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Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

www.bosse-elektro.nl

- elektrotechniek
- verlichting
- inbraakbeveiliging
- data netwerken
- domotica

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

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

Verwarming 
Koeling 

Ventilatie

Sluit dan nu een onderhouds-
abonnement af en wij komen 
uw ketel nakijken.

WilT u geen 
verrAssingen
vAn De WinTer?

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:

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer

Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL

scooters

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

1911 - 2011
100-jarig bestaan

De laatste 79 actie aanbiedingsdagen 
i.v.m. ons 100-jarig bestaan.

Demonstratie 
Jura koffiemachines

zaterDag 15 oktober 2011
Meerdere machines 

voor een voordelige prijs.

Gemeente AAlsmeer orGAniseert op 10 oktober 
drie inloop/informAtieAvonden: 

-	 De	Rietlanden,	20.00-21.30	uur	in	het	Dorpshuis	Kudelstaart
-	 Bomenplan	Nieuw-Oosteinde,	19.30-21.00	uur	in	de	Mikado
-	 Verkeersmaatregelen	Ophelialaan	e.o.,	19.30-21.00	uur	
	 in	het	Gemeentehuis
Meer informatie via tel: 0297-38 75 75 of www.aalsmeer.nl.

Gemeente gaat tijdelijke 
huisvesting controleren!
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
gaat van oktober tot en met decem-
ber de veiligheid in en rond logies 
en tijdelijke huisvesting controleren. 
De gemeente wil hiermee een eind 
maken aan onveilige situaties die tot 
rampen kunnen leiden als niet tijdig 
wordt ingegrepen. Het publiek wees 
de gemeente in het verleden al een 
enkele keer op het bestaan van on-
veilige tijdelijke huisvestingssitua-
ties. Nu is dan het moment geko-
men om ook daadwerkelijk de con-
troles in te gaan zetten. Op basis 
van de gevonden resultaten zal la-
ter een beleidsprogramma tijdelijke 
huisvesting worden opgesteld. 

Brandgevaar 
De controles komen direct voort 
uit de nota Integraal Handhavings-
uitvoeringsprogramma 2011-2012. 
In dit programma zijn de prioritei-
ten voor dit en volgend jaar vastge-
legd. Eén van deze taken betreft de 

(brand)veiligheid van horeca en lo-
giesgebouwen. Daar waar (brand)
gevaarlijke situaties worden aange-
troffen, zal direct worden gehand-
haafd met mogelijke sluiting van 
de huisvesting als meest extreme 
maatregel. De controleronde heeft 
naast de brandveiligheid een ander 
belangrijk doel. 
In Aalsmeer bestaat al geruime tijd 
de wens om te komen tot een inte-
graal beleidsprogramma Tijdelijke 
Huisvesting. Hiervoor is het noodza-
kelijk dat voldoende kennis van de 
actuele stand van zaken op dit ge-
bied aanwezig is. Dit betekent dat 
tijdens de controles alle aspecten 
die van belang zijn voor het vast-
stellen van beleid worden meege-
nomen. Worden hierbij overtredin-
gen geconstateerd die niet direct 
onveilige situaties opleveren, dan 
wordt hier niet direct tegen opge-
treden. Dit gebeurt in een later sta-
dium. Omstreeks maart/april 2012 

is duidelijk welke geconstateerde 
overtredingen wel worden gehand-
haafd en welke niet.

Veilige woonsituaties 
De eerste controleronde dit najaar 
biedt gemeente, verhuurders en ei-
genaren van panden, bewoners, 
omwonenden, maar ook werkge-
vers en uitzendorganisaties de kans 
om de woonsituaties van tijdelijke 
gehuisveste personen te verbete-
ren. Vanaf 2012 zal er periodiek een 
controleronde gehouden worden, 
die voornamelijk gericht zal zijn op 
toezicht en handhaving in relatie tot 
kamerverhuurbedrijven. Deze (ver-
volg)controles zullen, in tegenstel-
ling tot de controles in 2011, onaan-
gekondigd plaatsvinden. 
Wie naar aanleiding van de ge-
noemde controles met de gemeen-
te in contact wil komen, kan te-
recht op een speciaal e-mailadres:  
tijdelijkehuisvesting@aalsmeer.nl.

Conclusie na onderzoek
Havo- en Vwo-vestiging in 
Aalsmeer onhaalbaar!
Aalsmeer - De door Aalsmeer ge-
wenste Havo-vestiging is niet realis-
tisch, concludeerde het College van 
B&W naar aanleiding van een on-
derzoek, uitgevoerd door de scholen 
voor voortgezet onderwijs in de re-
gio. Een behoorlijke domper! Even-
als diverse andere partijen heeft het 
CDA bij verkiezingen steeds gepleit 
voor een eigen havovestiging in ei-
gen dorp. Het laatste verkiezings-
programma omschreef het als volgt: 
‘Het CDA streeft ernaar om in de 
toekomst naast het bestaande Vm-
bo onderwijs, ook onderwijs te bie-
den op Havo- en Vwo-niveau’. In de 
raadsvergadering van 5 november 
2009 diende het CDA een motie in 
om de financiële consequenties en 
knelpunten te laten onderzoeken 
van het vestigen van een Havo/Vwo-
afdeling in Aalsmeer. Nadat de ge-
meente dit onderzoek eerst zelf ter 
hand had genomen is in overleg met 
de scholen voor voortgezet onder-
wijs in de regio besloten dat zij een 
regionaal Plan onderwijsvoorzienin-
gen (rPo) voor de regio Amstelland 
zouden opstellen. In dit plan zou de 
wens van Aalsmeer ook worden on-
derzocht. Een rPo is een voorwaar-
de om een nieuwe vestiging te mo-
gen beginnen. In het rPo wordt ge-
concludeerd dat alle schoolsoorten 
voldoende aanwezig zijn in de re-
gio Amstelland en dat deze scholen 
voor de komende vijf jaar voldoende 
capaciteit hebben om alle leerlingen 
uit de regio te plaatsen. 
Op de wens om een Havo-vestiging 
in Aalsmeer te realiseren conclu-
deert het onderzoek dat er onvol-
doende leerlingen zijn om aan de 
wettelijke minimumeis te voldoen. 

Bovendien zal een Havo-vestiging in 
Aalsmeer negatieve gevolgen heb-
ben voor andere scholen in de regio. 
Een (neven)vestiging van een Havo-
school wordt in het rapport onno-
dig en onwenselijk geacht, omdat 
het tot leegstand elders zal leiden. 
De Wet op het voortgezet onderwijs 
geeft aan dat als een school 10% of 
meer van zijn leerlingen gaat verlie-
zen door de opening van een nieu-
we (neven)vestiging, de oprichting 
van een nieuwe school kan worden 
tegengehouden door het betreffen-
de schoolbestuur. Hoewel er begrip 
is voor de wens in Aalsmeer zo dicht 
mogelijk bij huis onderwijs aan te 
bieden, is de conclusie dat de af-
standen in de regio niet zodanig zijn 
dat het een bezwaar is om die af te 
leggen om naar het voortgezet on-
derwijs te gaan. 

“Ik kan niet anders concluderen 
dat drie opéénvolgende wethou-
ders (Heemskerk, Overbeek en Eu-
rich) tevergeefs gepoogd hebben 
het onderwijsaanbod in Aalsmeer 
te vergroten en te verbreden. Voor-
alsnog heeft het geen zin om van-
uit Aalsmeer aan te blijven dringen 
op de realisatie van een Havo/Vwo-
vestiging. Hoewel de wens blijft be-
staan, kunnen we bovengenoem-
de passage uit ons verkiezingspro-
gramma wel schrappen! Als doek-
je voor het bloeden heeft wethouder 
Eurich nog de toezegging weten te 
bemachtigen, dat er een plaatsings-
garantie wordt afgegeven voor de 
leerlingen uit Aalsmeer en dat jaar-
lijks het rPo wordt geëvalueerd”, al-
dus fractievoorzitter Jaap Overbeek 
in de nieuwsbrief CDActueel.

Aanleg nieuwe hoofdkabel
Bloemen, prei en wortel in 
‘loopgraven’ Ophelialaan
Aalsmeer - Vorige week hadden 
de bewoners en ondernemers van 
de Ophelialaan een brief gekregen 
van kabelbedrijf Liander. Er komt 
een nieuwe hoofdkabel en hiervoor 
wordt een lange geul gegraven. Zo-
als aangekondigd gingen de werklui 
maandag aan de slag. In snel tem-
po waren de ‘loopgraven’, aldus de 
omschrijving van André de Ridder, 
klaar. Waarschijnlijk heeft de vol-
gende groep werknemers nog geen 
opdracht gehad of moest eerst el-
ders een noodklusje uitgevoerd 
worden, want tot nu is het gebleven 
bij het graven van de diepe gaten. 
“Dinsdag geen werklui, vandaag, 
woensdag ook niets. We snappen 
er niets van”, vervolgt De Ridder. 

“En een telefoontje plegen naar de 
uitvoerder kunnen we niet, want ze 
schrijven dat we met vragen kunnen 
bellen, maar er staat helemaal geen 
telefoonnummer in de brief.” De 
winkels zijn overigens goed bereik-
baar. Er zijn punten waar het trottoir 
niet open is. De ondernemers had-
den liever gezien dat er loopplanken 
waren neergelegd voor de winkels, 
maar ook hierover kunnen ze niet 
klagen! Om de ‘boel’ toch vrolijk te 
houden, is er van alles geplant in de 
ontstane grondlaag. Er bloeien nu 
bloemetjes, worteltjes, tomaatjes en 
preien in de Ophelialaan... Uiteraard 
gaan de ondernemers er vanuit dat 
de werkzaamheden alsnog snel op-
gepakt en uitgevoerd gaan worden.

Panagro BV in financiële moeilijkheden

Werkzaamheden fase 1 
Lijnbaanproject opgeschort
Aalsmeer - In Dorpshaven-Zuid 
(Lijnbaangebied) is een bouwstop 
afgekondigd voor een deel van het 
project, dat Timpaan ontwikkelt. Het 
gaat om fase 1, in totaal 43 wonin-
gen en 30 appartementen. Een van 
de aannemers, Panagro, verkeert in 
financiële moeilijkheden en heeft 
de werkzaamheden tot nader order 
opgeschort. Tot wanneer is niet be-
kend. Via een schrijven zijn de ko-
pers op de hoogte gesteld. Zij kun-
nen, net als ontwikkelaar Timpaan 
momenteel niets anders doen dan 
afwachten. Er zijn wel ontwikkelin-

gen. Zo tracht de aannemer nieuwe 
investeerders aan te trekken, maar 
tot nog toe heeft die actie geen po-
sitieve resultaten opgeleverd. Dat 
laat woordvoerder Anja Geldermans 
van de gemeente Aalsmeer desge-
vraagd weten. “Timpaan voert alvast 
- in samenspraak met Woningborg 
- oriënterende gesprekken met een 
andere aannemer”, aldus haar reac-
tie.

Ook andere projecten van Panagro 
zijn stopgezet, zoals een grote wo-
ningbouwlocatie in Oud-IJmuiden, 

waar 52 appartementen en 31 een-
gezinswoningen gepland staan. De 
oorzaken van de financiële proble-
men bij Panagro zijn niet duidelijk. 
Met projectontwikkelaar Timpaan 
gaat het juist voor de wind: Kre-
dietbeoordelaar Graydon publiceer-
de onlangs dat Timpaan tot de 5% 
van meest gezonde bedrijven in de 
bouwbranche behoort.

Aalsmeer - Rond zes uur in de 
avond van vrijdag 30 september heeft 
een aanrijding plaatsgevonden op de 
N201, nabij het viaduct. Twee perso-
nenauto’s en een vrachtwagen zijn 
op elkaar gebotst. Een van de auto’s 
raakte zwaar beschadigd en moest 

weggesleept worden. De bestuurster 
is met letsel overgebracht naar het 
ziekenhuis. Vanwege de aanrijding is 
de N201 tussen de Stommeerkade en 
de Ophelialaan lange tijd afgesloten 
geweest. Het leverde lange rijen op in 
diverse straten in het centrum. 

Naar ziekenhuis na aanrijding

Zijdstraat 12
0297-324454

5 t/m  15
oktober

Gratis Geschenk
v.a. 10 euro

aan kinderboeken

Kinderboekenweek gestart
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

124e jaargang

oplAgE: 17.850

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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

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

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

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

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

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

bRANdwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN

Superknallers Rode Kruis 
tijdens verkoopdag 
Aalsmeer - Op vrijdag 7 oktober 
vanaf 9.00 tot 17.00 uur zal de ver-
koopstand met superknallers van het 
Rode Kruis afdeling Aalsmeer staan 
bij de vooringang van Supermarkt 
Hoogvliet aan de Aalsmeerderweg. 
Na de afgelopen week met prachtig 
warm weer ziet het er naar uit dat nu 
toch de herfst en winter hun intre-
de doen. Tijd dus om weer te den-
ken aan warme kleren en leuke din-
gen voor de herfst en de naderen-
de feestdagen in december. Voor de 
herfst zijn er weer een nieuwe collec-
tie warme sjaals, wollen handschoe-
nen, mooie truien en de gebruikelij-
ke geitenwollen sokken beschikbaar. 
Voor de december feestdagen zijn 

hele mooi geborduurde tafellakens 
en servetten in de aanbieding voor 
superknallende prijzen! Ook worden 
unieke kerst- en nieuwjaarskaarten 
te koop aangeboden in de verkoop-
stand. De kaarten zijn allemaal, door 
ouderen en vrijwilligers van het Ro-
de Kruis, met de hand gemaakt van 
materialen van kaarten van voor-
gaande jaren. Die kaarten worden 
verknipt en weer tot een prachti-
ge kaart geplakt. Er zijn verbluffend 
mooie exemplaren bij. Wilt u eens 
iets aparts, iets dat niet in de winkel 
te koop is? Dan moet u zeker even bij 
de Rode Kruis stand bij Hoogvliet in 
Oost langskomen op vrijdag 7 okto-
ber tussen 9.00 en 17.00 uur.

Hulp aan ontwikkelingslanden
OSA Presentatieavond in 
teken van scholing en werk
Aalsmeer - Op woensdag 12 oktober 
organiseert de stichting Ontwikke-
lings Samenwerking Aalsmeer weer 
een presentatieavond in de raadskel-
der van het gemeentehuis. De avond 
begint om 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur. De raadskelder is be-
reikbaar via de ingang op het Raad-
huisplein. Drie voordrachten wor-
den gehouden door organisaties die 
via OSA subsidie van de gemeente 
ontvingen voor hun projecten in In-
dia, Congo en Kenia. Deze presenta-
ties geven informatie over onderwijs 

en werkgelegenheid van de projecten 
in deze landen. Ook verzorgt wethou-
der Ad Verburg deze avond een inlei-
ding over het gevoerde beleid op het 
gebied van ontwikkelingssamenwer-
king in de gemeente Aalsmeer. De 
avond wordt opgevrolijkt met Arabi-
sche dans door buikdanseres Aaliyah. 
Iedere belangstellende is van har-
te welkom! Voor meer informatie kan 
gekeken worden op de website: www.
osa-aalsmeer.nl. Bellen of e-mailen 
kan ook, telefoon: 0297-321509 of e-
mail: info@osa-aalsmeer.nl.

‘Flora in bijbel’ 
in Avondgebed
Aalsmeer - Op woensdag 12 oktober 
wordt van 19.15 tot 19.45 uur weer een 
oecumenisch avondgebed in de ka-
pel van ’t Kloosterhof gehouden. Het 
adres is Clematisstraat 16. Het avond-
gebed wordt, onder auspiciën van de 
Raad van Kerken Aalsmeer, voorbereid 
door een interkerkelijke werkgroep. 
Het jaarthema 2011 luidt: ‘Flora in de 
bijbel’. In ieder hoofdstuk van de bijbel 
staat wel een verwijzing naar voedsel, 
vruchten, tuinen, landbouw en er wor-
den meer dan honderd plantensoorten 
met naam en toenaam genoemd. Do-
minee T.G. Prins zal een korte overden-
king houden naar aanleiding van de 
gelijkenis van het mosterdzaadje. Ie-
dereen is van harte welkom!

Peuter-Instuif 
Aalsmeer - Op woensdag 12 ok-
tober wordt weer van 9.30 tot 11.30 
uur een inloop en ontmoeting ge-
houden in Oost-Inn. En het is weer 
de tweede woensdag van de maand 
dus: Peuter-Instuif van 9.30 tot 10.30 
uur. De Oost-Inn is te vinden in de 
Mikado aan de Catharina-Amali-
alaan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of kijk op www.oosterkerk.

Snoek van ruim een meter!
Aalsmeer - Zondagochtend 2 oktober 
is Daniël Vermeulen met zijn vriend 
Lars de Bo vroeg opgestaan om te 
gaan vissen. Het tweetal is gaan trol-
len en dit is varend vissen met kunst-
aas aan een werphengel. Tijdens het 
varen op het Koddespoeltje was het 
raak. Daniël en Lars hadden een vis 

aan de lijn. Ze zagen ze een snoek van 
ruim een meter boven komen. Na ruim 
10 minuten konden de twee de vis op-
scheppen met het schepnet. De snoek 
was zo zwaar dat het schepnet hele-
maal omboog. Na het onthaken en een 
paar foto’s hebben Daniël en Lars na-
tuurlijk de snoek weer vrij gelaten.

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. dienst met spreker Mar-
tijn Piet.

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

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 10u. in ZC 
Aelsmeer euch. viering met past. L. 
Seeboldt. 
Zat. 17u. in Kloosterhof woord-
comm. viering met N. Kuiper. Zon-
dag 10.30u. Karmelkerk Aalsmeer 
euch. viering met pastor L. See-
boldt. Mmv Karmelkoor. Om 14.30u. 
Poolse dienst. Christoff.
 
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen viering.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag dienst om 10u. met ds. J. 
Vrijhof. Jeugddienst, Kindneven-
dienst. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, ds. D. de Lan-
ge, Nijkerk. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zaterdag 19u. dienst. Zondag 
10.30u. dienst olv parochianen. 
Mmv dames- en herenkoor. 

Begra Bijbelstudie
In Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 10 oktober 20u. met drs. 
Steve van Deventer. ’

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. 
Zondag 10-11u. en dinsdag 18-21u. 
Kabel 99.0 en ether 105.9. 

Zondag 
9 oktober

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Dienst zondag 10u. met Daniël 
Drost. Tevens crèche, peuterdienst 
en metamorfose.

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. 
Dienst om 10u. Spreker Jan v/d Ak-
ker. Tevens speciale dienst voor kin-
deren. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u. (VHA) en 
16.30u. ds. M. Hogenbirk. 
 
Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Zondag 10u. ds. Renze 
Yetsenga, Groningen. Tevens zon-
dagsschool. Extra collecte contact 
partnergemeenten.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Dienst 19u met br. S. de Graaf, Al-
phen a/d Rijn. 
Bijbelstudie dinsd. 11/10 in Serin-
genhorst, Parklaan om 20u.

Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten zon-
dag om 10u. en 16.30u. 

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag dienst 10u. ds. T.H.P. Prins. 
Ook C4Y. ZWO-dienst, werelddia-
conaat. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst met ds. D. van 
Keulen, Houten. Organist: W. Spaar-
garen. 18.30u. 10R-dienst. 
Oost: Oosteinderweg. Zondag 
10u. dienst met C.G. Graafland, 
Aalsmeer. Organist: dhr. Noordam. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselen-
weg 116. Zondag diensten 10u. en 
18.30u. ds. A. van Vuuren. 

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

Vermist:
- Scarlattielaantje: Magere cyperse kater, genaamd Dirk. Hij heeft wit-

te pootjes, kin en buik.
- Weteringstraat: Cypers poesje van 6 maanden. Zij heeft een rode 

vleug op haar buik en een kort staartje. Haar naam is Flutsie.
- Julianalaan: Hangoorkonijn, wit, grijs, bruin, beige van kleur met grij-

ze oren en witte voetjes.
- Snoekbaarsstraat: Donkere schildpadpoes van 17 maanden met de 

naam Betje.
- Karperstraat: Bruin hangoorkonijn met zwarte stipjes.
- Stommeerkade: Grijs, witte kater met witte voetjes. Hij heet Hendriks. 

Is onderweg uit kooitje ontsnapt.
- Koolwitjesstraat: Cypers grijze kat met witte buik met de naam Duo.
- Hendrikstraat: Rode kater van 15 jaar oud met de naam Moos. Heeft 

een zwart naamplaatje om met telefoonnummer.

Gevonden:
- Einsteinstraat: Witte kat met rode staart en licht rode pootjes. 
 Ongeveer 17 jaar oud, erg mager.
- Koningstraat: Rood met witte poes.
- Gaffelstaart: Rustige kat met witte buik en zwart/grijze rug. Cypers.
- Bloemenveiling: Schildpad getekende moeder poes met 2 kittens. 
 1 kitten is rood gekleurd de andere schildpad getekend. 
- Hornweg: Zwarte kat.
- Koolwitjesstraat: Frans hangoorkonijn, lichtbruin met 2 zwarte 
 strepen dwars over de rug en wat zwarte plukjes, wit staartje.

De winnaar van de tweede Step by Step: Team 25 met captain Tim Martens.

Tweede editie ook geslaagd!
Zo’n 6 kilometer steppen 
voor Step by Step
Aalsmeer - De organisatoren Jacco 
Jongkind en Jenifer van der Horst 
zijn zeer tevreden over het verloop 
van het evenement Step by Step wat 
afgelopen zaterdag 1 oktober heeft 
plaats gevonden. “Het was op de 
eerste plaats natuurlijk al een top 
weertje! De sfeer was ontzettend 
goed en we hebben heel veel leu-
ke reacties gehad op de steproute 
en de opdrachten.” Zo’n 300 deel-
nemers zijn in groepen van tien op 
de step door Aalsmeer gegaan. Zij 
hebben een route van een kleine 6 
kilometer gestept! Via het Baanvak, 
waar de eerste vraagopdracht werd 
gehouden, zijn de deelnemers bij 
café Sportzicht beland waar zij we-
derom een vraagopdracht kregen. 
Vervolgens door naar Tennisvereni-
ging All Out waar een spelopdracht 
was georganiseerd door Devin Hoo-
gervorst. Hier moesten de deelne-
mers proberen punten te scoren 
door middel van tennisballen met 
een tennisracket in een kraanwa-
gen te smashen. Daar vandaan door 
naar de Atletiekbaan van AVA waar 
de 400 meter baan rond gestept 
moest worden op tijd. Boven aan 
het Seringenpark, bij de Molenvliet, 
was een parcours uitgezet die ook 
op tijd gereden moest worden. Bij 
de Stommeermolen was weer een 
vraagopdracht en daar vandaan zijn 
de deelnemers via de Linnaeuslaan 
naar de Thijsselaan gereden om op 
het terrein bij het gymlokaal een 
balspel uit te voeren. Aangekomen 
bij de Stationsweg hebben de deel-
nemers hun step ingeleverd en zijn 

zij per team vanaf de Kolenhaven 
door diverse schippers per praam 
of bok vervoerd naar de finish op 
het Praamplein. Aan boord kregen 
zij nog een vraagopdracht met vra-
gen over de pramenrace. Tijdens 
het berekenen van de drie prijswin-
naars hebben de deelnemers lekker 
kunnen eten en heeft zanger Mike 
Peterson een prima optreden ver-
zorgd. De stemming zat er goed in 
en er werd dan ook volop meege-
zongen en lekker gedanst. Voordat 
Jacco en Jenifer overgingen op de 
prijsuitreiking hebben zij een ieder 
bedankt voor haar/zijn bijdrage aan 
het evenement! “Het verliep mede 
door de inzet van de vrijwilligers op 
rolletjes!” Drie prijswinnaars moch-
ten dit jaar de wisseltrofeeën mee 
naar huis nemen. De derde prijs is 
gewonnen door Team 21 met cap-
tain Carly Burgers. De tweede prijs 
is uitgereikt aan Team 4 met cap-
tain Maureen Jongkind. En met de 
eerste prijs beloond is Team 25 met 
captain Tim Martens! Jacco en Jeni-
fer hebben afgesloten met de woor-
den dat zij het evenement Step by 
Step volgend jaar graag weer willen 
organiseren! Een nieuwe steprou-
te met nieuwe opdrachten en dus 
weer nieuwe kansen! Na de prijs-
uitreiking is het feestje uiteraard 
nog voortgezet onder begeleiding 
van diverse DJ’s. Al met al weer een 
top dag! Op de website van dansca-
fé de Praam zijn alle foto’s geplaatst 
inclusief de goede antwoorden op 
de vraagopdrachten en de volgorde 
van de einduitslag van de 27 teams. 

Foto’s: kicksfotos.nl



Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen. 

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk en 
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. 

openingstijden 
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeenten  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

openingstijden loket Wonen, 
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

telefoonnummer 
cluster WoZ/belastingen 
Aalsmeer en Uithoorn 
tel. (0297) 38 75 30 

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

gezondheidsmarkt Aalsmeer, 8 oktober 2011

In het Loket Wonen, Welzijn en Zorg van Uit-
hoorn (Loket WWZ) is een vrijwillige hulpdienst 
actief. Het Loket bemiddelt tussen de vraag 
van de burger en het aanbod van de vrijwilli-
ger. Momenteel is er een tekort aan vrijwilligers 
die een boodschap met of voor een cliënt wil-
len doen.

Hoe gaat het in zijn werk?
 De hulpvrager doet een verzoek bij het Loket 

WWZ voor het doen van boodschappen 
(bijv. donderdag om 10.00 uur).

 De medewerkster van het Loket WWZ belt 
één of meerdere vrijwilligers op en vraagt of 
deze op donderdag 10.00 uur beschikbaar 
is.

 De gegevens van de hulpvrager worden 
doorgegeven aan de vrijwilliger.

 De medewerkster van het Loket WWZ belt 
de hulpvrager en geeft de naam van de vrij-
williger die komt helpen met de boodschap-
pen door.

Maakt u gebruik van uw auto voor het doen van 
de boodschappen? Dan ontvangt u daar een 
vergoeding van de hulpvrager voor. Het Loket 
WWZ houdt rekening met de door de vrijwilliger 
gewenste inzet. 
Is het iets voor u om boodschappenvrijwilliger 
te worden, of heeft u verder nog vragen? Neem 
dan contact op met Loket WWZ op telefoon-
nummer (0297) 513 131.

Vrijwilligerswerk, 
wanneer het u 
uitkomt!

Bekendmaking 
Het Dagelijks Bestuur van het Samen-
werkingsverband Aalsmeer-Uithoorn (G2) 
heeft op 3 augustus 2011 de volgende 
beleidsregels vastgesteld:

 Beleidsregels maatschappelijke 
 ondersteuning 2011
Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur 
van het Samenwerkingsverband Aals-
meer-Uithoorn (G2) op 12 september 
2011 het volgende besluit vastgesteld:

 Besluit financiële tegemoetkomingen 
voorzieningen maatschappelijke 

 ondersteuning 2011 (versie 3).
De Beleidsregels treden in werking per 
1 juli 2011. Het Besluit treedt in werking 
per 1 september 2011. Beide stukken 
liggen in de gemeentehuizen van Aals-
meer en Uithoorn ter inzage tot 7 novem-
ber 2011. Gedurende deze periode kun-
nen zienswijzen met betrekking tot de wij-
zigingen in de Beleidsregels maatschap-
pelijke ondersteuning 2011 en de wijzigin-
gen op het Besluit financiële tegemoet-
komingen voorzieningen maatschappe-
lijke ondersteuning 2011 (versie 3) wor-
den ingediend.

GEZONDHEIDSMARKT 8 OKTOBER 2011
Amstelring 

Laan v.d. Helende Meesters 431 
1186 DK Amstelveen

Alle zorg in 
één keer geregeld!

Bel vrijblijvend voor meer informatie: 
0900 - 1866 (lokaal tarief) 

of kijk op www.amstelring.nl

Amstelring wil met het Consultatie-
team voor Ouderen helpen de 
kwaliteit van het leven te verbeteren 
of te behouden. Gezond zijn en blijven 
of vragen over uw gezondheid? 
Wij nemen er de tijd voor! 
Op de Gezondheidsmarkt Ouderen 
kunt u met ons kennismaken. Ook voor 
mantelzorgers hebben wij aandacht. 
U hoeft niet naar ons te komen, wij 
komen op afspraak bij u thuis.

Consultatieteam
voor ouderen

Ouderen die thuis wonen kunnen 
bij ons terecht voor een steuntje in de 
rug, contact, gezelligheid en vertier. 
Amstelring organiseert op verschil-
lende locaties in de regio dagbesteding 
voor ouderen of dementerenden. 
De dagbesteding biedt ouderen de 
kans langer thuis te blijven wonen 
en ontlast de mantelzorgers. 
De dagindeling hangt af van de 
wensen van de bezoekers. Vervoer 
kan in overleg geregeld worden.

Dagbesteding

Een educatiemethode die is ontwikkeld 
om u te ondersteunen bij uw diabetes. 
Het programma bestaat uit drie 
dagdelen, verspreid over drie weken 
en u wordt begeleid door een diabetes-
verpleegkundige en een diëtist. 
Na afl oop weet u beter wat diabetes 
voor u betekent, u heeft meer kennis 
en inzicht. Daarnaast bent u (nog) 
beter in staat beslissingen te nemen 
die goed zijn voor uw gezondheid. 
Partner, familie lid of vriend? Zij zijn 
van harte welkom.

PRISMA: diabetescursus

Als lid van Amstelring Ledenservice kunt 
u met hoge kortingen gebruikmaken 
van het Servicepakket: het Servicepakket 
bestaat uit cursussen en gemaks-
diensten aan huis of op locatie en biedt 
bovendien collectiviteitskortingen 
op reis- en zorgverzekeringen. Het 
Service pakket is voor jong en oud. Denk 
bijvoorbeeld aan yoga, pedicure, kapper, 
hulp bij klussen of reparaties, maar ook 
aan valpreventie- of zelfverdedigings- 
en zwangerschaps cursussen. 
Het lidmaatschap bedraagt slechts 
Ð 17,50 per jaar.

Ledenservice

www.mantelzorg-steunpunt.nl
mantelzorg@mantelzorg-steunpunt.nl
Postbus 2318, 1180 EK Amstelveen
Telefoon (0900)-1866 (lokaal tarief)

Voor vrijwilligers
ondersteuning van mantelzorgers 
van chronisch zieken, 
gehandicapten en dementerenden.

Voor mantelzorgers
informatie en advies, 
praktische hulp, cursussen
en bijeenkomsten.

Verantwoord afvallen
met een blijvend resultaat.

Maak een afspraak voor een 
gratis eerste gesprek.

Deli Line
Wiegerbruinlaan 8a 
1422 CB Uithoorn 
tel. 0172 - 506 847
www.deli-line.nl

LANGER FIT EN 
GEZOND MET 
KLASSIEKE 
HOMEOPATHIE

Minder pijn/ stijfheid, meer 
energie, een beter geheugen 
en lekker slapen. Dit alles en 
nog meer is mogelijk. 
Een Klassiek Homeopathische 
behandeling ondersteunt 
op natuurlijke wijze uw 
zelfgenezend vermogen. 
Hierdoor zal uw lichaam 
beter blijven presteren en 
zult u zich fi tter voelen; 
zodat het mogelijk wordt om 
langer zelfstandig te blijven 
functioneren.

Bert Vreeken
Klassiek homeopaat
Dorpsstraat 41
1431CA Aalsmeer
T. 0297-342202

CATINKA
Met het oog op gezondheid.
Klassieke Homeopathie 
CEASE Voedingsadvies NEI
www.catinka.nl info@catinka.nl

Wilgenlaan 14
1431HT Aalsmeer
T. 0297-363848

Praktijk voor
Cranio-Sacraal therapie

Fysiotherapie
Viscerale manipulaties

Bij zeer 
uiteenlopende klachten: 

nek-/rug-/spanningsklachten,
hoofdpijn, ADHD, 

duizeligheid, oorsuizingen, 
emotionele problemen, 

whiplash, chronische pijn, 
concentratiestoornissen, 

van jong tot oud.

Marlies Buck-Kreijmborg
Hoofdweg 54 Kudelstaart

 0297-36.72.84
www.buckcraniosacraal.nl

Bij ons kunt u terecht voor alle specialisaties:

Fysiotherapeutisch Instituut
Kudelstaart/Aalsmeer

Revalidatie
Manuele therapie
Kinderfysiotherapie
Haptonomie
Oedeemtherapie

Psychosomatische
fysiotherapie 
Bekkentherapie
Hart-/longrevalidatie

Sinds kort hebben wij ook de beschikking over
echografie.

Ook behandelen wij aan huis,
in de zorgcentra en in 
fitnesscentrum Health City.

Kudelstaartseweg 243
1433 GH Kudelstaart
Telefoon: 0297 - 32 96 35 
www.fysiotherapiekudelstaart.nl
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h e l i o m a r e     o n d e r w i j s     r e v a l i d a t i e     w o n e n     a r b e i d s i n t e g r a t i e     d a g b e s t e d i n g     s p o r t

www.heliomare.nl

dagbesteding

Een 
lichamelijke 
beperking…  
En nu?

Bij Heliomare Dagbesteding kunt u kiezen uit een gevarieerd 

activiteitenpro gramma. Samen met u kijken wij naar activiteiten  

die bij u passen, zoals sport, fitness, muziek of cursussen zoals 

tekenen, schilderen en computer vaardigheden. Altijd met des

kundige begeleiding in een aangepaste omgeving. Ook individuele 

begeleiding bij u thuis of in uw woonomgeving is mogelijk. 

En nu? Neem snel contact met ons op:

T 088 920 39 00 of E ac.aalsmeer@heliomare.nl

Er is altijd wel een activiteitencentrum bij u in de buurt.

Heliomare Dagbesteding

Zwarteweg 98

1431 VM Aalsmeer
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Bij Heliomare Dagbesteding kunt u kie-
zen uit een gevarieerd activiteitenpro-
gramma. Samen met u kijken wij naar 
activiteiten die bij u passen, zoals sport, 
fi tness, muziek of cursussen zoals teke-
nen, schilderen en computervaardighe-
den. Altijd met deskundige begeleiding 
in een aangepaste omgeving. Ook indi-
viduele begeleiding bij u thuis of in uw 
woonomgeving is mogelijk.

En nu? Neem snel contact met ons op:
T 088 920 39 00 of 
E ac.aalsmeer@heliomare.nl
Er is altijd wel een activiteitencentrum 
bij u in de buurt.

Heliomare 
Dagbesteding
Zwarteweg 98
1431 VM Aalsmeer
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Welkom bij Zorgkantoor 

Zorgconsumenten wij-
zen wij de weg door het 
doolhof van regelingen en 
bepalingen. Wij laten u zien 
hoe zij de zorg krijgen die 
bij hen past. En welke acties 
zij moet ondernemen om 
die zorg te regelen. Zoekers 
naar informatie over zorg 
vinden hier alles wat zij 
weten willen over de AWBZ 
(Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten).

Wilt u ook graag gezond 
beter worden?

 
We horen steeds meer over 
toenemende resistentie tegen 
antibiotica, de problematiek 
rond de EHEC bacterie, gevaren 
van schimmels en bacteriën. 
Gaat de werking van chemische 
medicijnen nu tegen ons werken? 
Homeopathische geneesmiddelen 
bieden een veilig en doeltreffend 
alternatief!. 

 
Het kan de afweer versterken 
en infectieziekten bestrijden 
zonder bijwerkingen of risico 
van resistenties. Bovendien zijn 
homeopathische geneesmiddelen 
van natuurlijke grondstoffen en 
niet belastend voor het milieu.

                  
Word lid van de Koninklijke 
Vereniging Homeopathie 
Nederland.

 
www.vereniginghomeopathie.nl
020 - 617 83 08

De senior van ‘nu’ weet van geen wijken. Met het vitale lichaam, de wij-
ze geest kunt u nog veel geven. U mag er meer dan ooit zijn! Thanda 
helpt en inspireert om vast te houden aan deze gezonde oude dag of 
om te ondersteunen bij pijnlijke veranderingen op het seniorenpad. 
Een luisterend oor, oprechte aandacht, warmte en troost. Thanda zorgt 
voor evenwicht tussen innerlijke en uiterlijke gezondheid.

W. v. Beyerenlaan 37
1181 DX Amstelveen
T. 06-53801380
www.thanda.nl

www.MDC-Amstelland.nl
Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland zorgt voor laboratorium-
bepalingen, begeleiden trombosepatiënten en voeren medisch on-
derzoek uit. Al meer dan 50 jaar doen wij dit voor u. Daarmee zorgen 
we voor snelle en betrouwbare laboratoriumbepalingen in het zieken-
huis Amstelland. Met ruim 30 priklocaties is er altijd een bloedafname-
punt bij u in de buurt. En mocht u slecht ter been zijn of door ziekte 
aan huis gekluisterd? Dan bezoeken wij u graag aan huis!

MesoVisie helpt 
bij chronische 
gezondheidsklachten
U heeft medische klachten, 
geen oplossing en u wilt een 
praktische aanpak, gericht op de 
oorzaak. Dan kunt u terecht bij 
MesoVisie, praktijk voor Meso-
logie. MesoVisie onderzoekt en 
behandelt uw klachten vanuit de 
reguliere en alternatieve genees-
kunde. Zo krijgt u het beste uit 
twee werelden voor de oplossing 
en preventie van gezondheids-
klachten. 
Zie: www.mesovisie.nl

De OVAK houdt u fi t van lijf en geest
De Ouderen Vereniging Aalsmeer-Kudelstaart weet van haar leden dat 
gezondheid een groot goed is en helpt haar leden zo gezond mogelijk 
oud te worden. Het is belangrijk dat u bewust gezond leeft en vol-
doende lichaamsbeweging heeft. Binnen OVAK zijn o.a. sport- en 

fi etsmogelijkheden om 
uw conditie te verbeteren. 
Laat u informeren bij onze 
stand. Graag ontmoeten 
wij u op deze markt en 
mogelijk kunnen we u als 
nieuw lid inschrijven.Wordt bewegen wat 

minder makkelijk?

