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Voor sfeer en kwaliteit
in wonen en slapen

Veel bedrijven gedupeerd door weekend-storing

Stroomstoringen in Hornmeer 
lopen de spuigaten uit!
Aalsmeer - Het begint de spui-
gaten uit te lopen, de regelmatige 
stroomstoringen op bedrijventer-
rein Hornmeer en in de wijk Horn-
meer. De oorzaken zijn iedere keer 
verschillend, maar de gevolgen ui-
teraard hetzelfde. Een stroomstoring 
betekent geen licht, geen elektrici-
teit en dus, heel simpel, bedrijf uit-
geschakeld. De boel ligt plat! Afge-
lopen vrijdagmiddag 3 oktober viel 
‘alles’ stil en werd het donker. Com-
puters schakelden onverwachts uit, 
bestanden verloren door deze on-
gewenste uitschakeling. Oorzaak: 
Er was een kabel doorgevreesd. 
De storing duurde liefst tweeënhalf 
uur, van één tot half vier ’s middags. 
De volgende dag, zaterdag 4 okto-
ber, opnieuw de boel plat. Na bel-
len naar het NUON, eerst geduld to-
nen, te horen gekregen dat er een 
hoofdkabel naar het transformator-
huisje kapot was. Van half tien in de 
ochtend tot liefst kwart over twee in 

de middag bleef het licht uit. Bedrij-
ven konden deze uren niets anders 
doen dan de deuren sluiten. Geen 
stroom, dus kassa’s en computers 
bleven zwart. Ook de dienstdoen-
de brandweerlieden zaten in een 
donkere kazerne en de politie kon 
niets anders doen dan de pen ter 
hand nemen om aangiftes op te ne-
men. Naast bedrijven worden uiter-
aard ook bewoners gedupeerd. Vijf 
uur de ijskast uit, maakt water van 
ijs. Hopeloos! Terug naar roman-
tisch kaarslicht of realistischer een 
aggregaat huren om een opening 
of een ander (zakelijk) evenement 
doorgang te laten vinden?! 
Naast de lange storingen kampt het 
oudste bedrijventerrein in Aalsmeer 
ook regelmatig met korte stroom-
storingen van enkele minuten en dit 
geeft eveneens overlast. De com-
puters reageren als ingesteld: Geen 
stroom, geen verbinding, en lichten 
gaan spookachtig even uit en weer 

aan. De Nieuwe Meerbode, geves-
tigd op het bedrijventerrein, is ook 
één van de vele gedupeerde be-
drijven en is het, om eerlijk te zijn, 
spuugzat. Weer geen licht, geen 
computerverbinding, geen moge-
lijkheid om te werken. 
Op het bedrijventerrein Hornmeer 
wordt momenteel flink geklust bij 
diverse nieuw te vestigen bedrijven. 
Het lijkt of hier de schoen wringt. 
Zorgt dit voor overbelasting of is het 
net ‘gewoon’ versleten? 
En wie gaat nu actie ondernemen? 
Gaat de gemeente NUON verma-
nend toespreken en vragen om een 
grootschalige controle van het net 
of is het nu wel tot de stroomleve-
rancier doorgedrongen dat het hier 
geen toeval meer betreft en gaat 
actie ondernomen worden. Hope-
lijk het laatste, want de bedrijven en 
de bewoners in de Hornmeer heb-
ben het gehad met ‘onbetrouwbare 
stroom’!

Wethouder geeft startschot
Groepen 6 gezond van 
start in De Bloemhof!
Aalsmeer - Sportservice Haar-
lemmermeer, de GGD Amsterdam 
en sportwethouder Jaap Overbeek 
hebben gisteren, woensdag 8 okto-
ber, het startschot gegeven voor het 
project ‘Groep 6 on the move’. Voor 
het tweede jaar draait dit project in 
de gemeente Aalsmeer. In sporthal 
De Bloemhof in Aalsmeer waren di-
verse sportieve- en gezonde voe-
dingsactiviteiten en hieraan namen 
ruim 200 kinderen deel. Onder an-
dere stond ropeskipping en touwtje 
springen op het programma en er 
werd een voedingsquiz gehouden. 
De kinderen kregen ook een t-shirt 
met daarop het logo van Groep 6 
on the move. De kinderen mochten 
op het t-shirt tekenen wat zij onder 

Groep 6 on the move verstaan, zo-
als verschillende sporten, fruit en 
groente of zelfs dieren. Voor een ge-
zond tussendoortje en een drankje 
werd gezorgd. De ochtend werd om 
12.15 uur gezamenlijk afgesloten.

