lend een verhaal kunt vertellen.” Re-
gina doet even voor hoe de hand in 
zo’n pop gaat en moet er zelf om la-
chen. “Handig voor kinderpartijtjes 
zijn trouwens de uitdeelcadeautjes 
op de carrousel. Maar ook voor tie-
ners en volwassenen komen er leu-
ke dingen; denk aan woonaccessoi-
res, tassen, sjaals, handschoenen, 
armbanden, kettingen, moet je de-
ze oorbellen zien! Zijn ze niet enig? 
Ik zal regelmatig variëren in mijn 
aanbod, dus ik hoop dat mijn klan-
ten ook regelmatig terugkomen om 
te snuffelen naar wat nieuws. Voor 
de kinderen echter houd ik zoveel 
mogelijk hetzelfde in de collectie.” 
Happy B-Day zal geopend zijn op 
maandag van half twee tot zes uur, 
op dinsdag, woensdag en donder-
dag van half tien tot zes uur, op vrij-
dag van half tien tot acht uur (Regi-
na doet gezellig mee met de koop-
avond) en op zaterdag van half tien 
tot vijf uur. De winkel is te vinden in 
de Zijdstraat 20. 
Kortom: Op zoek naar een cadeau-
tje voor elke portemonnee? Je zult 
het zeker vinden in cadeauwinkel 
Happy B-Day!

Door Miranda Gommans

Hoogste punt nieuwbouw Wapen
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 5 
oktober is het hoogste punt bereikt 
van de nieuwbouw van hotel en res-
taurant ‘t Wapen van Aalsmeer in de 
Dorpsstraat. Met een hapje en een 
drankje is dit heuglijke feit gevierd. 
De nieuwbouw verloopt volgens 
planning. Over drie weken, in de 
laatste week van oktober, is volgens 
de aannemer het pand wind- en 
waterdicht en gaat de bouwgroep 

binnen aan de slag. Begin april is 
een aanvang gemaakt met de sloop 
van het oude pand en naar ver-
wachting kan de nieuwbouw eind 
februari of begin maart volgend jaar 
geopend worden. De vraag om ou-
de foto’s van het gesloopte gedeel-
te hebben al diverse prenten opge-
leverd. De zussen Melanie en Nico-
lette Arkesteijn hopen nog meer fo-
to’s te mogen ontvangen. 

Jubileumfeest Berenboot
Aalsmeer - Vorige week woens-
dag 29 september bestond Kinder-
dagverblijf de Berenboot precies 
15 jaar! Alle reden voor een feest-
je, vond eigenaresse Dorien Noord-
hoek. Alle dreumesen en peuters 
vertrokken om 9.30 uur naar speel-
paradijs Chimpie Champ. De kinde-
ren, die deze dag niet aanwezig wa-
ren op de Berenboot, waren natuur-
lijk ook van harte welkom. Deze kin-
deren werden door hun ouders naar
het speelparadijs gebracht. 
Eerst gingen de kinderen aan ta-
fel voor een lekker glas limonade 
en een roze koek en daarna: Lekker 

klimmen, klauteren, spelen, sprin-
gen op de trampoline, racen in de 
auto’s, een duik nemen in de bal-
lenbak en natuurlijk lekker dansen 
in de disco!
Na anderhalf uur spelen, kwamen 
de patatjes op tafel. Iedereen zat te 
smullen en als verrassing kregen de 
kinderen nog een ijsje.
Moe maar voldaan keerde iedereen 
terug naar De Berenboot, Na een 
kort slaapje of even rustig puzzelen 
ging het feest verder! Er kwam een 
clown en ieder kindje ging met een 
mooie ballon naar huis. Het was een 
geweldig jubileumfeestje!

Brancheorganisatie VGB 
eert Art van Duijn
Aalsmeer - De brancheorganisa-
tie voor de groothandel in bloemen 
en planten, VGB, heeft haar onder-
scheiding, de gouden VGB-speld, 
toegekend aan Art van Duijn. Hij 
was tot 1 juli bestuursvoorzitter van 
de Dutch Flower Group. VGB-voor-
zitter Herman de Boon reikte de on-
derscheiding, donderdag 30 sep-
tember, uit tijdens de ledenvergade-
ring van de vereniging in Noordwijk. 
Kwekerszoon Van Duijn was veertig 
jaar actief in de sector, begon ooit 
met zijn broer een bloemenwinkel 
en stapte later met hem over naar 
de groothandel. Door een fusie van 
de Van Duijn Groep in het West-
land met de OZ Groep in Aalsmeer 
ontstond in 1999 de Dutch Flower 
Group (DFG). Die werd met tiental-
len exportbedrijven, ruim 700 mil-
joen euro omzet en 1400 medewer-
kers marktleider in de Nederland-
se bloemen- en plantenexport. De 
Boon prees de onderneming we-
gens haar betrokkenheid bij men-

sen, samenleving en de branche. Via 
de Dutch Flower Stichting steunt zij 
projecten ter verbetering van leefkli-
maat en welzijn van mensen. “Een 
voorbeeld voor menige groothande-
laar, iemand met visie en van gro-
te betekenis voor de sector”, zei De 
Boon. Volgens hem is de branche-
organisatie niet royaal met het toe-
kennen van haar onderscheiding. 
Van Duijn, nog wel aandeelhou-
der en binnenkort commissaris van 
DFG, was ook een actief lid in de 
VGB (Vereniging van Groothande-
laren in Bloemkwekerijprodukten). 
Hij zei eigenlijk geen enthousias-
te deelnemer aan het verenigings-
leven te zijn, maar altijd met grote 
bewondering naar de in zijn ogen 
heel actieve VGB te hebben geke-
ken, waarin verhoudingsgewijs veel 
leden zich vrijwillg voor de branche 
inzetten. “Ik wil haar dan ook een 
heel lang leven toewensen”. Eerder 
al werd Van Duijn benoemd tot of-
ficier in de orde van Oranje Nassau.
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Trampolinespringen Oldies Cup
Twee keer goud en zilver 
voor springers SV Omnia
Aalsmeer - In het weekend 24 tot 
26 september toog een grote groep 
(oud)trampolinespringers naar het 
Duitse Laatzen. De springers en ju-
ryleden kwamen uit alle delen van 
Nederland, van zes verschillen-
de verenigingen. Doel was deelna-
me aan de 29e internationale Oldies 
Cup. De jongste in het Nederlandse 
kamp was Rina Kamps van Actief uit 
Paterswolde. In de klasse dames 1 
beet zij het spits af en haar drie oe-
feningen waren goed voor de twee-
de plaats. De jongste Nederlandse 
mannelijke deenemer was Ronald 
van der Voort van Nika uit Hoog-
land. In de klasse heren 2 sprong hij 
een supernette verplichte oefening. 
Na die oefening stond hij zowaar 
op de tweede plek. De keuzeoefe-
ningen van enkele Duitse springers 
waren echter net wat beter, zodat 
Ronald uiteindelijk op de vijfde plek 
uitkwam. In de klasse dames 2 twee 
Nederlandse dames: Farieda Schre-
ijer van Veerkracht Amsterdam en 
Marieke Lauran, die namens Ac-
tief deelnam. Beide springsters ein-
digden nét onder de top, met alle-
bei hetzelfde puntentotaal. Ook een 
Duitse springster had hetzelfde to-
taal (78.30). In zo’n geval is de sco-
re van de laatste oefening doorslag-
gevend. Farieda kwam daardoor op 
de vierde plek, Marieke op de zes-
de. In de klasse dames 3 ook weer 
twee Nederlandse springsters. Ida 
Bakker (Actief) liet zien het sprin-
gen nog lang niet verleerd te zijn. 
Ze had echter sterke tegenstand en 
het hoogst haalbare was de twee-

de plek. Yvonne Vis Beckman (Ni-
ka) heeft veel minder trampoline-er-
varing. Toch kreeg ook zij het voor 
elkaar om drie oefeningen volledig 
te draaien. Ze eindigde op de elf-
de plaats. De leeftijdsgroep dames 
4 kende 3 Nederlandse deelneem-
sters. Van hen boekte Anneke van 
Haren (Flik Flak) het beste resul-
taat met een achtste plaats. In de 
klasse dames 5 weer twee Neder-
landse springsters: Irma Stiekema 
(Actief) en Anneke Milius (Cleton 
Sports).Hoewel Anneke een hogere 
moeilijkheidsgraad liet zien, werd Ir-
ma eerste en Anneke tweede. In de 
oudste damesklasse (1952 en eer-
der) sprong Riet Renting (Omnia 
Aalsmeer). Al vele jaren weet zij zich 
daar als beste springster te hand-
haven. Ook dit keer stak ze er met 
kop en schouders bovenuit. Het ver-
schil met de nummer twee bedroeg 
bijna acht punten. In de klasse he-
ren 5 sprong Ron de Ruiter (Omnia). 
Na twee oefeningen stond hij op de 
tweede plek. In de finale maakte zijn 
naaste concurrent enkele kostbare 
foutjes, zodat Ron de overwinning 
kon pakken. 
Bij de oudste heren (1949 en eer-
der) deed George Harm (Omnia) 
mee. Hij is op latere leeftijd met 
trampolinespringen begonnen, leert 
nog steeds bij en liet drie stabiele 
oefeningen zien. Dat resulteerde in 
de tweede plaats. Onder de Neder-
landse afvaardiging waren ook vier 
juryleden. Volgend jaar is de Oldies 
Cup op 24 september in het Duit-
se Brühl.