Oefenprogramma’s 
op maat!

Om fi t te worden 
en fi t te blijven

Gespecialiseerd in 
chronische aandoeningen

Bel voor een afspraak: 
0297-230960

Lakenblekerstraat 2
Aalsmeer

www.paca.nu

Dynamisch, betrokken, 
professioneel en christelijk 
geïnspireerd; het zijn 
dé kenmerken van de 
PCOB. We vormen een 
actief netwerk van en 
voor senioren. Ons doel? 
Een maatschappij waarin 
iedereen met zijn of haar 
mogelijkheden kan meedoen. 
De PCOB wil bijdragen 
aan een stevige positie van 
senioren in de samenleving.

www.pcob.nl

Podotherapie Aalsmeer
Goed staan is goed lopen 
is goed leven
Veel klachten aan voeten, benen 
of rug komen voort uit verkeerd 
staan en lopen, of verkeerde 
schoenen. Een verkeerde stand of 
beweging van uw voet kan ook 
een afwijkende stand van knieën, 
heupen of rug en daarmee klach-
ten geven. Verkeerde schoenen 
kunnen gaan knellen en klachten 
geven aan de tenen. Wij helpen 
uw klachten en ongemakken op 
te lossen door bij de basis, de 
voet te beginnen. Podotherapie 
Aalsmeer helpt u aan een oplos-
sing door de oorzaak, uw voeten, 
in de goede stand te brengen.

Podotherapie Aalsmeer 
P.F. von Sieboldlaan 1 A/X 
1431 KG Aalsmeer
0297-328008

Roze 50+ Nederland is het 

samenwerkingsverband 

van alle Roze 50-plussers 

in Nederland, 

vertegenwoordigd door 

ANBO ROZE, het Landelijk 

platform Roze 50+, 

seniorengroepen van 

COC-vereniging, Schorer, 

de Kringen, Movisie 

en Stichting 7152

LEEV
Leren Ervaren En Voelen
Voetrefl exmassage; 
ontspannend en helend.
Voetrefl exmassage helpt om klach-
ten te verminderen en je weer 
ontspannen en vitaal te voelen. Dit 
komt door een betere doorbloe-
ding in het lichaam en het verwij-
deren van opgehoopte afvalstoffen. 
Hierdoor verminderen klachten 
of ze verdwijnen zelfs. En een voe-
trefl exmassage maakt je fi t door 
ontspanning en rust. Kom naar de 
Gezondheidsmarkt 50+ en ervaar 
de weldaad van een voetrefl exmas-
sage.

Nadja Steggink, 
Gediplomeerd voetrefl exoloog. 
Rechtsbuitenstraat 4, 
Kudelstaart. 
Tel. 06-55730188

Met een persoonsgebonden 
budget (PGB) koopt u zelf uw 
zorg in. Dat betekent dat u 
niet alleen rechten, maar ook 
plichten heeft. Het SVB Ser-
vicecentrum PGB helpt u het 
overzicht te bewaren. U kunt 
bij ons terecht voor advies over 
uw rechten en plichten, model-
overeenkomsten en formulie-
ren, vergoeding van de kosten 
van wettelijke loondoorbeta-
ling bij ziekte, het inschakelen 
van een arbodienst, rechts-
bijstand en een schade- en 
aansprakelijkheidsverzekering. 
Daarnaast kunnen wij de sala-
risadministratie van uw PGB uit 
handen nemen.

Trimclub

Wij zijn een trimclub voor je 
gezondheid, voor de gezellig-
heid en voor alle leeftijden.
We kennen elkaar, stimuleren 
elkaar en het is zo leuk dat 
we elke zaterdag ( het hele 
jaar door) om 8.00 uur in de 
ochtend met ongeveer 40 
deelnemers klaar staan om met 
frisse zin van start te gaan. 

Naast het hardlopen, wandelen, 
worden er ook oefeningen ge-
daan. Bewegen is goed voor je 
conditie omdat het je bloeds-
omloop stimuleert, je longen 
oefent en het energie geeft. 

Wij zijn bereikbaar via telefoon 
0900-1866 (lokaal tarief )

Geïnteresseerd 
in het aanbod van 

Vita welzijn en 
advies en een 

gratis workshop?

Kom naar de 
gezondheidsmarkt-55+ 
op zaterdag 8 oktober 

in Aalsmeer!

www.vitawelzijnenadvies.nl

Waarom een gezondheidsmarkt?
Tigra, de Aalsmeerse Praktijk voor Fysiotherapie en Amstelring 
komen met dit initiatief omdat zij hiermee op een praktische 
maniereen bijdrage leveren aan een prettige oude dag en het 
uitstellen van (bejaarden) zorg voor de Aalsmeerse bevolking.
We willen een aantal dingen bereiken:
• Bewustwording van een gezonde levensstijl
• Leren hoe we onze gezondheid kunnen bevorderen
• Informeren, weten wat er aan hulp beschikbaar is
• Activeren om “in beweging” te komen
Om ervoor te zorgen dat we gezond blijven en een fi jne oude 
dag hebben moeten we goed voor ons lichaam en voor onze 
geest zorgen. Maar dat is niet voor iedereen even normaal, men 
weet soms gewoon niet op welke manier men nog beter voor 
zichzelf kan zorgen of men weet gewoon niet wat er allemaal 

beschikbaar is. De expertise gebieden die mee doen zijn te 
vinden op deze pagina.
Amstelring staat voor thuiszorg, zoals huishoudelijke hulp en 
verpleging aan huis maar ook voor dagbesteding, verpleeg-
huiszorg, verzorgingshuiszorg en dienstverlening in de regio 
Amstelland en Meerlanden. Heeft u zorg nodig, neem contact 
op via 0900-1866 (lokaal tarief ).
Tigra helpt bij gezondheidsmanagement: gezondheid en vitali-
teit, zodat mensen tot hun pensioen vitaal inzetbaar blijven. We 
onderscheiden ons door preventie bij specifi  eke risicogroepen: 
gezond oud worden en actief en inzetbaar blijven. Maatwerk is 
onze kracht. 
Aalsmeerse en Amstelveense Praktijk voor Fysiotherapie 
Ben van der Sluis, Kanaalstraat 51, 1431 BV Aalsmeer, 
http://www.fysioaalsmeer.nl

GEMEENTEHUIS AALSMEER 
VAN 12.00-17.00 UUR

EEN GEZAMENLIJK TIGRA EN AMSTELRING INITIATIEF

Het doel van het Loket WWZ is 
om u te helpen zoveel mogelijk 
zelfstandig te kunnen blijven 
functioneren. Het Loket WWZ 
bundelt alle vormen van 
ondersteuning op het gebied 
van wonen,welzijn en zorg. Per-
sonen met een (psychosociale) 
beperking, chronisch zieken en 
ouderen kunnen hier gebruik 
van maken. U hoeft niet meer 
op zoek naar welke instantie u 
kan helpen, maar kunt op één 
plek terecht.

De WMO-raad: Samen sterk zodat we allemaal meedoen.
 

De WMO gaat niet alleen maar om huishoudelijke hulp en fi nanciële onder-
steuning. Wij zijn inderdaad veel in het nieuws vanwege huishoudelijke hulp. 
Dat is een belangrijk onderdeel, maar de WMO is zoveel meer. Wist u bijvoor-
beeld dat welzijnsbeleid, jeugdbeleid en dorpsbelangen er ook onder vallen. 
Help de WMO-raad het werk zo goed mogelijk te doen. Door mee te denken 
en ons te laten weten wat er volgens u beter kan wat betreft de WMO in onze 
gemeente Aalsmeer / Kudelstaart.

De Wet maatschappelijke ondersteuning
Deze nieuwe wet vervangt een aantal bestaande 
wetten: Wvg, Welzijnswet en delen uit de AWBZ.

 
www.wmoraadaalsmeer.nl 
b.w.vollmuller@kpnplanet.nl

Wmo-raad
Aalsmeer

Verpleeghuis Rozenholm in Aalsmeer 
is prachtig gelegen en heeft een riante 
tuin met verschillende terrassen 
aan het water. De winkelstraat ligt 
op loopafstand. De bewoners van 
Rozenholm hebben langdurig inten-
sieve begeleiding, behandeling en 
verzorging nodig. Wij nemen u niet 
alles uit handen, maar kijken zoveel 
mogelijk naar wat u nog wel kunt. 
Eén ding is wel voor iedereen hetzelfde: 
we zullen uw verblijf in Rozenholm zo 
aangenaam mogelijk maken.

Verpleeghuis Rozenholm

Ziekte, handicap of ouderdoms-
klachten maken het soms onmogelijk 
om goed voor uzelf te zorgen en uw 
huishouden draaiende te houden. 
Onze verzorgenden en verpleeg-
kundigen helpen u, zodat u zo lang 
mogelijk thuis kunt blijven wonen. 
Heeft u lastige wonden, leeft u met 
diabetes, heeft u pas gehoord dat u 
kanker heeft en komt er van alles op u 
af? Onze verpleeg kundig specialisten 
geven advies en staan u praktisch bij.

Thuiszorg

Amstelring 
Laan v.d. Helende Meesters 431 

1186 DK Amstelveen

Alle zorg in 
één keer geregeld!

Bel vrijblijvend voor meer informatie: 
0900 - 1866 (lokaal tarief) 

of kijk op www.amstelring.nl

Uw resultaat: minder kans op 
(welvaart)ziekten, gezond en fi t 
lichaam, lager ziekteverzuim, voor-
komen van ziekten. Wilma van Rijn 
geeft voorlichting en begeleiding 
op gebied van gezonde voeding, 
eetgedrag, beweging en leefstijl. 
Elk individu krijgt advies op maat! 
U bent welkom als individu, gezin, 
student, groep, vereniging, bedrijf 
of school.

Erkend door steeds meer zorgver-
zekeraars! Verwijsbrief is niet nodig!

Gewichtsconsulent-Wilma
06-28 97 80 33
gewichtsconsulent-wilma@hotmail.com
www.gewichtsconsulent-wilma.nl
Lid BGN

Slechtziend of 
blind en volop in 
het leven staan?
Tijdens de gezondheidsmarkt 
helpen we met voorlichting en 
demonstraties: doe mee aan 
spellen

 Uitproberen spellen en 
 hulpmiddelen

 Weer of beginnen met 
 computeren

 Zelf (weer) lezen
 Hobby: mozaïken, foto-

 graferen of kaarten maken
 Televisie kijken/luisteren
 Spellen & sporten

Ook professionals 
die betrokken zijn bij 
slechtzienden en blinden 
kunnen bij Visio terecht voor 
advies, ondersteuning en 
deskundigheidsbevordering. 
U kunt altijd en zonder 
verwijzing van de arts bij 
ons terecht.

Koninklijke Visio
Inloopdag dinsdag 
van 10.00-13.00 uur
Gebouw Haerlemmerpoort
Amsterdamsevaart 268
2032 EK Haarlem
haarlem@visio.org

ANBO staat voor:
• Zorg waarin de vraag van 
 de cliënt centraal staat.
• Kwalitatief goede, 
 betaalbare en 
 geïntegreerde zorg.
• Preventieve 
 gezondheidszorg.
• Voorkomen van sociaal 
 isolement en gezondheids-
 problemen bij senioren.
• Aandacht voor senioren 
 en bewegen.
• Ondersteuning van 
 mantelzorgers en vrijwillig

 ANBO afdeling Aalsmeer 
 Antoniushof 11
 1431 GA Kudelstaart
 Tel. 0297-340635

Lichaam en geest in balans: rust, 
kracht, zelfvertrouwen. Raja Yoga 
Aalsmeer biedt 50-plussers dé gele-
genheid persoonlijk te ontwikkelen 
op zowel fysiek als mentaal niveau. 
Onze unieke opbouw bevordert 
een ieders welzijn. Wat doet Raja 
Yoga voor uw welzijn en gezond-
heid? De oorzaak wordt aangepakt 
dat bespaart moeite en vaak pijn 
in de gevolgen. Concentratieoefe-
ningen, gecombineerd met fysieke 
houdingen, geven veel vertrouwen 
terug in je eigen kunnen. Door me-
ditatietechnieken groeit onafhan-
kelijkheid en ook je betrokkenheid 
in het leven. Ook de theorie [fi loso-
fi e] geeft duidelijkheid en kracht. 

Zie cursusaanbod bij 
Jaarprogramma Body Mind Spirit 

(www.raja-yoga.nu).

Goed in het gewone

Dichtbij bij mensen

13.00 uur Help: mijn PGB ! SVB Vincent Gerrits Ondersteuning bij uw 
    Persoonsgebonden budget.
 
13.30 uur Dementie Vita Welzijn en Advies Ellen Millenaar Signalen en voorkomen

14.00 uur Zit u goed? Fysio Aalsmeer Tom Verlaan Weten wie je bent

14.30 uur Eetgedrag en Leefstijl Gewichtsconsulent-Wilma Marcella de Groot Voorkom klachten door juiste zithouding

15.00 uur Zelfredzaamheid Huisarts Joke Stam Bevorderen van de zelfstandigheid

15.30 uur Dagbesteding? Heliomare Mieke van Arem Gesprekken met gebruikers van 
    dagbesteding Aalsmeer

16.00 uur Levenskunst Thanda Debby Albers Over senioren en hun onmetelijke waarde

16.30 uur Heb het LEF Raja Yoga Aalsmeer Tom Verlaan Weten wie je bent
      
  Podium
    
13.00-17.00 uur Spellen voor Visio Jose vd Zwan Mogelijkehden voor gezelschaps spellen 
 slechtzienden   voor slechtzienden

14.00-14.30 uur Tai Chi  Vita Welzijn en Advies Judith Smeenk Workshop, uitleg en demonstratie

15.00-15.30 uur Stijldans 50+ Dansschool Mittelmeijer Ger Mittelmeijer Plezier voor twee

Ben van der Sluis
Kanaalstraat 51

1431 BV Aalsmeer

www.fysioaalsmeer.nl

Op 8 oktober staat het Loket Wonen Welzijn 
en Zorg (Loket WWZ) van 12.00 tot 17.00 uur 
met een stand op de gezondheidsmarkt in het 
gemeentehuis Aalsmeer. Hier kunt u informatie 
vinden over wat het Loket WWZ doet en wan-
neer u terecht kunt bij het Loket. Daarnaast 
wordt er ook uitleg gegeven over het persoons-
gebonden budget AWBZ.
 De markt heeft als doel 50 plussers te infor-
meren over de mogelijkheden die er binnen 
de gemeente Aalsmeer zijn om zolang moge-
lijk gezond en fit te blijven en zelfstandig te blij-
ven wonen. Naast het Loket WWZ staan er ook 
ongeveer 30 andere organisaties met hun stand 
op de markt. Dit zijn fysiotherapeuten, pedicu-

res, maar ook maatschappelijk werk. U kunt bij 
deze stands informatie halen, testen doen, uw 
fitheid laten meten, lezingen volgen, advies vra-

gen en hulp krijgen. Kortom een leuke informa-
tieve markt voor de 50 plusser die gezond, fit en 
zelfstandig wil blijven!



is verleend in de nacht van:
- 28 op 29 oktober 2011 tot 02.00 uur aan Crown Business 

Studio’s
Datum verzending ontheffing: 4 oktober 2011.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Tegenover Aalsmeerderdijk 110, het aanleggen van kabels 

en leidingen;
- Christinastraat, Julianalaan en Margrietstraat en het aan-

leggen van kabels en leidingen;
- Copernicusstraat, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Freesialaan 8, het kappen van een boom;
- Herenweg 32, het bouwen van een woning met bijgebou-

wen;
- Diverse straten in Hornmeer en Stommeer, het aanleggen 

van kabels en leidingen;
- Hornweg 106-126, het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
- Margrietstraat 28, het kappen van een boom;
- Mijnsherenweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Molenpad/Zijdstraat, het realiseren van een parkeerkel-

der, winkelruimte en 30 appartementen;
- Oosteinderweg 3, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 15a, het bouwen van een woning en 

schuur;
- Spoorlaan 28, het kappen van twee bomen.

verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Christinastraat, Julianalaan en Margrietstraat en, het 

aanleggen van kabels en leidingen;
- Marsstraat 20, het kappen van een boom;
- Kudelstaartseweg 247, het restaureren van de kerktoren; 
- Uiterweg 241, het aanleggen van kabels en leidingen..
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 6 oktober 2011.

Welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommis-
sie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling 
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel. 
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aan-
vragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de af-
gelopen 2 weken. 

ontWerp uitWerking bestemmingsplan 
‘n201-zone – green park aalsmeer, 
kavel deelgebied 10’ 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, overeen-
komstig het bepaalde in artikel 3.9 a van de Wet ruimtelijke 
ordening en artikel 9 van het bestemmingsplan, met toe-
passing van artikel 3.6, lid 1, sub b van de Wet ruimtelijke 
ordening, de ontwerp uitwerking bestemmingsplan ‘N201-
zone-Green Park Aalsmeer, kavel deelgebied 10’ ter inzage te 
leggen. Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van 7 oktober tot 
en met 17 november 2011.

Plangebied
De uitwerking heeft betrekking op het plangebied ‘Green Park 
Aalsmeer, kavel deelgebied 10’ en is gelegen in de gemeente 
Aalsmeer aan de Japanlaan (achter Machineweg 302a) in 
Aalsmeer. 

Doelstelling
De ontwerp-uitwerking bestemmingsplan ‘N201-zone – Green 
Park Aalsmeer, kavel deelgebied 10’ heeft betrekking op het 
bouwplan sierteeltgerelateerde bedrijfsbebouwing te reali-
seren. Het geldende bestemmingsplan ‘N201’ kent voor het 
gebied een uitwerkingsplicht met een bouwverbod, waar na 
uitwerking van het bestemmingsplan bedrijfsgebouwen zijn 
toegestaan. Het ontwerpuitwerkingsplan past binnen de uit-

maandag 10 oktober inloop/
informatieavond de rietlanden

De bewoners van de Rietlanden zijn per brief uitgenodigd 
voor een inloop/informatieavond over hun wijk. De avond is 
op maandag 10 oktober, tussen 20.00 en 21.30 uur, in het 
Dorpshuis Kudelstaart. De bewoners krijgen informatie over 
verschillende actuele onderwerpen. Aan de bewoners wordt 
tevens gevraagd hun mening te geven over de aanleg van 
voetbruggen en over een kunstwerk in de wijk. Voor deze 
inloop/informatieavond is de ruimte ingericht als een infor-
matiemarkt.

maandag 10 oktober inloop/informatieavond 
verkeersmaatregelen ophelialaan

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

maandag 10 oktober inloop/informatieavond 
bomenplan nieuW-oosteinde

Op maandag 10 oktober organiseert de Gemeente Aalsmeer 
een informatie/inloopavond over het planten van ongeveer 
180 extra bomen in De Vlinderwijk, De Vissenwijk en langs 
de Catharina-Amalialaan in Nieuw-Oosteinde. De informatie/
inloopavond is van 19.30 tot 21.00 uur in de foyer van de 
Mikado aan de Catharina-Amalialaan 66.

Plannen bekijken en de inloop/informatieavond
Vanaf donderdag 29 september kunnen bewoners op een 
groot informatiepaneel zien welke bomen waar geplant wor-
den. De informatiepanelen hangen in de foyer van de Mikado, 
Catharina-Amalialaan 66. Openingstijden ma t/m vr. 8.30 uur 
tot 15.30 uur en op ma-wo en vr. tevens van 15.30-18.00 
uur. In de hal van het Gemeentehuis hangen de plannen 
ook; de openingstijden daar zijn van 8.30 tot 17.00 uur. De 
plannen kunnen ook ingezien worden op de website www.
aalsmeer.nl. Op 10 oktober bij de inloop/informatieavond is 
de beleidsmedewerker Groen aanwezig. Hij kan informatie 
geven over de kenmerken van de bomen en de plekken waar 
ze komen.

ter inzage bij de afdeling dienstverlening 
t/m 17 november

De ontwerpnotitie en de toelichting op de verkeersmaatre-
gelen rond de Ophelialaan (20 extra parkeerplaatsen aan de 
Spoorlaan en een veiliger fietsoversteekplaats Spoorlijnpad/
Ophelialaan). Deze documenten staan ook op de website 
van de gemeente: www.aalsmeer.nl/verkeersmaatregelen-
ophelialaan. Belanghebbenden kunnen hun mening op het 
voorlopige ontwerp schriftelijk kenbaar maken aan de ge-
meente. Reacties kunt u richten aan de gemeente Aalsmeer, 
Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer, t.a.v. AVVP. Ook tijdens de 
inloopavond op maandag 10 oktober tussen 19.30 en 21.00 
uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis kunt u uw mening 
geven over de plannen. 

rectificatie

Per abuis is op 22 september 2011 op deze pagina gepubli-
ceerd dat het Aalsmeers Verkeer- en Vervoerplan ter inzage 
ligt. Het gaat om maatregelen die voortvloeien uit de uit-
voering van dit plan. 

definitieve beschikkingen

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

Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat 
op grond van artikel 2:29 van de APV ontheffing sluitingstijd 

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
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werkingsregels en geeft bouw- en gebruiksvoorschriften voor 
de toekomstige bebouwing.

Procedure
Het ontwerp van het uitwerkingsplan ligt met het ontwerp-
besluit en de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor 
belanghebbenden ter inzage van 7 oktober tot en met 17 
november 2011. Gedurende deze termijn worden belangheb-
benden in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of 
mondelinge zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke 
reacties worden gericht aan Burgemeester en wethouders 
(postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van 
‘zienswijze ontwerp uitwerking bestemmingsplan ‘N201-zo-
ne-GPA, kavel deelgebied 10’’. Voor het kenbaar maken van 
een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met 
mevr. M. Roos, of bij diens afwezigheid, een van de andere 
medewerkers van het cluster Ruimtelijke Ordening. De ont-
werp wijziging bestemmingsplan met de daarbij behorende 
stukken, is in te zien bij de centrale balie op het gemeen-
tehuis, Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer. De openingstijden 
van de centrale balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 
8.30-14.00 uur (vrije inloop) en van 14.00-17.00 uur (op 
afspraak). Op woensdag is de centrale balie open van 8.30-
20.00 uur. Voor het overige is het plan in te zien op afspraak. 
De kennisgeving, het ontwerpplan en de bijbehorende stuk-
ken zijn ook digitaal bekendgemaakt en beschikbaar gesteld 
via www.aalsmeer.nl. (te vinden via de knop “bestemmings-
plannen” in het keuzemenu rechts op het beeldscherm onder 
“ga direct naar”).

ter inzage bij de afdeling dienstverlening, 
Week 40

t/m 7 okt Ontheffing sluitingstijd: zaterdag 17 op zondag 
18 september 2011 en zaterdag 24 op zondag 
25 september 2011 tot 02.00 uur aan ’t Holland 
Huys;

t/m 7 okt Verkeersbesluit 2011 /10390-M&R;
t/m 7 okt Historische Motorenrace op het bedrijventerrein 

Hornmeer op zaterdag 10 september 2011 van 
19.00-24.00 uur en zondag 11 september 2011 
van 10.00-19.00 uur;

t/m 13 okt Kennisgeving ontwerp Koninklijk besluit tot 
aanwijzing van onroerende zaken ter onteige-
ning in de gemeente Aalsmeer ter uitvoering 
van het bestemmingsplan Noordvork;

t/m 13 okt Pre-ride for the Roses op zaterdag 3 september 
2011 van 16.30-17.00 uur;

t/m 13 okt Ride for the Roses op zondag 4 september 2011;
t/m 20 okt Wet Geluidhinder is verzocht om vaststelling 

van hogere waarden vanwege het wegverkeer-
slawaai, op het perceel Uiterweg 113/115;

t/m 21 okt Objectvergunning: het plaatsen van een bou-
winrichting bij de Irenestraat t.o. huisnr. 2 en 
Catharina-Amalialaan naast nummer 52;

t/m 21 okt Evenementenvergunning: bloemencorso op za-
terdag 17 september 2011 van 09.30-12.45 uur;

t/m 21 okt Evenementenvergunning: tentoonstelling van 
het bloemencorso op het buitenterrein van 
Crown Business Studio’s;

t/m 22 okt Drank- en Horecawet: vergunning is verleend 
aan 7Street BV, Van Cleeffkade 15, te Aalsmeer;

t/m 22 okt Exploitatievergunning: 7Street BV, gevestigd te 
Van Cleeffkade 15, Aalsmeer;

t/m 25 okt Objectvergunning: de verkoop van aardappelen, 
groenten en fruit, vanaf oktober 2011 op de za-
terdag, bij het Pompplein;

t/m 27 okt Ontwerp bestemmingsplan ‘Spoorlaan’, ont-
werpbesluit hogere grenswaarden en concept 
beeldkwaliteitplan;

t/m 3 nov Tijdelijke verkeersmaatregelen: stremmen 
Dorpsstraat tussen N201 en Rozenstraat van 5 
oktober t/m 7 oktober 2011 t.b.v. werkzaamhe-
den;

t/m 5 nov Een troostboom op 18 december 2011 van 
18.00-19.30 uur;

t/m 8 nov Besluitregels Maatschappelijke ondersteuning 
2011;

t/m 12 nov Standplaatsvergunning: de verkoop van vis op 
woensdag in Kudelstaart en op donderdag bij 
het poldermeesterplein;

t/m 12 nov Standplaatsvergunning: de verkoop van vis op 
vrijdag en zaterdag bij de Hoogvliet, Beetho-
venlaan (Hornmeer);

t/m 16 nov APV Vergunning: ontheffing sluitingstijd op 28 
en 29 oktober 2011 tot 02.00 uur aan Crown 
Business Studio’s;

t/m 17 nov Ontwerp uitwerking bestemmingsplan ‘N201-
zone-Green Park Aalsmeer, kavel deelgebied 10’.

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

Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.

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

afspraken burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuursse-
cretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.P.J.M. 
Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wet-
houders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverde-
ling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 11 oktober en 1 november 
2011.

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

overige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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

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

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

servicepunt beheer en uitvoering 
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
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Van links naar rechts: Marcel Claessen (vestigingsmanager FloraHolland 
Aalsmeer), Ed Waterdrinker (directeur Waterdrinker) en Pieter Litjens (bur-
gemeester Aalsmeer) slaan de eerste paal in aanwezigheid van Michel van Ek 
(projectleider aannemer Cordeel).

Nieuwbouw Waterdrinker 
bij FloraHolland van start
Aalsmeer - De eerste paal voor de 
nieuwbouw van Waterdrinker is ge-
slagen op het terrein van bloemen-
veiling FloraHolland in Aalsmeer. 
Burgemeester van Aalsmeer Pieter 
Litjens deed dit samen met Ed Wa-
terdrinker (directeur Waterdrinker) 
en Marcel Claessen (vestigingsma-
nager FloraHolland Aalsmeer) op 
maandag 3 oktober. Tijdens de bij-
eenkomst benadrukte burgemees-
ter Litjens zijn enthousiasme over 
de ontwikkelingen bij Waterdrin-
ker en FloraHolland en het econo-
misch belang ervan voor de regio. 
“Ondanks dat het lastige tijden zijn 
voor de sector, is er voldoende ver-
trouwen om dit soort nieuwe initia-
tieven te nemen.” 
Het nieuwbouwproject wordt ge-
realiseerd op FloraHolland Oost, 

het nieuwe bedrijventerrein van 
FloraHolland aan de oostzijde van 
de bloemenveiling in Aalsmeer. 
Met de mogelijkheid om ongeveer 
200.000 vierkante meter bedrijfsge-
bouwen te ontwikkelen, vormt het 
nieuwe bedrijventerrein een sub-
stantiële uitbreiding van de markt-
plaats. Met de ontwikkeling van 
Oost maakt FloraHolland ruim-
te voor de groei van klanten. Cere-
moniemeester Marcel Claessen gaf 
in zijn toespraak aan de ontwikke-
ling te zien als een investering in 
de toekomst van de marktplaats 
Aalsmeer en Greenport Aalsmeer. 
“Het vertrouwen in de toekomst 
van de sierteeltsector trekt weer 
aan. Een gunstige ontwikkeling, ze-
ker in combinatie met de verbeter-
de bereikbaarheid na openstelling 

van de nieuwe N201 en de Onge-
stoorde Logistieke Verbinding tus-
sen Greenport Aalsmeer en main-
port Schiphol.” Waterdrinker is de 
eerste ondernemer die start op 
FloraHolland Oost. De Europese 
marktleider in de export van ka-
mer- en tuinplanten realiseert er 
een gebouw van 27.000 vierkante 
meter verwerkingsruimte en onge-
veer 4.000 vierkante meter kanto-
ren. In eerste instantie worden al-
le exportactiviteiten hier gecentra-
liseerd. “Waterdrinker Aalsmeer is 
al een brand. Wij krijgen nu de uit-
straling die daarbij hoort. Dit moet 
één van de belangrijkste logistieke 
platformen worden van onze bran-
che. Zodra ook de nieuwe Cash & 
Carry hier wordt gerealiseerd, is 
Waterdrinker compleet, daar stre-
ven wij naar”, aldus directeur Bob 
Moria namens Waterdrinker. Flora-
Holland gaat het handelsterrein lo-
gistiek ontsluiten met een product-
straat naar het centrumgebouw. 
Deze verbinding is ook voor klan-

ten van de veiling toegankelijk. Het 
pand van Waterdrinker en de logis-
tieke verbinding worden eind 2012 
in gebruik genomen.
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AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

KIndErGITArEn, KlASSIEK En ElEKTrISCH
In PAArS, blAUW, rOzE En zWArT (1/2 En 3/4)

VAnAf E 59,50

lESSEnAArS GlX
In rOOd, GEEl, WIT En zWArT

E 17,95 PEr STUK

KIndErVIOlEn
(1/4 En 1/2)

VAnAf E 111,-

Muziek/Theater
Donderdag 6 oktober:
* Kooravond met Con Amore en 
Mispagekoor in vernieuwde Open 
Hof Kerk, Ophelialaan v/a 20u.
Vrijdag 7 oktober:
* Rosenberg Trio in Crown Theater 
Aalsmeer, Van Cleeffkade v/a 20u.
* Magré en Magré in concert op or-
gel in piano in Open Hof Kerk, Op-
helialaan vanaf 20u.
* Praamavond met dj Henk in café 
de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Feestcafé Tante Truus open. Bon 
Ami, Dreef vanaf 21u.
* Bands Allergic to Horses en Who 
Jumped in N201, Zwarteweg. Open 
vanaf 21u.
Zaterdag 8 oktober:
* Estafettemiddag met gastdj Devin 
Hoogervorst. Kidsboetclub open van 
16 tot 19u. Super Flugel Party met 
tv-opname vanaf 22u. in café de 
Praam, Zijdstraat.
* Band Harmony Glen in Bacchus, 
Gerberastraat. Open v/a 21u.
* Hardnoize met Josh en Wesz in 
N201, Zwarteweg vanaf 22u.
8 en 9 oktober:
* Voorrondes Kinderen voor Kin-
deren koor in Oude Veiling, Markt-
straat. Zaterdag en zondag v/a 9u.
Zondag 9 oktober:
* Kindervoorstelling Het Mooiste 
van Sesamstraat in Crown Theater 
Aalsmeer, Van Cleeffkade, 14u.
* Klassieke muziek van trio Contras-
ten in Oud Katholieke Kerk, Oost-
einderweg 394. Aanvang: 15.30u.
* Opera en operette door ensemble 
La Musiquette in De Reede, Rijsen-
hout. Aanvang: 14u.
* Salsa in The Beach, Oosteinder-
weg 247a vanaf 19.30u.
Vrijdag 14 oktober:
* British Pop Invasion met muziek 
van The Beatles, The Kinks en Hol-
lies in Crown Theater Aalsmeer, Van 
Cleeffkade 15. Aanvang: 20u.
Zaterdag 15 oktober:
* Meezingen met Vuile Huichelaar2 
in Crown Theater Aalsmeer, Van 
Cleeffkade 15. Aanvang: 20u.

Exposities
Tot en met 6 november:
* Toonaangevende Poolse kunst in 
galerie Sous-Terre, Kudelstaartse-
weg. Open elke zaterdag en zondag 
van 13 tot 17u. 
8 en 9 oktober:
* Luchtoorlog en verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open. Zaterdag en zon-
dag van 11 tot 16u. 
* Historische Tuin open, ingang 
Praamplein, zaterdag en zondag van 
13.30 tot 16.30u. Plus expositie in 
Historisch Centrum. 
Tot en met 16 oktober:
* Portretten en stillevens van Dick 
Stapel in Het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open donderdag tot en 
met zondag 14-17u. 
* Dierenportretten door kinderen 
uit Rusland op Kinderkunstzolder 
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
Open iedere do. t/m zo. 14-17u. Te-
keningen te koop. Opbrengst voor 
stichting Tsjernobyl.

Diversen
Donderdag 6 oktober:
* Dialezing bij Groei en Bloei in Wel-

lant College, Linnaeuslaan v/a 20u.
* Kienavond Supporters Vereniging 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u.
* Open avond Duikteam Thamen in 
Waterlelie, Dreef v/a 20.30u.
* Sjoelen bij BV Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat, 19.30u.
* Open avond Duikteam Thamen in 
zwembad De Waterlelie, Dreef van-
af 20.30u.
Vrijdag 7 oktober:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Zaterdag 8 oktober:
* Gezondheidsmarkt 50+ in burger-
zaal, gemeentehuis, 12-17u.
* Plantenbakkieactie Tiflo, huis aan 
huis in gemeente, 9.30-16u.
* Boekenmarkt in Zijdstraat, Cen-
trum van 10 tot 17u.
* Spelletjesmiddag voor leerlingen 
basisscholen in vernieuwde Open 
Hof Kerk, Ophelialaan, 13-16u.
Zondag 9 oktober:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in 
SCW-gebouw, Konnetlaantje in Rij-
senhout van 9.30 tot 13.30u.
* Herfstfeest met kaboutervossen-
jacht op kinderboerderij Boeren-
vreugd, Hornmeer, 11-15u.
Maandag 10 oktober:
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Jongensclub in De Spil, Spilstraat, 
Kudelstaart van 19 tot 20u.
* Planten- en vissenveiling Vi-
va Aquaria in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Dinsdag 11 oktober:
* Speelavond Ons Aller Belang in 
Parochiehuis, Gerberastraat, 20u.
Woensdag 12 oktober:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in 
Mikado, Catherina Amalialaan. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Presentatie-avond Ontwikkelings 
Samenwerking Aalsmeer in raads-
kelder, gemeentehuis v/a 20u.
* Bingo-avond De Pomp in ‘t Baken, 
Sportlaan 86 vanaf 20u.
Donderdag 13 oktober:
* Themamiddag veiligheid bij PCOB 
en ANBO in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 vanaf 14u.
* Klaverjassen Oostend in ‘t Middel-
punt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Bingo-avond in café de Praam, 
Zijdstraat. Aanvang: 20.30u.
Zaterdag 15 oktober:
* Snoeiboot vaart uit. Ontvangst: 
9-12u. bij Schuilhaven Winkel en 
13-16u. bij baggerdepot Otto.

Vergaderingen
Donderdag 6 oktober:
* Bijeenkomst OLGA in kader week 
van de toegankelijkheid in ‘t Baken, 
Sportlaan van 15 tot 17u.
* Beraad en Raad in het gemeen-
tehuis, ingang Raadhuisplein. Aan-
vang: 20u.
Maandag 10 oktober:
* Info-avond over planten bomen 
(180) in Vlinder- en Vissenwijk. In 
De Mikado, Catharina Amalialaan 
van 19.30 tot 21u.
* Info-avond over verkeersmaatre-
gelen in Ophelialaan in burgerzaal, 
gemeentehuis van 19.30 tot 21u.
* Inloop en info-avond over bruggen 
en kunstwerk in wijk De Rietlanden 
in Dorpshuis van 20 tot 21.30u.
Woensdag 12 oktober:
* Inloop vanaf 19.30u. en verga-
dering vanaf 20u. Dorpsraad Ku-
delstaart in Dorpshuis.

Vier 25 jarig jubileum mee!
Vrijdag Rosenberg Trio in 
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Het Crown Theater 
Aalsmeer presenteert aanstaan-
de vrijdag 7 oktober Het Rosen-
berg Trio. Vier hun 25 jarig jubile-
um mee in het theater! De leeftijd 
van het Rosenberg Trio was altijd 
een goed bewaard geheim. Op een 
handvol vrienden en familieleden na 
wist niemand wanneer het precies 
begon. Sommige bronnen noemen 
1992, het jaar van hun spectaculaire 
optreden op North Sea Jazz, als ge-
boortejaar. Maar, het was eind 1986 
dat bassist Nonnie Rosenberg door 
broer Nous’che en neef Stoche-
lo werd gevraagd om mee te spe-
len in hun eerste officieuze theater-
voorstelling. Daarmee was de ge-
boorte van het inmiddels legenda-
rische en wereldwijd bekende Ro-
senberg Trio een feit. Alle reden dus 
voor een feestelijke 25-jarige Anni-
versary Tour langs alle Nederland-
se theaters. Samen met pianist Pe-
ter Beets, percussionist Eddie C. en 
multi-instrumentalist Christiaan van 
Hemert wordt elke voorstelling een 
verjaardagsfeest om nooit te verge-
ten. Een avond vol vurige gipsy-jazz. 
En cadeautjes zijn achteraf natuur-
lijk altijd welkom.