Groep 6 on the move is een pro-
ject ter preventie van overgewicht 
bij kinderen uit groep 6 van het ba-
sisonderwijs. De nadruk bij dit pro-
ject ligt op bewustwording van het 
leuke van bewegen en het lekkere 
van gezond eten bij kinderen en hun 
ouders. De deelnemende scholen in 
de gemeente Aalsmeer waren: Jo-
zefschool, OBS Kudelstaart, Zuid-
ooster, Oosteinder, De Hoeksteen 
en De Brug.

Wasmachine, wasbakken 
en bank uit woning weg
Aalsmeer - Tussen donderdag 2 en 
maandag 6 oktober is ingebroken in 
een woning aan de Legmeerdijk. De 
eigenaar was op vakantie en dacht 
geregeld te hebben dat het huis via 
anti-krakers bewaakt zou worden. 
Waarschijnlijk hebben de inbrekers 
gedacht in een woning te zijn die 

op de sloopnominatie staat. Er zijn 
heel veel spullen uit het huis gesto-
len. Onder andere is de wasmachi-
ne ingeladen, evenals de wasdroger 
en een bankstel. Verder is een ra- 
diator van de muur gehaald en zijn 
uit de badkamer twee wasbakken 
ontvreemd.

Onwel naar het 
ziekenhuis
Aalsmeer - Op maandag 6 okto-
ber zijn politie en ambulances ter 
plaatse geweest voor een onwel ge-
worden bewoner in de Rozenstraat. 
De man was buiten westen geraakt 
en had blauwe lippen. De bewo-
ner is bijgebracht en vervoerd naar 
het ziekenhuis. Mogelijk gaat het 
om hartklachten, de man heeft een 
pacemaker.

Botsing tegen 
paal na teveel 
alcohol
Aalsmeer - Om tien voor vijf in de 
nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 
oktober heeft een eenzijdige aan-
rijding plaatsgevonden in de Dorps-
straat, hoek Rozenstraat. 
Een 36-jarige automobilist uit 
Aalsmeerderbrug had de macht 
over het stuur verloren en tot stil-
stand gekomen tegen een lantaarn-
paal. De paal raakte behoorlijk be-
schadigd. De bestuurder was tot 
de komst van de politie in een wo-
ning opgevangen. Hij moest blazen 
en bleek positief. Op het bureau is 
vervolgens een ademanalysetest af-
genomen. De meter stopte bij 585 
Ugl. De 36-jarige kreeg een rijver-
bod en een proces-verbaal. De au-
to moest zwaar beschadigd wegge-
sleept worden.

Gewond na 
botsing met paaltje
Kudelstaart - Op dinsdag 30 sep-
tember om tien uur in de avond is 
een 19-jarige scooterrijdster uit 
Aalsmeer gewond geraakt na een 
eenzijdige aanrijding. Bij de wegver-
smalling is de bestuurster tegen een 
paaltje gereden. De 19 jarige kwam 
ten val en liep schaafwonden op 
in haar gezocht. De Aalsmeerse is 
naar het ziekenhuis vervoerd. Haar 
scooter was tot stilstand gekomen 
tegen een geparkeerde auto.

Drie bekeuringen 
na controle
Aalsmeer - Op maandag 6 okto-
ber heeft de politie tussen acht en 
twaalf uur in de ochtend een brom-
fietscontrole gehouden in de Ophe-
lialaan. Er zijn diverse bestuurders 
tot stoppen gemaand. Er zijn drie 
bekeuringen uitgeschreven.

Kluis leeg 
kinderboerderij
Aalsmeer - In de nacht van dinsdag 
30 september op woensdag 1 okto-
ber is ingebroken in het hoofdge-
bouw van de kinderboerderij in de 
Hornmeer. Een deur is geforceerd 
en er is een kast open gemaakt. In 
de kast bevond zich de kluis met de 
maandomzet. De dieven hebben de 
kluis open weten te krijgen en zijn 
er vandoor gegaan met de inhoud.

Vuurtje gestookt in school
Gebouw van De Brug 
wordt een kinderdagverblijf
Aalsmeer - Tussen vrijdag 3 en 
maandag 6 oktober hebben, waar-
schijnlijk, kinderen een vuurtje ge-
stookt in het nu leegstaande ge-
bouw van basisschool De Brug aan 
de Machineweg. Ook zijn enkele 
brandkranen van de muren gerukt. 

Mogelijk bestaat de gedachte dat 
het gebouw gesloopt gaat worden, 
maar dit is niet het geval. De school 
gaat binnenkort omgetoverd worden 
tot kinderdagverblijf. Het terrein van 
de school is inclusief de fietsenstal-
ling tot verboden terrein verklaard.