Peuter en kleutergymnastiek 
in Aalsmeer en Kudelstaart
Aalsmeer - Peutergym is leren ba-
lanceren, klimmen, samenspelen en 
vertrouwd raken met hoogte ver-
schillen. Elementen die voor jonge 
kinderen spannend en leuk zijn. Het 
wordt nog leuker als peuters dit sa-
men met hun vader of moeder kun-
nen doen. Voor peuters tussen de 
2,5 en 4 jaar en hun ouders presen-
teert SV Omnia peutergymnastiek. 
De les is op woensdagochtend van 

9.15 tot 10.00 uur. Kinderen, die in 
groep 1 of 2 van het basisonderwijs 
zitten, kunnen zich wekelijks uitle-
ven tijdens een klein uurtje kleuter-
gymnastiek op vrijdagmiddag van 
14.15 tot 15.00 uur in de Proosdijhal 
Kudelstaart. 
Meer informatie via sportpunt@
svomnia.nl of bel 0297-322312. Het 
volledige lesrooster is te vinden op 
www.svomnia.nl.

Motortoerrit bij Motovatie
Amstelveen - Zondag 10 okto-
ber organiseert MTC Motovatie een 
motortoerrit over 100 kilometer. De 
tocht, de Arenarit, voert langs leu-
ke wegen en plekjes. Tussen 10.00 
en 12.00 uur kan er worden gestart. 
Tussen 10.00 en 11.00 uur zullen er 
voorrijders aanwezig zijn. Deelname 
is mogelijk voor 3,50 euro per per-
soon, voor Motovatieleden is de rit 
gratis. Een ieder is welkom in het 
KLM Sportcentrum aan het Wimble-
donpark 2 in Amstelveen. MTC Mo-
tovatie is een motor toerclub welke 

in 1992 in Amstelveen is opgericht. 
Jaarlijks worden onder andere een 
aantal eigen ritten georganiseerd, 
de avondvierdaagse en een buiten-
land weekend. 

Verder wordt van maart tot en met 
oktober elke zondag in groepsver-
band met een voorrijder een toer-
rit gereden. Ervaring is niet van pri-
mair belang, elke motorrijd(st)er is 
welkom. Meer informatie over de rit 
of de club: Milco Smit: 0251-251661 
of www.motovatie.nl

Klaverjassen 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Vrijdag 8 oktober is 
er weer gewoon klaverjassen bij 
buurtvereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
De aanvang is 20.00 uur en de zaal 
gaat open om 19.30 uur. Het kop-
pelklaverjassen afgelopen vrijdag 
1 oktober is gewonnen door Mar-
ja van Schip en Essy van Es met 
5178 punten. Op twee zijn Ben Jo-
hannessen en Siem Burgers geëin-
digd met 5086 punten en de derde 
plek wist de familie Straathof te ver-
overen met 4944 punten. De poe-
delprijs mochten Miep Bloemen en 
Krijna Verhoef in ontvangst nemen.

Darten in Het 
Middelpunt
Aalsmeer - Vrijdag 1 oktober is het 
darten weer begonnen in buurt-
huis Het Middelpunt. Meteen kon 
op twee banen een klein wedstrijd-
je gegooid kon worden. De sfeer 
was gezellig, ongedwongen en met 
een glaasje fris of bier er bij was het 
feest compleet. 
Aanstaande vrijdag 8 oktober gaat 
de pijlen weer ter hand genomen 
worden. Iedere dartliefhebber, jong 
en oud, is welkom. Buurthuis Het 
Middelpunt in de W
ilhelminastraat is open vanaf 20.00 
uur. Voor inlichtingen: Ronald Tak, 
tel. 0297-268775.

Handbal eredivisie
Belangrijke punten voor 
heren FIQAS Aalsmeer 
Aalsmeer - Na het Super Cup 
weekend is op zaterdag 2 oktober 
de reguliere competitie in de ere-
divisie bij de mannen hervat: FIQAS 
Aalsmeer moest naar noord Lim-
burg voor een ontmoeting met Eu-
rotech/Bevo. 
Omdat wedstrijden tussen deze 
ploegen vaak op het scherpst van 
de snede worden uitgevochten, be-
loofde het duel tussen de – op dat 
moment nog - nummers 7 en 8 van 
de ranglijst een spannende, interes-
sante aangelegenheid te worden. 
En dat werd het ook! Zestig minu-
ten lang was er sprake van span-
ning en spektakel. Het begin van 
de wedstrijd was echter voor FI-
QAS Aalsmeer, dat het spel dicteer-
de en snel een ruime voorsprong 
nam. Er werd optimaal geprofiteerd 
van technische fouten en een slap-
pe afwerking bij de Bevo-aanvallers 
en dat bood uitstekende kansen om 
de snelle break out te spelen. Na 
acht minuten bracht Robin Boom-
houwer de tussenstand al op 1-5. 
De thuisploeg vocht zich terug in de 
wedstijd en kwam weer in het spoor: 
6-7 na een kwartier. Toch bleef FI-
QAS Aalsmeer de wedstrijd domi-
neren en ook op voorsprong: 6-9, 
9-11 en 10-13. Maar steeds was het 
ook weer Bevo dat zich terugknok-
te: 8-9, 10-11 en 13-13 en vlak voor 
rust zelfs 14-13 maakte. Een twee-
tal prima afgeronde breaks brach-
ten de ruststand toch weer op 14-15 
voor de Aalsmeerders. In de twee-
de helft zouden beide keepers een 
hoofdrol gaan spelen; eerst was het 
Thijs van Leeuwen, die Bevo de ge-
legenheid bood op 16-15 te komen. 
Kort daarop was het Jeffrey Groene-
veld die diezelfde van Leeuwen van-
af grote afstand wist te verschal-
ken: 19-19. Het gebeurde in een fa-
se dat de spanning te snijden was: 
Beide ploegen gaven elkaar geen 
strobreed toe. Elke voorsprong werd 
binnen korte tijd beantwoord met 
de gelijkmaker. Tot de veertigste mi-
nuut bleef FIQAS Aalsmeer echter 
wel steeds aan de goede kant van 
de score. Toen nam Bevo een voor-
sprong: 23-21. Maar in de slotfase 
wisten de Aalsmeerders optimaal 
te profiteren van een paar overtal-
situaties: 23-25. Toch gaf Bevo – zo-
als altijd gesteund door het fanatie-

ke thuispubliek – niet op en kwam 
wéér terug: 25-25 met nog tien mi-
nuten op de klok. De spanning 
steeg. Jeffrey Groeneveld verricht-
te opnieuw fabelachtige reddingen, 
maar ook zijn collega aan de ande-
re kant was goed op dreef. Toen het 
in de 59e minuut 30-30 werd, le-
ken de ploegen zich te verzoenen 
met een gelijkspel. Maar, in de slot-
minuut kreeg FIQAS Aalsmeer nog 
een vrije worp. Luuk Obbens was 
de bliksemafleider, want de Bevo-
defensie dacht dat hij met zijn be-
faamde knikworp zou proberen te 
scoren. Maar het was Stefan Geleijn 
die de bal onhoudbaar in de krui-
sing gooide (30-31) en daarmee 
zorgde voor zeer belangrijke pun-
ten voor zijn ploeg. FIQAS Aalsmeer 
steeg hierdoor namelijk niet alleen 
naar plaats vijf op de ranglijst, het 
deed ook goede zaken in het BeNe-
Lux Liga klassement. Komende za-
terdag wacht de Aalsmeerders op-
nieuw een lastige uitwedstrijd: bij 
Limburg Lions in Geleen. Aanvang 
wedstrijd: 20.00 uur. 

BeNeLux Liga
Door de overwinning van de heren 
op Eurotech/Bevo heeft de ploeg 
niet alleen goede zaken gedaan 
voor de reguliere competitie (de 
mannen zijn terug in het rechter-
rijtje!), maar ook voor de stand in de 
BeNeLux Liga. Die is dit seizoen uit-
gebreid van acht naar twaalf ploe-
gen, omdat er behalve vier Neder-
landse en vier Belgische teams ook 
vier Luxemburgse clubs deelnemen. 
De teams zijn dan ook – voor het 
eerst – opgedeeld in twee poules 
van zes. FIQAS Aalsmeer in inge-
deeld in groep 2, samen met Kras/
Volendam, HC Atomix, Achilles Bo-
cholt, HC Berchem en HB Dudelan-
ge. De resultaten van wedstrijden 
tegen de twee Nederlandse clubs in 
poule 1 (Pals groep/E&O, Eurotech/
Bevo, Initia Hasselt, United Tonge-
ren, Handball Esch en Red Boys Dif-
ferdange) tellen echter ook mee. De 
laatste twee zeges op E&O en Be-
vo hebben FIQAS Aalsmeer dan ook 
vier punten opgeleverd. Het eer-
ste internationale speelweekend in 
de BeNeLux Liga is 30 en 31 okto-
ber, maar dan komt FIQAS Aalsmeer 
nog niet in actie.