British Pop Invasion
Vrijdag 14 oktober trakteert Crown 
Theater Aalsmeer op The British Pop 
Invasion. De beste Britse Popmuziek 
Uit De Sixties (U.K.) Met muziek 
van The Beatles, The Kinks, Dus-
ty Springfield, Gerry & The Pacema-
kers, The Hollies en vele anderen. 
Uitgevoerd door de allerbeste tribu-
te acts uit de U.K onder begeleiding 
van een spetterende live band. De-
ze is samengesteld uit diverse ori-
ginele topmuzikanten uit verschil-
lende bekende U.K. bands uit de ja-
ren zestig. In de slipstream van The 
Beatles kwamen een hele rits Brit-
se popartiesten en bands tot gro-
te successen in de USA. In Ameri-
ka staat deze golf van Brits muzi-
kaal succes in de Amerikaanse hit-
lijsten te boek als The British Invasi-
on. Deze invasie en plotselinge po-
pulariteit van de Britse Beat in Ame-
rika speelde zich af tussen 1964 en 
1969. Van de makers van Rockin’ 
On Heavens Door, Elvis In Concert 
en A Tribute To Cliff Richard & The 
Shadows komt nu deze swingen-
de tribute show die de roerige ja-
ren zestig muzikaal weer helemaal 

laat herleven! The British Pop Invasi-
on schiet u terug in de tijd! Beleef de 
jaren ’60 opnieuw met deze werve-
lende muzikale show! 

Vuile huichelaar 2
Op zaterdag 15 oktober kan in het 
Crown Theater genoten worden van 
‘Vuile huichelaar 2, ‘t Zal Je kind 
maar wezen!’ Raap je sokken van de 
grond! Doe het dopje op de tand-
pasta! Doe de wcbril naar beneden! 
Komt dit u bekend voor? Dan heeft 
u een man in huis. Eigenlijk zou het 
over kinderen moeten gaan. Maar 
wie is het grootste kind in huis en 
wie is niet meer op te voeden? Juist. 
De man. Uw man. Na het enorme 
succes van ‘Vuile Huichelaar’ is nu 
een nieuwe selectie gemaakt van 
schitterend meezingrepertoire en 
natuurlijk gaan de spelers zich weer 
heerlijk druk maken over de hal-
ve wereld en zichzelf. Want dat zij 
er een potje van kunnen maken, is 
wel duidelijk! Kom naar ‘t Zal Je Kind 
Maar Wezen voor fijne ergernissen, 
diep leed en grote vreugde! Zang: 
Saskia van Zutphen en Paulette Wil-
lemse (van Mrs. Einstein) Toetsen en 
accordeon: Nicolaas Duin, Gitaren 
en bas: Astrid Akse. 
Toegangskaarten zijn te bestellen via 
de site: www.crowntheateraalsmeer.
nl of bel 0900-1353. Indien nog voor-
radig ook te koop aan de kassa van 
het Crown Theater Aalsmeer aan de 
Van Cleeffkade 15.

Lekker struinen langs de kramen
Boekenmarkt in Centrum
Aalsmeer - In het Centrum wordt 
zaterdag 8 oktober weer de jaarlijk-
se boekenmarkt gehouden. Tussen 
10.00 en 17.00 uur kan iedereen naar 
hartelust struinen langs de diverse 
kraampjes die deze dag in de Zijd-
straat staan opgesteld. De boeken-
markt trekt ieder jaar een groot aan-
tal boekenliefhebbers. Boeken vor-
men ook dit jaar het hoofdbestand-
deel van de markt. In de Zijdstraat 
staan kramen die een grote keus 
bieden in zowel nieuwe als twee-
dehands boeken. Of het nu gaat 
om romans, detectives, non-fic-
tie, stripboeken of een ander gen-
re, voor de boekenliefhebbers zal 
er ongetwijfeld van alles te vinden 
zijn. Het belooft dan ook een dag-
je heerlijk ‘struinen’ te worden, met 
als voordeel dat de meeste boeken 
op de markt aantrekkelijk geprijsd 
zijn. Naast boeken zullen er diverse 
kramen zijn waar hobbymaterialen, 
nostalgisch speelgoed, Cd’s en ca-
deaus worden verkocht en de Stich-

ting Oud Aalsmeer is aanwezig om 
hun activiteiten onder de aandacht 
te brengen. Ook aan de inwendige 
mens wordt gedacht. Op de markt 
zijn onder andere poffertjes en Luik-
se wafels verkrijgbaar. Behalve de 
handelaren die deze dag met hun 
koopwaar naar Aalsmeer komen, 
nemen ook de Dorcaswinkel en en-
kele winkeliers uit het centrum deel 
aan de markt. Zo ontstaat een aan-
gename mix van verkopers van bui-
tenaf en plaatselijke ondernemers. 
De boekenmarkt op 8 oktober is een 
initiatief van Winkeliers Vereniging 
Aalsmeer Centrum in samenwer-
king met Organisatiebureau Natu-
ral Solutions. Na de Geraniumjaar-
markt en de braderie op de eerste 
zaterdag in september is het de der-
de markt die dit jaar in het centrum 
wordt gehouden. Op vrijdag 16 en 
zaterdag 17 december volgt nog een 
tweedaagse decembermarkt. Voor 
meer informatie: www.aalsmeer-
centrum.nl.

Super Flugel party in café 
de Praam deze zaterdag
Aalsmeer - Zaterdag 8 oktober is 
de start van het winterprogramma 
in danscafé de Praam met elke za-
terdag van 16.00 tot 19.00 uur de 
kidsboetclub. De jeugdige bezoe-
kers worden opgevangen door twee 
dames, die allerlei spelletjes met 
ze doen. De ouders kunnen gezel-
lig een uurtje bij babbelen en naar 
de muziek luisteren van de estafet-
te DJ, die deze middag draait. Wil jij 
ook een keer achter de dj booth? 
Meld je dan aan bij de bar. De af-
trap word zaterdag gegeven door 
Devin Hoogervorst, die tevens al zijn 
vrienden uitnodigt om naar zijn mu-
ziek te komen luisteren. 
Zaterdagavond vanaf 22.00 uur is 
de Flugel party met Flugel girls en 
veel give aways. Ook worden de-
ze avond filmopnames gemaakt en 
uit de skihut Rotterdam komt Dok-
ter DJ draaien. Al met al een gewel-
dig feest in danscafé de Praam en 
de toegang is gratis. Voor volgende 
week staat de krokodillenavond op 

het programma met de Aalsmeer-
se DJ Jochem van Leeuwen. En za-
terdag 22 oktober het oktober bier 
feest. 
Ook noteren in de agenda en langs 
komen: Vrijdag 7 oktober Praam-
avond met DJ Henk vanaf 22.00 
uur en donderdag 13 oktober start 
Praambingo. Aanvang: 20.30 uur.

Vriendschap 30+ pub
Nieuw in de Praam in de Zijdstraat 
is de start van De Vriendschap 30 + 
pub. Twee keer in de maand gezellig 
borrelen voor alleen mensen die de 
30 gepasseerd zijn. Met barkeepers 
uit het verleden van het danscafé. 
De Praam zorgt naruurlijk voor een 
borrelhapje. De start van De Vriend-
schap is zaterdag 29 oktober van 
21.00 uur tot 01.00 uur. De ingang 
is via het Praamplein achter café de 
praam. De jongeren vanaf 18+ zijn 
natuurlijk ook welkom in de Praam, 
ingang Zijdstraat. Voor meer infor-
matie kijk op www.cafedepraam.nl.

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Zondag 9 oktober 
houdt vogelvereniging De Rijsenvo-
gel een gezellige vogelbeurs waar 
bezoekers terecht kunnen voor het 
kopen van diverse soorten vogels. Er 
zijn leden die vogels te koop aan-
bieden en er zijn handelaren met 
diverse soorten vogels, onder an-
dere kanaries, agaporniden, gras-
parkieten, grote parkieten en diver-
se soorten tropische exemplaren. Er 
is ook een handelaar met vogelvoer 
en vogelbenodigdheden en thuis-

kwekers mogen ook zelf hun vogels 
verkopen. Voor wie problemen heeft 
of zelf vogels wil gaan kweken, zijn 
leden van de vereniging aanwezig 
voor uitleg en dergelijke. De beurs 
wordt gehouden in het gebouw 
van voetbalvereniging SCW aan het 
Konnetlaantje van 9.30 tot 13.30 uur. 
De toegang bedraagt slechts 50 eu-
rocent en kinderen onder de tien 
jaar hebben gratis toegang. Voor 
verdere informatie: www.derijsen-
vogel.com

Zondag in Oud Katholieke Kerk
Trio Contrasten start KCA 
klassieke concertserie
Aalsmeer - Drie jonge rasmuzikan-
ten geven de start van de KCA con-
certserie glans op zondagmiddag 9 
oktober in de Oud Katholieke kerk 
aan de Oosteinderweg. Klarinettiste 
Fleur Bouwer, violiste Maria Milstein 
en pianist Martijn Willers begonnen 
hun succesvolle samenwerking tij-
dens de debuutserie van 2008 in het 
Concertgebouw. Alle drie zijn zij af-
gestudeerd aan het Conservatori-
um van Amsterdam, maar alle drie 
vanuit een heel andere achtergrond. 
Fleur Bouwer kreeg onder meer kla-
rinetles van Antony Pay, wat mo-
gelijk werd gemaakt door het Prins 
Bernhard Cultuurfonds. Maria Mil-
stein komt uit een muzikaal gezin 
in Moskou, en kreeg vanaf haar vijf-
de levensjaar vioollessen. Van het 
Kersjes Fonds kreeg zij de Viool-
beurs 2010 uitgereikt. De Neder-
lander Martijn Willers was zes toen 

hij zijn eerste pianolessen kreeg. In 
2008 was hij met cellist Joris van 
den Berg prijswinnaar bij het inter-
nationale Johannes Brahms Con-
cours in Oostenrijk.
Het Trio Contrasten gaat een verfris-
send programma spelen, met com-
posities van Milhaud, Ravel, Stra-
vinsky, Poulenc en Bartók. Een goe-
de start van het gevarieerde aanbod 
aan klassieke concerten dat KCA 
ook voor dit seizoen organiseert.
Alle zeven concerten zijn op de 
tweede zondag van de maand en 
beginnen om half vier in de Oud Ka-
tholieke kerk, Oosteinderweg 394. 
Losse kaarten kosten 15 euro, maar 
bij dit eerste concert zijn nog aan de 
zaal abonnementen voor de hele se-
rie verkrijgbaar voor 85 euro. In de-
ze moeilijke tijden blijft KCA op de 
steun van de Aalsmeerse muziek-
liefhebbers rekenen.

Hardnoize concept breidt uit
Hardstyle feest met Josh 
& Wesz zaterdag in N201
Aalsmeer - Vanaf oktober wordt 
Hardnoize een maandelijks terug-
kerend concept in de N201 met het 
beste wat er momenteel op hardstyle 
gebied te krijgen is. Natuurlijk zijn 
steevast de resident DJ’s Jor-D uit 
Kudelstaart, Rosko uit Hoorddorp 
en Thosba uit Amstelveen achter de 
dj-booth te vinden, regelmatig ver-
gezeld door topartiesten uit de Ne-
derlandse hardstyle scene. Boven-
dien zullen er ook veel nieuwe ge-
zichten achter de knoppen te zien 
zijn de komende tijd, want N201 is 
voortdurend op zoek naar nieuw ta-
lent in de regio! En alsof dat nog niet 
genoeg is gaat de N201 ook een sa-
menwerking aan met de zich snel 
uitbreidende hardstyle radioshow 
The Magic Show. Zaterdag 8 okto-
ber is de eerste van weer een lan-
ge reeks maandelijkse hardstyle 
feesten in de N201 met deze keer 
Josh & Wesz als Headlinder. Josh & 
Wesz zijn Jos Beuk en Wesley Kap-
teijn uit Alphen aan den Rijn. Bei-

de heren begonnen met draaien in 
2002 en kort daarna met het produ-
ceren van hun eigen tracks met een 
onmiskenbaar eigen sound. Josh & 
Wesz produceren de meest boeien-
de, beukende beats die de wereld 
heeft ervaren. Hun sound infiltreer-
de snel in de Nederlandse Hardstyle 
scene en is inmiddels te horen op 
de grootste festivals in Nederland 
en over de hele wereld. Behalve re-
sident DJ’s Thosba, Jor-D en Ros-
ko is ook DJ Darknezz oftewel Cor-
né Weering uit Amstelveen zater-
dag te gast. Corné is een graag ge-
ziene DJ op hardstyle feesten in de 
regio met een zeer goede reputa-
tie. De kaartverkoop voor Hardnoi-
ze op 8 oktober is inmiddels in volle 
gang. Bij diverse mensen zijn voor-
delige kaarten te krijgen in de voor-
verkoop. Info hierover is te vinden 
op www.n201.nl. Aan de deur is de 
entree 12,50 euro. Het feest begint 
om 22.00 uur en de minimumleeftijd 
is 16 jaar. Legitimatie verplicht.

Harmony Glen in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 8 oktober 
komt Harmony Glen optreden in 
cultureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat. Harmony Glen is geen on-
bekende meer voor het Aalsmeer-
se publiek. Inmiddels wordt dit hun 
vijfde of misschien zesde optreden 
in Bacchus. De muziek van Har-
mony Glen laat zich het beste om-
schrijven als powerfolk met een ver-
frissende jazzy touch. De leden van 
Harmony Glen, Sjoerd, Nienke, Do-
minique, Vincent en Job, zijn stuk 
voor stuk meesters op hun instru-
menten. Ze verbazen en betove-
ren sinds 2005 het publiek met hun 
unieke, eigenzinnige stijl en virtu-

ositeit. De muziek is gebaseerd op 
Iers-Keltische folk, maar regelma-
tig komen er klanken voorbij waaien 
vanuit de hele wereld. De drie CD’s 
van de band ontvingen wereldwijd 
lovende recensies en maakte hen 
in korte tijd een welkome gast op 
festivals in heel Europa. Hoge mu-
zikale kwaliteit en een sprankelen-
de, enerverende stage performance 
maken een optreden van Harmony 
Glen een magische ervaring die ie-
dereen bij zal blijven. Cultureel ca-
fé Bacchus in de Gerberastraat gaat 
zaterdagavond open om 21.00 uur. 
Aanvang concert 21.45 uur. Entree: 
Uw gift



pagina 12 Nieuwe Meerbode - 6 oktober 2011

Keur aan lokaal taltent op 
benefiet voor Nepal
Aalsmeer - Het is alweer het acht-
ste jaar dat muzikanten uit Aalsmeer 
en omgeving zich gaan inzetten voor 
een betere toekomst voor de kinde-
ren in Nepal. Dit jaar nog grootser: 
Alle ruimtes van De Oude Veiling in 
de Marktstraat worden voor het be-
nefietconcert op zaterdag 5 novem-
ber gebruikt. De organisatie is bij-
zonder verheugd ook dit jaar een 
keur van lokaal en regionaal talent 
op het programma te hebben staan. 
Een programma dat zo gevarieerd 
is dat er zeker voor ieder wat wils 
te beleven is. Op het menu staan 
bands als het Katelijne van Otterloo 
pop-jazz 4-tet met prachtige jazz en 
pop klanken, de band Red & Blues 
met een breed scala van muziekin-
vloeden als traditionele blues, gip-
sy-swing, jazz standaards en zelfs 
een Russische Klezmer. Natuurlijk 
wordt de ‘mainstream’ pop, rock en 
blues muziek deze avond niet ver-
geten. Zo verzorgen de Beaver-
hunt Bluesband en The Red Mad-
dies een optreden. Laatstgenoem-
de band heeft recentelijk nog op het 
podium van de feestweek gestaan 
met hun covers van onder ande-
re Anouk, Kane en Snow Patrol en 

geven ook hier hun visitekaartje af. 
Natuurlijk zal SAS & Friends ook dit 
jaar niet ontbreken. Met haar luis-
terliedjes weet zij het publiek keer 
op keer te boeien. Naast deze klin-
kende namen heeft de organisatie 
nog een aantal Nepalese en Azia-
tische verrassingen in petto. Zo zal 
buikdanseres Cassandra een kor-
te buikdans laten zien Kortom een 
avond vol (muzikale) entertainment 
met voor ieder wat wils. Ook worden 
overheerlijke oosterse hapjes ge-
serveerd waarvan de opbrengst ook 
naar het goede doel gaat. Daarnaast 
kunnen bezoekers, zoals inmiddels 
ook gewend, artikelen uit Nepal be-
kijken en natuurlijk aanschaffen. 
Met dit gevarieerde programma wil 
de organisatie zoveel mogelijk men-
sen naar De Oude Veiling trekken. 
De OSA (Ontwikkelings Samenwer-
king Aalsmeer) zal waarschijnlijk 
voor de achtste keer de opbrengst 
van deze avond verdubbelen. Kort-
om een mes dat aan twee kanten 
snijdt. Niet alleen geldt hoe meer 
zielen hoe meer vreugd, maar ook: 
Hoe meer zielen hoe meer hulp voor 
Nepal. De zalen van De Oude Vei-
ling gaan om 20.00 uur open. 

Zondagmiddagpodium in Rijsenhout

Opera en operette door
La Musiquette in De Reede
Rijsenhout - Het zondagmiddag-
podium presenteert op 9 oktober 
om 14.00 uur een programma met 
aria’s en duetten uit opera’s, operet-
tes en musicals door het ensemble 
La Musiquette in dorpshuis De Ree-
de in de Schouwstraat 14. De zan-
gers en zangeressen Toos, Barend, 
Wendy en Mark van La Musiquet-
te doen veel solistenwerk bij ande-
re verenigingen en koren. Mark bij-
voorbeeld speelt uiteenlopende rol-
len in diverse operettes. La Musi-
quette heeft veel ervaring in pre-

sentatie en beschikt over een ruim 
repertoire. Het programma is (licht) 
klassiek getint en bevat duetten en 
aria’s uit operettes, opera’s en musi-
cals. Soms wordt een uitstapje ge-
maakt naar Nederlandstalige lied-
jes. La Musiquette probeert regel-
matig het repertoire te ‘verversen’, 
maar zorgt er steeds voor dat het 
programma is samengesteld uit be-
kende en onbekende melodieën, 
luisterliedjes en meezingers, omdat 
het publiek graag een stuk herken-
ning zoekt in het programma. Bij de-
ze mix worden zij voortreffelijk be-
geleid door conservatoriumpianist 
Johan Cnossen.
Wie de kwaliteit van deze mooie 
stemmen wil beluisteren, is van har-
te welkom.

De voorstelling duurt tweemaal drie 
kwartier met een half uur pauze en 
is dus om circa 16.00 uur afgelopen. 
Kaarten à 4 euro, inclusief een kop-
je koffie of thee, zijn vanaf een half 
uur voor aanvang verkrijgbaar aan 
de zaal of te reserveren op vrijdag-
morgen tussen 9.30 en 11.30 uur bij 
Meerwaarde, telefoon 023 5698873. 
Op dit zelfde telefoonnummer is ook 
een rit heen en terug met de Meer-
taxi te bestellen.

Dag van de Aalsmeerse 
Geschiedenis op 29 oktober 
Aalsmeer - Oktober is traditiege-
trouw in Nederland de Maand van 
de Geschiedenis. Het Historisch 
Nieuwsblad neemt het voortouw in 
het neerzetten van een thema voor 
activiteiten in het land. Dit jaar is dat 
thema ‘Ik & Wij’. Ook in Aalsmeer zal 
de historie worden benadrukt. Het 
thema ‘Ik & Wij’ staat symbool voor 
de eigen identiteit. Die geldt voor de 
Nederlanders, maar kan ook gel-
den voor inwoners van een dorp of 
voor families. Met name vanwege 
die laatste invalshoek is, binnen de 
Stichting Oud Aalsmeer, de Com-
missie Genealogie ingesprongen 
op dit thema. Op zaterdag 29 okto-
ber wordt de Dag van de Aalsmeer-
se Geschiedenis, kortweg de DAG, 
gehouden. Organisator Jacco van 
der Laarse: “Vanzelfsprekend zul-
len genealogen van onze commis-

sie aanwezig zijn om inwoners van 
Aalsmeer, Kudelstaart en Kalsla-
gen te helpen met stamboomonder-
zoek. Maar deze dag wordt veel bre-
der opgezet, met deelname van an-
dere stichtingen die zich met aspec-
ten van geschiedenis en cultuur-
historie bezighouden, zoals De Bo-
venlanden, Historische Tuin, KCA en 
natuurlijk Oud Aalsmeer. Speciale 
aandacht zal die dag uitgaan naar 
archeologie en bodemvondsten in 
de gemeente. Het wordt een inte-
ressante. zeer gevarieerde, en in ie-
der geval een historische dag!” 

Er wordt momenteel gewerkt aan 
een zeer diverse invulling van de 
Dag van de Aalsmeerse Geschiede-
nis. Noteer de DAG maar vast: zater-
dag 29 oktober van 10.00 tot 16.00 
uur in de Historische Tuin.

Boeken op snuffelmarkt!
Aalsmeer - Ter afsluiting van de 
feestelijkheden rond het 150-jarig 
bestaan is afgelopen zaterdag 1 ok-
tober een gezellige nazomersnuffel-
markt gehouden in de tuin van de 
Oud Katholieke Kerk. Veel bezoe-
kers wisten op deze zonnige zomer-
dag de weg naar dit monument aan 
de Oosteinderweg 394 te vinden. Er 

werden zowel nieuwe als oude boe-
ken verkocht, evenals curiosa, an-
tiek, sieraden en kaarten. Met de 
opbrengst van de nazomer-snuffel-
markt gaat gebruikt worden om het 
dak van het 150 jaar oude kerk te 
vernieuwen. 

Foto: kicksfotos.nl

Allergic to Horses en Who jumped
Twee rockbands in N201
Aalsmeer - Vrijdag 7 oktober zul-
len Allergic to Horses en Who jum-
ped in limousines de heipalen van 
N201 doen schudden! De uit de re-
gio Aalsmeer afkomstige band Al-
lergic to Horses speelt een energie-
ke mix van rock, blues en funk. Bob 
Dijkshoorn op gitaar en zang, Tijs 
Klaassen op bass en Olivier Kemme 
achter de drums zijn geïnspireerd 
door grote namen als Led Zeppe-
lin en AC/DC, maar ook door he-
dendaagse populaire bands als The 
Black Keys. 
Gitarist Bob is de zoon van één van 
Nederlands bekendste dichters Ni-
co Dijkshoorn. Samen stonden Al-
lergic to Horses en Nico Dijkshoorn 
tijdens Stukafest op het podium met 
Rock meets Poëzie. De band werd 
afgelopen jaar derde bij Kunstben-
de Noord-Holland. Ook in de N201 
heeft de band al een paar keer in-
druk gemaakt. De band is nog piep-
jong, gemiddeld 17 jaar, maar klinkt 
als een doorgewinterde rockband 
van formaat!
De Amsterdamse Indyrock formatie 

Who Jumped In Limousines speelt 
pas sinds maart in de huidige be-
zetting. De vier bandleden Bas van 
Duin, Iwen Legro, Juun Vogel en 
Wouter Sterk zijn echter alles be-
halve groentjes. 
Zo speelden ze voorheen in de 
rockbands Prudence, Behave en 
Greendive, ze kennen dus het klap-
pen van de zweep. Karakteristiek 
voor de band zijn sterke melodie-
en, dreunende gitaren, psychedeli-
ca, subtiliteit, climaxmomenten en 
elektronica. Hun single ‘No Dancer’ 
staat op de twintigste Hollandse 
Nieuwe compilatie en deze zomer 
hebben ze absoluut niet stilgezeten. 
Who jumped in limousines was on-
der anderen te horen in diverse ra-
dio shows en te zien bij een aan-
tal festivals waaronder het Magneet 
festival! Vrijdag 7 oktober wordt een 
avond dankzij deze innovatieve 
rockbands waar men nog veel van 
zal horen! De entree is 2 euro. 
De zaal van de N201 aan de Zwar-
teweg gaat open om 21.00 uur. 
Meer informatie: www.n201.nl

Met workshop en dansavond
Salsa in The Beach zondag
Aalsmeer - Bij de tropische tem-
peraturen van de afgelopen week 
hoort Latin Music! The Beach op de 
Oosteinderweg 247 vormt komen-
de zondag 9 oktober vanaf 19.30 
uur het decor van een bruisende 
Salsa dansavond. De maandelijk-
se salsafeesten vinden al geruime 
tijd plaats met veel succes. Met de 
toevoeging van de gratis workshop 
op de vooravond is de zaal vanaf de 
eerste klanken goed gevuld. Deze 
keer wordt er uitgebreid aandacht 
geschonken aan Rueda de Casino. 
Een van origine Cubaans dansvorm, 
waarbij alle koppels in een cirkel 
dansen. Binnen de cirkel roept één 
persoon verschillende commando’s. 
Op basis van deze commando’s 
dansen alle koppels gelijktijdig de-
zelfde variatie. De verrassing bij de-
ze dans zit hem in het constant, al 
dansend, wisselen van partner bin-
nen de cirkel. Hierdoor ontstaat er 

een zeer dynamisch geheel. Na de-
ze gratis workshop, welke om 20.00 
uur start, neemt DJ Mike uit Am-
sterdam de draaitafel over. Met zijn 
brede muziekkeus, van zwoele Ba-
chata, snelle Merengue tot pitti-
ge Salsa, belooft het een bruisen-
de avond te worden. Hij zal de zaal 
trakteren op veel muzikaal lekkers! 
Naarmate de avond vordert zal de 
muziek steeds meer up tempo num-
mers bevatten. Hierdoor komt iede-
re danser aan zijn of haar trekken. 
Iedereen is welkom, vrij parkeren 
voor de deur en de toegang is gra-
tis. De kans is groot dat tijdens de-
ze Salsa avond de ‘passie van het 
Latin dansen’ (her)ontdekt wordt. 
En dan? The Beach nodigt iedereen 
graag uit om eens te komen kijken 
op één van de vele cursusavonden 
Salsa, Merenque of Rueda de Casi-
no. Voor meer informatie surf naar 
www.beach.nl.

Oud papier in 
Kudelstaart
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 7 oktober haalt de Supporters 
Vereniging Kudelstaart weer het ou-
de papier op. Wie graag wil dat het 
papier naar de Supporters vereni-
ging gaat, dient de container pas aan 
de weg zetten na 16.00 uur. Gaarne 
op die plaatsen waar ook de vuilcon-
tainers verzameld dienen te worden. 
Met de opbrengst van het oude pa-
pier steunt de Supporters Vereniging 
Kudelstaart direct of indirect alle Ku-
delstaartse sportverenigingen.

Waar is schilpadpoes Betje?
Aalsmeer - Als vermist opgege-
ven is de donkere schilpadpoes 
Betje. Het dier is zeventien maan-
den oud en wordt vermist vanaf de 
Snoekbaarsstraat in Nieuw-Oost-
einde. 

Wie poes Betje heeft gezien, wordt 
verzocht contact op te nemen met 
de Dierenbescherming Aalsmeer 
e.o. via tel. 0297-343618. 

De oproep over de vermiste, wit-
te kater Jippie vorige week in de-
ze krant, heeft resultaat gehad. Het 
dier is helaas dood gevonden.

Nog kooravond, muziek en spelletjes
Open Hof Kerk feestelijk heropend
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
2 oktober is de verbouwde Open 
Hof Kerk in de Ophelialaan feeste-
lijk heropend. Er werden ballonnen 
opgelaten. De heropening werd be-
kroond met een eredienst onder lei-
ding van de dominees J. van Pope-
ring en T.H. Prins. De gehele week 
hebben allerlei leuke activiteiten 
plaatsgevonden, waaronder een 
filmavond op maandag en een voor-
stelling door theoloog en theaterma-
ker Kees van der Zwaard op dins-
dag. Gisteravond, Woensdag, werd 
open huis gehouden en kregen be-
zoekers een rondleiding. Vanavond, 
donderdag 6 oktober, presen-
teert de Open Hof Kerk een koor-
avond. Het Aalsmeers mannenkoor 
Con Amore treedt samen met Mis-
pagekoor uit Liemeer op. Beide ko-
ren staan onder leiding van dirigent 
Theo van der Hoorn. Bezoekers kun-
nen genieten van gospel en klassie-
ke werken van bekende componis-
ten. Het orgel gaat bespeeld worden 
door Theo Griekspoor en achter de 
vleugel neemt Rob Goudkuil plaats. 

De kooravond begint om 20.00 uur, 
kerk open vanaf 19.30 uur. Op vrij-
dag 7 oktober trakteert de Open Hof 
Kerk opnieuw op muziek: Magre in 
concert. Vader Wim en zoon Wil-
bert zijn twee virtuoze musici op or-
gel en vleugel. Het tweetal treedt op 
samen met panfluitiste Carina Bos-
senbroek. Ook hier is iedereen wel-
kom. De toegang is gratis. Aanvang 
opnieuw 20.00 uur, kerk open van-
af 19.30 uur. Zaterdag 8 oktober 
krijgen de kinderen van de basis-
scholen in Aalsmeer een gezellige 
spelletjesmiddag aangeboden. Ook 
vindt de prijsuitreiking plaats van 
de kleurwedstrijd. Bloemschikken, 
snoeptaartjes maken, verven en 
een vogelhuisje of spaarpot knutse-
len kan tussen 13.00 en 16.00 uur. 
De feestelijke heropeningsweek 
wordt zondag 9 oktober afgeslo-
ten met C4U-viering voor jongeren 
met een speciale gast. Na de dienst, 
die aanvangt om 10.00 uur, wordt 
nieuwe jeugdruimte feestelijk her-
opend. Voor meer informatie: www.
pgaalsmeer.nl. 

Cursus voor 
mantelzorgers
Aalsmeer - Bent u een werkende 
mantelzorger en kunt u wel wat on-
dersteuning gebruiken? Het Man-
telzorg Steunpunt heeft voor wer-
kende mantelzorgers een speci-
ale cursus opgezet. Na deze cur-
sus heeft u de kennis en de vaar-
digheden om al uw werk en zorgta-
ken op een voor u zo prettig moge-
lijke manier te combineren. De cur-
sus wordt ook digitaal aangeboden.
Voor meer informatie: Mantelzorg 
Steunpunt, 020-3335353, mantel-
zorg@mantelzorg-steunpunt.nl of 
www.mantelzorg-steunpunt.nl.

Praktische hulp, workshops en lezingen

Gezondheidsmarkt 50+ 
zaterdag in burgerzaal
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 8 oktober wordt iets nieuws in 
Aalsmeer gepresenteerd. De eerste 
gezondheidsmarkt 50+ wordt geor-
ganiseerd in de burgerzaal van het 
gemeentehuis. Initiatiefnemers zijn 
de Aalsmeerse Praktijk voor Fysio-
therapie Tigra en Amstelring en zij 
vonden het de hoogste tijd om in-
woners op een laagdrempelige ma-
nier kennis te laten maken met al-
le mogelijkheden om gezond en 
met hulp ‘lekker’ oud te worden. 
De gezondheidsmarkt biedt prakti-
sche hulp, workshops en lezingen 
en geeft een scala aan voorlichting. 
Op de gezondheidsmarkt zijn aller-
lei instellingen, praktijken en stich-
tingen aanwezig. Amstelring bij-
voorbeeld biedt diverse mogelijkhe-
den om ouderen te helpen de kwa-
liteit van het leven te verbeteren. Vi-
ta welzijn en advies organiseert ver-
schillende workshops en cursus-
sen speciaal voor ouderen en pre-
senteren het uitgebreide aanbod 
op de gezondheidsmarkt. Natuur-
lijk zijn ook de ouderenverenigin-
gen aanwezig, fit worden en blij-
ven krijgt veel aandacht en informa-
tie wordt verstrekt over homeopa-

thie, fysiotherapie, podotherapie en 
yoga. Ook aandacht is er voor man-
telzorg, thuiszorg, het persoonsge-
bonden budget en het loket WWZ 
waarin alle vormen van ondersteu-
ning op het gebied van wonen, wel-
zijn en zorg gebundeld zijn. De ge-
meente Aalsmeer is eveneens aan-
wezig en informeert de aanwezi-
gen onder andere over de WMO-
raad. De wet maatschappelijke on-
dersteuning biedt namelijk meer 
dan alleen maar huishoudelijke 
hulp! Wethouder Ad Verburg vindt 
het belangrijk dat ook de gemeente 
zijn gezicht laat zien op dit, naar zijn 
zeggen, geweldige initiatief. Ver-
burg: “Door zowel geestelijk als li-
chamelijk gezond te blijven kunnen 
ouderen langer zelfstandig blijven 
wonen en genieten van een goede 
oude dag. Door de actieve samen-
werking van de deelnemers aan de 
gezondheidsmarkt maken we een 
goede stap naar het bevorderen van 
gezondheid in Aalsmeer. Ik raad ook 
iedereen aan een bezoekje te bren-
gen aan de gezondheidsmarkt.”
De gezondheidsmarkt 50+ is zater-
dag van 12.00 tot 17.00 uur in het 
gemeentehuis. De toegang is gratis. 

Vrijdag start winterseizoen
Tante Truus: Vrienden en 
vreemden welkom
Aalsmeer - Tante Truus heeft inmid-
dels haar vakantiekoffers uitgepakt 
en ze zit boordevol hilarische ideeën. 
Haar programma voor het wintersei-
zoen staat klaar. Mensen die bij een 
cafébezoek behalve op bier en bitter-
garnituur uit zijn op gezelligheid, zijn 
bij feestcafé Tante Truus aan het juis-

te adres! Feestcafé Tante Truus is een 
ideale plek om mensen te ontmoeten, 
om alleen of met z’n allen een glaas-
je te drinken, kortom een ouderwetse 
ontmoetingsplaats voor vrienden en 
vreemden. Vrijdag 7 oktober zal Tan-
te Truus vanaf 21.00 uur haar deuren 
openen en iedereen vanaf 18 jaar is 
welkom. Entree is gratis, want gezel-
ligheid hoeft niet duur te zijn! Loca-
tie: Bon Ami aan de Dreef.
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Bestuurder loopt 
nat pak op 
Rozenburg – Net na het midder-
nachtelijk uur van maandag 3 ok-
tober, kreeg de politie een mel-
ding dat een auto op zijn kop in de 
sloot langs de Pudong lag. Ter plaat-
se troffen de agenten een kletsnat-
te bestuurder aan. Het ging om een 
20-jarige man uit Hoofddorp. Hij 
verklaarde dat hij niet lekker was 
geworden en daardoor met auto en 
al in het water terecht was geko-
men. De man had de tegenwoordig-
heid van geest om de lifehammer, 
die hij in zijn auto had, te gebruiken, 
waarna hij uit de auto kon klim-
men. Ambulancepersoneel heeft de 
Hoofddorper onderzocht, maar hij 
hoefde niet naar het ziekenhuis. Los 
van de schrik heeft de jongen ver-
der geen letsel opgelopen.

Aalsmeer - Het derde verhaal in 
de serie in gesprek met het col-
lege van burgemeester en wet-
houders. Elke bestuurder ver-
telt over zijn of haar job, licht on-
derwerpen uit zijn of haar porte-
feuille toe en, heel belangrijk in 
het kader van de bezuinigingen, 
waarom juist gekozen is voor 
de verschillende minderingen in 
subsidies. Na burgemeester Pie-
ter Litjens deze week: wethouder 
Gertjan van der Hoeven.

Hij noemt het een eervolle baan, 
zegt het bijzonder te vinden om 
wethouder te mogen zijn: Gertjan 
van der Hoeven, de jongste van het 
viertal van het college. De jongste, 
maar misschien wel de meest am-
bitieuze. “Het is leerzaam”, zegt hij 
bedachtzaam. “Keihard werken, 
geen negen tot vijf baan. We heb-
ben veel ambitie en willen veel be-
reiken. En niet alleen wij. Ook de in-
zet van de ambtenaren is honderd 
procent. Ambtenaren die alleen uit 
het raam zitten te kijken? Ik heb 
ze nog niet gezien.” Gecharmeerd 
is hij van de enorme veelzijdigheid 
aan onderwerpen binnen zijn por-
tefeuille. “Het is de variatie die het 
zo leuk maakt”, aldus Van der Hoe-
ven enthousiast. Een openhartig ge-
sprek met een wethouder, die best 
als streng wordt gezien, in eerste in-
stantie ook zo overkomt, maar voor-
al wel één die duidelijke opvattingen 
heeft, serieus aan de slag is gegaan 
en voornemens is zijn periode nuttig 
te besteden! “Na de inwerkperiode 
nu vol aan de bak!“ 

Vernieuwen en veranderen
De bezuinigingen noemt Van der 
Hoeven liever de mogelijkheid om te 
vernieuwen en te veranderen. “Een 
andere politieke koers.” Wethou-
der drs. G. van der Hoeven is twee-
de loco-burgemeester en onder zijn 
portefeuille valt recreatie en toeris-
me, sport, cultuur, vrijwilligerswerk, 
wijkgericht werken, ruimtelijke or-
dening, vergunningverlening en 
handhaving. Wat projecten betreft 
kan hij aangesproken worden over 
onder andere de Zuiderkerk in de 
Hortensialaan, passantenhaven op 
het Praamplein, Nieuw Calslagen en 
de Schinkelpolder. Heel veel onder-
werpen om het hemd van het lijf te 
kunnen vragen. Gauw van start, met 
kunst en cultuur. Het terug brengen 
van drie naar één bibliotheek: “Las-
tig, maar wel uit te leggen. Drie bi-
bliotheken is voor een gemeente 
met de omvang van Aalsmeer echt 
uitzonderlijk veel. Gelukkig blijven 
we wel investeren in de dienstverle-
ning aan jeugd en scholen en hou-
den aandacht voor de kwetsbare 
doelgroep, ouderen en gehandicap-
ten.” KCA moet van de bestuurders 
commerciëler gaan denken. Van der 
Hoeven: “KCA houdt een basissub-
sidie voor het organiseren van een 
palet aan activiteiten. Nu is de ver-
deling niet evenredig. Driekwart van 

de subsidie wordt nu besteed aan 
het Oude Raadhuis. De tak beel-
dende kunst moet meer op eigen 
benen gaan staan. De huur terug-
verdienen door bijvoorbeeld entree 
te vragen bij exposities.” De specu-
laties dat de huurprijs extreem hoog 
is, wijst hij van de hand. “We vra-
gen geen commercieel tarief, KCA 
betaalt de maatschappelijke huur-
prijs net als andere maatschappe-
lijke organisaties.” In samenwerking 
met de gemeente Amstelveen werkt 
Aalsmeer momenteel aan een cul-
tuureducatieprogramma voor scho-
len. “Over ons programma gaat na-
tuurlijk wel een goede Aalsmeerse 
saus.” Voor overige culturele activi-
teiten heeft de gemeente een be-
drag van ongeveer 15.000 euro in 
de begroting opgenomen. Qua in-
vulling van dit culturele veld zegt 
de wethouder te hopen op nieuwe 
combinaties en nieuwe samenwer-
kingen. 