Aangehouden met pepperspray
Aalsmeer - Op vrijdag 3 oktober om 
zeven uur in de avond zagen surveil-
lerende agenten op het terrein van 
de sporthal aan de Hornweg twee 
personen wildplassen. Het tweetal 
werd er op gewezen dat wildplas-
sen volgens de plaatselijke verorde-
ning verboden is. Er is proces-ver-
baal opgemaakt. Eén van de twee, 
een 40-jarige man uit Polen zonder 

vaste woon- of verblijfplaats, reed op 
een nieuwe fiets. De Gazelle bleek 
uit navraag in mei dit jaar in Hoofd-
dorp gestolen te zijn. Ook hiervoor 
is de man bekeurd en de fiets is in 
beslag genomen. Een derde bekeu-
ring heeft de man gekregen voor 
het in het bezit hebben van pepper-
spray. De fiets is inmiddels retour bij 
de rechtmatige eigenaar.

Burgemeester Pieter Litjens trakteert op bloemen

Mevrouw T. Hoogenraad-
Biesheuvel 100 jaar!
Aalsmeer - Mevrouw T. Hoogen-
raad-Biesheuvel is gisteren, woens-
dag 8 oktober, honderd jaar gewor-
den. Dit was aanleiding voldoende 
voor burgemeester Pieter Litjens om 
haar namens het gemeentebestuur 
te feliciteren met het bereiken van 
deze mijlpaal. 
Natuurlijk ging dit gepaard met het 
overhandigen van een fraai boeket 
bloemen. Mevrouw Hoogenraad-
Biesheuvel woont inmiddels alweer 
15 jaar in de Kanaalstraat en vult 
de dagen meestentijds samen met 
de medebewoners in de huiskamer. 
In de middaguren wordt een uurtje 
rusten ingelast. Mevrouw Hoogen-
raad-Biesheuvel bracht haar jeugd-
jaren door in Vrouwentroost als 
dochter van marskramer en kapper 
Biesheuvel. Na haar huwelijk ver-
huisde zij eerst naar Leimuiden en 
later naar de Haarlemmermeer. De 
expansiedrift van Schiphol zorg-
de ervoor dat er wederom verhuisd 

moest worden en de keuze viel op 
een woning in de Hugo de Vries-
straat in Aalsmeer. Mevrouw Hoog-
enraad-Biesheuvel is de eerste in 
de familie die de grens van honderd 
jaar heeft bereikt en zij kreeg een 
drukke dag voorgeschoteld, waar-
door het bezoek opgesplitst moest 
worden. Na het bezoek van burge-
meester Pieter Litjens was het de 
beurt aan de zes kleinkinderen en 
tien achterkleinkinderen om het 
feest met de honderdjarige te vie-
ren. 

Met het vorderen van de jaren is het 
gehoor wat minder geworden en de 
benen willen ook niet zo goed meer, 
volgens de zoon (woonachtig in Uit-
hoorn) en de dochter (woonachtig 
in Aalsmeerderbrug). Ook het ge-
heugen laat het zo nu en dan wat 
afweten maar voor het overige voelt 
mevrouw Hoogenraad-Biesheu-
vel zich nog bijzonder goed en een 
glinstering in haar ogen geeft aan, 
dat zij volop genoot van de ruime 
belangstelling ter ere van haar hon-
derdste verjaardag.

Schietincident 
Ophelialaan
Aalsmeer - Iets voor twee uur 
woensdagmiddag 8 oktober heeft 
een schietincident plaatsgevonden 
in een pand in de Ophelialaan. Hier-
bij is een man gewond geraakt. De-
ze is inmiddels overgebracht naar 
een ziekenhuis en wordt geholpen 
aan zijn verwondingen. Hij is ernstig 
gewond, maar is wel aanspreek-
baar. Twee verdachten zijn gevlucht, 
de politie is een zoekactie opgestart 
met meerdere eenheden waaronder 
een helikopter. In het pand bevin-
den zich een horecagelegenheid en 
een woning.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

TANDARTs-
DIENsTEN

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

DIERENARTs-
DIENsTEN

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

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

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

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

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

sinds 1888

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

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

www.meerbode.nl

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

Vermist:
- Buster, kater, zwart witte kop, witte neus met 2 zwarte punten 

aan weerszijden van zijn neus, zwarte bovenkant, witte onder-
kant. Lang, slank en vrij groot. Buster woont op het Rhijnlands-
oord 14 en zijn baasjes zijn te bereiken onder tel. 06-22189464 
of 0297-327647.

- Beatrixstraat in Aalsmeer, poes. Zilvergrijs met oranje ogen en 
zwart neusje. Zij heet “Juultje”.

- Ketelhuis in Aalsmeer, witte poes met een beetje licht bruin op 
haar buik. Ze heet “Lois”.