Succesvol windsurfspektakel!
Dirk Doppenberg overall-
winnaar van Grote Prijs
Aalsmeer - Onder fantastische 
omstandigheden is afgelopen zon-
dag 3 oktober voor de 17e keer 
gestreden om ‘De Grote Prijs van 
Aalsmeer’. Meer dan 80 windsur-
fers uit heel Nederland en België 
waren naar Aalsmeer gekomen om 
te strijden om de titel. De combi-
natie van het zomerse weer en de 
sterke wind maakten het niet alleen 
voor de deelnemers een waar feest, 
ook het publiek had niet veel meer 
te wensen over. De organiserende 
vereniging Windsurfclub Aalsmeer 
had voor de race een baan uitge-
legd over de gehele Westeinder-
plassen. Exact om 12.30 uur werd er 
gestart waarna er ‘in de wind’ ver-
trokken werd naar Kudelstaart. Bij 
het eerste rondingspunt bleek dat 
drie deelnemers zich niet aan het 
uitgezette parcours hadden gehou-
den waaronder Dennis Littel, de re-
gerend Nederlands kampioen. “Ik 
volgde de cameraboot die naar een 
verkeerde boei voer”, aldus Dennis.
Hierna werd de koers richting Lei-
muiden gezet om vervolgens in een 
lang halvewinds rak weer terug te 

keren naar het keerpunt bij het Sur-
feiland. Voormalig wereldsnelheids-
recordhouder Dirk Doppenberg 
nam hier officieel de leiding over 
en liet zien waarom hij tot ‘s we-
relds snelste windsurfers behoort. 
Hij klokt snelheden van over de 60 
kilometer per uur en ging als koplo-
per de tweede ronde in. In de Olym-
pische RS:X klasse regeert Jort Min 
en bij de dames Cindy Koopman.
Het inmiddels volop toegestroom-
de publiek genoot zichtbaar van de 
relaxte surfsfeer en werd van geen 
actie onthouden. Het keerpunt lag 
dichtbij de kant en voor de niet di-
rect zichtbare actie was een draad-
loos video-volgsysteem aangelegd. 
Tevens waren alle tussenstanden 
live via twitter te volgen. In de derde 
ronde wisten de koplopers stand te 
houden en in recordtijd te finishen.
Naast een geldprijs mocht de te-
rechte overall-winnaar Dirk Dop-
penberg de door Mini van Poelgeest 
beschikbaar gestelde Mini Country-
man een weekend mee naar huis 
nemen. De gehele uitslag is te vin-
den op www.wsca.nl

Zes-Ballentoernooi 
in café Sportzicht
Aalsmeer - Op zaterdag 9 okto-
ber organiseert café Sportzicht aan 
de Sportlaan het zes-ballentoer-
nooi. Het toernooi begint om 20.00 
uur en om 23.00 uur wordt de fina-

le gespeeld. Iedere biljartliefhebber 
kan meedoen, voor 1 euro per po-
ging. Er kunnen meerdere pogin-
gen gewaagd worden. Inschrijving 
is mogelijk aan de bar. De deelne-
mers mogen tot 22.30 uur spelen en 
proberen om een plek in de finale te 
behalen. Natuurlijk is het aanmoe-
digende publiek ook van harte wel-
kom.

Laatste handbal buitentoernooi
Goede prestaties mini’s Fiqas
Aalsmeer - Afgelopen zondag 3 
oktober was het voorlopig het laat-
ste handbal buitentoernooi van de 
mini’s van Fiqas Aalsmeer. Om 9.30 
uur was het verzamelen voor de 
twee teams op sportpark Fletioma-
re Oost in Vleuten. 
Om 10.00 uur mocht Aalsmeer2 als 
eerste het veld op. Dit team bestond 
deze keer uit Nina, Cody, Maik, Noa, 
Jort en Romy. De eerste wedstrijd 
verliep zonder problemen en door 
goed samen te spelen werd de-
ze wedstrijd ruim gewonnen van 
Leidsche Rijn2 met 13-0. De ande-
re wedstrijden verliepen wat moei-
lijker. De tegenstanders waren van 
gelijke strekte en dit leverde leuke 
en spannende wedstrijden op. De 
tweede wedstrijd werd gelijk ge-
speeld tegen Omgea met 3-3 en 
de derde werd ook gelijk, 2-2 tegen 
Leidsche Rijn1. Ook Aalsmeer1 be-
staande uit Fleur, Matt, Lesly, Tessa 

en Wessel speelde drie wedstrijden. 
De eerste werd gewonnen met 5-2 
van Venus uit Nieuwegein. 
Ook de tweede wedstrijd werd ge-
wonnen en wel met 5 -1 tegen Leid-
sche Rijn1. De laatste wedstrijd 
stond Fleur op doel, dit was voor 
haar de eerste keer dat ze het doel 
verdedigde en het ging haar goed 
af. Deze wedstrijd ging gelijk op, 
beide team scoorden veel, echter 
Aalsmeer zette op tijd een eindspurt 
in wat resulteerde in een mooie 
overwinning van 12-9 tegen Ome-
ga. Al met al weer een leuk toernooi 
en een leuke afsluiting van het bui-
tenseizoen. 
Vanaf volgende week wordt er weer 
binnen getraind. De mini’s, kinde-
ren van 4 tot 7 jaa,r trainen elke vrij-
dag van 16.00 tot 17.00 uur bij sport-
hal De Bloemhof aan de Hornweg. 
Iedereen in deze leeftijd is welkom 
eens mee te trainen. 

Daniël Giacon eerste op 
Duits schermtoernooi
Aalsmeer - Zaterdag 2 oktober 
heeft Daniël Giacon uit Aalsmeer 
voor het eerst meegedaan aan een 
schermtoernooi in Duitsland. Dat 
was best spannend, want de Duit-
se schermers staan hoog in aan-
zien. In Moers streed hij op de Ho-
dey-Cup op het wapen floret voor 
zijn club, Schermcentrum Amster-
dam. Zijn tegenstanders waren 23 
jongens, allen geboren in 2000. Op 
dit toernooi werd via een poulesy-
steem (zonder eliminatierondes) 
geschermd. Daardoor heeft Daniël 
in totaal maar liefst 18 partijen ge-

schermd, die allen tot 5 treffers gin-
gen. Het was een ware uitputtings-
slag. Hij bleef echter zeer gecon-
centreerd en technisch goed scher-
men. Omdat hij de enige Nederlan-
der in zijn categorie was, spraken de 
Duitse jongens vol ontzag over ‘der 
Niederländer’. 
Daniël won uiteindelijk alle partij-
en, waarbij hij in totaal 90 treffers 
maakte en slechts 15 tegentreffers 
kreeg. Hij bereikte daarmee de eer-
ste plaats op het podium en mocht 
een mooie beker en een oorkonde 
in ontvangst nemen. 

Bekerhandbal
Dames FIQAS Aalsmeer 1 door!
Aalsmeer - De dames van FIQAS 
Aalsmeer zijn door naar de eer-
ste ronde van het NHV bekertoer-
nooi. In een zeer matige wedstrijd 
tegen het Haagse Hercules (uitko-
mend in de Regioklasse) werd met 
29-26 de voorronde wedstrijd ge-
wonnen. De Aalsmeerse dames za-
ten echter geen moment lekker in 
de wedstrijd. Ze stonden wel de ge-
hele wedstrijd voor, maar waren niet 
bij machte de marge groter te laten 
worden dan een doelpunt of twee 
à drie. Er werden namelijk erg veel 
open kansen gemist. Na afloop wil-
de trainer/coach Menno de Klerk er 
dan ook weinig woorden aan vuil 
maken: “We hebben gewonnen en 
we zijn door, daar gaat het om. Maar 
we hebben qua spel wel wat recht te 
zetten en ik hoop dat we dat zater-
dag tegen Olympia kunnen doen.” 
Het tweede damesteam sneuvelde 
in de voorronde. Bij het Amsterdam 
Westsite werd met 19-21 verloren. 

Bekerwedstrijden 
In het damestoernooi hebben het 
eerste en tweede damesteam van 
FIQAS Aalsmeer inmiddels hun eer-
ste bekerwedstrijden gespeeld: FI-
QAS Aalsmeer 1 gaat door naar de 
volgend ronde na winst op Hercu-
les, de dames van het tweede wer-

den uitgeschakeld door Westsite. 
In het herentoernooi is FIQAS 
Aalsmeer 1 al automatisch ge-
plaatst voor de achtste finales, FI-
QAS Aalsmeer 2 en 3 spelen vol-
gende week hun voorrondes: op 
dinsdag 12 oktober speelt heren 3 
om 20.30 uur uit bij Hellas 2 in Den 
Haag, op donderdag 14 oktober 
moet het tweede herenteam het in 
de Amsterdamse Sporthallen Zuid 
opnemen tegen U.S. 1. Aanvang 
20.00 uur. 