Berg werk
Andere onderwerpen die Van der 
Hoeven een ‘berg werk’ bezorgen, 
zijn het actualiseren van de bestem-
mingsplannen. Het oudste bestem-
mingsplan dateert uit 1949. Maar 
ook handhaving vraagt veel aan-
dacht. “Over het woonarkendossier 
kan ik wel een boek schrijven. We 
krijgen nu eindelijk grip op de si-
tuatie en hebben mijns inziens een 
goede oplossing gekozen. Duidelij-
ke beleidsregels voor nieuwe arken 
en een doelgerichte aanpak van be-
staande illegale situaties met een 
combinatie van handhaving en ge-
dogen op basis van heldere keu-
zes.” Handhaving neemt de wet-
houder heel serieus. “Er wordt al ja-
ren in Aalsmeer gevraagd om meer 
handhaving. Wat harder en duidelij-
ker optreden is een politieke wens 
van onze gemeenteraad. We stellen 
prioriteiten, maken duidelijke keu-
zes en gaan projectmatig handha-
ven. Binnenkort starten we bijvoor-
beeld het project Controle Tijdelijke 
Huisvesting” Ook het verlenen van 
vergunningen valt in de portefeuille 
van deze wethouder. Het lijkt stren-
ger geworden, spontane activiteiten 
lijken niet te worden geaccepteerd. 
Volgens hemzelf valt dat wel mee. 
“Er kan nog heel veel spontaan in 
Aalsmeer. Kijk maar eens naar alle 
festivals en evenementen die wor-
den georganiseerd. Maar iedereen 
moet zich wel aan de regels houden. 
Ik vind dat eigenlijk wel logisch.” 

Sport en recreatie
En over naar sport, eveneens in de 
portefeuille van de AB-wethouder. 
Ook deze tak moet rekenen op forse 
bezuinigingen. “Maar”, zo zegt hij: 
“dat gaat niet ten koste van de kwa-
liteit van onze sportvoorzieningen. 
We kunnen gewoon veel minder uit-
geven aan beheer en onderhoud 
zonder nadelige consequenties. En 
misschien moeten we in de toe-
komst allemaal iets meer contribu-

tie gaan betalen. Drievierde van de 
inwoners doet aan sport, onder kin-
deren zelfs 95 procent en dat willen 
we graag zo houden” Er gaat zelfs 
gekeken worden of de langgewens-
te vierde sporthal er kan komen. 
Een flinke klus is en wordt de sa-
menwerking tussen de voetbalver-
enigingen VVA en RKAV. “Op kor-
te termijn hopen we meer duidelijk-
heid te kunnen geven. Het zijn twee 
verschillende verenigingen, ze wil-
len graag een fusie, maar dan ook 
één complex. De ruimte hiervoor is 
niet simpel te vinden maar we gaan 
onze uiterste best doen.” Het vol-
gende portefeuille-bootje vaart al-
weer langs: recreatie en toerisme. In 
samenwerking met het bedrijfsleven 
hoopt de gemeente de recreatie en 
het toerisme in Aalsmeer naar een 
hoger niveau te tillen. “Met het Re-
genboog evenement in samenwer-
king met andere gemeenten hebben 
we Aalsmeer als watersportdorp op 
de kaart gezet en dit gaan we vol-
gend jaar zeker weer organiseren. 
We willen nog een passantenvoor-
ziening realiseren bij het Praam-
plein en we zijn op zoek naar een 
geschikte camperplaats.”

Vertrouwen in elkaar
Over de samenwerking met zijn col-
lega wethouders en de burgemees-
ter is Gertjan van der Hoeven meer 
dan te spreken. “We hebben ver-
trouwen in elkaar, zitten qua koers 
op één lijn.” Overigens is Gertjan 
van der Hoeven geen nieuw gezicht 
in de politiek. Al op vroege leeftijd 
raakte hij geïnteresseerd in politiek. 
Hij maakte vier jaar deel uit van de 
AB-fractie, is hiervan een jaar frac-
tieassistent en drie jaar raadslid ge-
weest. Daarvoor heeft hij meege-
draaid in de denktank van de fractie. 
Hij beschouwt het wethouderschap 
als een mooie nieuwe uitdaging. 
Voor deze functie werkte hij voor 
een projectmanagementbureau, dat 
allerlei projecten voor overheidsor-
ganisaties, waaronder gemeenten 
ontwikkelde en tot uitvoer bracht. 
Dat het ambtelijk apparaat veel-
al trager werkt dan het bedrijfsle-
ven, spreekt hij tegen. “We werken 
snel hoor. Een paspoort wordt bin-
nen enkele dagen uitgegeven en 
een vergunning is tegenwoordig 
ook zo verleend, mits het natuur-
lijk past in het bestemmingsplan.” 
Het gesprek duurt een uurtje. Dan 
wacht de wethouder een volgende 
afspraak. “Vergadering met de men-
sen van de monumentencommis-
sie. Zijn allemaal vrijwilligers, mag ik 
toch niet laten wachten? Geweldig 
wat ze doen.” Echt een bezige bij! 
Gertjan van der Hoeven hoopt aan 
het einde van zijn collegeperiode te-
rug te kunnen kijken op een vrucht-
bare periode. “We krijgen vast niet 
alles af, maar hopen alle projecten 
in ieder geval een heel eind op weg 
te hebben.” Met zijn energieke inzet 
gaat dit zeker wel lukken…
Door Jacqueline Kristelijn

In gesprek met college over portefeuilles en bezuinigingen

Wethouder Van der Hoeven: “Het is 
de variatie die het zo leuk maakt” 

Dorpsraad wil 
foto’s en vragen
Kudelstaart – Op woensdag 12 ok-
tober houdt de Dorpsraad weer een 
openbare vergadering in het Dorps-
huis van Kudelstaart. De avond be-
gint met een inloop halfuurtje om 
19.30 uur, hier kunnen de bewoners 
van Kudelstaart hun genoegen en 
ongenoegen delen met de Dorps-
raad. Deze keer wordt gevraagd fo-
to’s te maken van locaties in Ku-
delstaart, waarvan gedacht wordt 
dat dit beter kan. De foto’s kun-
nen gaan over bijvoorbeeld verkeer, 
groen, veiligheid of misschien wel 
gewoon een heel mooi plaatje. Deel 
uw mening en stuur een foto op!
De vergadering begint om 20.00 uur 
Iedereen is van harte welkom. Stuur 
uw foto of vraag naar dorpsraadku-
delstaart@hotmail.com of via twitter 
#Kudelstaart.

Renovatie bruggen
Aalsmeer - Burgemeester en wet-
houders hebben afgelopen 4 okto-
ber besloten in te stemmen met de 
renovatie/vervanging van de Raad-
huisbrug en het benodigde krediet 
van 80.000 euro in het investerings-
plan op te nemen. Ook stelt het col-
lege een krediet van 100.000 eu-
ro beschikbaar voor renovatie van 
de stalen brugconstructie van de 
Barendebrug en voor de financië-
le dekking van de reeds geplaats-
te tijdelijke brug ter plaatse van de-
ze brug in de Dorpsstraat.

Visboer in de 
Hornmeer
Aalsmeer - Aan de heer D. S. wordt 
een vergunning voor het innemen 
van een standplaats verleend, voor 
de verkoop van vis in de Hornmeer 
voor vrijdag en Zaterdag. Deze ver-
gunning wordt verleend van okto-
ber 2011 tot en met december 2012, 
met de mogelijkheid deze jaarlijks 
voor een kalenderjaar te verlengen. 
In het wekelijkse overleg op dinsdag 
4 oktober hebben burgemeester en 
wethouders besloten deze aanvraag 
te honoreren.

Onderhoud 
gebouwen
Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders heeft in het 
wekelijkse overleg op 4 oktober de 
meerjaren onderhoudsplannen van 
de gemeentelijke gebouwen vast-
gesteld. De meerjaren onderhouds-
plannen bevatten het plan voor 
het uitvoeren van noodzakelijk on-
derhoud aan de gemeentelijke ge-
bouwen. Met de meerjaren onder-
houdsplannen kan het uit te voeren 
onderhoud worden afgestemd op 
het onderhoudsbeleid en zijn de on-
derhoudskosten inzichtelijk en be-
heersbaar. 

ingezonden
Bejaarden uit huis zetten 
voor een kroeg? 
Aalsmeer -Met stijgende verbazing 
heb ik (schoonzoon van de familie) 
de berichtgeving in de kranten ge-
volgd over de kroeg in Kudelstaart. 
Nu is het tijd voor de andere kant 
van het verhaal. Geen enkele keer 
heb ik iets vernomen dat raadsle-
den zich afvroegen: “Wat vinden de 
bewoners hiervan?” De andere kant 
van het verhaal is dat op nummer 
297 ook mensen wonen, die letter-
lijk het lijdend voorwerp zijn. Twee 
bejaarde mensen, de zwakkeren 
van onze samenleving, die door die 
machtige sterke overheid even uit 
hun woning dreigen te worden ge-
zet voor een kroeg. Voor alle duide-
lijkheid, deze mensen willen hele-
maal niet uit hun huis en wonen er 
prima. Ze hopen na een leven van 
hard werken graag nu te genieten 
van hun oude dag. Maar dit mag 
kennelijk niet meer in Kudelstaart. 
Iets meer aandacht voor de mense-
lijke kant van dit verhaal is toch niet 
te veel gevraagd? Maar dat is ken-
nelijk niet de zorg van de raadsle-
den. In de krant staat dat er “in sa-
menspraak met de bewoners mo-
menteel vervangende woonruim-
te wordt gezocht”. Het ware verhaal 
is anders. Er is geen contact ge-
weest over vervangende woonruim-
te, maar een contract gestuurd voor 
een urgentieverklaring, zodat als de 
bewoners dit tekenen ze binnen drie 
maanden kunnen worden uitgezet 
naar een flatje driehoog achter. Als 
dit de manier is hoe je mensen om-
gaat... Men denkt ‘die oudjes trap-
pen daar wel in’, dit noemt men ook 
wel misleiding. Deze mensen wo-
nen hier geheel naar hun zin, hun 
kinderen zijn hier geboren en ge-
togen en hebben lief een leed hier 
gedeeld. De familie heeft dit huis 
zelf nog gebouwd (door de timmer-
mannen van Kudelstaart), het is al 
meer dan 100 jaar oud. En staat nog 
steeds fier overeind als nostalgisch 
stukje Kudelstaart waar we trots op 
zouden moeten zijn. Je zou toch wel 
iets meer zorgvuldigheid en men-
selijkheid mogen verwachten. Over 
zorgvuldigheid gesproken, er is een 

brief van de gemeente die is opge-
steld op 8 augustus 2011 die met 
typex wordt geantidateerd, alsof de-
ze ook verzonden is op 8 augustus. 
Want anders is de brief een beetje 
laat, er staat in dat het college 9 au-
gustus een besluit neemt over een 
horeca-voorziening. Maar de bewo-
ners zijn van hun oude dag aan het 
genieten met een lange vakantie. 
Dat komt kennelijk goed uit, scheelt 
in de inspraak. Maar de gemeen-
te blijft heel zorgvuldig, want op 8 
september vinden we een vodje in 
de brievenbus waar met stift op ge-
schreven staat dat er vanavond een 
raadsvergadering is over de kroeg. 
Wederom lekker op tijd zo’n bericht-
je en dat ook ouderen wel eens met 
vakantie zijn dat komt kennelijk niet 
bij de gemeente op. En als je dan 
leest “dat Kudelstaart toe is aan een 
borrel” dan spreekt dit niet van enig 
respect naar de bewoners. Mensen 
die hun leven lang de gemeenschap 
nooit tot overlast zijn geweest. Hier 
speelt zich een menselijk drama af, 
bejaarde mensen die emotioneel 
kapot worden gemaakt. En wat toch 
iedereen weet is dat je oude bo-
men niet moet verplanten, want dan 
gaan ze dood. Niemand die zich be-
kommert om deze inwoners van Ku-
delstaart. Bij deze doe ik een oproep 
aan de raadsleden van Aalsmeer die 
kennelijk nog niet bij de menselijke 
kant van dit verhaal hebben stil ge-
staan. Laat ze allemaal is aan hun 
eigen ouders en schoonouders den-
ken. En zich afvragen als hun ou-
ders uitgezet zouden worden voor 
een kroeg, hoe ze dat zouden vin-
den. Stel jezelf deze vraag en sla 
het antwoord van je ouders goed 
op tussen de oren en handel hier-
na. Want op de manier zoals het nu 
gaat, ben ik bang dat er een inkt-
zwarte bladzijde aan de Aalsmeer-
se geschiedenis zal worden toege-
voegd. Dit zou ik niet op mijn gewe-
ten willen hebben.

P. van Leeuwen, Einthovenhof 
17, Kudelstaart, E-mail: jamter@
kpnplanet.nl

Aalsmeer - De Kaagbaan is weer 
beschikbaar voor starts en landin-
gen. De komende zes weken zal de 
Kaagbaan vanwege veegwerkzaam-
heden enkele uren per avond/nacht 
niet beschikbaar zijn. In Aalsmeer 
was de afgelopen weken goed 
merkbaar dat de Kaagbaan zowel 
overdag als ’s nachts buiten gebruik 
is geweest voor groot onderhoud. 
Wanneer de Kaagbaan niet be-
schikbaar is, worden de Aalsmeer-
baan en de Zwanenburgbaan in-

gezet voor start en landingen van-
uit het zuiden. Hierdoor was er 
veel overlast voor Aalsmeer. Voor-
al de afgelopen week zijn er van-
uit Aalsmeer en Kudelstaart veel 
klachten over hinder bij het Bewo-
ners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) 
gemeld. Ook de inwoners van Rij-
senhout en Uithoorn hadden meer 
overlast dan gebruikelijk.

Veegprogramma
Omdat de Kaagbaan een nieu-

Kaagbaan weer beschikbaar, 
niet tijdens veegacties 

we stroefheidslaag (anti-skidlaag) 
heeft gekregen, moet de baan na 
afloop van het groot onderhoud 
veelvuldig worden geveegd om los-
komende steenslag te verwijde-
ren. Dat zal in de late avonduren 
en ’s nachts worden gedaan, tus-
sen 22.00 en 01.30 uur. In de regel 
zal de Aalsmeerbaan tussen 22.00 
en 23.00 uur worden ingezet en 
de Zwanenburgbaan tussen 23.00 
en 01.30 uur. Door het gebruik van 
deze banen zal er helaas weder-
om extra overlast zijn voor de inwo-
ners van Aalsmeer. Voor eventue-
le klachten kunt terecht op de site 
www.bezoekbas.nl. Ook kunt u hier 
het veegschema vinden.

Groenland kiest voor 
Green Park Aalsmeer
Aalsmeer - Directeur John Celie 
van Groenland, wethouder Ad Ver-
burg van de gemeente Aalsmeer 
en directeur Gregor Heemskerk 
van Green Park Aalsmeer Gebieds-
ontwikkeling hebben een overeen-
komst getekend voor de uitgifte van 
een kavel van 2,3 hectare. Hiermee 
is de handtekening gezet voor de 
ontwikkeling van een hoogwaar-
dig en duurzaam bedrijfspand van 
circa 10.000 vierkante meter. Gre-
gor Heemskerk: “Ik ben verheugd 
dat de heer Celie, voor de ontwik-
keling van een grote nieuwe vesti-
ging kiest voor de ligging en bereik-
baarheid van Green Park Aalsmeer. 
Het ontwerp van Groenland is re-
presentatief en door toepassing 
van warmte koude opslag in de bo-
dem, ook zeer duurzaam. We reali-
seren met dit gebouw een vooral lo-
gistiek zeer efficiënt en doordacht 
gebouw dat uiterst duurzaam om-
gaat met energie, mens en water.” 
Green Park Aalsmeer is direct gele-
gen aan de afslagen van de nieuwe 
N201. Met de verwachte komst van 
de ongestoord logistieke verbin-
ding, als onderdeel van de Green-
port Aalsmeer, is er sprake van uit-
zonderlijk snelle verbinding tussen 
Green Park Aalsmeer, de veiling en 
Schiphol. Gregor Heemskerk ver-
wacht op korte termijn nog enke-
le vestigers bekend te kunnen ma-
ken: “Wij zijn in gesprek met een 
paar grote bedrijven uit de sier-
teeltsector over vestiging. Ik ver-
wacht de komende maanden één 
of meer overeenkomsten te sluiten.” 
Green Park Aalsmeer is een hoog-

waardig bedrijvenpark van 180 hec-
tare voor ondernemingen die toege-
voegde waarde leveren in de bloe-
men- en plantensector. Naast deze 
specifieke doelgroep is een deel van 
het plangebied beschikbaar voor de 
vestiging van bedrijven uit de ge-
meenten Aalsmeer en Uithoorn bui-
ten de sierteeltsector. Het bedrijven-
terrein wordt gezamenlijk ontwik-
keld door de gemeenten Aalsmeer 
en Uithoorn. Bloomin’Holland, het 
innovatieve centrum en Green Park 
Aalsmeer bevinden zich direct naast 
bloemenveiling FloraHolland in 
Aalsmeer. Green Park Aalsmeer is 
uitstekend bereikbaar door de di-
recte aansluiting op de nieuwe 
N201 en is slechts vijf minuten rij-
den van Schiphol. Er zijn nog ka-
vels beschikbaar. John Celie wordt 
bij het ontwikkelen van het bouw-
plan bijgestaan door Jan Hein Blom 
van Legmeer Vastgoedontwikkeling 
B.V. die het initiatief van Green Park 
Aalsmeer ´een ferme stap in de juis-
te richting´ noemt. De locatiekeuze 
en het bouwplan hebben het doel 
om een duurzaam en hoogwaardig 
gebouw te realiseren waarin Celie-
plant B.V. haar groeipad verder kan 
volgen. Het ontwerp is veelbelo-
vend. Een maatschappelijk verant-
woorde en duurzame ambitie gaat 
hand in hand met een zeer betaal-
baar en modern bedrijfsgebouw. 
De passende identiteit en de men-
selijke maat zetten de toon. Zodra 
het ontwerp definitief is zullen de 
boogde plannen binnen Green Park 
Aalsmeer gepresenteerd worden. 
Info: www.greenparkaalsmeer.com. 

PCOB en ANBO
Themamiddag 
over veiligheid
Aalsmeer - Volgende week don-
derdag, 13 oktober om 14.00 uur, 
organiseert de PCOB samen met 
de ANBO een themamiddag waarin 
aandacht wordt besteed aan veilig-
heid voor ouderen. In een rollenspel 
worden verschillende situaties uit-
gebeeld hoe met verdachte omstan-
digheden omgegaan kan worden. 
Heeft u het gevoel dat uw huis wel 
goed beveiligd is tegen inbraak, 
maar dat het huis misschien nog 
wel veiliger kan gemaakt worden, 
maar u weet niet precies hoe? 
Kom dan naar de veiligheidsmid-
dag. Buurtregisseur Gerrit Mets zal 
tips geven over veiligheid rondom 
huis. Iedereen van 50 jaar en ouder 
is van harte welkom op deze inte-
ressante middag in buurthuis Horn-
meer aan de Roerdomplaan.



2e katern

Orgelconcert 
tweelingbroers 
Ter Aar - Zaterdag 8 Oktober geven 
de tweelingbroers Jan en Cees Ver-
zaal een orgelconcert in de Hervorm-
de kerk aan de Aardamseweg te Ter 
Aar. Het concert vindt plaats ter gele-
genheid van het 40 jarig organisten-
jubiléum van Jan en Cees, in april van 
dit jaar zijn beide broers koninklijk 
onderscheiden. Het programma van 
deze muzikale avond bestaat uit veel 
samenzang van psalmen en gezan-
gen en orgelsolo’s waaronder beken-
de literatuurstukken en Improvisaties 
van beide organisten. Aanvang van 
het concert is 20.00 uur, De kerk gaat 
open vanaf 19.30 uur en de toegang 
is gratis. Na het concert is er gele-
genheid voor een kopje koffie of thee 
in gebouw De Ark, tegenover de kerk.

Verkade-albums 
en schoolplaten
Aalsmeer - Zaterdag 8 oktober is er 
een boeken- en curiosamarkt in het 
centrum. Tussen 10.00 en 17.00 uur 
kan iedereen in de Zijdstraat en op 
het Molenplein naar hartenlust snuf-
felen op de tientallen kraampjes die 
deze dag een grote keuze aan curio-
sa, nieuwe boeken, maar ook bijzon-
dere tweedehands boeken aanbie-
den. Eén van de deelnemers op de-
ze markt is de Hoofddorpse verza-
melaar Anton Siedsma, die zijn unie-
ke collectie nostalgische Verkadeal-
bums, andere oude plaatjesalbums 
en oude schoolplaten presenteert in 
een speciale stand voor Optiek Da-
mes in de Zijdstraat. Alle verschenen 
Verkadealbums mogen worden inge-
keken. Iedereen wordt aangeraden 
verzamelwaar naar de stand mee te 
nemen om het materiaal te verkopen 
of de waarde ervan te vernemen.

De kinderveiling in de plantenveilingzaal: kinderen als bloem geschminkt wor-
den geveild en teruggekocht door hun ouders.

Duizenden bezoekers bij 
open dag FloraHolland
Aalsmeer - Enkele duizenden men-
sen namen zaterdag 1 oktober een 
kijkje achter de schermen bij bloe-
menveiling FloraHolland Aalsmeer. 
Omwonenden, oud-medewerkers, 
kwekers, kopers, relaties en mede-
werkers met hun gezinnen bezoch-
ten de veiling tijdens een open dag. 
In het kader van het honderdjarig ju-
bileum zette FloraHolland Aalsmeer 
1 oktober haar deuren feestelijk 
open. Veel belangstelling was er 
voor “Deel een moment van geluk”, 
de boekettenactie waarmee de hon-
derdjarige veiling landelijk een keten 
van geluk deelt. 

Veel te doen
Bezoekers vonden in Aalsmeer een 
gevarieerd programma voor jong 
en oud. Door het volgen van een 
route langs het veilingproces, kre-
gen bezoekers een goed beeld van 
de dagelijkse activiteiten op de vei-
ling. Bezoekers konden hun eigen 
inkoopvaardigheden testen tijdens 
een wedstrijd ‘Inkopen op de klok’. 
Een aantal bezoekers ging na deel-
name aan een van de workshops 
bloemschikken en boeketten maken 
naar huis met een mooi opgemaak-
te bloemencreatie. Een uitgezet trek-
kerparcours trok veel belangstelling, 
evenals de demonstratie van de be-

drijfsbrandweer. Indrukwekkend 
was ook het mechanisch verwer-
ken van de importbloemen bij Fresh 
Flowers. De kinderen vermaakten 
zich opperbest, onder meer met het 
springkussen en de kinderveiling. 
De kinderen werden geschminkt als 
bloem en vervolgens in de planten-
veilingzaal door een veilingmeester 
geveild. Gelukkig kochten alle ou-
ders tijdens de kinderveiling hun ei-
gen kinderen weer terug (zie foto).

Moment van geluk delen
Als onderdeel van de viering van 
het honderdjarig bestaan deelt Flo-
raHolland in september en okto-
ber momenten van geluk (een mooi 
boeket bloemen) met mensen die 
dat verdienen. Bezoekers van de 
open dag kregen een bloem met een 
kaartje waarop ze kunnen aangeven 
met wie ze waarom graag een mo-
ment van geluk willen delen. Uit alle 
inzendingen selecteert FloraHolland 
de honderd mooiste, ontroerendste 
of origineelste. Die worden beloond 
met een prachtig boeket. Op www.
floraholland.nl of op www.florahol-
land100jaar.nl is meer informatie te 
vinden over 100 jaar FloraHolland.

Vissenveiling bij 
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 10 okto-
ber houdt Viva Aquaria weer de be-
kende planten- en vissenveiling. De 
veiling is dé mogelijkheid om voor 
een leuk prijsje het aquarium aan 
te vullen. Bij alle soorten van plan-
ten en vissen wordt uitleg gegeven 
waar ze in het aquarium moeten 
staan en hoe ze verzorgd moeten 
worden. Niet-leden zijn, zoals altijd, 
ook van harte welkom. De veiling 
wordt gehouden in buurthuis Horn-
meer aan de Roerdomplaan 3 en 
begint om 20.00 uur. De toegang is 
gratis. Voor informatie kan contact 
opgenomen worden met C. Keim via 
0297-343854.

Vrijdag feestelijke introductie
Inspiratieprogramma brengt 
jongeren dichter bij elkaar
Amstelveen - De nieuwe stichting 
Checkitin! wordt op vrijdagavond 7 
oktober feestelijk geïntroduceerd op 
het Amstelveencollege. De nieuwe 
stichting maakt het mogelijk dat er 
voor jongeren programma’s worden 
ontwikkeld die laten ervaren hoe 
het is als je jezelf kunt zijn en er ver-
binding is in plaats van isolement. 
Checktin! begint dit najaar met de-
ze schoolprogramma’s en hoopt op 
veel scholen te kunnen laten erva-
ren hoe het is als leerlingen en do-
centen zich onderling verbonden 
voelen in een sfeer van veiligheid en 
respect. De initiatiefnemers van de 
stichting, Theo Roos en Annemie-
ke Kanters, hebben Checkitin! op-
gericht vanuit hun betrokkenheid bij 
kinderen. Vaak is te zien dat vanuit 
diep weggestopte pijn of frustratie 
de ander wordt gebruikt voor ont-
lading daarvan. Resultaat: buiten-
sluiten, pesten, geweld. De nieuwe 
stichting wil laten zien dat leerlin-
gen en docenten zoveel meer voor 
elkaar kunnen betekenen als ze 
zich ervan bewust zijn dat er tussen 
hen meer verbinding bestaat dan 
dat er uiterlijke verschillen zijn. Een 
Checkitin!-dag is cool, snel, vrolijk 
en uitdagend, zoals ook de website 
www.checkitin.nl laat zien. De dag 
is bedoeld voor leerlingen tussen de 
12 en 18 jaar. De dag kent een op-
bouw van veel vrolijkheid naar diep-
te. Zo kunnen de leerlingen vanuit 
de veiligheid van verbinding met el-
kaar de verbinding met zichzelf aan-

gaan. Er is veel aandacht voor pas-
sie en dynamiek, met behalve spel 
ook aandacht voor thema’s die bij 
leerlingen actueel zijn, zoals pest-
gedrag, het oppotten van emoties, 
discriminatie en verslaving. De dag 
staat niet op zichzelf. Juist om de 
kans op een duurzaam effect van 
de dag te vergroten, zorgt Checkti-
tin! ook voor een lespakket van zes 
lessen en bestaan er voor mento-
ren diverse mogelijkheden om het 
effect van een Checkitin!-dag op 
school vast te houden en verder uit 
te werken.

Prijs Rode Kruis
Rijsenhout - Het Rode Kruis af-
deling Rijsenhout heeft een bood-
schappenmand verloot. Degene 
met lotnummer 278 (crèmekleurig) 
is de winnaar. De mand kan afge-
haald worden bij Heermanszwet 82 
in Rijsenhout, tel. 328518. 

Drinkwaterbronnen in West Kenia
Rommelmarkt Kudelstaart 
goed voor 3.100 euro!
Kudelstaart - Op dinsdag 4 oktober 
is voor de 38e keer de rommelmarkt 
in het Kudelstaartse Dorpshuis ge-
houden. De opbrengst was bestemd 
voor de renovatie en bouw van na-
tuurlijke drinkwaterbronnen in Ka-
kamega in West Kenia. Een verte-
genwoordigster van stichting Kas-
fook liet beelden zien van het werk 
in Kenia. Dit jaar waren er minder 
goederen ingebracht op de inle-
veradressen dan in voorgaande ja-
ren. Veel mensen kozen er voor om 
zelf hun spullen naar het dorpshuis 
te brengen. Al om 18.00 uur ston-
den de eerste kopers voor de deur. 
Toen om 19.00 uur de deuren open 
gingen, stroomde het Dorpshuis dan 
ook binnen een minuut vol kopers. 
Tot 21.00 uur was het een komen en 
gaan van mensen die uit waren op 
goede spullen voor weinig geld. De 
voorraad op de tafel met vaste prij-
zen werd snel kleiner. Hierop ston-
den nieuwe en bijzondere spullen. 
De verloting liep uitstekend. Al ruim 
voor 21.00 uur waren de 3300 lootjes 
verkocht. Eén van de jeugdige loten-
verkopers won de hoofdprijs. Hij kan 
gaan winkelen bij de Kudelstaart-
se middenstand. Om negen uur be-
gon de uitverkoop van de rommel-
markt. Veel mensen kochten voor 5 
euro een plastic zak die ze helemaal 
vol mochten stouwen met goede-
ren. Ondertussen werd in het mid-
den van de grote zaal de veilingta-
fel gereed gemaakt. Veilingmees-
ter Gert Ubink veilde vanaf 21.00 uur 

de ruim vijftig kavels waaronder na-
tuurlijk de traditionele pondjes pa-
ling, veel bloemen, waardebonnen 
en andere goederen die beschikbaar 
waren gesteld door het Kudelstaart-
se bedrijfsleven. Kudelstaartse zo-
merhoning en lekkere wijn comple-
teerden het smakelijke deel van de 
veiling. Vooral de paling van Rekel-
hof, soms vergezeld van vistuig om 
zelf te vissen, bracht veel geld op. 
Schilderijen stonden garant voor het 
kunstzinnige element van de veiling. 
Een bijzondere kavel was de prach-
tige in 1979 uitgegeven facsimile uit-
gave van het beroemdste boek van 
de plantkundige Rembertus Dodo-
naeus: Stirpium historiae pempta-
des sex Sive libri XXX. Dit bracht 35 
euro op, wat eigenlijk weinig is voor 
zo’n prachtig boek. De opbrengst 
van de markt verloting en veiling be-
droeg bijna 3100 euro en is daarmee 
duidelijk hoger uitgekomen dan vo-
rig jaar. De stichting Ontwikkelings-
samenwerking Aalsmeer bracht tij-
dens de markt het goede nieuws dat 
het project in Kenia met 2.500 eu-
ro wordt gesteund. Hierdoor is het 
zeker dat minstens vijf drinkwater-
bronnen gerenoveerd kunnen wor-
den en veel mensen schoon drink-
water krijgen. Iedereen kan hel-
pen nog meer mensen in Kakame-
ga schoon drinkwater te geven door 
een gift over te maken op rekening-
nummer 90.41.01.193 ten name van 
W.A. Husemeier, rommelmarkt op de 
SNS Regiobank. 

Op de Kudelstaartse rommelmarkt, afgelopen dinsdagavond in het Dorpshuis, 
werden goede zaken gedaan. Veel huisraad, boeken, sieraden en wat allemaal 
nog meer te vinden was (zelfs ski’s!) kreeg die avond voor een klein prijsje een 
tweede eigenaar. Ook bij de doos met schilderijen werd belangstellend ge-
keken. “Het zal je toch gebeuren, dat je een ‘vergeten’ tekening van een Ou-
de Meester vindt”, vertelde een van de bezoekers, terwijl ze voor 2 euro twee 
pentekeningen kocht.

Prijzen voor Scouting 
WIOL & Willem Barendsz.
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
vonden de regionale zwemwedstrij-
den van scoutingregio Amsterdam-
Amstelland plaats. Ook de scouts van 
de WIOL & Willem Barendsz. deden 
hier met veel plezier aan mee. En niet 
zonder succes! ’s Middags zwommen 
de dolfijnen (meisjes 7-11 jaar) mee 
en ‘s avonds de gidsen en verkenners 
(meisjes en jongens 11-16 jaar).

Dolfijnen
Schoolslag: 3e Anita Suassode Lima 
deprado. Vrije slag: 1e Fleur Hage-
doorn. Estafette: 1e Famke Timmer-
man, Anita Suassode Lima deprado, 
Fleur Hagedoorn en Nikita van Em-
pelen. Afvalrace: 2e Anita Suassode 
Lima deprado.

Gidsen
Estafette: 3e Amy Buck, Danielle Ei-
kelenboom, Emmy Janssen, Joyce de 
Weille.

Verkenners
Schoolslag: 1e Roderik Peters, 3e 
Rick de rijk. Vrije slag: 1e Roderik Pe-
ters, 2e Rick de Rijk. Estafette: 1e Ro-
derik Peters, Sebastiaan Ramp, Jel-
le Hoek, Rick de Rijk; 3e Kevin Kooij, 
Mees Snijders, Luke Kooij, Roderik 
Peters. Vlotvaren: 1e Rick de Rijk, Jel-
le Hoek, Kevin Kooij, Roderik Peters, 

Na het in ontvangst nemen van alle 
medailles bleek ook nog dat de dol-
fijnen wederom de wisselbeker voor 
de achtste keer achter elkaar in ont-
vangst mochten nemen! Ook de ver-
kenners hadden dit keer de wissel-
beker ontvangen. Het was een ge-
slaagde dag en volgend jaar zijn de 
scouts uit Aalsmeer zeker weer van 
de partij! 

Wil je meer weten? Kijk op de site 
www.scoutingwwb.nl of bel met Jac-
queline: 06-28114804.

Bingo-avond bij De Pomp 
Aalsmeer - De Open Hofkerk is ge-
renoveerd, zo ook het verenigings-
gebouw van BV De Pomp. Dat bete-
kende dat er in september niet ge-
start kon worden met het bingo en 
speelseizoen, maar dat gaat wel ge-
beuren op woensdag 12 oktober 
aanstaande in ’t Baken gelegen aan 
de Sportlaan 86. Als vanouds wordt 
er gestart om 20.00 uur en niet-le-
den en leden zijn van harte welkom. 
De bingoavond heeft tien speelron-
des en een super hoofdprijzenronde 
met twee grote waardevolle hoofd-
prijzen, waar een ieder graag mee 
naar huis wil gaan. Dus kom uw 

geluk beproeven en krijg er op de 
koop toe nog een gezellige span-
nende avond bij. Spanning en ge-
zelligheid zullen ook aanwezig zijn 
op de speelavond die op maandag 
17 oktober volgt tijdens het klaver-
jassen, hartenjagen en sjoelen. Ook 
hier is een ieder van harte welkom, 
want naast het spelen is er ook dan 
weer een prachtige verloting met 
vele mooie en/of leuke prijzen te 
winnen. Start ook om 20.00 uur. 

Voor telefonische informatie kan ge-
beld worden naar Caroline Ramp via 
0297-344107.

Helden van OBS Kudelstaart 
kleden bibliotheek aan
Kudelstaart – Gisteren, woensdag 
5 oktober, is het startsein gegeven 
voor de jaarlijkse kinderboeken-
week. In die week zorgen de kinde-
ren van de OBS er voor dat de bi-
bliotheek in Kudelstaart er uit komt 
te zien volgens het thema van de 
kinderboekenweek. Dit jaar is het 
thema: Helden, en dat is te zien in 
de bieb. De kleuters maakten een 
prachtig kasteel van ribkarton, in-
clusief de jonkvrouw en de ridders 
die haar beschermen. Maar er wa-
ren ook ruimtevaarders met een 
knipoog naar het jaarlijkse thema 
in het onderwijs van de OBS Ku-

delstaart, want dit jaar staat in het 
teken van ruimtevaart. Verder nog 
spelletjes en schitterende helden op 
foto’s. Klap op de vuurpijl zijn toch 
wel de gefiguurzaagde helden, die 
overal in de bibliotheek te vinden 
zijn. Het is echt de moeite waard om 
de Kuddelstaartse bibliotheek te be-
zoeken!