- Catharina-Amaliastraat in Aalsmeer, lapjespoes met een beet-
je wit op haar buik. Ze heet “Susie”.

- Bilderdammerweg in Kudelstaart, lapjespoes met witte buik en 
bef. Ook heeft ze zwarte kringen rond haar ogen. Ze heet “Zor-
ro”.

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

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

- Spoorlaan in Aalsmeer, doncyperse kater met witte pootjes en 
witte bef. Hij heet “Waggel” en is 1 ½ jaar oud.

Gevonden:
- Ringvaartzijde t.h.v. nr. 17 in Aalsmeer, zwart/witte kat.
- J.P. Thijsselaan in Aalsmeer, donkercyperse poes met wit ach-

ter pootje en wit snuitje.
- Hornweg t.h.v. 297 in Aalsmeer, een, zwart witte kater.zwarte 

rug en witte buik
-  Legmeerdijk t.h.v. 202 in Aalsmeer, een roodwitte ongecas-

treerde kater

Het Interkerkelijk Koor Aalsmeer. Foto Pieter Harting.

Inzegening 45-jarig huwelijk met 
Interkerkelijk Koor Aalsmeer
Aalsmeer - Het Interkerkelijk Koor 
Aalsmeer onder leiding van André 
Keessen zingt op 
zondag 12 oktober in de Open Hof 
Kerk aan de Ophelialaan. De  dienst 
begint om 10.00 uur en voorganger 
is dominee Prins. In deze dienst zul-
len de heer en mevrouw Dol-Zijl-

stra de inzegening ontvangen over 
hun 45-jarig huwelijk. 45 Jaar gele-
den kon er, door omstandigheden, 
geen kerkelijke bevestiging plaats-
vinden. Het koor, waarvan mevrouw 
Dol lid is, is dankbaar dat het mede-
werking mag verlenen aan deze bij-
zondere dienst.

Doopsgezinde gemeenteavond 
over asielzoekers
Aalsmeer - Op dinsdag 14 oktober 
vindt er in de Doopsgezinde Kerk in 
de Zijdstraat een gemeenteavond 
plaats, waarbij iedereen van harte 
welkom is. Deze avond zal zijn ge-
wijd aan de problematiek rond uit-
geprocedeerde asielzoekers en 
mensen die ons land niet in moch-
ten om wat voor reden dan ook, en 
die allen met elkaar gemeen hebben 
dat zij zijn opgesloten in de diver-
se grensgevangenissen in Neder-
land. De avond zal worden ingeleid 

door mevrouw H. van der Sluis-van 
der Korst, die als justitiepredikante 
werkzaam is in zo’n gevangenis. 
Naast basisinformatie over de-
ze materie zal ook worden inge-
gaan op de Bijbelstheologische as-
pecten van het vreemdelingschap. 
Een belangrijk onderwerp, bespro-
ken door een bij uitstek deskundi-
ge en een unieke kans om met el-
kaar over dit moeilijke onderwerp in 
gesprek te gaan. De avond begint 
om 20.00 uur.

Wie heeft tas 
meegenomen?
Aalsmeer - Eva van Ee heeft na 
haar atletiektraining bij Av Aalsmeer 
haar sporttasje met loopschoenen 
en spikes verloren. Dit is gebeurd 
op vrijdag 26 september rond 19.00 
uur, vermoedelijk op de route Op-
helialaan/Stommeerweg. Zij werd 
door een automobilist erop ge-
wezen dat haar tas van haar fiets 
was afgevallen, maar in die tussen-
tijd was de tas al opgeraapt. Dege-
ne die de tas heeft gevonden, wilt 
u alstublieft de tas naar de politie 
Aalsmeer of naar de atletiekvereni-
ging Aalsmeer brengen? Namens 
Eva hartelijk dank!

Lapjespoes Zorro is weg...
Aalsmeer - Zorro een lapjespoes 
met een witte bef en buik en is ver-
der bruin en zwart gevlekt. Zij heeft 
een soort masker als een wasbeer 
en wordt daarom Zorro genoemd. 

De poes is weg en de familie mist 
het dier enorm. Zorro gezien? Dan 
senl contact opnemen met de Die-
renbescherming, tel. 0297-343618. 
De familie is nu al blij met u!

Wil wint 
ouderensoos
Aalsmeer - Iedere donderdagmid-
dag wordt er gekaart in het Dorps-
huis. Klaverjassen, jokeren en ook 
biljarten staan op het programma. 
Afgelopen donderdag is het klaver-
jassen gewonnen door  Wil Jong-
kind met 5660 punten, gevolgd door 
Jan Weij met 5490 punten. Derde is 
Daan Sandee geworden met 5313 
punten en vierde Maarten Jong-
kind met 5102 punten. Bij het joke-
ren eindigde Saar Looy op de eerste 
plaats met 68 punten, tweede werd 
Gerard de Wit met 97 punten.