Toernooien jeugdteams
Het zaalhandbalseizoen gaat voor 
de jeugdteams van FIQAS Aalsmeer 
van start met een zogenaamd ope-
ningstoernooi. Zaterdag 9 oktober 
spelen de Meiden D1 en de Jongens 
D1 en D2 een toernooi in sporthal 
Beukenkamp in Purmerend wed-
strijden van 1x15 minuten. De Mei-
den C1 en de Jongens C1 en C2 
komen in actie in de eigen Bloem-
hof (wedstrijden duren 1x20 minu-
ten). Op zondag 10 oktober spelen 
de Meiden B1 en A1 en de Jongens 
B1 hun openingstoernooi in Heems-
kerk (sporthal de Waterakkers, wed-
strijden van 1x20 minuten) en ko-
men de Jongens B2 en de Jongens 
A1 in actie in de Amsterdamse Ca-
landhal (wedstrijden 1x20 minuten). 

Midgetgolfbaan zaterdag dicht
Aalsmeer - De midgetgolfvereni-
ging van Aalsmeer houdt voor haar 
leden op zaterdag 9 oktober haar 
jaarlijkse afvaltoernooi. Dit evene-
ment neemt naar traditie de gehe-
le dag in beslag. Om 11.00 uur star-
ten ongeveer 25 spelers voor hun 
maximaal 9 omlopen in de vierde en 
laatste speelronde. Publiek is wel-
kom. De baan is echter wegens dit 

evenement voor recreatiespelers de 
gehele dag gesloten. In de komende 
maanden is de baan onder norma-
le omstandigheden voor recreanten 
geopend op zaterdag-, zondag- en 
woensdagmiddag tussen 13.00 en 
17.00 uur. Tevens is de baan in de 
herfstvakantie van 23 tot 30 okto-
ber, elke middag open. Voor info: tel. 
0297-340433.

Zwemsportclub Oceanus
Veel persoonlijke records 
in eerste competitieronde
Aalsmeer - Het zal een hele opga-
ve worden om dit jaar in de hoofd-
klasse te blijven. Na promotie af-
gelopen jaar naar de hoogste klas-
se van het Nederlandse zwemmen 
verlieten enkele zwemmers de se-
lectie en met daarnaast nog enke-
le afzeggingen voor de wedstrijd af-
gelopen weekend was het op voor-
hand al een moeilijke klus. Maar de 
sterke tegenstanders geven wel in-
spiratie om goed te presteren. Bij de 
jongens/heren was de score ten op-
zichte van de inschrijftijden bemoe-
digend, ze verloren slechts 18 se-
conden op hun snelste inschrijftij-
den. Daarbij werden met name op 
de schoolslagonderdelen dikke per-
soonlijke records geboekt. Bij de 
meisjes/dames ging het wat minder 
deze wedstrijd. Zij verloren ruim een 
minuut op de inschrijftijden. Maar 
ook hier waren positieve uitzon-
deringen. Meteen al op het eerste 
programmanummer werden twee 
clubrecords gescoord. De 4 x 200 
vrij voor meisjes 13 jaar gaat de boe-
ken in met Maxime van den Heu-
vel, Cheryl Zethof, Michelle Meu-
lenbroek en Eva van den Born in 
10.00.34, bij de meisjes 12 jaar staat 
het record nu op naam van Luca Eb-
binge, Dana Bosman, Simone Huis-
man en Aicha Croes in 11.23.46. 
Dennis Weening verbeterde zijn ei-
gen clubrecord op de 50 vrij met 
0.01 seconde tot 31.04. Dikke per-
soonlijke records werden gescoord 
door Aicha Croes (100 vlinder), Ist-
van Spaargaren (200 school), Wes-

sel de Jong (200 school), Stan-
ley Moolhuijsen (100 rug), Thomas 
Verouden (50 en 100 school), Tess 
Pagano Mirani (100 wissel en 50 
vrij), Simone Huisman (50 school), 
Anouk van Noord (50 vrij), Sven 
Driessen (50 en 100 school), Da-
na Bosman (50 vrij), Lianne Bouw-
meester (100 wissel en 50 vrij), Bart 
Sommeling (200 rug),Tamara Gro-
ve (50 rug), Michael van Amstel (50 
rug), Martijn de Mercado (100 rug), 
Maxime van den Heuvel (200 rug), 
Rick de Mercado (200 rug) en Den-
nis Reijnders (100 wissel en 50 rug). 
Komend weekeind is het de beurt 
aan de Jonkies tijdens om hun eer-
ste deel van de Speedo Jaargang-
wedstrijden te zwemmen.

Persoonlijk record voor Aicha Croes.
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Zwemmen én zonnen 
in De Waterlelie
Aalsmeer - In zwembad De Water-
lelie wordt de herfst nog even uitge-
steld. Na de succesvolle actie waar-
in het publiek tegen gereduceerd 
tarief kennis kon maken met de ver-
nieuwde sauna en Turks stoombad 
wordt nu het zwemmen en zonnen 
aantrekkelijk gemaakt. Tot en m et 
31 oktober kan voor slechts 8 eu-
ro per persoon een sun en swim-
kaartje gekocht worden om te zon-
nen en te zwemmen. Zo houdt u het 
zomerse gevoel nog even vast. De 
actie is voor iedereen vanaf 18 jaar 
en geldt tijdens de openingsuren. 
Het is wel verstandig om de zonne-

bank van tevoren af te spreken. Wie 
voor de eerste keer gebruik maakt 
van de zonnebank, wordt gevraagd 
een vragenlijst in te vullen, zodat 
een juist zonneadvies gegeven kan 
worden. Zwembad De Waterlelie 
beschikt over twee moderne zon-
nebanken met gezichtsbruiner. De 
zonnetijd is zelf in te stellen. Voor-
al wie begint met een zonnekuurtje 
is het verstandig de huid langzaam 
aan de zon te laten wennen. 
Meer weten over de sun en swim-
actie? Kijk op de website: www.esa-
aalsmeer.nl of bel met de receptie: 
0297-322022.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 9 oktober

AALSMEER
Aalsmeer 1 - Monnickendam 1 14.30 u
Aalsmeer 2 – AJAX 3 12.00 u
Aalsmeer 3 – Volendam 4 14.30 u
Hoofddorp 2 - Aalsmeer 4 14.30 u
RAP 6 - Aalsmeer 5 14.30 u
RAP 7 - Aalsmeer 6 12.00 u
SCW Vet.2 - Aalsmeer/RKAV Vet.1 14.30 u

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

R.K.A.V.
Bloemendaal 2 - RKAV 2 12.00 u
SCW Vet.2 – Aalsm./RKAV Vet.1 14.30 u
TABA Vet.1 - RKAV Vet.2 14.30 u

Meisjes
Forza Almere MB.1 - RKAV MB.1 14.00 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
Breukelen A1 - J.A.United A1 14.30 u
J.A.United B1 – HBC B1 14.30 u
AMVJ B1 - J.A.United.B2 10.45 u
J.A.United B3 – Vogelenzang B1 14.30 u
J.A.United C1 – Amstelveen C1 12.30 u
J.A.United C2 – Portugal A’dam C1 14.30 u
J.A.United C3 – CSW C6 12.30 u

Pupillen
Abcoude D1 - J.A.United D1 11.30 u
J.A.United D2 – Hoofddorp D5 11.15 u
J.A.United D3 – Kon.HFC D7 13.00 u
J.A.United D4 – BSM D2  9.30 u
J.A.United D5 – AMVJ D2 14.30 u
J.A.United D6 – VSV MD.1  9.30 u
J.A.United E1 – Pancratius E2 11.00 u
VVC E2 - J.A.United E2 10.00 u
J.A.United E3 – Zwanenburg E3 11.00 u
CTO’70 E1 - J.A.United E4 11.15 u
Zwanenburg E4 - J.A.United E5 10.30 u
BSM E2 - J.A.United E6   9.00 u
HBC E7 - J.A.United E7 10.15 u
J.A.United E8 – SCW E3  9.30 u
J.A.United E9 – Hillegom E5  9.30 u
Overbos F2 - J.A.United F2  9.00 u
J.A.United F3 – Hoofddorp F4  9.00 u
J.A.United F5 – UNO F2  9.00 u
J.A.United F6 – Hoofddorp F8  9.00 u
J.A.United F7 – Hoofddorp F 13  9.00 u
Alliance’22 F 10 - J.A.United F8 13.00 u
J.A.United F9 – Concordia F5  9.00 u
DSS F19M - J.A.United F10 13.00 u

Meisjes
Roda’23 MC.1 - J.A.United MC.1 11.00 u
J.A.United MC.2 – Z’oost Un. MC.1 12.30 u
J.A.United MD.1 – Zw’burg MD.2 11.15 u
J.A.United MD.2 – DSS MD.3 11.15 u
J.A.United ME.1 – Concordia ME.1 11.00 u
J.A.United MC.2 – Z’oost Un. MC.1 12.30 u

RKDES
Amstelveen D1 - RKDES D1 10.00 u
RKDES D3 – DWV D6  9.30 u
RKDES D4 – Legm.vogels D8 11.00 u
Nieuw West E2 - RKDES E1 11.00 u
RKDES E2 – RKAVIC E1  9.30 u
RKDES E3 – Legm.vogels E 12 11.00 u
Amstelveen E5 - RKDES E4  9.00 u
RKDES E5 – Nw.Sloten E7  9.30 u
RKDES F1 – Nieuw West F1 11.00 u
VVA/Spartaan F4 - RKDES F2 10.15 u
RKDES F3 – Voorland F2  9.30 u