Wapeninleverdag succes!
Amstelveen - De Amsterdamse 
driehoek is tevreden met de op-
brengst van de wapeninleverdag 
die op zaterdag 1 oktober plaats-
vond. Zeven politiebureaus in Am-
sterdam en één bureau in Amstel-
veen hebben zaterdag hun deuren 
geopend voor inwoners van de re-
gio om wapens in te kunnen leve-
ren. Aan de oproep, die in de week 
daarvoorgaand op verschillende 
wijze is gecommuniceerd, is goed 
gehoor gegeven. Tot het begin van 
de middag waren het vooral oude-
ren die erfstukken uit de Tweede 
Wereldoorlog kwamen inleveren. 
Naarmate de dag vorderde daal-
de de leeftijd van de bezoekers en 
werd het wapenassortiment meer 
divers. Een vrouw kwam bijvoor-
beeld zes vuurwapens en onge-
veer 200 stuks munitie inleveren 

van haar man die overleden is. Hij 
had de wapens tijdens een verhui-
zing meegenomen uit Zuid Afri-
ka. De opbrengst van de wape-
ninleverdag bestond uit: 39 vuur-
wapens, 15 luchtdrukwapens, 10 
nepvuurwapens, 15 steekwapens, 
4 traangasbusjes, 3 alarmpistolen, 
3 ploertendoders, 1060 stuks mu-
nitie, 1 granaathuls uit 1929 en 1 
maal 25 millimeter granaat. Voor 
het inleveren van een handgranaat 
is afgesproken dat het voorwerp 
wordt opgehaald bij de wapenbe-
zitter thuis om het op een veilige 
en deskundige wijze te kunnen af-
voeren.
De actie is georganiseerd naar 
aanleiding van een motie van de 
gemeenteraad, met als doel zoveel 
mogelijk wapens van de straat te 
halen.

Jongerenkoor Fiore huldigt 
twee hele trouwe leden
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
1 oktober werd in de Sint Jan kerk 
een mis gehouden met medewer-
king van jongerenkoor Fiore. Naar-
mate de mis vorderde, voelde vooral 
Fleur Buskermolen, dirigente van het 
koor, dat er iets zou gaan kunnen 
gebeuren, maar wat daar had ze nog 
geen idee van. Voor het slotlied gaf 
pastoor Hennie Post het woord aan 
voorzitter Peter van der Jagt van Fio-
re. Hij richtte het woord tot drummer 
Hans Veenvliet en dirigente Fleur 
Buskermolen. Beide zijn al 25 ver-
bonden aan het jongerenkoor. Hans 
werd 25 jaar geleden door toenma-
lig pastoor Tangelder gevraagd of hij 
dirigent wilde worden van het koor. 
Maar daar paste hij voor, drummen 
daar lag zijn passie en verscholen 
in een hoek op het altaar begeleidt 
hij al 25 jaar het koor geweldig rit-
misch. Daarna werd het woord tot 
Fleur gericht. Zij begon met zingen 
en kwam al gauw in het combo te-
recht achter de piano. Na haar Havo 
is zij een studie aan het conservato-
rium gaan volgen en toen de toen-
malige dirigente ging stoppen, was 
Fleur haar opvolger. En dit doet ze 
met heel veel enthousiasme nu al-
weer 12,5 jaar. Een leuk feit is dat ze 
op het koor ook haar huidige man 
heeft ontmoet. Na de voorzitter was 
het woord aan Wijnand Oostveen 
van het kerkbestuur. Hij zette beide 
leden ook in het zonnetje. En toen 
was het de beurt aan de alle aan-
wezige in de kerk. Speciaal voor de 

twee jubilarissen was er op de melo-
die van het slotlied een aangepaste 
tekst geschreven. De leden van Fio-
re hopen dat Fleur en Hans nog heel 
veel jaren deel uit blijven maken van 
het koor.

Vergadering 
Rode Kruis 
Aalsmeer - Het Rode Kruis afdeling 
Aalsmeer heeft voor dinsdag 18 ok-
tober haar afdelingvergadering uit-
geschreven en het bestuur nodigt 
hiervoor alle Aalsmeerse leden en 
vrijwilligers uit. Naast de opening en 
mededelingen staan ondermeer de 
notulen van de vorige vergadering 
en de (her)benoeming van een twee-
tal bestuursleden op de agenda. Ver-
volgens wil het bestuur, na een toe-
lichting en dialoog met alle aanwe-
zigen, instemming vragen van de le-
den met het werkplan en de finan-
ciën voor volgend jaar. Vragen en/of 
agendapunten kunnen tot 11 okto-
ber worden ingediend via de secre-
taris, de heer Diederik Plas, email: 
info@fujihair.com. Op verzoek zal hij 
de vergaderstukken digitaal toestu-
ren. Ook zijn de vergaderstukken in 
te zien bij voorzitter Dick Overkleeft, 
tel 0297-761430. De vergadering op 
18 oktober vindt plaats tussen 19.30 
en 21.30 uur, plaats in het Rode Kruis 
gebouw aan de Roerdomplaan 3.
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Dit weekend feestelijke afsluiting
Wheel of Energy voor 
beter leven met kanker
Schiphol - Zaterdag 8 oktober 
starten vanuit zes inloophuizen van 
het land estafetteploegen om tij-
dens het Weekend of Energy na 
ruim 1200 kilometer bij Wheel of 
Energy365 op Amsterdam Airport 
Schiphol aan te komen. Terwijl de 
hardlopers namens Wheel of Ener-
gy365 aandacht vragen voor ‘een 
beter leven met kanker’, draait het 
Wheel of Energy haar laatste rad-
slagen. Het enorme ‘hamsterrad’ 
staat sinds 10 oktober 2010 voor 
de hoofdingang van Schiphol Pla-
za en wordt door lopers al bijna een 
jaar lang in estafettevorm in bewe-
ging gehouden. Dit initiatief van Ri-
chard Bottram van Stichting Mara-
thon365 wordt na 365 dagen in het 
Weekend of Energy met verschil-
lende activiteiten feestelijk afgeslo-
ten. “Met Wheel of Energy365 wil 
ik groepen mensen in de strijd te-
gen kanker in beweging laten ko-
men”, zegt Bottram. Zijn overtuiging 
is dat een krachtig leven met kan-
ker mogelijk moet zijn voor ieder-
een die direct of indirect door deze 
ziekte getroffen wordt. De inspira-
tie voor deze strijd is ontstaan door 
de ziekte van zijn verloofde Elise. Zij 
overleed in 2005 aan longkanker. In 
2006 startte Bottram het project Run 
against cancer, waarbij hij geduren-
de één jaar dagelijks een marathon 
door 14 Europese landen liep. Als 
vervolg hierop wilde Richard een 
jaar lang dagelijks in het Wheel of 
Energy een marathon lopen. He-
laas moest hij wegens privéomstan-
digheden na 281 marathons tijdelijk 
stoppen met lopen. Bottram: “Terwijl 
mijn vader na een uiterst slepend 
ziekteproces dit jaar overleden is, is 
er bij mijn moeder een ongenees-
lijke vorm van borstkanker gecon-
stateerd. Nu heeft mijn privésituatie 
méér dan alle aandacht nodig.” Het 

Wheel of Energy is dankzij de steun 
van andere hardlopers in beweging 
gehouden. Stichting Marathon365 
vraagt aandacht voor de noodzaak 
om kanker als levensbedreigende 
ziekte te bestrijden en mensen die 
leven met kanker en inloophuizen te 
ondersteunen. Een inloophuis is een 
ontmoetingsplaats en wegwijzer 
voor mensen met kanker, partners, 
kinderen, familie, vrienden en nabe-
staanden. De inloophuizen bieden 
(psychosociale) zorg aan mensen 
met kanker en helpen hen en hun 
naasten om beter met deze ziek-
te om te (kunnen) gaan. Dit alles 
om tijdens het verloop van de ziek-
te de eigen kracht te hervinden en 
aandacht te bieden. De centra zijn 
voor veel bezoekers een veilige ha-
ven in het roerige bestaan, dat ont-
staat als de ziekte de kop opsteekt 
en doorloopt tijdens de behandel-
fase en de periode erna. Veel in-
loophuizen ontvangen geen struc-
turele subsidie van de overheid en 
zijn voor het werk volledig afhan-
kelijk van inzet en hulp van vrijwil-
ligers en financiële steun van parti-
culieren, bedrijven en fondsen zoals 
Stichting Marathon365. Terwijl de 
hardloopteams zwetend hun rou-
te naar Schiphol vervolgen, hoopt 
de organisatie vele bezoekers tij-
dens het Weekend of Energy te mo-
gen verwelkomen. Richard Bottram 
(marathonloper én ambassadeur in 
de strijd tegen kanker) loopt op de 
laatste dag van het project, zondag 
9 oktober, met nog 364 andere fa-
natiekelingen de Schipholloop: een 
symbolische loop van 7,5 kilometer 
over en rond Schiphol. 

Daarna neemt hij tussen 14.00 en 
15.00 afscheid van zijn ‘tweede huis’. 
Voor het gehele programma kijk op 
www.wheelofenery.org.

Dorcas van alle markten thuis
Aalsmeer - Zaterdag 8 oktober is 
Dorcas van de partij op de boeken-
markt van 10.00 tot 17.00 uur in de 
Zijdstraat. Er is een kraam ingericht 
met boeken over kunst en dorpen 
en steden uit de regio. Er is een uit-
gebreide collectie, dus wellicht de 
moeite waard om eens te komen 
kijken. Wie een ander soort boek 
zoekt, kan natuurlijk langs naar de 
Dorcaswinkel aan de Aalsmeerder-
weg gaan waar in de goed gesor-
teerde boekenhoek voor iedereen 
wel wat staat. Dan kan gelijk het 
verdere assortiment nog eens beke-
ken worden voor een leuk cadeautje 
voor een verjaardag of voor iets an-
ders. Het blijft altijd een verrassing 
wat je tegenkomt in de Dorcaswin-
kel, omdat er steeds weer andere 
dingen in de winkel staan. Natuur-
lijk kunt u hier ook spullen inbren-
gen, ook boeken (behalve encyclo-
pedieën en studieboeken) want qua 
sortering in de winkel is Dorcas na-
tuurlijk afhankelijk van wat er in-
gebracht wordt. De inkomsten van 
de aankopen worden gebruikt om 
projecten van Dorcas Nederland te 
steunen. Op dit moment is dat hui-
zenbouw, water- en sanitaire voor-
zieningen voor dorpen in Egyp-
te, waardoor er gezondere leefom-

standigheden ontstaan voor de in-
woners. 
Op woensdag 12 oktober is Dorcas 
aanwezig in de raadskelder van het 
gemeentehuis. Op de presentatie-
avond van de OSA wordt een pre-
sentatie gegeven over de projec-
ten waar Dorcas mee bezig is. On-
der andere wordt verteld over het 
project ‘Art for Life’ in Kenia, waar 
Dorcas in 2010 subsidie van de OSA 
voor gekregen heeft. Ook wordt een 
kraampje bemand waar informatie 
wordt gegeven over Dorcas. Er is in-
middels besloten ook dit jaar weer 
subsidie van de OSA aan te vra-
gen voor dit maal een project in Ca-
iro in Egypte: Leven op de vuilnis-
belt, waar Dorcas in eerste instan-
tie het leven van de mensen, die op 
die vuilnisbelten leven, wil verbete-
ren en zich daarna wil richten op de 
mensen die het leven op de vuilnis-
belt achter zich willen laten.

We hopen u in het dorp of in de win-
kel te ontmoeten. De OSA-avond op 
12 oktober is van 20.00 tot 22.15. De 
presentatie van Dorcas is gepland 
om 21.40 uur. De Dorcaswinkel aan 
de Aalsmeerderweg 173a is iede-
re dinsdag, donderdag en zaterdag 
open van 10.00 tot 16.00 uur.

Veel plezier en voldoening als 
taalcoach Vluchtelingenwerk
Aalsmeer - Sinds ongeveer een 
jaar doet Ineke Kingma vrijwilli-
gerswerk als taalcoach bij Stich-
ting Vluchtelingenwerk Amstelland 
(SVA) en dat geeft haar veel plezier 
en voldoening. “Ik vind ons contact 
leuk, onze gesprekken verruimen 
mijn blik en het geeft mij het gevoel 
dat ik iets bijdraag aan onze (niet 
meer zo tolerante) samenleving”, al-
dus Ineke. Taalcoaches zijn er voor 
vluchtelingen (via SVA) of voor an-
derstaligen (via Cardanus). Het idee 
is dat inwoners wekelijks één tot an-
derhalf uur contact heeft en daar-
mee de ander de gelegenheid geeft 
het Nederlands meer te praktiseren. 
De vluchteling heeft Nederlandse 
les (staatsexamen of inburgerings-
cursus), daarbij komt het natuurlijk 
op oefenen aan. Ineke’s eerste taal-
klant was een jonge vrouw die ge-
vlucht is uit Irak. Ze vertelt: “Meestal 
bezoek ik haar thuis en dan praten 
over wat we die week gedaan heb-
ben. Over woorden of begrippen, 
die zij nog niet kent, geef ik uitleg. 
Nieuwe woorden schrijft ze op en ze 
leert onze taal steeds beter te lezen, 
spreken en schrijven. Soms maken 
we gebruik van de Startkrant van 
Vluchtelingenwerk. Dat is een krant 
die tien keer per jaar uitkomt en 
waarin artikelen staan over binnen- 
en buitenlands nieuws. Deze artike-
len zijn in eenvoudige taal geschre-
ven. Als mijn taalklant een stukje 
voorleest verbaas ik mij er vaak over 
hoe snel ze vooruit gaat met haar 
Nederlands. Af en toe gaan we sa-
men op stap: fietsen langs de Am-
stel, naar de markt of Amsterdam in. 
Daar kwamen we op plekken waar 

ik ook nog nooit was geweest, zo-
als bij de tentoonstelling Nieuw 
Amsterdams Peil onder de Stopera 
of de Amsterdamse Centrale Bibli-
otheek. Ook gaan we naar activitei-
ten die speciaal voor buitenlandse 
vrouwen zijn georganiseerd, zoals 
de koffieochtend in het MOC en het 
vrouwencafé in de Buurtkamer. Heel 
bijzonder om zo veel vrouwen uit al-
lerlei landen te ontmoeten: wat een 
hartelijkheid! En dan de Nederland-
se vrouwen die dit organiseren: zij 
hebben ooit, in de zestiger jaren, het 
vrouwenhuis Amstelveen opgericht. 
Na de emancipatie van de Neder-
landse vrouw zetten zij zich nu (ge-
pensioneerd en wel) in voor de al-
lochtone vrouw: hulde!” Omdat Ine-
ke het contact met haar eerste taal-
klant binnenkort (na haar examen) 
gaat afbouwen en er een tekort is 
aan taalcoaches, is zij al vast gestart 
met een tweede persoon: een jon-
geman uit Senegal. “Een heel ander 
persoon en dus ander contact, maar 
net zo leuk en zo nuttig. Bij hem 
gaat het tot nu toe vooral om hel-
pen met schrijfopdrachten. En wat 
blijkt onze taal dan toch moeilijk te 
zijn en onlogisch soms. Nogmaals, 
ik vind het erg leuk, nuttig en dank-
baar werk om buitenlanders daar-
mee te helpen”, besluit Ineke. 

Meer weten over dit vrijwilligers-
werk en de ondersteuning die 
Vluchtelingenwerk biedt? Kijk dan 
op www.vwamstelland.nl of neem 
contact op met de taalcoachcoördi-
natoren Lydia Vastmans of Joy Bus-
well via taalcoach@vwamstelland.nl 
of 020-6454745. 

Tiflo’s 50ste maal langs de 
deuren met plantenbakken
Aalsmeer - Scoutingvereniging 
Tiflo houdt zaterdag 8 oktober de 
jaarlijks terugkerende plantenbak-
kenactie. Een jubileumeditie, want 
het is dit jaar de vijftigste keer. Alle 
leden van Tiflo, van de bevers (5 tot 
7 jaar oud) tot aan de loodsen (18 
jaar en ouder) gaan zaterdag tus-

sen 9.30 en 16.00 uur langs de deu-
ren in Aalsmeer en Kudelstaart om 
de zelf opgemaakte plantenbakjes 
te verkopen. 
De bakjes kosten 4 euro per stuk. 
De opbrengst komt geheel ten 
goede aan de activiteiten van de 
Aalsmeerse scoutingvereniging.

Hoogste punt en hoogtepunt:
Haantje terug op Sint Jan
Kudelstaart - Vrijdagochtend is 
de windhaan heel voorzichtig te-
ruggeplaatst op de Kudelstaart-
se Sint Jan, zonder het beestje zelf 
aan te raken. Cees en Joop Elder-
horst uit Zoetermeer hebben de 
windvaan van geslagen koper be-
kleed met zo’n vierhonderd velle-
tjes 24 karaats torenbladgoud. Na 
overdracht aan het kerkbestuur 
werd het 7,7 kilo wegende haantje 
omhoog gehesen en bovenop het 
kruis op de toren gezet. Dat ging 
bovenop de toren gepaard met een 
luid ‘kukeleku’ van Peter van Ac-
kooy van aannemer Kroom. Overi-
gens is deze haan niet de originele 
van de Sint Jan uit 1870. Die eerste 
haan werd op 13 februari 1972 ver-
nield door een bolbliksem die met 
een donderende klap in de toren 
insloeg. De haan viel toen in stuk-
ken te pletter op het Kudelstaart-
se kerkplein. De huidige koperen 
kopie is nu, na bijna veertig jaar, 
gerestaureerd. Na afloop van dit 
hoogtepunt op een zonovergoten 
vrijdagochtend, wees Peter Lentjes 

namens het kerkbestuur, er nog op 
dat het plan was om de restaura-
tie in de zomer uit te voeren van-
wege het mooie weer. “Maar de-
ze zomer hadden we vooral veel 
regen. En nu, in de herfst, schijnt 
de zon volop!” Hij kon melden dat 
de gerestaureerde glas-in-loodra-
men deze week worden terugge-
plaatst en dat de wijzerplaten van 
de klok kort daarop zullen volgen. 
“Over twee tot drie weken hopen 
we klaar te zijn met de restauratie”, 
aldus Lentjes. Op dit moment staat 
de actie van de Stichting Vrienden 
van het Monument Sint Jan op 
142.000 euro. Op zich een prach-
tig resultaat, vindt Wim Zandvliet, 
penningmeester van de stichting. 

“Toch ontbreken nog 8.000 euro 
die als laatste loodjes binnen moe-
ten worden gehaald.” Hij wijst er-
op dat daartoe het rekeningnum-
mer 131974645 van de stichting 
voor zowel bedrijven als individu-
ele inwoners van Kudelstaart open 
staat. 

	Van	links	naar	rechts:	Jan	Bunnik,	Peter	Lentjes,	Cees	Elderhorst,	Joop	Elder-
horst,	Wim	Zandvliet	en	Marijke	Braam	met	de	gerestaureerde	windhaan.

Lions Golfdag in Liemeer 
brengt 7.000 euro op!
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 30 
september vond op de fraaie baan 
van de Golfclub Liemeer de twee-
de Lions Golfdag plaats, georgani-
seerd door de beide Lionsclubs in 
Aalsmeer, LC Aalsmeer Ophelia en 
LC Aalsmeer. De weersomstandig-
heden waren ideaal voor een prach-
tige golfdag. Na de koffie op het 
zonovergoten terras kregen alle gol-
fers een lunchpakket mee de baan 
in en 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. De 
prijs voor de hole in one, een schit-
terende Audi A3 Cabriolet, kon jam-
mer genoeg niet worden uitgereikt. 
Er werd weliswaar zeer geconcen-
treerd gemikt en geslagen, maar het 
is natuurlijk geen sinecure om de 
bal in een keer over een grote af-
stand in de hole te laten rollen. Vol-
gend jaar beter!
Daarnaast namen ook een flink 
aantal enthousiaste dames en he-
ren deel aan de clinic waarin zij de 
eerste beginselen van het golfspel 
bijgebracht kregen en direct in de 
praktijk beoefenden. Voor velen van 
hen een ware eyeopener. Na afloop 
van de wedstrijd en clinic was er op 
het ruime terras een geanimeerde 

borrel en werd het wel en wee van 
de middag doorgesproken en vele 
enthousiaste ervaringen uitgewis-
seld. De eerste prijs van de wedstrijd 
was ex aequo voor de flights van 
ATP en AutoMaas. Na de prijsuit-
reiking gingen de deelnemers in het 
sfeervolle clubhuis van Liemeer aan 
tafel en genoten van een uitstekend 
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. Hoog-
tepunt hier was de uitreiking van de 
zeer toepasselijke eerste prijs, een 
3Dgolfvakantie in Portugal. Aan het 
einde van de avond kon een tevre-
den organisatieteam vaststellen dat 
deze Lions Golfdag een netto resul-
taat heeft opgeleverd van ruim 7.000 
euro. Zoals eerder bekend gemaakt, 
zal dit bedrag besteed worden aan 
het ‘varend diner’ waarmee de Li-
onsclubs op 3 september een 100-
tal Aalsmeerse vrijwilligers in het 
zonnetje hebben gezet. Gezien de 
vele positieve reacties van de deel-
nemers die met vrienden en/of re-
laties een plezierige, goed georga-
niseerde Golfdag hebben meege-
maakt, is deze Lions Golfdag ook 
volgend jaar zeker voor herhaling 
vatbaar.

Koffieochtenden en lezing
Opvoeden: hoe doe jij dat?
Aalsmeer - Van 10 tot 17 oktober 
staat Nederland in het teken van de 
Week van de Opvoeding. Aandacht 
voor ouders, kinderen en professio-
nals die met elkaar de opvoeding op 
zich nemen staat hierbij centraal. 
Ook in Aalsmeer en de regio! Het 
Centrum voor Jeugd en Gezin Am-
stelland organiseert in samenwer-
king met de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, Uithoorn en Ouder-
Amstel diverse activiteiten rond het 
thema opvoeden en opgroeien. De 
Week van de Opvoeding is een lan-
delijk initiatief. Lokale organisaties 
mogen de invulling ervan zelf bepa-
len. De Amstelland gemeenten heb-
ben besloten de week te benutten 
om ‘positief opvoeden’ en het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin (CJG) be-
ter op de kaart te zetten. In de ge-
meenten worden diverse work-
shops, lezingen en bijeenkomsten 
georganiseerd. Daarnaast krijgen 
alle basisschoolleerlingen een tas-
je van het CJG, op de kinderdag-
verblijven en peuterspeelzalen wor-
den pluimenkaarten uitgereikt. Wet-
houder Ulla Eurich: “Een week lang 
wordt aandacht besteed aan opvoe-
den. Hoewel op voeden boeiend en 
vooral leuk is, loopt iedere ouder 
soms tegen situaties aan waarvan 
hij of zij zich afvraagt hoe doen an-
dere ouders dat nu. Gelukkig zijn er 
dan andere organisaties, maar ook 
opvoedspreekuren en andere ou-
ders die hierbij kunnen helpen. Zo 
kunnen ouders voor kleine en gro-
te opvoedvragen terecht bij het CJG. 
Niet alleen deze week, maar heel het 
jaar door. Want, opvoeden doe je sa-
men.” In de Week van de Opvoeding 
worden op verschillende basisscho-
len koffieochtenden georganiseerd. 
Het betref een informeel koffieuur-
tje op school waar ouders onder-
ling kunnen spreken over zaken die 
hen bezighouden. Een medewerker 
van de Stichting Opvoeding & Trai-
ning is aanwezig. Als er behoefte is 
kan zij helpen bij het zoeken en vin-
den van antwoorden op opvoedvra-

gen. De koffieochtend is op dinsdag 
11 oktober van 8.30 tot 10.00 uur in 
de basisscholen Samen Een in het 
centrum en in De Mikado in Nieuw-
Oosteinde en op vrijdag 14 oktober 
van 8.30 tot 10.00 uur in De Graan-
korrel in Kudelstaart. Op woensdag 
12 oktober wordt van 8.30 tot 10.00 
uur een opvoedspreekuur gehou-
den in basisschool De Wegwijzer 
in de Hornmeer. Liesbeth Cerfon-
taine van de Stichting Opvoeding 
& Training is aanwezig om ouders 
te helpen bij het vinden van ant-
woorden op opvoedvragen. Verder 
wordt op dinsdag 11 oktober van 
20.00 tot 21.15 uur een Interactie-
ve lezing ‘Puberbrein binnenstebui-
ten’ gegeven in de bibliotheek in de 
Marktstraat. Aanmelden via puber-
brein@aalsmeer.nl. In het boek ‘Pu-
berbrein binnenstebuiten’ wordt de 
ontwikkeling van jongeren bespro-
ken aan de hand van het inzicht dat 
het menselijk brein pas volgroeid is 
rond ons 25e levensjaar. Het boek 
helpt het gedrag van jongeren te 
begrijpen en plaatst dit gedrag ook 
in maatschappelijk perspectief. 

Kledingbeurs bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 15 okto-
ber wordt de inmiddels alom beken-
de kledingbeurs voor volwassenen 
weer gehouden in buurthuis Horn-
meer in de Roerdomplaan 3. Kle-
ding inbrengen, uiteraard schoon en 
van goede kwaliteit, kan van 9.30 tot 
10.30 uur. De verkoop vindt plaats 
van 11.00 tot 13.00 uur. Wie kleding 
wil verkopen kan een verkoopnum-
mer aanvragen via 0297-329527 of 
0297-327541. Een week later, op za-
terdag 22 oktober, wordt een kin-
derkledingbeurs georganiseerd. De 
inbreng, verkoop en telefoonnum-
mers hiervoor zijn hetzelfde.

Themamiddag OVAK over beter 
horen en hoorproblemen
Aalsmeer -Op donderdag 29 sep-
tember Helen Tilmanns voor de Ou-
deren Vereniging Aalsmeer Ku-
delstaart en uiteenzetting gegeven 
over hoorproblemen en oplossin-
gen. 
Zij vertelde dat wie hoorproblemen 
heeft, beter eerst naar een audicien 
toe kan gaan. Deze kan dan advise-
ren of een bezoek aan de KNO arts 
nodig is of dat de audicien voor op-

lossingen kan zorgen. Verder wees 
zij op de vergoedingen die ziek-
tekosten verzekeraars geven. Ook 
wees zij op het ongelooflijke aan-
tal apparaten dat ter beschikking 
staat om hoorproblemen op te los-
sen. Een interessante bijeenkomst 
die ondanks het mooie weer door 
een groot aantal belangstellenden 
is bijgewoond in het buurthuis aan 
de Roerdomplaan.

Aalsmeer - “Dat is nog eens leuk 
nieuws! Ik ben er wel héél blij mee. 
Ja, en de bonnen, die komen wel 
van pas. 
Zoals je wel aan mijn tuin ziet, kom 
ik vaak en met veel plezier in tuin-
centra. Nogmaals dank dat jullie 
de foto’s van mijn tuin in de Nieu-
we Meerbode hebben geplaatst; ik 
krijg hele leuke reacties van buren 
en vrienden hierover”, aldus de re-

actie van winnares Theo Wolvekamp 
van de tuinenwedstrijd van de Nieu-
we Meerbode in samenwerking met 
tuincentrum Het Oosten. 
Ook de op twee geëindigde Gerda 
Stieva is blij de cadeaubonnen. “Ik 
vond het al zo’n feest dat onze tuin 
de tuin van de week werd. En nu 
de tweede prijs, ik vind het zó leuk. 
Ik ben ontzettend blij met de prijs! 
Hartelijk dank.”

Blije ‘tuin’ winnaressen!
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Aanmelden kan tot 10 oktober
Feestelijke prijsuitreiking 
Ondernemingsverkiezing 
Aalsmeer - Het college van bur-
gemeester en wethouders van 
Aalsmeer heeft op initiatief van Ra-
bobank Regio Schiphol en Flynth 
adviseurs en accountants de On-
dernemingsverkiezing in het leven 
geroepen. Op vrijdagavond 28 okto-
ber  worden twee fantastische prij-
zen uitgereikt in de burgerzaal van 
het gemeentehuis. Het gaat om de 
prijzen ‘Onderneming van het jaar’ 
en ‘Starter van het jaar’ Aalsmeer 
2011. Speciaal voor deze gelegen-
heid is de zaal omgetoverd tot een 
sfeervolle en feestelijke locatie met 
een spetterend programma. De 
feestelijke avond zal geopend wor-
den door burgemeester Pieter Lit-
jens. Hij spreekt deze avond nog-
maals zijn waardering uit voor de 
genomi¬neerde bedrijven. De avond 
zal op een bijzondere manier wor-
den afgesloten met veel muziek en 
lokaal talent. De voorgedragen kan-
didaten worden beoordeeld door 
een deskundige jury. Burgemeester 
Pieter Litjens is voorzitter van deze 
jury en zal de prijs voor beste onder-
neming in Aalsmeer uitreiken. Wet-
houder Ad Verburg van economi-
sche zaken  zal de prijs beste star-
ter van Aalsmeer uitreiken. De jury 

bestaat naast deze twee heren ver-
der uit Tom de Vries, managing di-
rector bij De Vries Groep, John Jan-
sen, CEO ATP, Marcel Claessen, 
vestigingsdirecteur Aalsmeer Flo-
ra Holland, Dirk de Bie, adviseur re-
giostimulering Kamer van Koophan-
del, Jos Schouten, bedrijfsadviseur 
Flynth adviseurs en accountants, 
en Jan Driessen, rayondirecteur Ra-
bobank Regio Schiphol. De afgelo-
pen weken hebben de juryleden be-
drijfsbezoeken gedaan om de geno-
mineerden te kiezen. Geen gemak-
kelijke opgave, gezien de bedrijven 
in de gemeente Aalsmeer zeer ge-
dreven, enthousiast en betrokken 
zijn. Het belooft een avond te wor-
den met een spannende ontkno-
ping. 

Aanmelden
Alle bedrijven in Aalsmeer en Ku-
delstaart hebben een persoonlijke 
uitnodiging ontvangen om op vrij-
dagavond 28 oktober aanwezig te 
zijn. Mocht uw bedrijf deze uitnodi-
ging om welke reden dan ook niet 
ontvangen hebben, bent u uiteraard 
wel van harte welkom. U kunt zich 
aanmelden tot en met maandag 10 
oktober op www.aalsmeer.nl/ovhj. 

ingezonden
Truckersdag helemaal niet super!
Ik wil graag even reageren op het 
stukje over de truckersdag in de 
Meerbode van 29 september. Ik 
weet niet wie dit stuk heeft ge-
schreven, maar wij (mijn man en ik) 
hebben toch een heel andere erva-
ring opgedaan. Hij/zij schrijft, dat 
de gasten enthousiast werden ont-
haald met koffie en thee  en brood-
jes meekregen voor onderweg. Wij 
werden ontvangen door een me-
vrouw, die ons toesnauwde dat wij 
groep 2 waren. Daarna konden we 
buiten koffie halen, maar iets lek-
kers was er niet bij en broodjes voor 
onderweg hebben we helemaal niet 
gezien. De man, waar ik vrijwilliger 
voor was vroeg mij steeds of hij al 
eten kreeg, want hij had honger. 
Even voor de goede orde, ik spreek 
over groep 2, van groep 1 weet ik 
niets. Toen we aankwamen bij de 
Arena, moesten we meer dan een 
half uur wachten voordat we naar 
binnen konden, een paar gehandi-
capten gingen maar op de grond 
zitten, ze konden niet zo lang staan. 
We hebben nog wel gevraagd om 

rolstoelen, maar die waren niet aan-
wezig, niet in de Arena en niet bij de 
organisatie. Toen we eindelijk naar 
binnen gingen, werden we van het 
spreekwoordelijke kastje naar de 
muur gestuurd, toen moest er nog 
een foto gemaakt worden en toen, 
eindelijk kregen we onze lunch. Het 
was inmiddels half vier en we heb-
ben bijna een half uur in de rij ge-
staan. Hoezo, uitgebreid buffet? Een 
beetje patat en een frikadel. Het 
mag duidelijk zijn, dat dit voor ons 
niet erg is, maar wel voor de gehan-
dicapte mensen. Nee, echt vrolijk 
werden wij niet van deze middag! 
Waar we wel vrolijk van werden, wa-
ren de truckers en zeker ook de mo-
torrijders, die het verkeer regelden. 
Alle hulde voor deze mensen! Onze 
conclusie is: De Arena was duidelijk 
niet berekend op zo’n grote groep 
mensen en de organisatie had dat 
beter moeten  nagaan.
Familie van der Zwart.
Oosteinderweg 103a
1432 AG Aalsmeer    
E-mail: cees404@caiway.nl

Inloop en informatieavond 10 oktober
Voetbruggen en kunstwerk in 
nieuwe wijk De Rietlanden
Kudelstaart - De bewoners van de 
Rietlanden zijn per brief uitgeno-
digd voor een inloop en informa-
tieavond over hun wijk. De bijeen-
komst vindt plaats op maandag 10 
oktober, tussen 20.00 en 21.30 uur, 
in het Dorpshuis Kudelstaart.  De 
bewoners krijgen informatie over 
verschillende actuele onderwerpen. 
Aan de bewoners wordt tevens ge-
vraagd hun mening te geven over 
de aanleg van voetbruggen en over 
een kunstwerk in de wijk. Voor de-
ze inloop wordt een informatiemarkt 
ingericht. In het Stedenbouwkundig 
plan van de Rietlanden staan twee 
voetbruggen gepland. Eén in het 
Pijlkruidhof richting Lisdoddestraat 
en één in het Valeriaanhof richting 
Lisdoddestraat. Ze maken wandel-
routes mogelijk tussen de Lisdod-
destraat en de Zwanebloemweg, 
waar de grote speeltuin is gesitu-
eerd. Het college van burgemees-
ter en wethouders wil graag weten 
of er draagvlak is onder de bewo-
ners voor de voetbruggen, alvorens 
zij eventueel de procedure voor de 
aanleg ervan gaat opstarten. Tijdens 
de informatie/avond en op de web-
site van de gemeente kunnen be-
woners een zogenaamde ‘poll’ in-
vullen. In de poll kan men kiezen 
uit verschillende varianten voor de 
voetbruggen en eventuele maatre-
gelen om de snelheid te remmen 

en hiermee overlast te beperken. 
De mening van de bewoners wordt 
meegenomen in het definitieve be-
sluit van het college over de voet-
bruggen. In de Rietlanden komt een 
kunstwerk, dan wel een combinatie 
van toegepaste kunstwerken. Bij de 
totstandkoming van het kunstwerk 
wil de gemeente graag de bewoners 
betrekken. Op de bewonersavond 
van 10 oktober geeft de kunstad-
viescommissie meer informatie over 
de plaats en het soort kunstwerk. 
Bovendien kunnen de bewoners 
dan hun wensen kenbaar maken 
over het kunstwerk, dit wordt mee-
genomen in het definitieve besluit. 
De kunstadviescommissie bestaat 
uit Janna van Zon en Joop Kok. Zij 
adviseren het college van burge-
meester en wethouders over het re-
aliseren van kunst in de openbare 
ruimte in de gemeente. Verantwoor-
delijk wethouder Gertjan van der 
Hoeven komt naar de informatie-
avond. Projectontwikkelaar Blauw-
hoed is op 10 oktober ook aanwe-
zig om uitleg te geven over het af-
ronden en opleveren van de wijk en 
om vragen te beantwoorden. Verder 
stelt de Dorpsraad Kudelstaart zich 
voor aan de bewoners. 

De bewonerscommissie De Rietlan-
den is aanwezig is om te horen wat 
er leeft onder de bewoners.

Een voorbeeld van een voetbrug zoals die mogelijk in de Rietlanden kan komen.

Nationale week van de opvoeding
Tipkrant over opvoeden
Aalsmeer - Als kinderen gezellig 
spelen, ontwikkelen zij zich en kun-
nen ouders meer genieten en ont-
spannen. Maar hoe bereik je dat? 
De derde editie van de Positief Op-
voeden Tipkrant wordt vanaf 10 ok-
tober, tijdens de Nationale Week van 
de Opvoeding, in Amstelveen Ou-
der-Amstel, Uithoorn, Aalsmeer en 
veel andere gemeenten in de Pro-
vincie Noord-Holland in een grote 
oplage verspreid. De krant geeft ou-
ders informatie over kleine èn gro-
te opvoedingsvragen. En is daarmee 
ook een wegwijzer voor ouders en 
iedereen die met ouders en kinde-
ren werkt. Belangrijkste boodschap 
van deze Tipkrant is: Een veilige en 
stimulerende omgeving bieden door 
voorspelbaar en duidelijk te zijn. 
Dit zorgt ervoor dat een kind nieu-
we dingen kan ontdekken en lekker 
kan spelen. Als ouder kun je dan 
volop complimenten geven.
Aan de hand van praktische tips 
geven professionals van onder an-
dere de Centra voor Jeugd en Ge-
zin voorbeelden van hoe ouders hun 
zelfvertrouwen en vaardigheden 
vergroten en daardoor (nog) bete-
re opvoeders kunnen zijn. Of: kun-
nen opvoeden met minder stress. 
De uitgave van de Tipkrant is me-
de mogelijk gemaakt door bijdragen 
van de Provincie Noord- Holland en 

de gemeenten. De Tipkrant wordt 
op grote schaal gratis verspreid, al-
le basisschool kinderen in Amstel-
land krijgen een rugzakje van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin met 
onder andere de Tipkrant hierin. De 
Tipkrant is ook te vinden bij de kin-
deropvang, peuterspeelzalen, Cen-
tra voor Jeugd en Gezin, consulta-
tiebureaus, bibliotheken, huisart-
sen en verloskundigen. Vanaf 10 ok-
tober komen ouders en beroeps-
krachten de Tipkrant overal tegen, 
ook tijdens activiteiten in het kader 
van de Week van de Opvoeding. Tij-
dens deze week vinden er in alle ge-
meenten activiteiten plaats die laten 
zien dat opvoeden leuk is! De krant 
is vanaf 10 oktober ook te downloa-
den via www.positiefopvoeden.nl. 
Via de website kunnen ouders on-
line anoniem vragen stellen aan een 
opvoedadviseur en de website geeft 
informatie over lezingen, groepscur-
sussen en andere activiteiten over 
opvoeden in hun eigen regio. De on-
dersteuning van ouders houdt niet 
op bij de website. Als ouders meer 
hulp nodig hebben, kunnen ze ook 
terecht bij jeugdzorginstellingen en 
verschillende particuliere instellin-
gen. Dat betekent dat ouders op de-
zelfde manier antwoord op hun vra-
gen krijgen, of het nu om een klein 
of groot probleem gaat!