“Wij komen graag bij u langs”
Nederland collecteert deze 
week voor brandwonden
Aalsmeer - In de week van 5 tot 
en met 11 oktober gaan weer ruim 
50.000 vrijwilligers van de Brand-
wonden Stichting op pad om te col-
lecteren. “We komen graag bij u 
langs de deur”, roept een enthou-
siaste collectant, “want u hebt toch 
ook wat over voor de brandwonden-
slachtoffers?” Ook dit jaar gaan er 
in deze regio weer vele collectan-
ten langs de deuren. Huis aan huis 
bellen ze aan en vragen om een bij-
drage voor het werk van de Brand-
wonden Stichting. “Het is best leuk 
om te doen, hoor”, antwoord de col-
lectant op de vraag hoe het is om 
te collecteren. “Je maakt toch even 
overal een kort praatje en ziet zo 
je buurtgenoten weer eens. En het 
geeft een goed gevoel om je in te 
zetten voor het goede doel!”
Dit jaar combineert de Brandwon-
den Stichting haar jaarlijkse collec-
te met een unieke preventiecam-
pagne. Collectanten geven bij ieder 

huishouden dat ze bezoeken, een 
informatiekaart over blusdekens af. 
“Dat maakt het voor mij nog nood-
zakelijker om te collecteren. Op de-
ze manier help ik ook nog eens mee 
aan een belangrijke voorlichtings-
campagne.”

Al meer dan 35 jaar voert de Ne-
derlandse Brandwonden Stichting 
haar strijd tegen deze littekens. Dit 
doet zij op drie fronten: Het voor-
komen van brandwonden, het ver-
beteren van de behandeling en het 
bevorderen van de psychosociale 
nazorg en begeleiding. De collec-
te is voor de Brandwonden Stich-
ting de belangrijkste inkomstenbron 
voor deze ‘strijd tegen de littekens’. 
Daarom gaan de vrijwilligers van de 
Stichting in de collecteweek langs 
de deuren. Wie de collecte heeft ge-
mist, kan ook geld storten op giro 
202122, Nederlandse Brandwonden 
Stichting, Beverwijk.

Voordelige rijbewijskeuring 
voor 70-plussers bij SWOA
Aalsmeer - Heeft u een medische 
keuring nodig voor het verlengen 
van uw rijbewijs omdat u 70 jaar of 
ouder bent of omdat u een medi-
sche aantekening heeft in uw rij-
bewijs B/E. Dan kunt u nu een af-
spraak maken voor een van de voor-
delige rijbewijskeuringen georgani-
seerd door bureau Regelzorg in sa-
menwerking met R. Kloek, voorma-
lig huisarts. 
Deze vinden eenmaal per maand 
plaats bij Stichting Welzijn Ouderen 
Aalsmeer in gebouw De Seringen-
horst aan de Parklaan 26a . 
De data voor de keuringen zijn: 13 
oktober, 10 november en 8 decem-

ber en de keuring kost 30 euro per 
persoon. Voor verdere informatie en 
aanmelding kunt u bellen naar het 
afsprakenbureau van Regelzorg te-
lefoonnummer 0251- 205913 (op 
werkdagen tussen 14.00 en 17.00 
uur). 
Omdat de beoordeling van de Ei-
gen Verklaring door het CBR soms 
twee maanden kan duren wordt ge-
adviseerd om ten minste drie maan-
den voor het aflopen van de geldig-
heid van het rijbewijs een afspraak 
te maken voor een keuring. 
Verdere informatie over de proce-
dure vindt men ook op www.regel-
zorg.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 

12 oktober
 

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Om 10u. dienst met 
Otmar Vrees.  
 
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart om 10u. 
Spreker: Martijn Piet. Crèche voor 
de kleinsten en speciaal program-
ma voor oudere kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. ds A. Jansen.  
16.30u. ds. H.J. Vasquez, Maarsen. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Om 10u. ds. Prins sa-
men met liturgiegroep Beraad van 
Kerken Aalsmeer. ds. Joke Krijnen. 
Extra collecte: partnergemeen-
te Duitsland. Oppas voor kinderen 
aanwezig.
 
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat. Zondag 19u. br. J. Eve-
leens, Duitsland. 

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophelia-
laan. 10u. ds. T.H.P. Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. Rob Honds-
merk. Avonddienst 18.30u. 10R-
dienst. 
Oost: 10u. dienst, ds. D.G. van Noor-
dennen, Hendrik Ido Ambacht. 
Koffiedrinken.