RKDES F4 – Roda’23 F5  9.30 u
RKDES F5 – AMVJ F2 11.00 u
RKDES F6 – RKAVIC F2  9.30 u
Buitenveldert F8 - RKDES F7 16.00 u
OSV F7 - RKDES F8  9.00 u
Zuidoost United F4 - RKDES F9  9.30 u
RKDES F10 – Amstelveen F6  9.30 u

Dames en meisjes
De Meer DA.1 - RKDES DA.1 15.30 u
RKDES MA.1 – Alcmaria Vict. MA.1 11.00 u
DSS MB.1 - RKDES MB.1  13.45 u
RKDES MC.1 – Pancratius MB.1 11.00 u
Pancratius MD.2 - RKDES MD.1 10.00 u

S.C.W.
SCW 2 – Legm.vogels 2 12.00 u
SCW 3 – WV-HEDW 14 11.30 u
Purmerend Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u
SCW Vet.2 – Aalsmeer/RKAV Vet.1 14.30 u
Badhoevedorp Vet.3 - SCW Vet.3  14.30 u
SCW Vet.4 – New Amsterdam Vet.1 15.00 u

Junioren
SVM A1 - SCW A1 14.30 u
Geel Wit B1 - SCW B1 15.00 u
BSM B1 - SCW B2 12.30 u
DSOV C2 - SCW C1 12.15 u
Buitenveldert MC.2 - SCWC2 11.00 u

Pupillen
Pancratius D2 - SCW D1 10.00 u
Buitenveldert D6 - SCW D2 14.30 u
SCW E1 – DSOV E1  9.00 u
J.A.United E8 - SCW E3  9.30 u
SCW F1 – Hillegom F2 10.00 u
UNO F6 - SCW F2  9.00 u
SCW F3 – DSS F 18  9.00 u
SCW F4 – Hillegom F6  9.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – Delta sports DA.2 12.45 u
SCW MC.1 – Sp.Martinus MC.1 10.00 u
SCW MD.1 – Ouderkerk MD.1  9.00 u
SCW ME.1 – Pancratius ME.1  9.00 u
SDZ F 10 – SCW MF.1 12.30 u

Zondag 10 oktober

RKAV
Bloemendaal 1 - RKAV 1 14.00 u
Pancratius 4 - RKAV 2 14.00 u
RKAV 3 – Ouderkerk 3 11.30 u
Overamstel 2 - RKAV 4 12.00 u
HSV’69 3 - RKAV 5 13.00 u
DCG 5 - RKAV 6 11.30 u
RKAV 7 – Ouderkerk 5 14.00 u

Dames
RKAV DA.1 – UNO DA.1 11.30 u

R.K.D.E.S.
NFC 1 - RKDES 1 14.00 u
Abcoude 2 - RKDES 2 11.30 u
RKDES 3 – DSK 2 14.00 u
RKDES 4 – CTO’70 3 12.00 u
RKDES 5 – Sloten/Rivalen 2 14.00 u
RKDES 6 – VVGA 2 14.00 u
Legm.vogels 4 - RKDES 7 14.00 u

Junioren
Roda’23 A2 - RKDES A1 14.30 u
RKDES A2 – New Amsterdam A1 12.00 u
RKDES B1 - GeuzenM’meer B1  10.00 u
RKDES B2 – Overbos B2  12.00 u
Sp.Martinus C1 - RKDES C  9.30 u
RKDES C2 – Forza Almere C2  10.00 u

Handbal buiten
Fors verlies RKDES C1
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
speelde RKDES C1 in Almere een 
handbalwedstrijd tegen Havas C1. 
Havas kreeg de startbal en maak-
te in een mum van tijd daar doel-
treffend gebruik van. Maar of de bal 
nu zat of niet, het bracht bij het RK-
DES publiek enige verwarring. De 
scheidsrechter werd hierop aange-
sproken. Hij had echter het laatste 
woord en niet het publiek en daar 
moesten de speelsters het mee 
doen. Of dit eerste doelpunt de re-
den van verwarring was, viel niet 
echt te zeggen, maar ook doelpunt 
nummer twee vloog niet veel la-
ter het RKDES doel in. Deze ach-
terstand motiveerde RKDES om de 
snelheid van punten tegen te gaan. 

Het samenspel werd in een omme-
zwaai omgezet in een beter rond-
spelen, zodat gaten konden worden 
gecreëerd en indien mogelijk ook 
benut. Dit laatste was, in de eer-
ste helft, jammer genoeg maar één 
keer het geval. Zelfs bij het verkrij-
gen van een viertal penalty’s waar-
van er maar één het net van het Ha-
vas-doel raakte, bracht het geluk 
niet aan de kant van Kudelstaart. Of 
hij ging ernaast, dan weer de paal of 
die verrekte lat. Maar ondanks het 
verlies van 11-3 kan RKDES terug 
kijken op een leuke wedstrijd. Het is 
te zien dat er progressie zit in het 
samenspel. Vanaf aanstaande za-
terdag gaan de handbalwedstrijden 
weer binnen gespeeld worden.

AAS zestiende op NK 
Bedrijvenschaak 2010
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
vond in Den Haag het NK schaken 
voor bedrijventeams plaats. 
Vijf spelers van schaakclub AAS 
werken bij Allshare in Hoofddorp, 
dus het was geen toeval dat dit team 
ook meedeed aan dit kampioen-
schap. Een goed begin kon helaas 
niet worden omgezet in een herha-
ling van vorig jaar. 
Met solide spel en enig geluk werd 
toen een sterke derde plaats ge-
scoord, ditmaal moest het team ge-
noegen nemen met een zestien-
de plaats. Voor de lunch verliep al-
les nog voorspoedig.  Het vijf mans 
team met Herman Neufeglise, Ben 
de Leur, Bob Feis, Bas Jonkers en 
AJ Keessen (er werd gerouleerd) 
begon met een 4-0 overwinning op 
Sogeti 2. Daarna volgden nog twee 

overwinningen met 2,5-1,5 hetgeen 
minder zoden aan de dijk zette, daar 
de strijd om bordpunten ging. Van-
daar dat de 4-0 nederlagen in de 
vierde en vijfde ronde tegen de ster-
ke teams van de Vrije Universiteit en 
van TNT wierpen het team ver te-
rug. Met nog twee overwinningen 
in de laatste twee ronden werd nog 
wat terrein goed gemaakt maar met 
14,5 punt was meer dan de zestien-
de plaats (van 32 teams) niet haal-
baar. Schaakclub AAS schaakt van 
begin september tot eind mei op de 
vrijdagavond in de Doopsgezinde 
Kerk in de Zijdstraat. Training en les 
wordt gegeven van 19.00 tot 20.00 
uur, daarna start de competitie tot 
01.00 uur. 
Voor meer informatie: 0297-324459 
of 0297-268954. www.aas.leisb.org.

Sjoelen bij
BV Oostend
Aalsmeer - De volgende sjoe-
lavond van buurtvereniging Oost-
end is vanavond, donderdag 7 ok-
tober. Vanaf 20.00 uur nemen de 
sjoelers plaats achter de bakken in 

buurthuis ’t Middelpunt in de Wil-
helminastraat. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur en 
iedere sjoelliefhebber is van har-
te welkom. Het sjoelen twee we-
ken geleden is in de verschillende 
groepen gewonnen door de heren 
D. Boer en J. De Nooij en de dames 
L. De Nooij, van de Koppel en van 
der Merbel.

Korfbal
VZOD valt ver terug na 
goede start en verliest
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
stond voor de korfballers van VZOD 
de wedstrijd tegen Madjoe op het 
programma in Rijnsburg. VZOD/vd-
Boon startte onder ideale weers-
omstandigheden, met Anika van Os 
voor de afwezige Eline Ruessink. 
Trainer Klaas Bosman had zijn team 
gewaarschuwd om scherp te be-
ginnen en zich niet in de beginfa-
se te laten overlopen door deze te-
genstander, waarvan bekend is dat 
zij het fysieke duel niet uit de weg 
gaan. Deze aanwijzing werd goed 
begrepen, want VZOD begon ge-
concentreerd aan de wedstrijd, de 
aanval stond goed, rebound ver-
zorgd, waardoor herhaald aanvallen 
mogelijk werd. Willem Mast wist na 3 
minuten de korf voor de eerste keer 
te vinden deze middag en bracht via 
een afstandschot de stand op 1-0. 
Binnen een minuut kwam het ant-
woord van Madjoe: 1-1. Direct na 
het wisselen van vak scoorde Eric 
Spaargaren na een mooie combina-
tie met Martijn Vervark 2-1. Na deze 
goede start van VZOD zette Madjoe 
meer druk, met name onder de korf, 
waardoor het voor VZOD moeilijk 
werd om in de aangeefpositie te ko-
men. Na 10 minuten spelen stond er 
een gelijke stand op het scorebord. 
Daarna volgde een gelijk opgaande 
strijd met een aantal goed kansen, 
met name voor VZOD, die echter 
niet benut werden en zoals zo vaak 
wordt er dan door de tegenpartij 
wel gescoord. Het vertrouwen van 
het begin van de wedstrijd leek ver-
dwenen en er werden steeds min-
der goede kansen gecreëerd. Het 
gevolg was dat VZOD van steeds 
grotere afstand ging schieten. 
Hierdoor waren de schoten vaak te 
kort, waardoor de bal van de voor-
kant van de korf wegsprong. Ook 
als de rebound goed stond was er 
hierdoor vaak balverlies. Via een 6-2 
tussenstand 4 minuten voor de rust 
bepaalde Bart Verheul door mid-
del van een strafworp 2 minuten la-
ter de ruststand op 6-3. De twee-
de helft begon anders dan de eer-
ste helft en was Madjoe duidelijk de 
bovenliggende partij. VZOD/vdBoon 
kon geen vuist maken en keek na 10 