Snoeiboot vaart weer uit
Aalsmeer - Op de zaterdagen 15 
en 29 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. Alleen snoeihout van recrean-
ten wordt aangenomen. Bedrijfsaf-
val, zoals seringenhout en -kluiten, 
wordt niet geaccepteerd. De snoei-
boot ligt deze dagen van 9.00 tot 
12.00 uur bij schuilhaven De Winkel 
aan de Grote Poelzijde en van 13.00 
tot 16.00 uur bij baggerdepot Otto 
aan de doorgang bij de Grote Brug. 
Als de boot op deze tijden niet aan-
wezig is, dan is deze waarschijnlijk 
even aan het lossen, maar de boot 
komt weer terug. De gemeente 
biedt de service van het ophalen van 
snoeiafval aan, omdat zij graag wil  
dat eilandeigenaren het overhan-

gend groen in de vaarwegen snoei-
en. In het najaar worden er daarom 
in het kader van de actie ‘Hou de 
vaarweg bevaarbaar’ schouwron-
des gehouden op het water. Parti-
culiere eilandeigenaren kunnen hier 
aan meewerken door alle overhan-
gend groen boven het water van 
de sloten en vaarwegen te snoei-
en en af te voeren naar de snoei-
boot. Voor bomen met een doorsne-
de van 15 centimeter of meer, ge-
meten op een hoogte van 1.30 me-
ter, moet een kapvergunning aan-
gevraagd worden. 
Dit aanvraagformulier is te down-
loaden op www.aalsmeer.nl. Voor 
meer informatie over de takkenin-
zameling en de snoeiboot kan con-
tact opgenomen worden met de af-
deling Handhaving, vaarwegbeheer 
tel. 0297-387788. 

Inloopavond op 10 oktober
Bomenplan Nieuw-Oosteinde
Aalsmeer - Op maandag 10 ok-
tober organiseert de gemeen-
te Aalsmeer een informatie- en in-
loopavond over het planten van on-
geveer 180 extra bomen in de Vlin-
derwijk, de Vissenwijk en langs de 
Catharina Amalialaan in Nieuw-
Oosteinde. De inloopavond is van 
19.30 tot 21.00 uur in de foyer van 
de Mikado aan de Catharina Ama-
lialaan 66. Als alles meezit worden 
de 180 bomen ter waarde van on-
geveer 40.000 euro in het aanstaan-
de plantseizoen geplant. Er worden 
verschillende soorten bomen ge-
plant. Het gaat om 56 elzen, 48 es-
sen, 8 moerascypers, 3 watercypers, 
6 amberbomen, 6 magnolia’s,50 
knotwilgen en 4 treurwilgen.

Op verzoek 
In het voorjaar van 2010 heeft de 
Gemeente, na oplevering van de 
wijk, een enquête gehouden on-
der bewoners van de Vlinderwijk 
over hun tevredenheid over de wijk. 
Een van de belangrijkste uitkomsten 
was dat bewoners graag meer bo-
men wilden hebben in hun wijk. De 
gemeente honoreert deze wens en 
heeft een plan gemaakt over wel-
ke soorten bomen waar geplaatst 

worden. De bomen komen vooral 
op openbare oevers en in de al be-
staande groengebieden.

Plannen bekijken 
Vanaf donderdag 29 september 
kunnen bewoners op een groot in-
formatiepaneel zien welke bomen 
waar geplant worden. De informa-
tiepanelen hangen in de foyer van 
de Mikado en zijn te bekijken van 
maandag tot en met vrijdag tus-
sen 8.30 en 15.30 uur en op man-
dag, woensdag en vrijidag tevens 
van 15.30 tot 18.00 uur. In de hal van 
het gemeentehuis hangen de plan-
nen ook en de plannen kunnen in-
gezien worden op de website www.
aalsmeer.nl. 
Op 10 oktober bij de inloop- en in-
formatieavond is de beleidsmede-
werker Groen aanwezig. Hij kan in-
formatie geven over de kenmerken 
van de bomen en de plekken waar 
ze komen. Voor meer informatie 
kunnen bewoners contact opnemen 
met de afdeling Ruimtelijke Ontwik-
keling, Loes van de Craats, Dit kan 
per email onder vermelding van Bo-
menplan Nieuw-Oosteinde naar In-
fo@aalsmeer.nl of telefonisch 0297-
387575.

Aalsmeer - Op maandagavond 10 
oktober organiseert de gemeen-
te een inloopavond in het gemeen-
tehuis over de uitbreiding van het 
aantal parkeerplaatsen bij winkel-
centrum Ophelialaan en het veili-
ger maken van de fietsoversteek-
plaats, Spoorlijnpad met Ophelia-
laan. De gemeente Aalsmeer gaat 
20 extra parkeerplaatsen aanleggen 
bij het winkelcentrum. In overleg 
met de winkeliers is ervoor gekozen 
de parkeerplaatsen om de hoek aan 
de Spoorlaan aan te leggen. Op de-
ze manier wil de gemeente de par-
keerdruk op de Ophelialaan vermin-
deren. 

Veilige fietsoversteekplaats
Verder zal de gemeente de fiets-
oversteekplaats Spoorlijnpad met 
de Ophelialaan veiliger maken door 
het veranderen van voorrang. Fiet-
sers zullen hier voortaan geen voor-
rang meer hebben. Verder wordt 
een middeneiland aangelegd en 
wordt een betere vorm gegeven aan 
de kruising van de Ophelialaan met 

de Spoorlaan. De extra parkeer-
plaatsen en de nieuwe fietsover-
steekplaats worden begin 2012 ge-
realiseerd. Deze projecten, die beide 
voortvloeien uit het Aalsmeers Ver-
keer- en Vervoerplan (AVVP), wor-
den gepresenteerd tijdens de in-
loopavond op maandag 10 oktober 
in de burgerzaal van het Gemeen-
tehuis. Tussen 19.30 en 21.00 uur is 
iedereen van harte welkom op deze 
avond. Tijdens de avond is er volop 
gelegenheid om vragen te stellen en 
meningen te geven. 
Belanghebbenden kunnen hun me-
ning op het voorlopige ontwerp ook 
schriftelijk aan de gemeente ken-
baar maken. 
Het ontwerp en de toelichting lig-
gen van 22 september tot 3 novem-
ber ter inzage bij de balie van het 
gemeentehuis. Ook staan de docu-
menten op de website van de ge-
meente. Reacties kunnen gericht 
worden aan de gemeente Aalsmeer, 
Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer, 
t.a.v. AVVP. De uiterlijke reactieda-
tum is 3 november.

Inloopavond over verkeersmaatregelen 

Uitbreiding parkeerplaatsen 
bij winkelcentrum Ophelia

Aalsmeer - In februari  en april van 
dit jaar heeft stichting de Bovenlan-
den twee werkdag projecten geor-
ganiseerd. In februari hebben vrij-
willigers jonge berkenbomen ver-
wijderd van een bijzonder stukje 
rietland in het Zwet. In april zijn die-
zelfde bomen, aangevuld met an-
dere soorten struiken, weer aan-
geplant op een vrijgekomen serin-
genakker bij de Boogerd van Kees 
Bij. Dit is een relatief nieuwe clus-
ter seringenakkers en natuur van de 
stichting.  Het is leuk om te melden 
dat beide projecten zeer geslaagd 
zijn.  Op het rietland zijn weer kleine 
jonge bomen gegroeid, maar deze 
zijn nu weer goed te maaien. Hier-
door kan dit perceel als rietland be-
houden blijven en kan de bijzonde-
re koningsvaren, die daar groeit, be-
houden blijven.  De berken op het 
nieuwe stukje natuur zijn allemaal 
aangeslagen, evenals de hazelaars, 

lijsterbessen, kruipwilgen en mei-
doorns. In eerste instantie leek een 
deel van de beplanting het droge 
voorjaar niet overleeft te hebben, 
maar deze struiken groeien weer 
van onder af uit. Dan blijkt toch 
maar weer hoe goed de grond is op 
Aalsmeerse bodem. 

Bovenlanden natuurtip: 
Op steeds meer eilanden komt de 
springbalsemien voor. Deze plant 
hoort hier van origine niet thuis en 
verdringt andere planten. Het is dan 
ook verstandig de planten uit te 
trekken of in ieder geval af te maai-
en voordat ze uitgebloeid zijn.  Het 
is altijd goed om eens een hoek met 
brandnetels te laten staan. 

Met name in het voorjaar zijn de-
ze planten belangrijk voor de rup-
sen van veel vlinders, bijvoorbeeld 
de bekende dagpauwoog. 

Boomplant projecten stichting 
de Bovenlanden succesvol

        Verwijderen van berkenbomen rietland in het Zwet afgelopen februari.

Inzage tot en met 2 november
Wijzigingen tracébesluit 
Schiphol-Amsterdam
Streek - De minister van Infrastruc-
tuur en Milieu heeft besloten het op 
21 maart vastgestelde Tracébesluit 
Weguitbreiding Schiphol–Amster-
dam-Almere op enkele punten te 
wijzigen. Het betreft vier kleine wij-
zigingen op de tracékaarten en her-
stel van hogere waarden ingevolge 
de Wet geluidhinder. De wijzigingen 
zijn aangebracht ter verbetering van 
het Tracébesluit en om tegemoet te 
komen aan ingediende beroepen. 
Belanghebbenden kunnen tot en 
met 2 november beroep instellen te-
gen de wijzigingen van het Tracébe-
sluit. Het Tracébesluit Weguitbrei-
ding Schiphol-Amsterdam-Almere 
ligt tijdens de reguliere openingstij-
den op de gebruikelijke locaties ter 
inzage. Ook zijn de stukken digitaal 
in te zien via de site van het Cen-
trum Publieksparticipatie www.cen-
trumpp.nl. Belanghebbenden kun-
nen tot en met 2 november bij de 

Raad van State beroep instellen.
Rijkswaterstaat breidt het wegennet 
tussen Schiphol, Amsterdam en Al-
mere tussen 2011 en 2020 uit om te 
zorgen dat deze economische be-
langrijke regio bereikbaar blijft. Ver-
breding van de bestaande wegen, 
nieuwe bruggen, tunnels en viaduc-
ten zorgen voor een vlottere door-
stroming van het verkeer en kortere 
en betrouwbare reistijden. Rijkswa-
terstaat past de nieuwe infrastruc-
tuur zorgvuldig in het landschap in, 
met bijvoorbeeld de aanleg van ge-
luidsschermen, twee landtunnels en 
een aquaduct. Een goed bereikba-
re Noordelijke Randstad, een gun-
stig vestigingsklimaat voor bedrij-
ven en een verbeterde leefbaar-
heid door inpassingsmaatregelen 
zijn het resultaat in 2020. Meer in-
formatie over het project is te vin-
den op www.schiphol-amsterdam-
almere.nl



pagina 22 Nieuwe Meerbode - 6 oktober 2011

Kaboutervossenjacht en spelletjes
Herfstfeest op kinderboerderij
Aalsmeer - Zondag 9 oktober 
wordt op kinderboerderij Boeren-
vreugd in de Hornmeer een gezel-
lig herfstfeest gevierd. Op de kin-
derboerderij lopen deze dag heel 
veel kabouters rond. De kinderen 
kunnen meedoen aan de kabouter-
vossenjacht door kabouters te zoe-
ken. Er zijn leuke kabouterspelle-
tjes te doen en er kan geknutseld 
worden. De grote tent wordt opge-
zet, zodat ook bij slecht weer de ac-
tiviteiten door kunnen gaan. Verder 
komt kabouter Ben deze dag naar 

de boerderij. Hij zal laten zien hoe 
van boomstammen mooie padden-
stoelen gezaagd kunnen worden. 
Kinderen kunnen met de kabouters 
mee het park in waar een leuke op-
dracht te doen is. Vanaf 9 oktober is 
in de infohoek op de boerderij infor-
matie te vinden over paddenstoelen. 
Leuk om eens een kijkje te nemen! 
Het herfstfeest start om 11.00 uur 
en duurt tot 15.00 uur. De toegang 
is gratis. Natuurlijk mogen de kin-
deren ook hun eigen kaboutermuts 
op zetten als zij op bezoek komen!

Crown Theater Presenteert:
Zondag familievoorstelling
‘Het mooiste van Sesamstraat’ 
Aalsmeer - Aanstaande zondag 9 
oktober presenteert het Crown The-
ater Aalsmeer de familievoorstel-
ling ‘Het mooiste uit Sesamstraat’. 
Een sprankelende en muzikale fa-
milievoorstelling met Bert, Ernie, 
Pino,Tommie en Elmo en na afloop 
is er een ‘meet en greet’ met alle 
Sesamstraatbewoners. De Sesam-
straatvriendjes zijn niet alleen op de 
televisie te bewonderen, maar ko-
men naar het theater met de spran-
kelende muzikale familievoorstelling 
‘Het mooiste van Sesamstraat’. Dat 
wordt dus genieten. Laat je speel-
goed staan, schuif gezellig aan bij 
Het Mooiste van Sesamstraat! In de-
ze vrolijke familievoorstelling loopt 
er zomaar een vreemd meisje de Se-
samstraat in. Ze heet Doedoe en is 
op reis om de mooiste dingen van 
de wereld te bekijken. Ze was in alle 
landen, in alle steden, in alle straten, 
behalve in Sesamstraat. Pino, Elmo, 
Tommie, Bert en Ernie vinden haar 
meteen geweldig lief. Ze willen dat 
Doedoe voor altijd blijft, dus laten ze 
haar de allermooiste dingen van Se-
samstraat zien. Maar wat is eigen-
lijk het allermooiste? Lukt het de Se-
samstraatbewoners Doedoe over te 
halen? Kom het zelf zien en geniet 
van een vrolijke en gezellige jubile-
umvoorstelling van het 35-jarige Se-
samstraat met liedjes die je zomaar 
mee kunt zingen. Het verhaal gaat 
over vriendschap. Vriendschap blijft 
altijd achter, ook al is een vriend 
ver weg. Het wordt een heel vrolij-
ke en lieve voorstelling! Alle kinde-
ren krijgen een kleurplaat mee naar 
huis. Deze kun je binnen 2 weken 
terugsturen naar het theater en uit 
de mooiste kleurplaten worden vier 
winnaars gekozen. De vier win-
naars krijgen een cd met liedjes uit 
de voorstelling cadeau. Het Mooi-
ste van Sesamstraat is geschikt voor 
kinderen vanaf 3 jaar. 

Musical Klein Duimpje 
Op zondag 16 oktober trakteert het 
Crown Theater Aalsmeer op de mu-
sical ‘Klein Duimpje met onder an-
dere Geert Hoes en Sita Vermeulen. 

Na de sprookjes Roodkapje, Hans & 
Grietje en De Gelaarsde Kat brengt 
Van Hoorne Theaterproducties het 
bekende verhaal van Klein Duim-
pje tot leven. De titelrol wordt ge-
speeld door acteur en tv-presenta-
tor Geert Hoes, die ook te zien was 
in De Gelaarsde Kat De Musical. 
Zijn tegenspeelster Sita Vermeulen, 
kreeg bekendheid door haar deel-
name aan de popgroep ‘K-otic’ en 
is tegenwoordig het gezicht van de 
kindertelevisiezender ‘Disney Chan-
nel’. Samen met een aantal beken-
de Van Hoorne gezichten zullen zij 
het sprookje van Klein Duimpje op 
geheel eigen wijze op de planken 
brengen. Uiteraard ondersteund 
door indrukwekkende decors, 
prachtige kostuums en swingende 
muziek. Een reusachtig mooie voor-
stelling voor groot en klein. Verhaal: 
In een vergeten dorpje, ergens ver 
weg woont Klein Duimpje met zijn 
vader en moeder. Het leven gaat 
zijn gang en er gebeurt weinig bij-
zonders. Tot er op een dag bericht 
van het Koninklijk Kasteel het dorp 
bereikt. De dochter van de Koning 
is gevangen door een gevaarlijke 
reus en de koning roept alle man-
nen uit het land op om haar te be-
vrijden. Wie het lukt, zal met de prin-
ses mogen trouwen en de rest van 
zijn leven mogen wonen in het kas-
teel. Klein Duimpje twijfelt geen mo-
ment en gaat het grote avontuur te-
gemoet. Maar lukt het hem om de 
reus te verslaan, en zijn de beroem-
de Zeven Mijlslaarzen wel echt zo 
snel als men beweert… Kaarten 
voor beide voorstellingen kunnen 
besteld worden via: www.crownthe-
ateraalsmeer.nl of bel 0900-1353.

Twee podiumplaatsen in één 
weekend voor schermer Daniël
Aalsmeer - Schermer Daniël Gia-
con van SchermCentrum Amster-
dam (SCA) is het seizoen goed be-
gonnen. Afgelopen zaterdag moest 
hij heel vroeg op, want om acht uur 
startte het NATO-OTAN toernooi in 
Brussel. Dit toernooi werd gehou-
den op het NATO terrein en was 
dus goed beveiligd. Eenmaal door 
de hekken en langs de controle kon 
Daniël zijn eerste toernooi van het 
seizoen spelen. Hij was als enige 
Nederlander in zijn categorie Flo-
ret Heren Benjamins aanwezig en 
schermde tegen 22 onbekende te-
genstanders uit België, Engeland, 
Frankrijk en Denemarken. Na twee 
poulerondes zonder verliespartij en 
weinig tegentreffers stond Daniël 

als eerste geplaatst op het tableau. 
In België wordt vervolgens echter 
niet geëlimineerd bij deze leeftijds-
groep, maar ‘poules de niveau’ ge-
schermd. Daniël zat in de finalepou-
le met de nummers twee tot en met 
zes van het tableau. Een Deen en 
een Belgische jongen wonnen hun 
partij tot vier treffers van Daniël, die 
meer van de lange adem is. Hier-
mee wist hij toch een mooie derde 
plek te bemachtigen op dit interna-
tionale podium. Op zondag scherm-
de Daniël op het Waterlandtoernooi 
in Purmerend. Hij wilde hier graag 
heen, omdat hij hier twee jaar gele-
den zijn allereerste toernooi speelde 
en toen ook gelijk zijn eerste gou-
den plak won. Zondag waren er ve-
le bekenden en de kinderen hadden 
het onderling erg gezellig. Ook hier 
gingen de voorrondes bijna zonder 
tegentreffers waardoor hij een vrij-
stelling had voor de eerste elimina-
tie. De kwartfinale en de halve finale 
won hij beiden met 10-4 en in de fi-
nale kwam hij uit tegen een clubge-
noot. Het werd een spannende par-
tij tussen de twee vriendjes die met 
9-10 eindigde in het nadeel van Da-
niël. Met de beker voor de tweede 
plaats werd het weekend toch suc-
cesvol afgesloten. Wil je ook ken-
nismaken met schermen? Kom dan 
een keer langs bij SchermCentrum 
Amsterdam of kijk op www.scherm-
centrumamsterdam.nl.

Handbalcompetitie jeugd
B-meiden herfstkampioen! 
Aalsmeer - De laatste wedstrijd 
van de eerste helft van de veldcom-
petititie was voor de meiden B van 
FIQAS Aalsmeer op voorhand al een 
echte topper. Tegenstander Vido uit 
Purmerend was namelijk, net als de 
Aalsmeerse meiden, nog ongesla-
gen. Ondanks het ontspannende, 
mooie zomerweer waren de mei-
den dus toch wat gespannen. Na 
een zware trainingsweek begon-
nen ze wel goed aan de wedstrijd: 
er was goed samenspel waarbij met 
de snelheid van de ploeg voor veel 
openingen in de verdediging van 
Vido werd gezorgd. Maar de mei-
den uit Purmererd lieten zien dat ze 
niet voor niets met FIQAS bovenaan 
staan. 
Zo werd het een mooi schouwspel 
waarin beide ploegen lieten zien 
dat ze klaar zijn om aan het zaal-
seizoen te beginnen. De competie 
buiten werd in ieder geval afgeslo-
ten met een mooie overwinning op 
de concurrent uit Purmerend, waar-
door bovenste plaats op de rang-
lijst wordt ingevuld door de mei-
den van FIQAS. Ze mogen zich dus 
– tot de veldcompetitie weer verder-
gaat in april 2012 - herfstkampioen 
noemen! De eerste zondag van ok-
tober moest het heren B1 team van 
FIQAS Aalsmeer aantreden tegen 
de B1 van SDS’99. Onder haast tro-
pische temperaturen werden er de 
hele zondag volop wedstrijden ge-
speeld bij de Bloemhof en het was 
dan ook gezellig druk rond de vel-
den. De B1 behaalde een nipte zege 
van 28-27. De jongens C3 van FIQAS 
Aalsmeer moesten zaterdag 1 okto-

ber aantreden tegen Lotus. Voor de 
jongens waren de collega’s van de 
C1 en C2 bezig met hun wedstrijd 
en die werden beide winnend afslo-
ten. Dus het was aan de C3 om dit 
resultaat ook te bereiken en dit is 
gelukt, ruim zelfs. De eindstand was 
20-6 voor Aalsmeer. Komende za-
terdag spelen de jongens C3, net als 
alle andere C-teams, een toernooi in 
de Sporthallen Zuid. De jongens D2 
van FIQAS Aalsmeer speelden za-
terdag 1 oktober hun laatste wed-
strijd van het veldseizoen tegen Vido 
uit Purmerend. Het werd een prima 
partij die, net als alle andere buiten-
wedstrijden met winst werd afge-
sloten: 9-2. Komende week spelen 
de D-jongens een openingstoernooi 
van het zaalseizoen in Sporthallen 
Zuid. Afgelopen zaterdag moesten 
de meiden D van FIQAS Aalsmeer 
tegen DSS spelen. Dit was de laat-
ste buitenwedstrijd voor dit seizoen. 
Zouden ze dit keer een gelijkspel of 
misschien wel een kleine overwin-
ning kunnen boeken? De wedstrijd 
werd verdiend gewonnen door FI-
QAS Aalsmeer met 10-2! Die over-
winning belooft wat voor het zaal-
seizoen. De B-meiden van FIQAS 
Aalsmeer hebben een sterke ambi-
tie en daar hoort een sterke voor-
bereiding bij voor het aankomen-
de zaalseizoen. Hiervoor werd za-
terdag 2 oktober de gehele dag een 
zeer gedegen handbaltraining afge-
werkt. De meiden kijken terug op 
een optimale training en zijn hele-
maal klaar van het zaalseizoen dat 
start op zondag 9 oktober met het 
NHV-Openingstoernooi. 

Handbal jeugd
Prachtige afsluiting RKDES 
C1 van buitenseizoen
Aalsmeer - 18 cursief: 24: 
 Kudelstaart - Onder een bloedhe-
te zon werd afgelopen zaterdag de 
laatste wedstrijd van het buiten-
seizoen 2011 tussen RKDES C1 en 
DSS C3 aangegaan en wat voor 
een wedstrijd. In het begin leken de 
beide teams aan elkaar gewaagd, 
want met gelijke kracht gingen ze 
de strijd aan. Of het spanning be-
trof - viel niet te zeggen - maar in 
het snelle spel had RKDES zo nu 
en dan moeite de bal bij haar me-
despeelsters te krijgen en dat leid-
de soms tot onnodig balverlies. De 
rest van de wedstrijd was echter on-
gekend. De ballen vlogen er bij DSS 
in. Ondanks twee tegen doelpun-
ten, waarvan één penalty, wist RK-
DES aan de winnende hand te blij-
ven. Het samenspel werd naar mate 
de wedstrijd vorderde steeds hech-
ter en wat zeker genoemd mag wor-
den, onzelfzuchtiger. Als een me-
despeelster er beter voorstond 

werd de bal zonder twijfel overge-
speeld. Het ging om het winnende 
punt waarna de rust werd ingegaan 
met een 13-1 voorsprong. Het leu-
ke aan de wedstrijd was dat RKDES 
C1 deze slotwedstrijd als één team 
won. Werkelijk iedere speelster kon 
een punt of punten op haar naam 
zetten. Of het een één-tweetje be-
trof, een prachtige treffer in samen-
spel met haar muurtje, een lange af-
standsworp of een prachtige schijn-
beweging waarbij de verdediging 
van DSS geen schijn van kans had, 
allen waren het toppertjes van doel-
punten. 
Met een prachtige overwinning van 
23-2 heeft RKDES C1 vijf winnen-
de wedstrijden op haar naam staan. 
Het binnenseizoen gaat 23 oktober 
starten en kent krachtige tegen-
standers. Maar de eerste ronde van 
deze competitie hebben de meiden 
in ieder geval verdienstelijk in hun 
pocket. 

Trainingen G-voetbal gestart
De Kwakel - Bij KDO zijn de trai-
ningen voor de G-voetballers al 
weer een aantal weken aan de 
gang. De spelers bereiden zich voor 
op de wedstrijden in de Friends 
League. Het motto van KDO is: 
Voetbal is voor iedereen en niemand 
hoort buitenspel te staan. G-voetbal 
is bedoeld voor mensen die vanwe-
ge een lichamelijke en/of verstan-
delijke beperking belemmerd zijn in 
hun bewegingsmogelijkheden. Zij 
kunnen daardoor niet of moeizaam 
hun plek vinden in het ‘reguliere’ 
voetbal. Inmiddels komen gemid-

deld 26 kinderen elke zaterdag naar 
de trainingen. De groep kinderen is 
ingedeeld in een juniorenteam KDO 
G1 (11 t/m 17 jaar) en een pupil-
lenteam KDO G2 (6 t/m 11 jaar). Er 
wordt getraind op zaterdag van 9.30 
tot 10.30 uur op het KDO trainings-
veld. Beide teams spelen eens per 
maand twee wedstrijden van 25 mi-
nuten in de Friends League. Heeft u 
een kind met een beperking en wil 
hij of zij graag voetballen? Kijk dan 
voor meer informatie op de website 
www.kdo.nl of email naar relekx@
gmail.com.

Eerste tosochtend voor 
jeugd TVK groot succes!
Kudelstaart - Op zondag 1 oktober 
is in tennispark Kudelstaart gestart 
met het tossen voor de jeugdleden. 
Op deze zonovergoten ochtend 
meldden zich, na flinke promotie 
door beide tennisleraren, ongeveer 
34 kinderen. Op initiatief van één 
van de jeugdleden wordt nu elke 

eerste zondag van de maand, tus-
sen 10.00 en 12.00 uur getost. Tos-
sen is voor iedereen die graag extra 
wil tennissen en tevens andere kin-
deren binnen de club wil leren ken-
nen. De leden worden steeds een 
half uur ingedeeld en spelen dan 
een dubbel of mix met verschillen-
de kinderen. Het tossen is bedoeld 
om gezellig met elkaar een balletje 
te slaan en het geeft de mogelijk-
heid om eens met nieuwe kinderen 
te spelen. Het maakt niet uit of je nu 
weinig ervaring hebt of niet of van 
welke leeftijd je bent. Er wordt ge-
probeerd rekening te houden met 
je speelsterkte en leeftijd. De eer-
ste tosochtend was een groot suc-
ces. Van zowel kinderen als de ou-
ders kwamen vele enthousiaste be-
richten. Er werd gebruik gemaakt 
van vijf speelbanen en zelfs de mi-
nibaan werd erbij betrokken om zo-
veel mogelijk de kinderen de kans 
te kunnen geven om een potje te 
spelen. Op 6 november wordt vol-
gende tosochtend gehouden. 
De jeugdcommissie hoopt dat er 
weer veel kinderen komen tennis-
sen. Mocht het slecht weer zijn, kijk 
dan eerst op de website: www.tv-
kudelstaart.nl voor de nodige infor-
matie. 

Jongensclub 
begint weer
Kudelstaart - Na een jaar van stil-
te is de jongensclub weer begon-
nen met één maal in de twee we-
ken een bijeenkomst van 19.00 
tot 20.00 uur. Lijkt jou het leuk om 
spannende dingen te doen? Zit je in 
groep 5, 6 of 7 van de basisschool, 
kom dan naar de jongensclub van 
de SoW-gemeente-Kudelstaart! De 
club gaat naar de brandweer, vlie-
geren in de duinen, film kijken, een 
disco, buitenspelen en natuurlijk het 
clubreisje! Neem gerust vriendjes 
mee. Maandag 10 oktober is de eer-
ste clubavond. Adres is Spilstraat 5. 
Informatie bij Frans van der Wee via 
0297-366000 of www.sow-jeugd.nl.
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Jozefschool varend het 
nieuwe schooljaar in
Aalsmeer - De kinderen van de 
groepen 4 van de Jozefschool heb-
ben deze maand een bezoek ge-
bracht aan de zeilschool van 
Aalsmeer. Het was heel spannend, 
omdat het hard stormde en de kin-
deren zich afvroegen of het varen 
wel door kon gaan. Maar de zeil-
school had met boeien een parcours 

uitgezet in het haventje. Hier waaide 
het niet zo hard. De leerlingen gin-
gen dit roeiend afleggen en hadden 
veel plezier! Op deze manier hebben 
ze van een uniek stukje Aalsmeer 
genoten. Tot slot nog een broodje in 
de kantine en daarna ging de stoet 
weer naar school. Het was een heel 
leuk avontuur!

Veiling voor Tsjernobyl op 20 november

Mooie kindertekeningen 
op de Kinderkunstzolder
Aalsmeer - KCA toont deze maand 
wonderlijk mooie kindertekeningen 
uit Wit Rusland op de Kinderkunst-
zolder van het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat. Op alle werken zijn die-
ren afgebeeld. In felle kleuraccenten 
en met gevoel voor humor zijn hon-
den , katten, ezels, schildpadden, big-
getjes en geluksvogels afgebeeld. Al-
le tekeningen zijn te koop en de op-
brengst is voor kinderen van Tsjerno-
byl. De stichting Tsjernina voor kinde-
ren van Tsjernobyl geeft sinds het be-
gin van de jaren negentig humanitaire 
steun aan kinderen in de gebieden die 
in april 1986 werden getroffen door de 
ramp met de kerncentrale van Tsjer-
nobyl. De stichting steunt het zieken-
huis in de stad Mogilov en elf kinder-
kunstscholen, negen in Wit-Rusland 

en twee in Rusland. Hoewel de hulp 
kleinschalig is, is deze voor betrok-
kenen van groot belang. Het zieken-
huis en de scholen laten elk jaar we-
ten welke spullen ze willen aanschaf-
fen waarvoor de overheidssubsidie te-
kort schiet. Omdat de hulp wordt ver-
leend in direct contact met de ont-
vangers, gaat geen geld verloren door 
bureaucratie of misbruik. Noteer al-
vast in uw agenda: op 20 november 
organiseert KCA een benefietveiling. 
Jan Pieter Glerum is de veilingmees-
ter. Er worden vijftig prachtige teke-
ningen rond het thema wintersprook-
jes geveild. De kindertekeningen zijn 
iedere donderdag tot en met zondag 
te bezichtigen op de Kinderkunstzol-
der, Dorpsstraat 9 van 14.00 tot 17.00 
uur. De toegang is gratis.

Show theater Lakon in het 
Amstelveens poppentheater!
Amstelveen - Op zaterdag 8 okto-
ber speelt theater Lakon voor ieder-
een vanaf 4 jaar de voorstelling ‘De 
kat van Melatti’. Een fantasievolle 
familievoorstelling over gekke dro-
men en echte waterproblemen. Over 
hoe een kat zijn baasje redt bij een 
overstroming èn over de gedroom-
de avonturen die ze samen bele-
ven. Met een decor van wegwerp-
materiaal en poppenspel uit Neder-
land en Indonesië. Aanvang voor-
stelling is 14.30 uur. Toegangsprijs 
bedraagt 8,50 euro. Telefonisch re-
serveren kan op donderdag, vrijdag 
en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur 
via 020-6450439 of via www.amstel-
veenspoppentheater.nl.

Zes prijzen voor judoka’s 
Uithoorn – Zondag 2 oktober orga-
niseerde judoschool Ron van Raap-
horst een judotoernooi voor judo-
ka’s geboren tussen geboortejaren 
1998 en 2005. Aan dit leuke en ge-
zellige toernooi deden judoka’s van 
zes verschillende clubs mee. Judo-
school Blaauw had negen deelne-
mers ingeschreven voor dit toer-
nooi. In de eerste groep deed Luuk 
Haarman mee in de lichtste ge-
wichtsklasse. Hij was ingedeeld in 
een poule van zes deelnemers. Luuk 
was goed op dreef en wist zijn eer-
ste wedstrijd te winnen op een ip-
pon met een heupworp. Helaas ver-
loor Luuk zijn volgende wedstrijd 
van Jasper van Schaik. De volgen-
de drie wedstrijden wist Luuk alle-
maal op een ippon te winnen. Hier-
door werd Luuk tweede in zijn poule 
en nam hij lachend zijn beker in ont-
vangst nemen. Thijs Kees en Calvin 
Kikken zaten bij elkaar in een pou-
le van zes deelnemers. Thijs wist 
zijn eerste drie wedstrijden overtui-
gend op ippon te winnen. Zijn vier-
de wedstrijd won hij niet. Door zijn 
laatste wedstrijd te winnen werd 
Thijs tweede in zijn poule. Calvin 
deed het ook goed in deze poule. 
Calvin wist drie wedstrijden te win-
nen waardoor hij knap derde werd 
in deze poule. Mike Theijssen ver-
loor zijn eerste wedstrijd tegen de 

latere kampioen. De volgende twee 
wedstrijden wist Mike op een ippon 
te winnen. In zijn laatste wedstrijd 
was het na de wedstrijdtijd onbe-
slist. De scheidsrechter wees Mike 
als winnaar aan waardoor Mike 
tweede werd in deze poule. Martijn 
ten Veldhuis liet zien dat hij in zijn 
wedstrijden zowel de linkerworpen 
als de rechterworpen beheerst. Hij 
wist met gevarieerd judo zijn wed-
strijden te winnen en werd hier-
door ongeslagen kampioen. Deni-
se Roelfsema was het enige meis-
je in haar poule. Haar eerste wed-
strijd wist Denise te winnen, helaas 
had Denise hierna wat pech in haar 
wedstrijden en wist de overige wed-
strijden niet te winnen. Bij de prijs-
uitreiking mocht Denise de derde 
prijs in ontvangst nemen. Elysa Kik-
ken en Romano Vermeulen wisten 
niet bij de eerste drie te eindigen, 
maar mochten wel een mooie me-
daille in ontvangst nemen. Aan het 
einde van de wedstrijddag telde Ju-
doschool Blaauw één eerste plaats, 
drie tweede plaatsen en een derde 
plaats. Voor meer Informatie over 
jeugdjudo, vanaf 4 jr., en seniorenju-
do kan contact opgenomen worden 
met Judoschool Blaauw via 0297-
569865, e-mail info@judoschool-
blaauw.nl of via www.judoschool-
blaauw.nl.

8 Jonge dierenvrienden 
redden angstig konijn!
Aalsmeer - Hij leek bij het opha-
len nog even een bedankje te ge-
ven. Een knipoogje richting z’n nieu-
we vrienden. Vrienden die hem heb-
ben gered. Acht jonge dierenvrien-
den uit Nieuw-Oosteinde stopten 
zondag de avonturentocht van een 
Vlaamse Reus. Het konijn liep ang-
stig en verdwaald rond in de Kool-
witjestraat. Jacky, Lola, Anna, Ma-
delief, Jasmijn, Joey, Maurits en Max 
lieten dat niet op zich zitten. Met de 

nodige tact en voorzichtigheid wis-
ten zij het dier te vangen. Tot de 
dierenambulance kwam, werd het 
beestje in de watten gelegd met 
wortels en water. De blik in de ogen 
van de Vlaamse Reus verraadde dat 
hij een angstig avontuur achter de 
rug had. Gelukkig kan hij nu weer 
op krachten komen. De redders van 
het dier hopen dat het lieve konijn 
ondertussen weer terug is bij z’n 
baasje. 

Pizza op menu Binding Oost
Aalsmeer - Afgelopen week kon-
den de kinderen bij Binding Oost 
meedoen met het kinderkook ca-
fé. Pizzabroodjes en een verse fruit-
shake stonden op het menu. Gedul-
dig wachten op de pizzabroodjes uit 
de oven was lastig, want het begon 
al snel lekker te ruiken. Zodra alles 
klaar was, kon het menu opgege-
ten worden. Het was een gezellige 
drukte deze middag, nieuwe en ou-
de gezichten door elkaar. De kalen-
der van oktober komt deze week uit 
op de site van www.debinding.nl De 
kalenders komen ook weer naar je 

toe via school. Geef je gewoon eens 
op, dan heb je zeker een leuke mid-
dag! Mail maar naar eveline@de-
binding.nl.

Kinderkookcafé BindingZolder
Op vrijdag 30 september hebben 
de BindingZolder kids cake gebak-
ken. De kinderen en leidsters van de 
naastgelegen BSO Snoopy zeiden 
dat het heel erg lekker rook. Na af-
loop mochten de jeugdige banket-
bakkers hun eigen gebak mee naar 
huis nemen. Lekker smullen in het 
weekend!