Herv. wijkgemeente Eben Ha-
ezer Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
Om 10u. ds. A. van Vuuren en 
18.30u. ds. M. Aangeenbrug, Bar-
neveld. 

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

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsen-
hout. 

Dienst om 10u. ds. K. Muller en 
18.30u. ds. J. Dekker, Amstelveen.  

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

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

Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg 
Karmel
Vrijdag 9u. in Kloosterkapel euch. 
viering met karmelieten. Om 17u. in 
Kloosterhof viering met dominee. 
Zat. 17u. woordcomm. viering in 
Kloosterhof met N. Kuiper. Zondag 
10.30u. in Karmelkerk woordcom-
munieviering met diaken Snoek. 
Mmv Karmelkoor. 
Rijsenhout: geen viering.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Om 10u. dienst met ds. J. van Veen. 
Jeugddienst.  

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

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

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag geen viering. Zondag 
10.30u. oec. viering met vgs A. 
Blonk/R. Poesiat. H. Post. Mmv Fi-
ore.

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

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

Bijbelstudies
Stichting Begra Aalsmeer: maan-
dag 13 okt. 20u. gebouw Helioma-
re, Zwarteweg 98. Evang. Anthon vd 
Laak. 

Speelavond bij 
Oostend
Aalsmeer - De volgende speel-
avond van buurtvereniging Oost-
end is op donderdag 16 oktober in 
buurthuis ’t Middelpunt in de Wil-
helminastraat. De aanvang is 20.00 
uur en de  zaal is open vanaf 19.30 
uur. Zowel leden als kaartliefheb-
bers zijn van harte welkom. Voor 
meer informatie over de buurtver-
eniging, is de website  http://www.
bvoostend.come2me.nl een aanra-
der. Het klaverjassen op 2 oktober 
is gewonnen door K. Kuggelein met 
5852 punten. Op twee is J. de Nooij 
geëindigd met 5808 punten, op drie 
L. de Nooij met 5299 punten, op vier 
G. Presser met 5201 punten en op 
vijf mevrouw van Heijink met 4939 
punten. De poedelprijs mocht de 
heer Goede mee naar huis nemen.
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AGENDA
Muziek/Film/Cabaret
Vrijdag 10 oktober:
* Film met hoogtepunten van Van 
Kooten en De Bie in Bacchus, Ger-
berastraat. Aanvang: 21.30u.
Zaterdag 11 oktober:
* Benefietavond voor Nepal met 
live-muziek van o.a. Blood, Sweat & 
Kiers in Oude Veiling, Marktstraat  
vanaf 20u.
* Cabaret Ter Bescherming van de 
jeugd in Bacchus, Gerberastraat. 
Start 21u. Open vanaf 20.15u.
* Play House met dj Vato Gonzalez 
en mc Jolly Good in N201, Zwarte-
weg, 21.30-03u.
Zondag 12 oktober:
* Klassiek concert Dingstee Kwartet 
in Oud Katholieke Kerk, Oosteinder-
weg. Aanvang: 15.30u.
* Salsa-party in The Beach, Oostein-
derweg vanaf 19.30u.
* Optreden zangeres Gerdi in 
De Walrus, Aalsmeerderdijk in 
Aalsmeerderbrug vanaf 17u.
Donderdag 16 oktober:
* Film The Passion of the Christ in 
De Oude Veiling, Marktstraat. Start 
20u. Open vanaf 19.30u.

Exposities
Vanaf 9 oktober:
* Expositie met schilderijen van Ca-
rel Visser en Klaas Gubbels en ob-
jecten van Sjoerd Buisman in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Opening za-
terdag 11 oktober om 16u. door Jan 
Houwert. Gratis te bezichtigen tot 
en met 23 november iedere donder-
dag tot en met zondag 14-17u.
* Op kinderkunstzolder in Oude 
Raadhuis expositie ‘Liefde voor de 
letter’.
Vanaf 11 oktober:
* Expositie foto’s van watertoren in 
galerie Coq Scheltens, Chrysanten-
straat 44. Open: donderdag-zondag 
13-17u. Tot en met 2 november.
Vanaf 28 september:
* Expositie met werken van Dirk An-
nokkee, Paul Mühlbauer, Edo Kaaij 
en Frtis Vogel in galerie Sous-Terre, 
Kudelstaartseweg 1. Open zaterdag 
en zondag 13-17u. 

Diversen
Donderdag 9 oktober:
* Iedere donderdag inloop voor tie-
ners op zolder Binding in Zijdstraat 
van 15.30 tot 17u.
* Bon Ami aan Dreef open voor 
jeugd vanaf 12jr. van 19 tot 23u. Ie-
dere donderdag en woensdag.
* Sjoelavond in ‘t Middelpunt, Wil-
helminstraat vanaf 20u.