minuten tegen een onoverbrugba-
re 10-4 achterstand aan. Toen kon 
VZOD pas iets terug doen via Mar-
tijn Vervark. 
Daarna liet Madjoe de teugels een 
beetje vieren en werd er om en om 
gescoord, wat uiteindelijk leidde tot 
een 13-7 eindstand. Als gevolg van 
deze nederlaag en een verrassende 
winst van GKV op KIOS staat VZOD 
nu op de vijfde plaats met 3 punten 
uit 5 wedstrijden. 
Aanstaande zaterdag wordt er ge-
speeld tegen de koploper DKV uit 
IJmuiden, om 15.30 uur aan de Wim 
Kandreef te Kudelstaart. Hopelijk 
kan VZOD/vdBoon dan met behulp 
van het thuispubliek voor een stunt 
zorgen. 
Alle uitslagen van 2 oktober Madjoe 
1-VZOD 1 13-7, Velocitas 4-VZOD 2 
8-11, Badhoevedorp 2-VZOD 3 5-10, 
VZOD A1-DTS A1 11-7, Atlantis B1-
VZOD B1 11-3, Rohda C1-VZOD C1 
22-2, VZOD C2-De Vinken C4 4-3, 
VZOD D1-EKVA D2 3-11, Oranje 
Nassau D1-VZOD D2 1-0, KIOS E3-
VZOD E1 0-3, VZOD E2-Atlantis E3 
6-1, VZOD F1-TOP F5 4-1. Meer in-
fo: www.vzod.nl

Martijn Vervark vaste waarde in 
VZOD 1

Voetbalwedstrijd tegen RKAV
VVC pakt eerste punten
Aalsmeer - Een stug maar met 100 
% inzet heeft VVC in Aalsmeer te-
gen RKAV zijn eerste punten ge-
pakt. Al na zes minuten was daar de 
eerste kans op 0-1, maar Stephan 
van Halm wist het gevaar te keren. 
Dat was eigenlijk al de waarschu-
wing voor RKAV dat er met dit VVC 
niet te spotten viel. 
Ze stonden wel onderaan met nog 
geen punten, maar dat was niet te 
merken. Bij RKAV was het vooral de 
communicatie die totaal ontbrak, 
zo werd Alexander Goes bijvoor-
beeld geheel niet in het spel betrok-
ken. Met zijn snelheid had hij veel 
kunnen betekenen, maar alle aan-
vallen, als er aanvallen waren, gin-
gen over rechts. Stephan van Halm 
moest in de vijf en dertigste minuut 
weer handelend optreden om de 
voorsprong te voorkomen voor VVC. 
Fabian Waayman kreeg vlak voor 

de rust de kans op 1-0, maar ook 
hij miste het geluk om te scoren. 
De 0-1 kwam nog wel. Het was Van 
Iperen die de 0-1 op het scorebord 
zette. Na de thee was er een feller 
VVC te zien en een mat elftal van 
RKAV. Het was net of men zich er al 
bij neergelegd had dat dit een ver-
loren wedstrijd zou worden. Het was 
allemaal erg rommelig, passes kwa-
men niet aan, men liep te lang met 
de bal, in plaats van over te spelen. 
En zoals gewoonlijk, als je zelf geen 
doelpunten maakt, dan doet de te-
genstander dat wel. Het was Mets 
die VVC op 0-2 zette. En het was 
over en uit voor RKAV. 
Komende zondag 10 oktober staat 
de uitwedstrijd Bloemendaal tegen 
RKAV vanaf 14.00 uur op het pro-
gramma.

Theo Nagtegaal

Sjoelen in het Dorpshuis
Aalsmeer - Op donderdag 14 okto-
ber komen de sjoelers van Sjoelclub 
Aalsmeer weer bijeen voor de twee-
wekelijkse competitie-avond in het 
Dorpshuis Kudelstaart. 
Om 20.00 uur nemen de leden 
plaats achter de bakken. Nieuwe le-
den en belangstellenden zijn ove-
rigens van harte welkom. Het sjoe-
len op 30 september is in de hoofd-
klasse gewonnen door Cock Tukker 
en op twee is Patrick Haring geëin-
digd. In de A-klasse ging de hoog-
ste eer naar Marry Verhoeven, ge-
volgd door Cor Franck. In de B-klas-

se wist Wijnand Springin‘tveld het 
‘goud’ te behalen, plaats twee werd 
behaald door Petra Houweling. In de 
C-klasse eindigde Pim van der Meer 
op de eerste plek, Klaas de Vries 
werd tweede. 
In de D-klasse bleek Jan Alderden 
onverslaanbaar, gevolgd door Nico 
Verhaar. In de E-klasse was de winst 
voor Dirk Mol en op twee is Jan Ge-
leijn geëindigd. 
In de F-klasse tot slot wist Mirjam 
van den Berg de meeste punten bij-
een te sjoelen, plaats twee was voor 
Co Eveleens.

Darten op drie niveaus bij 
Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was er een dartavond in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Iedereen was 
weer van harte welkom om een pijl-
tje te komen gooien. Eerlijk is eer-
lijk, het werd helaas niet erg druk. 
En dat was jammer, want er is ruim-
te genoeg voor recreatieve darters. 
Natuurlijk waren er goede darters 
in de zaal. Maar de formule bij de 
Poel’s Eye is juist aangepast aan de 
recreatieve darter. Bij de Poel’s Eye 
wordt namelijk gedart op drie ni-
veaus. In eerste instantie is een vrije 
loting voor de poule indeling. Na de 
poule volgt de eerste schifting. De 
eerste twee in de poule gaan rich-
ting de winnaar of de Sconeron-
de, de derde en vierde in de pou-
le gaan richting de Scone of de E 
ronde. De tussenronde bepaald in 
welke van de drie ronde men te-
recht komt. Dankzij deze formule 
dart een ieder lekker veel. Aange-
zien er genoeg dartborden zijn gaat 
het toernooi, ondanks zijn vele wed-
strijden, lekker door. De drie fina-
les waren op de afgelopen speel-
avond voor twaalven gespeeld. De 
planten waren voor de finalisten van 
de winnaarronde. Rob Braam, Jan 
Bruinsma, Rene Kruit en Gerard van 
de Weijden zagen in de kwartfinale 
het vooruitzicht op de plant verdwij-
nen. Tim Maas en Dimitri Poncin 
hadden de planten in gedachte al 
een plekje gegeven, maar zij strand-
den in de halve finale. De planten 
kwamen uiteindelijk terecht bij win-
naar Perry Noordermeer en runner 
up Danny Zorn. De bierflessen gin-
gen naar de winnaar van de Scon-

eronde, Stefan Pouw, en de finalis-
te, Ilona Bak. Manlief Gerard Bak en 
Ed Houwer werden ‘derde’, terwijl 
Peter van de Laarse, Rolf Duindam, 
Ben Blokhuizen en Jeroen van den 
Helder gedeelde vijfde (kwartfina-
le) werden. De finale in de E ronde 
ging tussen Gilbert van Eijk en Jo-
han Siebeling. Grappig detail is dat 
beide heren elkaar in de poule al 
tegen kwamen. Helaas voor Johan 
was de uitslag andersom, en ging 
Gilbert er met de chocolaatjes van-
door. De laatste chocolaatjes gingen 
naar de winnaar van ‘De punt op de 
i prijs’. De uitspraak van de dag was 
van Ed Houwer: “Ik kom om gezel-
lig een avondje te darten, en alles 
wat ik win is mooi meegenomen.” 
En met deze instelling wint men al-
tijd, want dan is een gezellig avond-
je verzekert. De organisatie beloon-
de deze uitspraak terecht met ‘De 
punt op de i prijs’. Als laatste ging 
een grote fles bier naar Dimitri Pon-
cin voor zijn hoge uitgooi van 141. 
Hij mocht een slinger aan het Mys-
tery Out rad geven. Wederom viel de 
jackpot niet. Het geld in de Mystery 
Out pot is ondertussen opgelopen 
naar 51 euro. Dit geld kan gewon-
nen worden door een darter die een 
uitgooi van 90 of hoger gooit. Nóg 
een reden om bij de Poel’s Eye te ko-
men darten. De deur staat wagen-
wijd open voor alle dartliefhebbers, 
jong en oud, man en vrouw, goed of 
recreatief. De volgende speelavond 
is volgende week vrijdag 15 oktober. 
De inschrijving sluit om 19.45 uur, 
deelname kost drie euro en de mi-
nimum leeftijd is 15 jaar.