Voetballers JAU E2 weren   
zich kranig tegen Ajax E3
Aalsmeer - Zaterdag 1 oktober was 
het de dag waar elk jongetje van 
droomt, spelen tegen Ajax. Om 8.30 
uur vertrok de karavaan van spelers 
van JAU E2 en ouders naar de Toe-
komst, het complex waar de jeugd 
van Ajax speelt. Wat een entourage! 
Onder de indruk betraden de jon-
gens het veld. Na het fluitsignaal 
ging de E3 van Ajax als een wervel-
wind van start, wat een tempo, wat 
een combinaties. Met keihard knok-

ken voor elke bal wist JAU de scha-
de met de rust beperkt te houden 
tot 3-0. Na de rust liep de achter-
stand wat harder op door een paar 
ongelukkige doelpunten. Geluk-
kig wist Finn de eer van Aalsmeer 
nog te redden en ging de E2 uitein-
delijk met 9-1 van het veld. De jon-
gens hebben genoten van deze er-
varing en van het sportieve spel van 
de Ajaxieden. Na afloop gingen bei-
de teams samen op de foto.

Druk op Gogo’s ruilmiddag 
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
zijn in heel het land Groovy GoGo’s 
ruilmiddagen gehouden. Ook C1000 
Koster in de Ophelialaan deed mee 
aan deze leuke voor de jeugd. Twee 
opslagruimtes in de Primulastraat 
waren rijk aangekleed en omgeto-
verd tot ware Groovy Gogo’s ruil-
paleizen. Voor alle kinderen was er 
snoep, koek, kaas en wat te drinken. 
De ouders werden ook getrakteerd 
op koffie en thee met een specu-
laasje, maar de meeste kozen toch 

ook voor de verkoelende limonade.
De ruilmiddag duurde van 14.00 tot 
16.00 uur, maar sommigen hadden 
er zoveel zin in dat ze al om 13.30 
uur aanwezig waren. 

Oma’s, ouders en kinderen waren 
allen druk bezig hun stickeralbum 
compleet en hun Groovy Gogo ver-
zameling compleet te maken. Aan 
het einde van de middag gingen de 
kinderen met een poster of span-
doek naar huis.

Zomerse temperaturen bij BMX
Uithoorn - Zondag 2 oktober is de 
zevende wedstrijd in de BMX West 
Competitie verreden op de thuis-
baan van UWTC. 47 Rijders had-
den zich ingeschreven voor hun ei-
gen dan wel de open klasse. Dat re-
sulteerde in 49 ritten, 4 herkansin-
gen, 18 halve finale ritten en 34 fi-
nale ritten. En dat allemaal onder 
een bijna strak blauwe lucht. Extra 
leuk was het dat er ook jonge rij-
ders van UWTC waren die hun eer-
ste BWC wedstrijd op hun eigen 
baan mee gingen rijden. De meeste 
haalden zelfs de finale ronde! Sem 
Knook kon na de eerste ronde toch 
niet verder fietsen na zijn valpar-
tij van zaterdag. Tom Brouwer heeft 

nog hinder van zijn schouderblessu-
re die hij opgelopen heeft in Lange-
dijk. Broer Wiljan fietst cruiser en ei-
gen klasse en in beide weet hij goed 
mee te komen. Ondanks het war-
me weer hoefde er geen extra pau-
ze ingelast te worden om de baan 
te sproeien, wel om de rijders tijd te 
geven in de schaduw bij te komen 
en vooral om te drinken. Het publiek 
zocht verkoeling onder tent of para-
sol of de kant waar de bomen voor 
schaduw zorgden. Alle uitslagen 
van de wedstrijd zijn te vinden op 
www.uwtc.nl/bmx. Komend week-
end is de volgende wedstrijd voor 
de BMX West Competitie en deze 
vindt plaats in Schagen.

De wegwijzer op schoolreis
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
was het heel stil in basisschool de 
Wegwijzer. Alleen groep 8 en hun 
meester waren aanwezig. De rest 
was namelijk op schoolreisje! De 
groepen 1, 2 en 3 vertrokken om 
9.00 uur met de bus naar Avifau-
na in Alphen aan de Rijn. Het was 
heerlijk weer, de vogels werden met 
de nodige aandacht bekeken, maar 
de speeltuin was toch ver uit favo-
riet. Hoewel de vogelshow ook ho-
ge ogen gooide. De groepen 4 tot 
en met 7 gingen een stukje ver-
der weg, zij vertrokken om half 9 

naar Harderwijk, naar het Dolfinari-
um. Op bezoek bij Spetter, de dol-
fijn, Stip, de stekelrog, Igor, de wal-
rus, en natuurlijk Morgan de Orka. 
De kinderen genoten van de diverse 
shows, maar ook hier werd heerlijk 
gespeeld in de diverse speeltuintjes. 

De dag werd afgesloten met een 
welverdiend ijsje. Medelijden met 
groep 8? Dat hoeft niet hoor, zij 
gaan aan het einde van het school-
jaar drie dagen op schoolreis, ho-
pelijk hebben ze dan net zulk lek-
ker weer!
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Luxe koffiemachines in Uithoorn
Karsten Facility gaat vanaf 22 
oktober iedere zaterdag open
Uithoorn - Gevestigd aan de Am-
sterdamseweg in Uithoorn levert Kar-
sten Facility Services sinds oktober 
2010 kwaliteits koffiemachines. Eige-
naren Paul en Sylvia Karsten verko-
pen vol enthousiasme luxe apparaten 
van merken als Jura, WMF, Quick Mill 
en DeLonghi. In 1997 startten Paul en 
Sylvia met een breed pakket facility 
services. Uiteindelijk heeft het bedrijf 
zich toegespitst op koffie. In eerste in-
stantie begonnen zij met verkopen via 
de website. “Zo’n zeven jaar geleden 
zijn wij begonnen met onze website 
voor de zakelijke markt. Op een gege-
ven moment merkten wij dat ook par-
ticulieren onze site bekeken en be-
stellingen wilden doen.” Het onderne-
mende paar was niet van plan om een 
showroom te openen. “Pas toen wij 
merkten dat bezoekers van de web-
site ook producten in het echt wil-
den zien, zijn wij over een showroom 
gaan nadenken”, aldus Paul. De sfeer-
vol ingerichte showroom is gevestigd 
op de Amsterdamseweg 13d in Uit-
hoorn, niet de locatie waar je in eer-
ste instantie een showroom met kof-
fieautomaten als deze zou verwach-
ten. “Door de omlegging van de N201 
komt al het in- en uitgaande verkeer 
van Uithoorn, langs ons bedrijf. Dat is 
precies de reden waarom wij voor de-
ze locatie hebben gekozen.”

Extra
Naast luxe koffiezetapparaten en 
koffiebonen worden in de showroom 
nu ook accessoires verkocht. Kop-
jes, mokken en étageres en meer 
soortgelijke producten nemen een 
mooie plaats in, in de zaak. “Het leek 
ons een goed idee, om naast al on-
ze mooie apparaten, ook accessoires 
te gaan verkopen om zo iets extra te 
doen voor onze klanten”, zegt Sylvia. 

Zaken als deze zijn er natuurlijk 
meer in de omgeving, maar volgens 
het echtpaar Karsten hebben zij een 
groot voordeel ten opzichte van an-
deren. “Service. Daar blinken wij in 
uit. Wij kunnen zelf de apparaten in-
stalleren bij bedrijven en de mensen 
thuis. Ook reparen wij machines. Bo-
vendien kunnen wij aan bedrijven 
snel een vervangende machine leve-
ren, mocht die van hen tijdelijk uit de 
roulatie zijn.” Karsten Facility Servi-
ces heeft momenteel een najaarsac-
tie. Zo kan van 6 tot en met 14 okto-
ber gebruik gemaakt worden van di-
verse aanbiedingen. 

De showroom is geopend van maan-
dag tot en met vrijdag van 9.30 tot 
18.00 uur. Vanaf 22 oktober ook op 
zaterdag geopend van 10.00 tot 16.00 
uur.

Unieke bewustzijnscursus 
Kennismaken met Avatar
Aalsmeer - Wil jij aan jezelf het 
mysterie van jouw leven onthullen? 
Dat vreugde en intens leven meer 
een gewoonte wordt dan iets bij-
zonders. Misschien denk je wel, dat 
lukt mij toch niet. Misschien heb je 
nog niet in de gaten dat er maar één 
ding hoeft te gebeuren, namelijk de-
ze ideeën opruimen. Want pas dan 
kan je een nieuw levenspad bewan-
delen. Dan ontdek je dat je spiritu-
eel bent. En niet dat het iets is wat 
je pas na lange tijd kunt verwerven. 
Dat is wat de Avatar training kan la-
ten zien door technieken te ervaren 
die boeiend, leuk, diep en krachtig 
zijn. Avatar is: een geschenk aan je-

zelf voor de rest van je leven. Op vrij-
dag 14 oktober om 20.00 uur wordt 
een Avatar introductieavond geor-
ganiseerd. Vervolgens start van za-
terdag 12 tot en met zondag 20 no-
vember een cursus Avatar. De intro-
ductie en de cursus wordt gegeven 
door Inge Saraswati, Avatar master. 
De kosten van deze avond zijn 25 
euro inclusief het boek ‘Leven van-
uit vrije wil’.  

Uiteraard is de introductie avond 
vrijblijvend. Opgeven kan via tele-
foonnummer 0297-328798 of e-mail 
info@ingesaraswati.com. Voor meer 
informatie: www.ingesaraswati.com. 

Reeker Wonen al 30 jaar actief
Aalsmeer - Reeker Wonen is al 
dertig jaar actief in Aalsmeer. Een 
winkel die vooral de service hoog in 
het vaandel heeft staan. “Het grote 
voordeel is dat we goed advies ge-
ven en dat we zelf stofferen. Men-
sen weten dus wie ze over de vloer 
krijgen en het kan meestal op kor-
te termijn”, vertelt Andries van de 
Ree. “Veel mensen denken dat ik 
Reeker van mijn achternaam heet”, 
vertelt Andries lachend. “Maar dat 
is niet zo. Dertig jaar geleden ben 
ik met een compagnon voor mezelf 
begonnen op de Machineweg. Mijn 
compagnon heette Bleeker en met 
mijn naam, van de Ree, is dit Ree-
ker Wonen geworden. Mijn com-
pagnon stopte na een half jaar en 
ik heb toen besloten om de naam 
te behouden.” Na twee jaar is Ree-
ker Wonen verhuisd naar de Ophe-
lialaan. “Een gezellige straat, met 
veel leuke medewinkeliers. Momen-
teel is de winkel op donderdag, vrij-
dag en zaterdag open. De rest van 

de dagen ben ik aan het stofferen.” 
Andries vervolgt: “Dat ik al dertig 
jaar actief ben, komt door mijn trou-
we klanten. Na al die jaren heb je 
een echte klantenbinding. Die trou-
we klanten wil ik graag bedanken. 
Maar ik stop nog niet hoor. Ik ben 
nu 63 jaar en wil nog wel een paar 
jaar door gaan. Het is fijn om samen 
met klanten uit te zoeken wat ze 
graag willen hebben en dit dan voor 
hen te verwezenlijken.” Reeker Wo-
nen zit niet echt in een groot pand, 
maar de keuze is zeker niet beperkt. 
“We hebben enorm veel op het ge-
bied van tapijt, zonwering, bedden, 
gordijnen, kortom een hele inrich-
ting van het huis. En bij ons krijg je 
advies op maat. Misschien vind de 
jeugd van tegenwoordig het ouder-
wets, maar ik merk dat mensen het 
op prijs stellen om advies te krijgen, 
om gehoord te worden en een vak-
werker te hebben in hun huis. En 
dat kan Reeker Wonen de mensen 
bieden.”

Maandactie in Ophelialaan
Aalsmeer - Het wordt ondertussen 
een gewoonte: de maandactie in de 
Ophelialaan. En deze maand neemt 
kledingwinkel Zussies de ‘trakta-
tie taak’ op zich. De winkeliers van 
de Ophelialaan zijn blij dat er men-
sen komen winkelen in de straat. 
En om dat te laten blijken, wordt 
elke maand een maandactie in de 
Ophelialaan gehouden. Tijdens de 
maandactie delen winkeliers een 
aardigheidje uit aan het winkelend 
publiek. Dat kan in de vorm van een 
presentje of cadeaubon. En aanko-
mende zaterdag 8 oktober is Zus-
sies aan de beurt. De winkel zit he-
lemaal aan het einde (of begin) van 

de Ophelialaan en draait nu ruim 
een jaar. Begon Zussies met kinder-
kleding, nu is de winkel helemaal 
omgetoverd tot dameskleding win-
kel. Lekkere hippe en jonge mode 
voor de vrouw van nu. Met nieuw in 
de schappen het merk Josh V. Be-
kend van het televisieprogramma 
Modemeisjes. De kleding is vrolijk, 
draagt lekker en is van goede kwa-
liteit. Kortom Zussies heeft de mode 
van nu in de winkel hangen. 
En als u zaterdag gaat winkelen 
krijgt u nog een leuke attentie ook. 
Kom dus zaterdag allemaal shop-
pen in de Ophelialaan . Wie wil dat 
nou niet?

All You Can Eat in Show 
Cooking Restaurant Eetze 
Aalsmeer - In Nederland is het All 
You Can Eat concept behoorlijk in 
opmars. Aalsmeer doet daar in de 
vorm van het net nieuw geopende 
buffetrestaurant ‘Eetze’ ook aan mee. 
Op de eerste etage van de voormali-
ge TV studio’s hebben ze vier maan-
den keihard gewerkt aan de verbou-
wing van de grote ruimte waar voor 
bijna achthonderd gasten zitplaatsen 
zijn gecreëerd. En het resultaat mag 
er zijn. Wanneer u de draaideur aan 
de voorzijde van het pand binnen-
komt en de roltrap omhoog neemt, 
komt u in een compleet andere we-
reld. Er zijn verschillende ruimtes 
met ieder een ander thema. Zo kunt 
u dineren in een Griekse ambiance, 
maar ook Mexicaans, Italiaans, Frans 
of koloniale stijl. Er is een Hollandse 
bistro, een ruimte genaamd ‘het Ate-
lier’, waar schilderijen en zelfs een 
vloerkleed van de schilder Salvador 
Dali te vinden zijn. Er is een uitge-
breide rookruimte met zitjes. Voor de 
kinderen is er een aparte speelhoek 
voorzien van spelcomputer, tv en dvd 
en, niet geheel onbelangrijk, hierbij 
is professionele begeleiding bij aan-
wezig. Onder een grote boom is een 
terras gecreëerd waarop men zich 
buiten waant en er is een aantal bars 
aanwezig. Of u nu komt met een gro-
te groep of juist met een klein gezel-
schap, er is voor ieder een sfeer te 
kiezen waarin men zich prettig voelt. 
Er zijn tevens mogelijkheden voor het 
afhuren van een van de zalen voor 
bijvoorbeeld een bedrijfsfeest, trou-
werij of ander evenement.
 
Zelfbediening 
Het concept werkt als volgt. Bij bin-
nenkomst bepaalt u bij de kassa voor 
welk arrangement u kiest. Er is een 
mogelijkheid voor een twee uurs ar-
rangement vanaf een bedrag van 
23,95 euro doordeweeks tot een drie 
uurs arrangement in het weekend 
voor de prijs van 31,95 euro. Er is een 
speciale prijs voor kinderen en 65+ 
en kinderen tot drie jaar schuiven 
gratis aan. Kinderstoelen zijn aan-
wezig. Ook is er een lift in het ge-
bouw, dus rolstoelvriendelijk. Fris-
drank, koffie en thee zijn bij de prijs 

inbegrepen, voor overige drankjes 
worden muntjes aangeschaft. Zo’n 
muntje kost slechts een euro. Hier-
voor is wijn en bier te verkrijgen, bin-
nenlands gedestilleerd kost twee 
muntjes, buitenlands drie en waar 
heeft u voor drie euro nog een lek-
kere cognac? Daarnaast is een uit-
gebreide wijnkaart aanwezig. Alles is 
zelfbediening in Show Cooking Res-
taurant Eetze. Een team van profes-
sionele koks, met minimaal vijfen-
twintig jaar ervaring, doet die naam 
eer aan bij de bereiding van het eten. 
Een greep uit à la minute vers berei-
de gerechten uit de verzorgde keu-
ken zijn: Entrecote, spareribs, zalm 
en gamba’s van de grill, ossenhaas 
en lamsrack van de Teppan Yaki (de 
Japanse bakplaat), pizza en pasta uit 
de Italiaanse hoek en verschillende 
wokgerechten. Daarnaast een keuze 
uit de buffetten met minimaal tach-
tig verschillende soorten gerechten, 
zoals salades, soepen, een voor- en 
bijgerechtenbuffet met bijvoorbeeld 
sushi, een dessertbuffet met onder 
andere ijs en fruit en een apart kin-
derbuffet op kindvriendelijke hoog-
te met frietjes en snacks. U mag hier 
onbeperkt van pakken en genieten 
van alle heerlijke smaken in dit We-
reldse restaurant. 

Korting 
In de gehele maand oktober krijgt u 
tien procent korting op de entree-
prijs en na inlevering van de waar-
debon die elders in deze krant te vin-
den is kunt u tot eind november voor 
slechts 19,50 euro naar deze fan-
tastische plek. In combinatie met 
het Crown Theater en de barstraat 
7Streets, kunt u zelfs een compleet 
avondje uit beleven in Aalsmeer. 
Voor meer informatie kijkt u op de 
website www.restaurant-eetze.nl De 
openingstijden van het unieke res-
taurant zijn van maandag tot en met 
donderdag van vijf tot tien uur, vrij-
dag tot en met zondag van vier tot 
half elf. Reserveren is gewenst. Te-
lefoonnummer 0297-753777 Adres: 
Van Cleeffkade 15.
 
Door Miranda Gommans

Happy B-day is zaterdag jarig!
Aalsmeer - De spontane eigena-
resse van het gezelligste cadeau-
winkeltje in de Zijdstraat, Regina 
Spel, zegt dat het eerste jaar is om-
gevlogen: “Aanstaande zaterdag 8 
oktober zit ik hier namelijk echt al 
weer een jaar! Dat is niet zonder 
slag of stoot gegaan hoor, we heb-
ben heel wat pech moeten overwin-
nen.” Regina doelt op een overstro-
ming van het riool van de boven-
liggende verdieping en het onder-
water lopen van het pand, waar-
door de hele vloer schade opliep. 
“Maar”, zegt ze “Alles is weer goed 
gekomen en ik blijf optimistisch.” In 
de winkel kunt u terecht voor leu-
ke gadgets en verjaardagscadeau-
tjes voor baby’s tot en met kinderen 
in de basisschoolleeftijd, maar ook 
volwassenen kunnen er goed sla-
gen. Leuke kettingen, armbanden, 
oorbellen en andere sieraden en 
veel sjaals. “Voor aankomend najaar 
heb ik al veel nieuwe dingen inge-
kocht. Om tot een mooi assortiment 
te komen ga ik altijd op pad via in-
ternet, groothandel of de beurs. Dat 
inkopen is voor mij echt een feest-
je, want waar ga ik mijn klanten nu 
weer mee verrassen? Momenteel 
heb ik, naast hippe sieraden, servet-
ten, porseleinen kastdeurknoppen, 
trendy afwasborstel en flesstoppers, 
sfeervolle waxinelichthouders in de 
vorm van (brandwerend) papieren 
zakken, wat zorgt voor een deco-
ratief schijnsel.” Uiteraard is er nog 
veel meer te bewonderen op de ta-
fel in het midden van de winkel en in 
de prachtige etalage. Voor de kinde-
ren zijn er veel spelletjes te vinden 

op de houten planken aan de wand. 
Maar ook puzzels, broodtrommels, 
paraplu’s, knikkerbanen, bouwpak-
ketten, tollen, jojo’s en houten kin-
derspeelgoed van het hoogwaardi-
ge en milieuvriendelijke merk Selec-
ta. In de carrousel en op de toon-
bank liggen tevens uitdeelpresent-
jes vanaf een euro. Voor ieder wat 
wils en voor elke prijsklasse is er 
wat te vinden in de knusse shop. 

Feestelijke dag
Happy B-day zal tijdens de boeken-
markt uiteraard geopend zijn en op 
deze zaterdag wordt aan degene die 
een bezoekje aan de winkel brengt 
een presentje overhandigd. Regi-
na maakt er een feestelijke dag van 
voor haar klanten en daar hoort na-
tuurlijk een aanbieding bij. Op het 
trendy tafelzeil zal vanaf die dag 
een week lang tien procent korting 
gegeven worden. Zelfs de designs 
die voor de aankomende feestda-
gen goed binnen te gebruiken zijn. 
Er is al een ontwerp gesignaleerd 
met kerstballen er op. Happy B-day 
is overigens te volgen via Twitter en 
Facebook. Via de website www.hap-
pybday.nl komt u daar vanzelf. De 
openingstijden van de winkel zijn 
van dinsdag tot en met vrijdag van 
tien tot zes uur (in de maanden no-
vember en december op vrijdag tot 
acht uur) en op zaterdag van tien 
tot vijf uur. Telefoonnummer 0297-
364748. Regina nodigt u van har-
te uit in haar knusse cadeauwinkel 
in de Zijdstraat nummer 20 en voor 
een praatje maakt ze zeker altijd tijd!
Door Miranda Gommans

Rookworst Keurslager 
Ron Steen goud waard
Aalsmeer - Tijdens de landelij-
ke rookworstkeuring is de rook-
worst van Keurslager Ron Steen 
met goud bekroond. Deskundi-
ge keurmeesters keurden de rook-
worst op diverse punten en conclu-
deerde dat de ambachtelijke rook-
worst van Keurslager Ron Steen in 
de Zijdstraat tot de beste van Ne-
derland behoort

De keurmeesters testten de rook-
worst onder andere op smaak, 
geur, samenstelling en uiterlijk. 
“Een rookworst moet goed gevuld 
zijn. De darm moet knapperig zijn 
en mooi goud/geel van kleur. Ver-
der is het belangrijk dat de typische 
rooksmaak en geur in voldoende 
mate aanwezig is. Dat maakt een 
rookworst tot een echte ambachte-
lijke Keurslagers-rookworst”, aldus 
Ron Steen. “Onze rookworst vol-

doet aan al deze eisen, dus hebben 
we van de vakjury het goudkeur-
certificaat ontvangen.” Deze hangt 
nu op een mooie plaats in de win-
kel. Terecht, want met zo’s goed re-
sultaat mag je als vakman natuur-
lijk best pronken.

De rookworstkeuring valt samen 
met de opening van het rookworst-
seizoen die door de Keurslagers in 
week 40 wordt afgetrapt. Die week 
kunnen klanten de rookworst in de 
winkel komen proeven en direct 
profiteren van een scherpe aanbie-
ding. Van 3 tot en met 8 oktober is 
de tweede rookworst bij Keurslager 
Ron Steen gratis. 
Op die manier kan iedereen zelf 
proeven waarom de ambachtelijke 
rookworst van de vakman zo ont-
zettend lekker is en met recht met 
goud is bekroond.

Demonstratie sigaren rollen 
bij Ridder & Co donderdag
Aalsmeer - Ridder & Co staat be-
kend vanwege onder andere haar 
sigarenspecialiteiten. Bij Ridder & 
Co aan de Ophelialaan kunnen na-
melijk sigaren gekocht worden die 
verder nergens anders te koop zijn 
in de regio. Een winkel met een 
speciaal tintje. Regelmatig zijn er 
dan ook leuke evenementen op het 
gebied van sigaren te beleven in, 
met, of via deze winkel. Volgende 
week is er weer zo’n leuk evene-
ment in de winkel zelf. Uitgenodigd 
is een Maestro Torcedor, de speci-
ale titel voor een Meester Sigaren-
roller: Cristian Aybar. Cristian Ay-
bar komt van de Dominicaanse Re-
publiek en is werkzaam bij Gene-
ral Cigar Domincana, de grootste 
sigarenfabrikant van het eiland. Al 
jaren rolt hij daar de beste sigaren 
met de hand. Cristian Aybar heeft 
veel ervaring met sigaren en blinkt 
uit in zijn vakmanschap. Niet voor 
niets heeft hij in het hart van de si-
garenindustrie de eretitel Maes-
tro Torcedor verworven die hij met 
veel trots draagt. Op donderdag 13 
oktober van 13.00 tot 18.00 uur is 
hij te gast bij Ridder & Co en laat 
hij zijn kunsten zien. Voor een ie-
der die het interessant vindt om te 
kijken hoe een sigaar wordt opge-

bouwd uit diverse bladeren, is de-
ze middag een uitgelezen kans dit 
eens van dichtbij te bekijken. Door 
het vakmanschap van Cristian Ay-
bar zal het er heel simpel uitzien, 
maar als je als Hollander zelf een 
sigaar zou rollen merk je pas wat 
een vakmanschap er in een goede 
sigaar zit. De juiste dikte, de juis-
te evenwichtige druk uitoefenen, 
de juiste maat, netjes dichtlijmen, 
geen gaten in het blad trekken, etc. 
Er komt nog heel wat precisiewerk 
bij kijken. Iedereen is van harte 
welkom om dit leuke sigareneve-
nement mee te maken, en de kunst 
van het sigarenrollen eens van 
dichtbij te komen bekijken. 
En wie weet, nodigt hij u uit om zelf 
eens een mooie sigaar te rollen. Ie-
dereen is van harte welkom!

Kinderboekenweek in Boekhuis
Aalsmeer - De Kinderboekenweek 
2011 is gestart op woensdag 5 okto-
ber en eindigt op zaterdag 15 okto-
ber. Het thema van deze week is ‘Su-
perhelden, over dapper durven zijn’. 
In Boekhuis Aalsmeer is natuur-
lijk weer een ruime selectie te vin-
den van kinder- en jeugdboeken die 
aansluiten bij het thema. Tijdens de 
Kinderboekenweek ontvangt iede-
re klant bij besteding van ten min-
ste 10 euro aan kinderboeken het 
gratis Kinderboekenweekgeschenk 
‘Bert en Bart redden de wereld’. Dit 
spannende en grappige boek werd 
geschreven door Tjibbe Veldkamp 
en geïllustreerd door Kees de Boer. 
Vanwege de Kinderboekenweek is 

het Boekhuis deze week ook open 
op koopavond, vrijdag 7 oktober van 
19.00 tot 21.00 uur. Zaterdag 8 okto-
ber vindt in de Zijdstraat de jaarlijk-
se boeken- en curiosamarkt plaats. 
Het Boekhuis neemt hier aan deel 
met een kraam voor de winkel met 
leuke koopjes en veel uitgaven over 
de lokale en regionale geschiede-
nis. Onder meer de oudere num-
mers van Nieuw Nat zijn hier (voor 
zover beschikbaar) te koop. Zoals 
gebruikelijk gaan tijdens de brade-
rie ook de legpuzzels in de uitver-
koop. Boekhuis Aalsmeer is geves-
tigd in de Zijdstraat 12. 

Zie ook www.boekhuisaalsmeer.nl. 

Winterbanden testen bij 
Renault Nieuwendijk
Streek - Renault Nieuwendijk or-
ganiseert op zaterdag 8 oktober 
een winterbandentestdag. Bezoe-
kers krijgen de kans een testrit te 
maken op een natgespoten weg-
dek. Zij kunnen (onder professione-
le begeleiding) een rem- en uitwijk-
proef doen op een speciale slipmat 
om zo het verschil in rijgedrag van 
auto’s met winter- en zomerban-
den zelf te ervaren. De testdag, die 
wordt gehouden bij de Nieuwen-
dijk vestiging in Hillegom, belooft 
een gezellige en informatieve dag 
te worden. Vier modellen van Nis-
san en Renault met zomer- en win-
terbanden zijn beschikbaar om het 
rijgedrag van identieke auto’s onder 
(nagebootste) verraderlijke weers-
omstandigheden te kunnen erva-
ren. Uiteraard zijn medewerkers van 
Nieuwendijk aanwezig om vragen 

te beantwoorden en deskundig ad-
vies te geven. Er wordt gezorgd voor 
muziek, winterse hapjes en drankjes 
en kindervertier. Steeds meer men-
sen zijn overtuigd van de voordelen 
van winterbanden. De laatste jaren 
was er daarom een run op winter-
banden en veel mensen visten ach-
ter het net. Om dat te voorkomen 
heeft Renault Nieuwendijk een flin-
ke voorraad besteld en biedt de-
ze aan tegen zeer scherpe prijzen. 
Wie de banden op 8 oktober aan-
schaft profiteert van gratis monta-
ge en een jaar gratis opslag van de 
banden. Iedereen die de voordelen 
van winterbanden wil ervaren en/of 
alvast in winterse sferen wil komen 
is van harte welkom op zaterdag 8 
oktober van 10.00 tot 15.00 uur bij 
Nieuwendijk Bollensteek, Arnoud-
straat 4 in Hillegom.
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Zwemmen
Zesde plaats Oceanus na 
eerste competitieronde
Aalsmeer - De eerste ronde zit er-
op, de klasseringen zijn vrijwel al-
lemaal bekend en de Nederland-
se zwemwereld weet weer hoe men 
ervoor staat. Zoals ieder jaar zijn er 
weer de nodige verschuivingen van 
trainers en zwemmers naar andere 
clubs en zijn er startgemeenschap-
pen aangegaan om de boel te ver-
sterken. Bij Oceanus weinig van dit 
alles. Wel een paar stoppers, maar 
ook een paar nieuwe aanwinsten. 
Zo is Noëlla Hond dit jaar inzet-
baar voor de competitie en dat is 
een flinke versterking bij de dames. 
De herenploeg daarentegen is door 
het (tijdelijk) stoppen van Robin 
Hofman, Robert Rohaan en Men-
no Spaargaren danig verzwakt. Dat 
er na pas vier weken trainen geen 
toptijden konden worden verwacht 
mag duidelijk zijn. Toch zijn er een 
aantal zwemmers die zich daar niets 
van aantrekken. Dennis Weening 
sprintte alweer naar twee nieuwe 
clubrecords in supertijden: 50 vrij in 
29.37 en 100 wissel in 1.15.22! Mi-
chelle Meulenbroek zwom pardoes 
een NJK limiet als startzwemster 
van de vrijeslagestafette (1.03.50) 
en Tamara Grove pakte een mooi 
verjaardagscadeautje: 2.09.99 op 
de 200 vrij. Grote vooruitgang boek-
te Menno Koolhaas op de 400 vrij 
(-40 seconden!) en 50 rug en ook 
Yves-Maurice Vork, Aage Vermee-

ren, Daan Sommeling en Michel-
le Meulenbroek op de vlinderslag, 
Martijn de Mercado op de 400 vrij, 
Michael van Amstel, Martijn van der 
Zwaard, Fernando Moolhuijsen en 
Tess Pagano Mirani op de school-
slag. Bij de kleintjes goede tijden op 
de vrijeslag en wisselslag, maar ook 
blije gezichten bij de senioren Kit-
ty van Bakel (50 rug), Wyke Nieu-
wenhuizen (zelfs een persoonlijk re-
cord op de schoolslag) en Gijsbert 
van Wijk. Er waren overwinningen 
voor Lianne Bouwmeester (2x), Ta-
mara Grove, Noëlla Hond (3x), Wes-
sel de Jong, Bart Sommeling (2x), 
Istvan Spaargaren, Dennis Weening 
(2x) en de estafetteploeg met Den-
nis, Lianne, Ruben van Vierzen en 
Lulu-May Verbeek. De balans op-
makend bleek de poule met ZVVS 
Vlaardingen-Schiedam (plaats 4), 
LZ 1886 Leiden (plaats 5) en Ocea-
nus (plaats 6) een uitdagende en 
leuke indeling te geven. 
Met een onderling verschil van niet 
meer dan 60 seconden belooft dat 
wat voor de volgende rondes. Ko-
mende zondag zijn de minioren 
en junioren aan de beurt voor hun 
eerste Speedo jaargangontmoe-
ting. Ze zwemmen zondagmiddag 
in Aalsmeer, in De Waterlelie. Voor 
de volledige uitslagen zie: http://
www.zsc-oceanus.nl/zwemmen/uit-
slagen.

Michelle Meulenbroek

Handbal Eredivisie
Fikse nederlaag voor FIQAS
Aalsmeer - Vooraf was gerekend 
op een spannend duel tussen de 
nummers één en vier uit de eredi-
visie, FIQAS Aalsmeer en Kremer/
Hurry Up, maar daar was bij lange 
na geen sprake van. Want waar bij 
tegenstander deze avond alles luk-
te, ging bij de Aalsmeerders veel te 
veel mis. Het werd uiteindelijk een 
even onverwachte als verpletteren-
de nederlaag: 21-35. De eerste mi-
nuten leek er nog geen vuiltje aan 
de lucht, want FIQAS Aalsmeer nam 
meteen een 2-0 voorsprong. Die 
was echter ook even snel weer ver-
dwenen en werd zelfs na een klei-
ne tien minuten al omgebogen in 
een 2-6 achterstand. De Aalsmeer-
se aanvallers kwamen niet meer 
door de collectief én fysiek ster-
ke dekking van Hurry Up heen, ter-
wijl de Drentse aanvallers makkelijk 
kon scoren, zowel van afstand als 
via de cirkel. Dat FIQAS Aalsmeer 
na 27 minuten nog slechts vijf doel-
punten had gemaakt zegt eigen-
lijk alles. Dáár lag het grootste pro-
bleem. Bovendien raakte de ploeg – 
die Luuk Obbens al een paar weken 
moet missen met een handblessu-
re - aan het eind van de eerste helft 
ook nog eens schutter Remco van 
Dam kwijt. In de slotfase waren 
de Aalsmeerders wel iets attenter 
en dat maakte de stand een beet-
je draaglijker, maar de 7-13 ach-
terstand bij rust was veelzeggend. 
Ook na de pauze werd het spel er 
niet beter op bij FIQAS Aalsmeer. 
De jonge ploeg probeerde het wel, 

maar het liep gewoon niet. Op-
nieuw werden er kansen gemist, 
waar Hurry Up gewoon kon door-
gaan met scoren. Hun dekking bleef 
staan als een huis en slechts af en 
toe kon een gaatje worden gevon-
den. Bijvoorbeeld door Jimmy Cas-
tien, die van afstand en onderhands 
schoot (10-16 en 11-16), maar ver-
volgens lukte het de Aalsmeerders 
dik tien minuten lang niet meer om 
tot scoren te komen. Hurry Up den-
derde wel door en het werd zelfs 11-
23, voor Robin Boomhouwer pas de 
12e Aalsmeerse goal kon maken. 
Het was en bleef een éénrichtings-
verkeer-wedstrijd, waarin FIQAS 
Aalsmeer een lesje kreeg in effec-
tiviteit. De marge liep steeds verder 
op, via 13-26 (hoewel de 14-26 een 
zeer fraai ‘achter de rug om’-doel-
punt was van Menno v.d. Grift) naar 
15-29 na 21 minuten. Pas toen kon-
den de Aalsmeerders weer iets te-
rug doen en verkleinden de marge 
via doelpunten van Rodrigo Huttin-
ga (sterk aan de cirkel), Menno v.d. 
Grift (snelle aanval) en schoten van 
Ilon Willems en Jimmy Castien: 19-
29, maar met nog vijf minuten op de 
klok was er verder weinig eer meer 
te behalen. 
Het werd uiteindelijk 21-35 en 
een teleurgestelde René Romeijn 
kon niet anders concluderen dan: 
“We zijn afgeschoten.” Aanstaan-
de zaterdag 8 oktober wacht FIQAS 
Aalsmeer opnieuw een zware klus: 
een uitwedstrijd bij Volendam. De 
wedstrijd begint om 20.00 uur. 

Foto: Don Ran

Voetbal zondag
RKAV mist perfectie tegen 
De Meer en verliest
Aalsmeer - Aalsmeer - RKAV be-
gon behoorlijk agressief aan de 
wedstrijd tegen De Meer. Dat er af-
gelopen week veel aan het team ge-
sleuteld is, was direct te merken. Er 
werd vanaf het begin van de wed-
strijd gevochten voor iedere meter 
grond. Het was Alexander Goes die 
gelijk zijn visitekaartje afgaf en de 
doelman van De Meer uitprobeer-
de. Met meer en meer pressie pro-
beerde RKAV het heft in handen te 
nemen. In de vijftiende minuut was 
het De Meer die voor het eerst voor 
het RKAV doel kwam, maar het was 
Tom Schrama, ingevallen voor de ge-
blesseerde van Halm, die een doel-
punt van De Meer voorkwam. RKAV 
mocht verschillende vrije trappen 
nemen, maar geen van deze veran-
derden de 0-0 stand. Na een zeer 
nodige drinkpauze werd alsnog ge-
probeerd om toch nog voor de rust 
op voorsprong te komen. Maar wat 
RKAV ook probeerde, het zat er 
echt niet in. RKAV miste elke vorm 
van perfectie, men kon het gewoon 
niet afmaken. Heel jammer, want De 

Meer is een ploeg waar de punten 
gehaald konden worden. Met de 0-0 
stand brak de rust aan. Na de pau-
ze was het De Meer dat gelijk in de 
aanval ging en met een poging die 
maar net over ging, liet het team 
zien dat ook zij zin hadden in de drie 
punten. In de vijftiende minuut was 
het Barry Springintveld die de lat van 
het vijandelijk doel uitprobeerde. In 
de zestiende minuut kwam De Meer 
dan toch op een 1-0 voorsprong. De 
zeer oplettende assistent scheids-
rechter van RKAV had buitenspel 
geconstateerd, maar na kort overleg 
werd het doelpunt toch toegewezen. 
RKAV kreeg even later de kans op 
1-1, maar de inzet miste elke kwali-
teit om de doelman van De Meer te 
verontrusten. De 2-0 kwam vijf mi-
nuten voor tijd. Een als voorzet be-
doelde bal verdween tot ieders ver-
bazing achter Tom Schrama in het 
RKAV doel: 2-0. Over en uit. Komen-
de zondag speelt RKAV thuis in de 
Beethovenlaan tegen Buitenveldert. 
De wedstrijd begint om 14.00 uur.
Theo Nagtegaal

Bridge Kroegentocht heel geslaagd
Aalsmeer - Op zaterdag 17 sep-
tember organiseerde Bridgeclub 
Onder Ons voor de elfde maal een 
Bridge Kroegentocht in het cen-
trum. Onder bijzonder fraaie weers-
omstandigheden trokken vanaf 
10.00 uur 196 bridgers lopend of 
fietsend naar diverse horecagele-
genheden om daar vier spellen te 
spelen. 