Vrijdag 10 oktober:
* Iedere vrijdag en dinsdag inloop 
voor tieners op Bindingzolder, Haya 
van Somerenstraat in Kudelstaart 
van 14 tot 18u.
* Vluchtheuvel, Aalsmeerderweg 
753 in Rijsenhout open, 17-01u. Ook 
iedere woensdag open 19-23u.
* Competitie-avond bij Schaakclub 
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier, 
Baccarastraat vanaf 20u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Kaarten bij RKAV in kantine Beet-
hovenlaan 120 vanaf 20.15u.
Zaterdag 11 oktober:
* Lees-, luister- en hobbymarkt in 
Zijdstraat, Centrum, 10-17u.
* Verkoop kinderkleding en speel-
goed in Dorpshuis Kudelstaart van 
10.30 tot 13u.
* Bazaar in ‘t Kloosterhof, Clematis-
straat, 10-17u.
* Verkoop Israël producten in ‘t Ba-
ken, Sportlaan 86 van 10 tot 16u.
* Baby- en kinderkledingbeurs in 
Hornmeer, buurthuis Roerdom-
plaan. Verkoop: 11-12.30u.
* Es-Lan gameclub in De Reede, 
Schouwstraat, Rijsenhout v/a 10u. 
tot zondag 16u.
* Laatste openingsdag seizoen His-
torische Tuin. Open 13.30-16.30u. 
Veiling om 15u. Ingang Praamplein.
* Moneydarten in sportcafé Proos-
dijhal, Kudelstaart vanaf 20u.
Dinsdag 14 oktober:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen 
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30 
tot 15.30u. Elke dinsdag.
* Gemeenteavond Doopsgezinde 
kerk over problematiek rond uitge-
produceerde asielzoekers. In kerk 
Zijdstraat vanaf 20u.
* Speelavond Ons Aller Belang in 
Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 
20u. Inschrijven 19.30u.
Woensdag 15 oktober:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
beratraat vanaf 14u.
Donderdag 16 oktober:
* Klaverjassen, jokeren en biljar-
ten voor ouderen in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 13.30u.
* Dia-lezing over rozen bij Groei en 
Bloei in Wellant College, Linnaeus-
laan vanaf 20u.

Vergaderingen
Donderdag 9 oktober:
* Beraad en raadsvergadering in ge-
meentehuis vanaf 20u.
Woensdag 15 oktober:
* Jaarvergadering Dorpsraad Rij-
senhout in De Reede, Schouwstraat. 
Thema: Toekomst van het dorp. Aan-
vang 20u., ontvangst 19.30u.
* Bijeenkomt wijkraad Stommeer in 
Seringenhorst, Parklaan v/a 19.30u.

KCA-concert aanstaande zondag
Van Dingstee-kwartet in 
Oud-Katholieke kerk
Aalsmeer - Aanstaande zondag 12 
oktober opent de Stichting Kunst en 
Cultuur Aalsmeer het klassieke mu-
ziek seizoen met een concert door 
het Van Dingstee Kwartet, aange-
vuld met een klarinet.
Het Van Dingstee Kwartet werd op-
gericht door de uit één gezin afkom-
stige violistes Ingrid van Dingstee 
en Marjolein van Dingstee en cel-
list Ewout van Dingstee. Sinds 1997 
bestaat het kwartet in zijn huidige 
samenstelling met Helena van Ton-
geren als altvioliste. Het Van Ding-
stee Kwartet wist in korte tijd een 
succesvolle carrière op te bouwen. 
Het gaf concerten op talrijke Neder-
landse podia en maakte tournees in 
Europa en de Verenigde Staten. In 
de pers wordt het kwartet geprezen 
om zijn klankvorming, vloeiende sa-
menspel, gedrevenheid en tempe-
rament.
Bij deze gelegenheid wordt het 
strijkkwartet aangevuld met de kla-
rinettiste Céleste Zewald. Céles-
te werkt als klarinettiste in Het Bra-
bants Orkest en in diverse professi-
onele kamermuziekensembles. Haar 
doorbraak in de kamermuziek werd 
definitief in 2001, toen haar tijdens 
het jaarlijkse concours om de ‘Vrien-
denkrans’ van het Concertgebouw 
de eerste prijs werd toegekend. 
Naast het zelf spelen, is Céleste ook 
actief in het opleiden van klarinet-
tisten, als hoofdvakdocente aan het 

Utrechts Conservatorium.
Het programma zondag bevat twee 
klarinetkwintetten, een van Charles 
Villiers Stanford (1852-1924) en een 
van Johannes Brahms (1833-1897). 
Van Antonin Dvorák (1841-1904) 
wordt een strijkkwartet uitgevoerd.
Het KCA-concert in de Oud-Katho-
lieke kerk aan de Oosteinderweg 
394 begint zondagmiddag om half 
vier. Losse kaarten à 10 euro zijn 
te reserveren bij Nico de Groot, tel. 
0297-324160.