Winnaar Perry (links) met runner up Danny.

Voetbal zaterdag
Aalsmeer onderuit in Castricum 
Aalsmeer - Met een zwakke eer-
ste helft heeft Aalsmeer afgelopen 
zaterdag de punten aan Castricum 
moeten laten. Het werd uiteinde-
lijk 3-1 voor Castricum. Een betere 
tweede helft was niet voldoende om 
de eerdere 2–0 opgelopen achter-
stand te niet te doen. 
Zonder Thomas Harte en Jeffrey 
Blikslager, die de blessureboeg 
langzaam vol laten lopen, begon 
Aalsmeer op een risicovolle kunst-
grasmat aan dit duel. Later in deze 
wedstrijd moesten ook Burak Sitil 
en Harmen Colijn het ‘killerfield’ ge-
blesseerd verlaten. Eerder was het 
de Castricum spits Raoul v.d. Wel 
die na een kopduel verkeerd neer-
kwam en met gescheurde knieban-
den per ambulance het veld moest 
verlaten. De wedstrijd werd 30 mi-
nuten stil gelegd voordat men weer 
aan de wedstrijd begon. Beide elf-
tallen gingen vol in de aanval van-
af het fluitsignaal van scheidsrech-
ter Peter de Waard, die in de twee-
de helft wel een heel eigen wed-
strijd begon te fluiten. Het spel van 
Castricum was veel directer. Met 
goede combinaties speelde men 
de Aalsmeer achterhoede uiteen. 
Aalsmeer hanteerde veel te veel de 
lange bal (Burak Sitil) die constant 
een prooi werd voor Castricum. Het 
niet op tijd terugkomen van de half-
linie werd Aalsmeers noodlot. Ook 
de Aalsmeer voorhoede had een 
offday. De broeders Yildiz had-
den hun dag niet en kwamen zel-
den hun tegenstander voorbij. Zo-
doende stond spits Peter Neuvel op 
een eiland. Hij sleurde zich wel door 
de verdediging, maar kon het alleen 
ook niet afmaken. Het was een ge-
luk dat doelman Sander Bakker wel 
op zijn post stond en goed ingreep. 
Anders was de stand in de eerste 
helft hoger uitgevallen. 
Al in de 17e minuut stopte hij een 
hard schot van Ruud Drolinga. Toen 
Castricum via Duco de Koning een 
counter opzette was de felle kop-
stoot van Raoul v.d. Wel ook Sander 

Bakker te machtig, 1– 0. Aalsmeer 
werd in deze periode weggespeeld. 
En toen in de 25e minuut uit een 
counter Ruud Drolinga vrij door het 
midden door kon lopen en ook nog 
de hoek kon uitzoeken was het 2–0. 
Aalsmeer bakte er niets van. Zelfs 
de rechtsachter van Castricum kon 
vrij opstomen en schoot voor doel 
rakelings naast. Aalsmeer had tot 
die tijd nog niet een knappe aanval 
op kunnen zetten en liep tegen zich-
zelf te voetballen. In de 32e minuut 
moest met een zware blessure Ra-
oul v.d. Wel het veld verlaten en lag 
de wedstrijd 30 minuten stil Na het 
incident kwam Aalsmeer beter uit 
de kleedkamer. 
Uit een voorzet in de 36e minuut 
van Salih Yildiz schoot Peter Neu-
vel de aansluitingstreffer binnen 
2–1. Aalsmeer ging nu de confron-
tatie aan met Castricum en het werd 
weer een wedstrijd. Uit een voorzet 
in de 48e minuut van Peter Neuvel 
schoot Lucien Fraenk over. Toen in 
de 53e minuut Ilker Yildiz in het 16 
meter gebied werd gevloerd, wuifde 
tot verbazing van iedereen scheids-
rechter de Waard de strafschop 
weg. Naarmate de wedstrijd volg-
de werd het harder aan weerskan-
ten. Alleen de scheidsrechter gaf al-
le krediet aan Castricum en waren 
het de Aalsmeer spelers die de gele 
kaarten opliepen. 
Misschien had hij zijn quotum dit 
seizoen nog niet gehaald bij de 
KNVB. Er zat voor Aalsmeer nog al-
les in, maar de counters van Castri-
cum waren gevaarlijk. Had Aalsmeer 
nog een uur doorgevoetbald dan 
was er nog niet gescoord. Het zat er 
gewoon niet in. Uit een counter in 
de 88e minuut scoorde Duco de Ko-
ning nog 3–1 en was de wedstrijd 
gespeeld. 
Zaterdag 9 oktober speelt Aalsmeer 
thuis aan de Dreef tegen Monnic-
kendam. Aanvang wedstrijd 14.30 
uur. 

Jack van Muijden
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Meidenmiddag bij BindingZolder
Aalsmeer - Woensdag 22 septem-
ber is een heel gezellige meidendag 
gehouden op de BindingZolder in 
Kudelstaart. Het was de eerste van 
het nieuwe schooljaar en het was 
meteen enorm druk. Liefst 23 mei-
den waren naar de Haya van Some-
renstraat gekomen om hun nagels 
te pimpen. Er waren verschillende 
kleuren nagellak, maar ook allemaal 
‘diamanten’ hartjes en figuurtjes 
om de nagels mooi te versieren. De 
meiden gingen helemaal op in deze 

‘klus’, waardoor voor sommigen de 
film te snel begon. In het lokaal be-
neden werd naar de film ‘Meangirls’ 
gekeken. Op een meidenmiddag 
mag er natuurlijk geen chocola ont-
breken. De meiden smulden van de 
repen chocola, candybars en onder 
andere bonbons. Om 17.00 uur was 
de happening helaas weer afgelo-
pen. Op 20 oktober is de volgende 
meidenmiddag en op 12 oktober is 
er een meidenavond. Voor meer in-
formatie zie www.debinding.nl.

Middag waterpret voor groep 7 
van basisschool De Hoeksteen 
Aalsmeer - Groep 7 van basis-
school De Hoeksteen heeft afgelo-
pen week een middag doorgebracht 
in BuitenBad, een zwembad in de 
Amstel. Het was een prijs die de 
groep gewonnen had. Via het aan-
melden voor een gastles over water 
via Waternet, kon een middag wa-
terpret in het zwembad gewonnen 
worden. En groep 7 was de geluk-
kige winnaar! Aan het einde van de 
ochtend werd de groep opgehaald 
met een bus. Die bracht de groep 
naar zwembad BuitenBad in Am-
sterdam. Daar aangekomen wer-

den eerst enkele experimenten met 
water gedaan. Daarna mochten de 
kinderen hun badkleding aantrek-
ken en het warme water van het 
zwembad onveilig maken. Na kort 
gespeeld te hebben, werden teams 
gemaakt en werd tegen elkaar ge-
streden tijdens allerlei spelletjes. 
Het winnende team kreeg een be-
ker. Na afloop was er warme cho-
colademelk en wat lekkers voor de 
kinderen. Toen iedereen een diplo-
ma had gekregen, was het weer tijd 
om terug te keren naar school. Het 
was een zeer geslaagde middag!

Oertijden herleven op 
Boerenvreugd succesvol
Aalsmeer - Onder prachtige na-
zomerachtige omstandigheden 
hebben honderden kinderen uit 
Aalsmeer en omgeving diverse as-
pecten uit de oertijd kunnen bele-
ven en meemaken. Vele Neander-
thalertjes renden met hun zelfge-
maakte speren van bamboe, die 
vaak waren voorzien van een zelf 
gemaakte stenen punt. De meis-
jes maakten mooie stenen halsket-
tingen. Ook ouders waren druk be-
zig de stenen voorwerpen. De mooi-
ste grotschilderingen zijn deze dag 

gemaakt. Verder was er een echte 
prehistorische man aanwezig. De-
ze vertelde onder meer veel over 
hun manier van leven. Er is toch veel 
begrip gekomen over het bouwen 
van hunebedden. Een echt rots-
blok kon met behulp van boom-
stammen getransporteerd wor-
den. En dat viel toch niet mee. Het 
was een uitstekend georganiseer-
de middag van de activiteitencom-
missie van de kinderboerderij. Fo-
to’s kunnen bekeken worden op  
www.boerenvreugd.nl.

Moffel en Piertje in bieb

De Hoeksteen viert dierendag
Aalsmeer - Dierendag is feestelijk 
gevierd op pc basisschool De Hoek-
steen. Alle kinderen mochten hun 
dier meenemen naar school. Er is 
een verkiezing gehouden welk dier 
zich mocht uitroepen tot de mooi-
ste. Het was een drukte van be-
lang. Opa’s, oma’s, vaders en moe-
ders werden ingezet om de dieren 
op het plein te krijgen. In totaal wa-
ren het er 42! 

De variatie was groot: Van hond en 
kat tot spin en wandelende tak. Een 
ouder van school had ezelritten ge-
organiseerd. Alle kleuters mochten 
een rit maken. 
Uiteindelijk is J-Lo, de hond van 
Florence en Alexander de Kok uit 
groep 8, uitgeroepen tot winnaar 
van de verkiezing. Samen ontvingen 
zij een bon voor de dierenwinkel en 
een rit op de ezel.