Na de vierde ronde werd gepau-
zeerd voor de lunch om vervolgens 
de laatste drie ronden te spelen. 
In gebouw Irene werd tot slot on-
der het genot van een drankje de 
uitslag afgewacht. Voor de win-
naars was er een mooie fles wijn 
en voor alle deelnemers een plant. 
Mede door het schitterende weer 
ging iedereen voldaan naar huis. 
De uitslag: A-lijn: 1. J. Doeve en G. 
Klootwijk 67.89%, 2. G. Vermeij en I. 
Koek 60.71%, 3. L. Mol en A. Wun-

nis 54.70%. B-lijn: 1. J. en Kr. Joore 
60.12%, 2. W. en R. Ritzen 59.82%, 
3. I. Smit en W. Groot 58.04%. C-
lijn: 1. W. Jongkind en A. v.d. Goot 
67.56%, 2. C. Olijhoek en C. Bruine 
de Bruin 55.65%, 3. I. Eijsbouts en T. 
Stokkel 54.46%. D-lijn: 1. B. Wahlen 
en H. v.d. Laarse 57.14%, 2. E. Bak-
ker en M. de Jong 56.25%, 3. R. 
v.d. Zwaard en T. Brander 55.65%. 
E-lijn: 1. G. en E. Vermeer 60.77%, 
2. A. v.d. Bijl en R. van Leeuwen 
57.38%, 3. T. Leuven en C. Leuven 
57.08%. F-lijn: 1. I. Baggen en J. 
Tijssen 64.88%, 2. J. Geleijn en G. 
Aartsen 56.55%, 3. de Bresser en 
van Mouwerik 56.25%. G-lijn: 1. E. 
en G. Kilian 61.90%, 2. M. Jongkind 
en M. Jongkind 59.17%, 3. P. en E. 
Jongkind 56.93%. 

Bridgeclub Onder Ons kan terug-
kijken op een zeer geslaagd eve-
nement.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 8 oktober:

AALSMEER
AMVJ 1 - Aalsmeer 1 14.30 u
DVVA 2 - Aalsmeer 2 11.30 u
Loosdrecht 2 - Aalsmeer 3 12.00 u
Wartburgia 7 - Aalsmeer 4 14.30 u
Aalsmeer 5 – Badhoevedorp 2 14.30 u
Aalsmeer 6 – Sp.Martinus 3 14.30 u
Aalsmeer Vet.1 – WV-HEDW Vet.1 14.30 u

Dames 
DEVO”58 DA.2 - Aalsmeer DA.1 12.30 u

R.K.A.V.
Meisjes
Buitenveldert MA.3 - RKAV MA.1 10.00 u

Jong aalsmeer united
Junioren
J.A.United A1 – IJmuiden A1 11.30 u
BFC A2 - J.A.United A2 16.15 u
VSV B2 - J.A.United B1 14.45 u
HBC B2 - J.A.United B2 14.45 u
SCW C1 - J.A.United C1 10.15 u
J.A.United C2 – Zwanenburg C2 12.30 u
DSK C3 - J.A.United C4 12.15 u

Pupillen
Fortuna Wv.D1 - J.A.United D1 10.30 u
J.A.United D2 – VVA/De Spartaan D2 11.30 u
J.A.United D3 – BSM D2 11.15 u
J.A.United D4 – RKDES D2 9.00 u
DIOS D7 - J.A.United D5 10.30 u
VVC D10M - J.A.United D6 10.00 u
Hillegom E1 - J.A.United E1 10.00 u
J.A.United E2 – RKAVIC E3 9.30 u
Pancratius E5 - J.A.United E3  10.00 u
Kon.HFC E7 - J.A.United E4 11.00 u
J.A.United E5 – Amstelveen E2 9.30 u
SCW E2 - J.A.United E6 9.00 u
J.A.United E7 – Arsenal E2 11.00 u
J.A.United E8 – DIOS E7 9.30 u
J.A.United E9 – Ouderkerk E9 9.30 u
J.A.United E10 – DIOS E 12 11.00 u
J.A.United F1 – Roda’23 F1 9.00 u
J.A.United F2 – Legm.vogels F3 9.00 u
J.A.United F3 – Pancratius F3 9.00 u
J.A.United F4 – Pancratius F5 9.00 u
Sp.Martinus F2 - J.A.United F5 11.45 u
AFC F 11 - J.A.United F6 10.30 u
UNO F7 - J.A.United F7 9.00 u
J.A.United F8 – UNO F 11 11.15 u
Badhoevedorp F3 - J.A.United F9 9.30 u
Buitenveldert F8 - J.A.United F10 15.30 u
J.A.United F11 – TOG F2 11.15 u

Meisjes
Buitenboys MB.2 - J.A.United MB.1 12.15 u
Hoofddorp MC.1 - J.A.United MC.1 11.30 u
Buitenveldert MC,2 - J.A.United MC.2 12.00 u
Overbos MD.1 - J.A.United MD.1 8.45 u
Haarlem/K’-land - J.A.United ME.1 11.00 u
J.A.United ME.2 – UNO ME.2 11.00 u

R.K.D.E.S..
Pupillen
RKDES D1 - HBC D1 11.00 u
J.A.United D4 - RKDES D2  9.00 u
Kon.HFC D9 - RKDES D3 12.30 u
RKDES E1 – AJAX E2 11.00 u
RKDES E2 – SCW E1 9.30 u
RKDES E3 – Zuidoost United E3 11.00 u
RKDES E5 – Abcoude E7 11.00 u
SDZ E 12 - RKDES E6 12.00 u
RKDES E7 – Buitenveldert E7 11.00 u
KDO E5 - RKDES E8 12.30 u
Ouderkerk F1 - RKDES F1 9.00 u

DWS F2 - RKDES F2 9.30 u
Overbos F4 - RKDES F3 8.30 u
RKDES F4 – Pancratius F6 9.30 u
SCW F3 - RKDES F5 9.00 u
Badhoevedorp F1 - RKDES F6 9.30 u
RKDES F7 – Zwanenburg F5 11.00 u
RKDES F8 – RKAVIC F4 9.30 u
Buitenveldert F 10 - RKDES F9 14.30 u

Dames + meisjes
RKDES DA.2 – Ouderkerk DA.2 13.00 u
RKDES MB.1 – Buitenveldert MB.1 11.00 u
RKDES MC.1 – Waterwijk MC.2 9.30 u
RKDES MD.1 – Zwanenburg MD.1 9.30 u
Overbos ME.2 - RKDES ME.1 11.45 u

S.C.W.
Kon.HFC 1 - SCW 1 14.30 u
Ouderkerk 2 - SCW 2 12.30 u
SCW 3 – Waterwijk 2 14.30 u
RKAVIC 5 - SCW 4 14.30 u
Zuidoost United Vet.1 - SCW Vet.1 15.00 u
SCW Vet.2 – DCG Vet.1 14.30 u
Haarlem-Kenn. land Vet.1 -SCW Vet.3 14.30 u

Junioren.
Altius A1 - SCW A1 14.30 u
HVC A1 – SCW A2 12.30 u
SCW B1 – VEW B1 14.30 u
SCW C1 – Amstelveen C2 11.45 u
SCW C2 – Hoofddorp C8 13.00 u

Pupillen
SCW D1 – SDW D1 10.00 u
SCW D2 – Zandvoort D4 11.30 u
RKDES E2 - SCW E1 9.30 u
SCW E2 – J.A.United E6 9.00 u
SCW E3 – IJburg E8 9.00 u
SCW F1 – UNO F2 10.00 u
Diemen F8 - SCW F2 9.00 u
SCW F3 – RKDES F5 9.00 u
SCW F4 – Roda’23 F 11 9.00 u

Dames + meisjes
Zuidoost United DA.2 - SCW DA.1 11.30 u
SCW MC.1 – Ouderkerk MC.1 10.15 u
SCW MD.1 – Zandvoort MD.1 9.00 u
DSOV ME.1 - SCW ME.1 11.10 u

Zondag 9 oktober

R.K.A.V.
RKAV 1 – Buitenveldert 1 14.00 u
Nw.West 2 - RKAV 2 11.00 u
Sp.Martinus 3 - RKAV 3 12.00 u
RKAV 4 – A’dam Seref Spor 5 11.30 u
RKAV 5 – KDO 4 14.00 u
GeuzenM’meer 4 - RKAV 6 14.30 u
Sp.Martinus 6 - RKAV 7 14.30 u

Dames
RKAV DA.1 – Buitenveldert DA.4 11.30 u

R.K.D.E.S.
Nieuw West 1 - RKDES 1 14.00 u
Bloemendaal 2 - RKDES 2 11.30 u
NFC/Brommer 2 - RKDES 3 11.30 u
RKDES 4 – Kampong 7 12.00 u
SDZ 4 - RKDES 5 14.30 u
RKDES 6 – Ouderkerk 5 14.00 u

Junioren
RKDES A1 – DCG A1 12.00 u
Zwanenburg B1 - RKDES B1 14.00 u
Kon HFC B1 - RKDES B2 14.30 u
RKDES C1 – GeuzenM’meer C2 10.00 u
RKDES C2 – Legm.vogels C1 12.00 u
RKDES C3 – DCG C3 10.00 u

Klaverjassen bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Vrijdag 7 oktober wordt 
weer een gezellige avond klaverjassen 
georganiseerd in buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3. Vanaf 20.00 
uur worden de kaarten verdeeld. Kof-
fie en thee staan vanaf 19.30 uur 
klaar. Naast klaverjas-liefhebbers zijn 
ook jokeraars van harte welkom. Het 
koppelkaarten op 30 september is ge-
wonnen door Henk Been en Frits de 
Jong met 5346 punten. Op twee zijn 
Plony de Langen en Martha Zelden-
thuis geëindigd met 5293 punten en 
op drie Wobby en Klaas van Berkel.

Floortje van Zanten wint 9e 
Darts Open Kudelstaart 
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
was het heerlijk genieten van een 
warme nazomer, de mussen vielen 
nog net niet van het dak en terras-
sen werden druk bezocht. Wellicht 
het darten een keer overslaan en 
nog eenmaal genieten van het mooie 
weer, want de opkomst was minder 
dan voorgaande jaren. Toch was het 
wel een leuke opkomst met wat oude 
gezichten, veel potentiële winnaars 
en ook gezelligheid darters. Er waren 
ook oud kampioenen aanwezig, Ge-
rard Bak, Jeroen van den Helder, Hu-
bert Jurka en René Kruit. Ook Floor-
tje van Zanten en Ilona Bak zijn oud 
kampioen maar dan van de Dames. 
Dit jaar helaas geen dames toer-
nooi, maar toch behoren de twee ge-
noemde zeker tot de kanshebbers in 
het heren toernooi. Zoals altijd is be-
gonnen in een poule van 4. De num-
mers 1 en 2 gaan door naar de win-
naars ronde en de nummers 3 en 4 in 
de verliezers ronde. Nadat alle poule 
wedstrijden zijn gespeeld is het even 
tijd voor een break en wordt voor de 
tweede keer dit jaar het nieuwe spel 
The Triple Pot gespeeld! Aan het be-
gin van de avond heeft een ieder 
lootjes kunnen kopen voor deze Tri-
ple pot, al deze lootjes komen terecht 
in de grabbel zak en hieruit wordt 
een persoon getrokken voor het be-
oefenen van deze Triple pot! Zater-
dagavond was het geluk aan Ronald 
Baars, maar er is nog niets gewon-
nen want hij moet er eerst nog 3 pij-
len voor gooien. Uit de andere grab-
belzak is het de triple 14 geworden 
waar Ronald op zal moeten mikken. 
Voor elke geraakte triple wint hij een 
derde bedrag van de triple pot. Ben 
je benieuwd hoe het is afgelopen? 
Check dan even de site www.poel-
seye.nl, hierop staat een live filmpje. 
Het is zeker de moeite waard een 
kijkje te nemen. Na dit spectaculai-

re moment werd verder gegaan met 
het toernooi, de kwartfinales inmid-
dels. In de winnaarsronde wint Chris 
Urmstong van Rene Kruit, Floortje 
van Zanten van Stefan Pouw, Ilona 
Bak van Huib Gootjes en Danny Zorn 
van Tjitte Miedema. En in de ver-
liezers ronde wint Willem Monsees 
van Jan Berk, Jeroen van den Hel-
der van Victor van Schie, Gerard Bak 
van Remco Pannekoek en Tony van 
Riel van Michel van Galen. Daarna in 
de halve finales van de winaars ron-
de is het Floortje die van Chris wint 
en Danny Zorn van Ilona Bak. In de 
halve finales van de verliezersronde 
is het Jeroen die van Willem wint en 
Gerard van Tony. Dan de finales. Als 
eerst de finale van de verliezers ron-
de, deze strijd gaat tussen twee oud 
Open Kudelstaart kampioenen en 
ze zijn ook nog competitie teamma-
ten van elkaar. Het was een mooie fi-
nale tussen Jeroen van den Helder 
en Gerard Bak, maar het is uitein-
delijk Gerard die de winst naar zich 
toe trok. Dan de andere grote finale, 
tussen Floortje van Zanten en Danny 
Zorn. Floortje, die al meerdere keren 
het Open Kudelstaart Dames toer-
nooi won, en Danny, die drie jaar op 
rij de grote kampioen werd van het 
reguliere Poel’s Eye seizoen. Het be-
looft een sterke finale te worden en 
dat werd het dan ook. Na een zinde-
rende strijd is het uiteindelijk Floor-
tje die de finale weet te winnen. He-
ren toernooi of niet, het maakt niet 
uit want Floortje is niet alleen de gro-
te winnaar van deze avond, ook heeft 
zij de hoogste finish in huis van 152! 
Al met al weer een prima Open Ku-
delstaart. Volgende jaar nieuwe ron-
de, nieuwe kansen, maar het darten 
gaat dit seizoen volop door. Volgende 
week vrijdag op 14 oktober is alweer 
de tweede reguliere speelavond in 
het Dorpshuis.

Hoogste eer voor Chanal en Shanna

Cross bij ‘Funny Horse’
Aalsmeer - Op zondag 2 oktober 
werd in de buitenbak van manege 
Funny Horse een cross opgebouwd.
Een tiental hindernissen, waaronder 
een wal, strobalen, bomen en een 
muur sierden het parcours. ‘s Mor-
gens werd een oefenrondje gere-
den onder leiding van een instruc-
teur en in de middag vond de wed-
strijd plaats. 
De deelnemers werden ingedeeld 
in de categorieën laag (40-60 centi-
meter) en hoog (60 -80 centimeter). 
Het was een zeer geslaagd evene-
ment. Komende zondag worden bij 
Funny Horse dressuurwedstrijden 
gehouden. 

De uitslagen van de cross.
Laag:
1. Chanel Boon -Rocky
2. Vera Glas -Spotlight
3. Shadee Schouten -Spotlight

 
Hoog:
1. Shanna Achterberg -Unieko 
2. Daphne Weverling -Boss’
3. Thanysha du Prie -Rocky
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ZABO zaalvoetbalcompetitie 
Nipte, terechte zege Schijf  
Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 1 
oktober werd de zaalvoetbal com-
petitie van de ZABO Aalsmeer 
voortgezet met de tweede speelron-
de van het nieuwe seizoen. Speello-
katie was ditmaal hal 2 van sporthal 
de Bloemhof aan de Hornweg. De 
eerste wedstrijd ging niet door, want 
er was géén tegenstander komen 
opdagen voor het team van Bruin 
Cafe Bonaire. Tegen half acht in de 
avond trad LEMO/Piller aan tegen 
de ploeg van Schijf Grondboringen. 
Het publiek zag een leuké, sportie-
ve en aantrekkelijke wedstrijd met 
kansen én doelpunten aan beide zij-
den. LEMO/Piller wist tot drie maal 
toe een voorsprong te nemen. Twee 
fraaie goals kwamen van de voet 
van Sennan Jacub. Uiteindelijk won 
Schijf Grondboringen de zaalvoet-
balpartij met 3-4. Dit was verdiend 
te noemen, want Schijf Grondbo-
ringen had veelvuldig het houtwerk 
geraakt. Verder vertolkte de doel-
man van LEMO/Piller, Jeffrey Groe-
neveld met diverse magnifieke red-
dingen een uitblinkersrol. De wed-
strijd Accon-AVM tegen Amsec Be-
veiliging eindigde met de cijfers van 
8-6 in het voordeel van Accon-AVM. 
Bij de ploeg van coach Bertus Hee-
ren werd Robert Weij tot ‘Man of the 
Match’ uitgeroepen. Met twee fraaie 
doelpunten en twee uitstekende as-
sists had hij een belangrijk aan-
deel in de overwinning van Accon-
AVM. Het duel tussen Sportcafé de 
Midi’s en HV-BV kreeg de einduit-
slag van 5-0 toebedeeld. De slot-

wedstrijd ging tussen LEMO-Gaat-
Los en Choekie’s Hairsalon. Het du-
el bleef spannend tot de laatste se-
conde. Na een tumultueuze slotfa-
se trok Choeki’s Hairsalon aan het 
langste eind en won de ontmoeting 
nipt met 2-3. Na speelronde twee 
zijn er nu drie teams met de volle 
buit van ‘6 uit 2’ en dit zijn Sportcafé 
de Midi’s, Schijf Grondboringen en 
Bruin Café Bonaire. De derde speel-
ronde van de ZABO competitie volgt 
op zaterdag 22 oktober in sporthal 
de Bloemhof, aanvang 18.30 uur.

Kienen Supporters Vereniging 
Kudelstaart – Vanavond, donder-
dagavond 6 oktober, organiseert de 
Supporters Vereniging Kudelstaart 
de eerste kienavond  van het nieuwe 
seizoen. Veertig fantastische prij-
zen liggen er nu ook weer te wach-
ten op een nieuwe eigenaar. Wie het 
snelst zijn of haar kienblaadje vol 
heeft, mag als eerste een keuze ma-
ken uit de vijf fantastische prijzen 
die in elke ronde te winnen zijn. Na 
vier ronden komt er een pauze om 
even te genieten van een kopje kof-
fie of een drankje. Als de acht ron-
den gespeeld zijn, komt de knaller 
van deze avond, een superprijs met 
een waarde van ongeveer 125 euro. 

Ook u maakt deze avond kans om 
een of meerdere prijzen mee naar 
huis te nemen. Kom gezellig langs 

en speel mee. De kienavond is in 
het Dorpshuis van Kudelstaart en 
begint om 20.30 uur. 

Springers SV Omnia 2000 
in prijzen bij Oldies Cup
Aalsmeer - Op 24 september is in 
het Duitse Brühl voor de 30e keer 
de internationale Oldies Cup tram-
polinespringen gehouden. Een jaar-
lijks terugkerende wedstrijd voor 
dames vanaf 28 en heren vanaf 30 
jaar. Onder de circa 100 deelnemers 
waren er 16 uit Nederland, van zes 
verschillende verenigingen, waar-
onder SV Omnia 2000. In 6 verschil-
lende leeftijdsklassen werd gestre-
den om de prijzen. Het merendeel 
echter vindt deelnemen belangrij-
ker dan winnen. Bovendien is het 
gezelligheidsaspect erg belangrijk 
bij deze wedstrijd. Er is een vaste 
kern van deelnemers, die het ieder 
jaar als een soort reünie beleven. De 
Nederlandse springers kwamen met 
veel prijzen thuis: Drie keer goud, 
vier zilveren medailles en twee maal 
brons. In de klasse turnsters 3 (geb. 
1969-1973) eindigde Ida Bakker op 
de eerste plek en Marieke Lauran 
op de tweede. Beiden sprongen na-
mens Actief Paterswolde. Ook na-
mens Actief sprong Rina Kamps. Zij 
nam deel in de klasse turnsters 2 
(geb. 1974-1978) en wist de tweede 
plaats te behalen. Het erepodium in 
de klasse turnsters 6 (oudste klas-
se, geb. 1958 en eerder) bestond 
geheel uit Nederlandse deelneem-
sters. Irma Stiekema (Actief) sprong 
drie supernette oefeningen en be-
landde daardoor op eerste plaats. 
Riet Renting (SV Omnia 2000) weet 
nog altijd te imponeren met salto’s 
en barani’s en veroverde de twee-
de plek. Zij kreeg als oudste deel-
neemster wel vier bonus leeftijds-
punten, maar zonder die extra pun-
ten was ze ook in de prijzen geval-
len. Anneke Milius ( Cleton Sports) 
eindigde daarachter als derde. Het 
aantal deelnemende Nederland-
se heren was wat kleiner, maar ook 
hier enkele successen. In de klasse 
turners 2 (geb.1970-1975) draaide 
Ronald van der Voort (Nika Hoog-
land) drie nette, stabiele oefeningen 
en die bleken goed voor de twee-
de plaats. Ron de Ruiter (SV Omnia 
2000) sprong in de klasse turners 5 
(geb. 1952-1957). Hij wist beslag te 
leggen op de derde plek. Rien de 
Ruiter (SV Omnia 2000) kon na een 
jaar afwezigheid weer deelnemen 

aan deze wedstrijd. In de oudste he-
renklasse (turners 6, geb. 1951 en 
eerder) was de concurrentie sterk. 
Rien twijfelde lang welke keuzeoe-
fening hij zou springen, maar een-
maal op de trampoline kwam de 
topsportmentaliteit in hem weer bo-
ven en hij sprong zijn moeilijke oefe-
ning,  met diverse salto’s. Het lever-
de hem de derde plek op. De oud-
ste deelnemer in deze klasse was 
de Duitser Gerhard Ruschmeyer: 73 
jaar en toch nog een salto als laat-
ste sprong in zijn oefening! Daar-
mee werd hij vierde. Een langdurig 
welverdiend applaus viel hem ten 
deel. Voor SV Omnia 2000 jureerde 
Anneke Hoogenboom, tevens was 
het supportersteam bestaande uit 
Marijke Harm, Jeannette de Ruiter 
en Petra en Piet van Zijverden aan-
wezig. Als extra werd ook een team-
wedstrijd georganiseerd. Een team 
bestond uit 4 springers van dezelf-
de vereniging en er werd alleen ge-
keken naar de uitvoeringcijfers, niet 
naar de moeilijkheid van de spron-
gen. Het team van Actief met Ida 
Bakker, Irma Stiekema, Rina Kamps 
en Marieke Lauran bleek het netst 
te hebben gesprongen en de dames 
mochten de teamprijs in ontvangst 
nemen. Bij de afdeling trampoline 
van SV Omnia 2000 is een speciaal 
uurtje onder leiding van Linda Veen-
vliet voor iets oudere springers/sters 
op maandag van 19.30 tot 20.30 uur 
in de Proosdijhal. Iedereen is van 
harte welkom.

5 Km baanloop bij AVA
Aalsmeer - Woensdag 12 okto-
ber kan iedereen weer meedoen 
met de maandelijkse 5 kilome-
ter Florimex baanloop. Alle da-
mes en heren, jongens en meis-
jes en natuurlijk ook de veteranen 
zijn van harte welkom. Test je con-
ditie door eens op recreatieve wij-
ze 5 kilometer te lopen op de baan 
van atletiek vereniging Aalsmeer. 
Probeer de 12 en halve ronden te 
volbrengen met lekker lopen in je 
eigen tempo. Bij de finishlijn staan 
juryleden om de juiste tijden te no-
teren. Het startschot wordt exact 

om 20.00 uur gegeven. Eerder ko-
men is raadzaam bijvoorbeeld om 
alvast warm te lopen of een kop-
je koffie te drinken in de gezellige 
kantine. De baan is geopend van-
af 19.15 uur. De kosten bedragen 
2 euro voor niet-leden van AVA. 
De atletiekbaan is te vinden aan 
de Sportlaan 43a en kleedkamers 
met douches zijn aanwezig. Na af-
loop wordt een groot aantal plan-
ten verloot onder de deelnemers 
aan de hand van het startnum-
mer.Voor meer informatie: www.
avaalsmeer.nl.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - Op woensdag 12 ok-
tober organisatie de OVAK weer 
een gezellige kaartmiddag. Vanaf 
14.00 uur worden de kaarten ver-
deeld in het Parochiehuis in de Ger-
berastraat. Het klaverjassen op 28 
september is gewonnen door Dirk 
Tromp met 5734 punten. Op twee is 
Coby Bruinsma geëindigd met 5681 
punten, op drie Gerrit van der Geest 
met 5529 en op vier Kees van der 
Meer met 5461 punten.

Kaarten Ons 
Aller Belang
Aalsmeer - Het winterseizoen staat 
weer voor de deur. Tijd om weer een 
kaartje te gaan leggen bij buurtver-
eniging Ons Aller Belang. De eerste 
speelavond is op dinsdag 11 okto-
ber en wordt gehouden in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. De 
zaal is open vanaf 19.30 uur. Het 
kaarten begin teen half uur later, 
om 20.00 uur.

Sportvereniging Omnia 2000
27 Prijzen voor twirlsters!
Aalsmeer - Op zondag 2 oktober 
zijn de trainsters Maaike en Vale-
rie met 28 twirlsters afgereisd naar 
Alphen aan de Rijn. Sanne en Nik-
ki waren voor de allereerste keer bij 
een wedstrijd. Julia, Tara, Elisa en 
het duo Imca en Nikkie debuteer-
den bij een nieuw onderdeel. 

Door de goede organisatie in de 
kleedkamer, de hechte band tus-
sen de meisjes en de aanmoedigin-
gen van het grote aantal supporters 
konden de twirsters een toppresta-
tie laten zien. Ze hebben maar liefst 
twaalf keer goud, negen maal zilver 

en zes bronzen medailles behaald. 
Het debuterende duo, Nikkie en Im-
ca, haalde gelijk de eerste plaat-
singspunten binnen. Nikkie heeft 
zich ook geplaatst voor de voorron-
de van het NK bij het onderdeel Su-
per X-Stut! Alle uitslagen staan op 
de website. Lijkt het je ook leuk om 
te komen twirlen? Voor meer infor-
matie over twirlen kan contact op-
genomen worden met de Product-
groep Coördinatoren, Sandra Kok of 
Linda Nederstigt, per e-mail: twir-
len@svomnia.nl. Kijk voor uitslagen 
en informatie op de website: www.
svomnia.n

De jongste twirlsters tijdens hun optreden als large team. Boven van links naar 
rechts: Selina, Sanne, Resa, Yasmine, Yvanka, Rachel, Elise, Femke. Onder van 
links naar rechts: Mendy, Laetischa, Julia, Isabel, Nikki, Ebony, Tara en Lara.

Weinig wind voor surfers!
Aalsmeer - Onder heel zonni-
ge omstandigheden vond afgelo-
pen zondag 2 oktober de Grote Prijs 
van Aalsmeer plaats. De deelne-
mers aan deze jaarlijkse windsurf-
wedstrijden genoten van het zonne-
tje, maar hadden liever wel wat meer 
wind gehad. De baan moest nood-
gedwongen ingekort worden. Dank-
zij het lichte briesje hebben de wed-
strijden gelukkig wel doorgang kun-
nen vinden. De organisatie van de 
Grote Prijs mochten naast veel deel-
nemers, ook veel bezoekers verwel-
komen op recreatie-eiland Vrouwen-
troost.  De U17 klasse Dames is ge-
wonnen door Aime van ‘t Hoff, de 
U17 klasse Heren door Huub van der 
Hoorn. In de Masters klasse bleek 
Van der Poel de beste windsurfer. 
In de Youth klasse was het goud 
voor Daniel Rensink. Uitslag van 
open klasse Dames: 1. Saskia van 
Smoorenburg, 2. Esmee Hartveld en 

3. Juliette van Beek. Open klasse He-
ren: 1. Dick Hoekstra, 2. Nick van der 
Hoorn en 3. Jan de Muyer. 
Foto: kicksfotos.nl

Opleiding onderwatersport 
bij Duikteam Thamen
Aalsmeer - Duikteam Thamen leidt 
in verenigingsverband op voor de of-
ficieel erkende brevetten voor de on-
derwatersport. Het nieuwe oplei-
dingsseizoen start op 20 oktober in 
zwembad de Waterlelie aan de Dreef 
en op dit moment zijn nog zes cur-
susplaatsen beschikbaar.Voor ge-
interesseerden houdt het Duikteam 
vanavond, donderdagavond 6 ok-
tober, vanaf half negen in zwem-
bad de Waterlelie weer de jaarlijkse 
open avond. Tijdens de open avond 
wordt het een en ander verteld over 
de duiksport en worden met foto’s 
en een video bewijzen geleverd. Aan-
sluitend bestaat de mogelijkheid om 
in het zwembad met een voorproefje 
kennis te maken. In dat geval: zwem-
spullen en handdoek mee! Thamen 
leidt de cursisten op tot één van de 
meer dan twintigduizend gebrevet-
teerde Nederlandse duikers die in 
Nederland en daarbuiten actief met 
deze sport bezig zijn. Ook in Neder-

land is heel veel te zien en zijn er le-
gio mogelijkheden om de sport te be-
oefenen. Heb je al een brevet, maar in 
je uppie komt het er niet zo van: kom 
langs, want de vereniging organi-
seert zeer regelmatig verenigingsdui-
ken in Nederland. Bijkomend voor-
deel: in verenigingsverband wordt al-
les ineens veel beter betaalbaar! Al-
vast even voorproeven en nog meer 
informatie op www.thamen-diving.nl. 
Anders: bel 0297- 322343.

Speelavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 10 ok-
tober houdt buurtvereniging Allen 
Weerbaar een speelavond. Klaver-
jassen en jokeren staan op het pro-
gramma. De kaartavond vindt plaats 
in ‘t Middelpunt in de Wilhelmina-
straat en begint om 20.00 uur. In-
schrijven kan tot 19.45 uur. Iedereen 
is van harte welkom, ook niet-le-
den. Het klaverjassen tijdens de vo-
rige speelavond is gewonnen door 
de heer M. Tulp met 5477 punten, 
gevolgd door de heren H. Docl met 
5313 en J. Alderden met 5277 pun-
ten. De hoogste eer bij het jokeren 
is behaald door mevrouw J. de Vries 
met 548 punten. Op twee is me-
vrouw M. Groenendijk geëindigd 
met 639 punten.

Klaverjassen in 
Het Middelpunt
Aalsmeer - Op donderdag 13 ok-
tober organiseert buurtvereniging 
Oostend voor leden en liefhebbers 
een klaverjasavond. Er wordt ge-
kaart in Het Middelpunt in de Wil-
helminastraat vanaf 20.00 uur. Om 
19.30 uur gaat de deuren open. 
Het klaverjassen op 29 septem-
ber is gewonnen door Pim Aarts-
man met 5318 punten, gevolgd door 
Dirk Tromp met 5101 en Hans Dolk 
met 5101 punten. De poedelprijs is 
uitgereikt aan Kees Kooyman met 
3483 punten.

Opa’s winnen eerste indoor 
Beachvolleybal toernooi 
Aalsmeer - Het eerste indoor 
beachvolleybaltoernooi van het sei-
zoen 2011-2012 is afgelopen zon-
dag 2 oktober gespeeld in The 
Beach. Tijdens het openingstoer-
nooi werd gestreden om mooie prij-
zen. Mede dankzij het mooie weer 
was het heerlijk om binnen te spe-
len en daarna lekker op het terras 
te genieten van het zonnetje. Bij het 
2x2 hoog toernooi wist het team 
Koen en Richard in een zeer span-

nende finale te winnen van het team 
De Buurmannen. Het team van de 
Opa’s opende het seizoen met een 
klinkende overwinning tijdens 4x4 
toernooi. In het druk bezochten 
2x2 laag toernooi ging de overwin-
ning naar het team Cote d’Azur! Het 
eerstvolgende maandtoernooi is op 
zondag 6 november! Inschrijven? 
Stuur dan een mailtje met  naam, 
teamnaam en telefoonummer naar 
sportief@beach.nl.

Afvaltoernooi 
bij Midgetgolf
Aalsmeer - Op zaterdag 8 oktober 
houdt Midgetgolfclub Aalsmeer het 
jaarlijkse afvaltoernooi voor haar le-
den. Om 10.00 uur wordt gestart 
met de eerste van de in totaal ne-
gen omlopen voor de vijf hoogst ge-
klasseerden in het tussenklasse-
ment. Het evenement neemt de ge-
hele dag in beslag en daarom blijft 
de baan in de Beethovenlaan geslo-
ten voor recreanten. Zondag is de 
baan wel open en kan een balletje 
geslagen worden tussen 13.00 en 
17.00 uur. Tijdens de herfstvakantie 
van 17 tot en met 21 oktober is de 
midgetgolfbaan elke dag open voor 
recreatiespelers.

Cobie wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren, 
rummicuppen en ook biljarten en 
hartenjagen staan op het program-
ma. Op  donderdag 29 septem-
ber is het klaverjassen gewonnen 
door Cobie Bouwmeester met 6192 
punten, gevolgd door Kees van der 
Meer met 5841 punten, Riet Pothui-
zen met 5228  punten en Nico de 
Ron met 4929  punten.  

RKDES thuis gaat onderuit
Kudelstaart – RKDES is dit week-
end tegen haar eerste nederlaag 
aangelopen. De start van de tweede 
helft was dramatisch, in 3 minuten 
tijd gaf RKDES een 1-0 voorsprong 
tegen Bloemendaal uit handen.
Door grote dekkingsfouten ver-
loor RKDES de wedstrijd met 1-3. 
De wedstrijd aan de Wim Kandreef 
was nog maar nauwelijks begonnen, 
toen in de derde minuut een Bloe-
mendaal speler, na een overtreding 
op RKDES-speler Richard de Vries, 
rood kreeg. De Kudelstaarters dus al 
vrij snel met een man meer. Het wed-
strijdbeeld deed dit niet veel veran-
deren. De tien van Bloemendaal her-
pakten zich en maakten het RK-
DES zelfs moeilijk. In de 17e minuut 
moest RKDES-er Mark Schut zelfs 
op de doellijn redding brengen. In de 
20e minuut had Bloemendaal geluk, 
Edwin van Maris kwam vrij voor doel, 
maar hij werd van achteren geraakt 
en kreeg van scheidsrechter Ligtvoet 
niet de verdiende strafschop. Gezien 
het wedstrijdbeeld was een voor-
sprong van de Kudelstaarters dan 
ook niet verdiend. In de slotfase van 
de eerste helft kreeg RKDES , me-
de door het overtal, wat meer vat op 
de wedstrijd. Dat resulteerde in de 
39e minuut in een voorsprong. Ver-
dediger Robin van der Steeg sprint-
te op tot de achterlijn en zijn perfec-
te voorzet, bereikte Edwin van Maris. 
De slimme Kudelstaartse spits prik-
te de bal bekwaam in het Bloemen-
daalse doel, 1-0. Een prima doel-
punt, zo pal voor rust. De tien van 

Bloemendaal stroopten na de thee 
de mouwen op voor de tweede helft 
en voordat het team van RKDES het 
zich realiseerde, keken ze tegen een 
achterstand aan. Twee enorme dek-
kingsfouten in de verdediging van 
de Kudelstaarters resulteerden in 
twee doelpunten. In de 46e en 48e 
minuut werd de wedstrijd beslist. 
Bloemendaal profiteerde optimaal 
van de desorganisatie in de verde-
diging van RKDES. De 1-2 achter-
stand mag dan ook zeer verrassend 
worden genoemd. Trainer Hajo Hen-
driks bracht al vrij snel Roald Pothui-
zen, Paul Verburg en Ivo Lentjes in. 
Maar ook zij konden het tij niet meer 
keren. Al kreeg Ivo Lentjes nog een 
bijna niet te missen kans, maar zijn 
schot ging ver over het doel. Niets 
lukte meer en inspiratieloos probeer-
de RKDES het nog wel, maar collec-
tief faalde de koploper. In de 75e mi-
nuut lieten de verdedigers van RK-
DES weer hun tegenstanders lopen 
en geheel vrijstaand kon een Bloe-
mendaal-speler inkoppen, 1-3. Meer 
zat er niet in, de koploper liep zo te-
gen haar eerste nederlaag aan. Trai-
ner Hajo Hendriks was dan ook zeer 
teleurgesteld: “Ik heb mijn team er 
de hele week voor gewaarschuwd, 
om niet te verslappen. Vandaag heb-
ben we als team collectief gefaald. 
Het is dan ook zeer zuur en hebben 
we ons niet getoond, een totale off-
day. Wedstrijdprogramma zondag 9 
oktober: Nieuw West – RKDES, aan-
vang: 14.00 uur in Amsterdam. 
Ad Verburg