Veel activiteiten bij de Binding 
Aalsmeer - Op woensdag 13 okto-
ber wordt bij de BindingBoven in de 
Zijdstraat 53 een gezellige en leer-
zame kookmiddag gehouden voor 
kinderen uit de groepen 5 tot en 
met 8 van de basisschool. De mid-
dag is van 13.00 tot 15.00 uur en 
deelnemen kost 3,50 euro per per-
soon. Graag van tevoren aanmel-
den via lenneke@debinding.nl. Van 
15.30 tot 17.00 uur kunnen kinderen 
uit de groepen 3 tot en met 8 een 
windvangers maken. Van een kof-
fiebekertje en plastiek tassen wordt 
de windvanger gemaakt. Breng een 
paar gebruikte boodschappentas-
sen mee in allerlei felle kleuren, dan 
lukt het vanzelf. Deze activiteit is 
gratis te bezoeken.

Workshop buikdansen
Op de nieuwe maandkalender van 
Binding Oost aan de Machineweg 
staat deze keer een hele speciale 
workshop! 
Alle tienermeiden die het leuk vin-
den om te dansen, kunnen zich op-
geven voor een buikdans workshop! 
Het zijn 4 lessen op vrijdagavond 
van 19.30 tot 20.30 uur op 8, 15 en 
22 oktober en de laatste les is 5 no-
vember, dan mag iedereen komen 
kijken. Buikdanseres Cassandra is 
een hele enthousiaste en professio-
nele danseres, vooral op het gebied 
van buikdansen. Opgeven kan nog, 
maar wel snel, want de lessen star-
ten aanstaande vrijdag al. De work-
shop kost 20 euro. Je kunt mailen 
naar eveline@debinding.nl Let’s 
dance!

Film en dansavond
Vrijdag 8 oktober wordt op de Bin-
ding Zolder aan de Haya van Some-
renstraat 35c een filmavond gehou-
den. De film ‘Camp Rock 2: The Final 

Jam’ gaat vertoond worden. Camp 
Rock 2 is een film vol met muziek, 
dansmoves en veel lol met de Demi 
Lovato en de Jonas Brothers! Ieder-
een is welkom vanaf 19.00 uur, om 
19.30 uur start de film. Om 21.30 uur 
is de avond afgelopen. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Dinsdag 12 
oktober is er meidenavond op de 
Zolder voor alle meiden van 10 tot 
en met 15 jaar, die het leuk vinden 
om te dansen. Je hoeft niet goed te 
kunnen dansen, want het gaat om 
de gezelligheid. Deze avond begint 
om 19.00 uur, duurt tot 20.30 uur 
en kost 1 euro per persoon. Deze 
meidenactiviteit wordt ook gehou-
den op woensdagmiddag 20 okto-
ber van 14.00 tot 15.30 uur. Opge-
ven hoeft niet. 

Zolder4Kids en lipgloss
Woensdag 13 oktober is weer de 
maandelijkse Zolder 4 Kids voor al-
le kinderen die in groep 4 of 5 zitten. 
Dit keer gaan de jongens en meiden 
koekjes bakken en een leuk spel 
doen. Deelname is gratis. De mid-
dag begint om 14.00 uur en zal on-
geveer 16.00 uur afgelopen zijn. Wil 
je meedoen met zolder 4 Kids? Geef 
je dan op bij inge@debinding.nl. 
Woensdag 13 oktober is er een in-
loop van 16.00 tot 17.30 uur voor al-
le tieners tot en met 15 jaar. De kin-
deren van Zolder 4 Kids mogen de-
ze woensdag blijven tot 17.00 uur 
als ze dat willen. Woensdag 13 ok-
tober gaan haargel en lipgloss ge-
maakt worden. Altijd al je eigen lip-
gloss of gel willen hebben? Blauwe 
gel met glitters misschien? Kom dan 
je eigen lipgloss of gel maken! De 
avond is van 19.00 tot 20.30 uur en 
kost 2,50 euro per persoon inclusief 
de materialen. Opgeven kan tot 11 
oktober bij Manon@debinding.nl.

Kunstles voor Jozefschool
Aalsmeer - Leerlingen van de Jo-
zefschool bezochten dinsdag 5 ok-
tober de kunstkijkles in het Oude 
Raadhuis. De bronzen nijlpaarden 
van Miep Maarse waren het middel-
punt van een les over beeldhouw-
kunst. Op de foto worden de dan-
sende beesten tot leven gebracht 
door twee meisjes uit groep 7! 
Samen met de museumdocent ont-
stond een gesprek over de vra-
gen die de kunstwerken oproepen. 
De lessen zijn gericht op de bele-
ving van het kind. Centraal staat de 
vraag: Wat vond jij ervan? Vragen 
stellen en het verwoorden van ge-
dachten wisselenden elkaar af. Tij-
dens de les van 60 minuten maak-
ten kinderen tekeningen die mee 

doen in een tentoonstelling op de 
unieke kinderkunstzolder! Stichting 
Kunst en Cultuur Aalsmeer biedt 
een educatief programma voor het 
basisonderwijs. Deze kunst-kijk-
lessen zijn erop gericht leerlingen 
vertrouwd te maken met het mu-
seum en met beeldende kunst. In-
fo: www.kunstencultuuraalsmeer.nl.

Expositie 
De beelden van Miep Maarse zijn 
overigens, ook voor volwassenen, 
te bezichtigen. Tot en met 17 okto-
ber kan een ieder een gratis kijkje 
gaan nemen in Het Oude Raadhuis 
in de Dorpsstraat. De deur staat ie-
dere donderdag tot en met zondag 
open tussen 14.00 en 17.00 uur.

Aalsmeer - Amstelland Bibliothe-
ken gaat het gratis voorlezen op 
de woensdagmiddagen nog leuker 

maken. Regelmatig zullen bekende 
figuren worden uitgenodigd bij het 
voorlezen. Bibliotheek Aalsmeer is 
de eerste van de zeven Amstelland 
Bibliotheken waar hiermee begon-
nen is. Op 6 oktober zijn niemand 
minder dan Moffel en Piertje aan-
wezig geweest om te helpen bij het 
voorlezen. Een week later, op 13 ok-
tober, volgt bibliotheek Kudelstaart. 
Ook daar maken deze twee vrien-
den hun opwachting en zorgen ze 
voor een levendig voorlees rondje. 
Moffel en Piertje zijn net als kleu-
ters zeer nieuwsgierig naar de we-
reld om hen heen. 
Zo trekken ze op schooltv elke week 
de wijde wereld in om antwoord te 
vinden op al hun vragen. Op deze 
manier dragen zij bij aan de ontwik-
kelingen op het gebied van taal, so-
ciaal-emotionele vorming en oriën-
tatie op jezelf en de wereld bij de 
kleuters. 
Voor meer informatie over het voor-
lezen en overige activiteiten van 
Amstelland Bibliotheken kan de 
website www.amstelland-bibliothe-
ken.nl geraadpleegd worden. 

Koekhappen voor India
Aalsmeer - De kinderen van de 
Oosteinderschool hebben vrijdag-
middag 1 oktober maar liefst 1789 
euro opgehaald voor hun ‘Scools’ 
spaarproject in India van Stichting 
Edukans. 
De leerlingen van groep 5 tot en met 
8 stonden met zelfgemaakte lekker-

nijen, sportieve spelletjes, creatieve 
knutsels en nog veel meer leuke ac-
tiviteiten verspreid over het school-
plein. De Fancy Fair is druk bezocht 
door de kinderen van groep 1 tot en 
met 4 en hun ouders. 
Het was een gezellige, geslaagde 
middag!

Leraren in zonnetje gezet
Aalsmeer - Vader- en Moeder-
dag kent iedereen, Dierendag en de 
dag van de Arbeid wil vaak ook wel 
lukken maar de dag van de leraar? 
Toch is 5 oktober al jaren de lan-
delijke ‘dag van de leraar’. Een dag 
waarop kinderen in de gelegenheid 
worden gesteld om hun meester of 
juffrouw eens extra in het zonnetje 
te zetten. Op basisschool de Weg-
wijzer ging deze dag niet ongemerkt 
voorbij. Toen de juffen en meesters 
dinsdag 5 oktober hun klas in kwa-
men waren hun stoelen versierd. 
Dat was zeker de avond daarvoor 
stiekem door een paar kabouter-
tjes geregeld? Voor alle leraren was 
er ook een mooi boek met daar-

in tekeningen of gedichtjes of an-
dere werkjes die de kinderen had-
den gemaakt en die door mijnheer 
Dick, de conciërge, stiekem waren 
verzameld en door de klassenmoe-
ders mooi waren gebundeld. Geen 
feestje zonder taart, en dus had Li-
set uit groep 6 namens alle kinde-
ren van de Wegwijzer voor een zelf-
gemaakte kwarktaart gezorgd die 
ze versierd had met schoolbordkrijt-
jes, gelukkig niet die waar de juffen 
en meesters mee op het bord schrij-
ven, maar die van Venco, die zijn 
een stuk lekkerder! Voor de juffen 
en meesters dus een dag vol veras-
singen, waar ze zo weer een jaar op 
kunnen teren!