Van Velzen en Straatband 
bij Lemo gaat (weer) los!
Aalsmeer - Op zaterdag 18 okto-
ber gaat Lemo weer Los tijdens een 
grootse party in ditmaal sporthal De 
Bloemhof aan de Hornweg. De be-
kende zanger en pianist Van Velzen 
komt onder andere optreden. Rond 
23.00 uur betreedt hij het podium, 
maar uiteraard is het al veel eerder 
gezellig bij Lemo gaat Los. Dj Jeroen 

Nieuwenhuize van radio  538 is pre-
sent, evenals Jeroen Post, de Alsje-
maar van de Straatband en zanger 
Mick Harren. Het feest begint om 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur, 
en de toegang bedraagt 35 euro in 
de voorverkoop en 40 euro aan de 
deur op de avond zelf. Meer weten? 
Kijk op www.lemogaatlos.nl.

Verkoop kinderkleding en 
speelgoed in Dorpshuis
Kudelstaart - Na de beurs voor de 
grotere maten, wordt aanstaande 
zaterdag 11 oktober nog één keer 
dit seizoen een kinderkledingbeurs 
gehouden in het Dorpshuis. Deze 
keer voor de kleinere maten, van-
af baby tot maat 140, speelgoed en 
positiekleding.
Wilt u meedoen, bel dan voor een 
inschrijfnummer of informatie naar  
Joke Koolen, tel. 0297-329408 op 
donderdagavond van 19.00 tot 20.30 

uur, Truus de Geus, tel. 0297-323072 
of Leni Buisma, tel. 0297-360942 op 
donderdag tussen 15 00 en 17.00 
uur. Vrijdagavond 10 oktober is het 
inbrengen van 20.00 tot 20.30 uur. 
De verkoop is vervolgens zaterdag 
11 oktober van 10.30 tot 13.00 uur. 
Het uitbetalen vindt dezelfde mid-
dag van 15.30 tot 16.00 uur plaats. 
Maximaal 20 kledingstukken en 15 
stuks speelgoed per inbrenger is 
mogelijk. 

Bazaar met oliebollen 
en loterij in Kloosterhof
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
11 oktober wordt in ‘t Kloosterhof 
in de Clematisstraat de jaarlijks te-
rugkerende bazaar gehouden van 
10.00 tot 17.00 uur. Er zullen diverse 
spelletjes zijn voor zowel groot als 
voor klein. Het rad zal draaien voor 
mooie prijzen en een rommelmarkt 
met kleine spullen wordt gehouden 
achter het gebouw van het Kloos-
terhof. Verder zal de handwerkclub 
van het Kloosterhof hun eigen ge-
maakte spullen weer aan de man/
vrouw proberen te verkopen en zijn 

diverse lekkernijen te koop, waaron-
der koffie, thee met taart, oliebollen 
en warme of per liter koude snert. 
Er zal ook een eenmalige grote ver-
loting gehouden worden met als 
hoofdprijs een dames- of herenfiets, 
een televisie met dvd-speler en een 
elektrische pizza-pan. Loten zijn te 
koop bij de receptie van het Kloos-
terhof. De opbrengst van deze dag 
gaat gebruikt worden voor de be-
woners om ‘doe een wens’ in vervul-
ling te laten gaan. Iedereen is van 
harte welkom.

Aanstaande zaterdag 11 oktober
Lees-, luister- en hobby-
markt in het centrum
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
11 oktober is er een Lees-. Luister- 
en Hobby Markt in  het Centrum. 
Tussen 10.00 en 17.00 uur kan ieder-
een in de Zijdstraat en op het Mo-
lenplein naar hartenlust snuffelen 
op de tientallen kraampjes die de-
ze dag een grote keuze aan muziek, 
cd’s, dvd’s, hobbyzaken, nieuwe 
boeken, maar ook bijzondere twee-
dehands boeken aanbieden.  Een 
van de deelnemers op deze markt 
is de Hoofddorpse verzamelaar An-
ton Siedsma, die zijn unieke collec-
tie nostalgische Verkadealbums, an-
dere oude Plaatjesalbums en oude 
Schoolplaten op een speciale stand 
in de Zijdstraat, hoek Praamplein 
laat bewonderen. Bij deze specialist 
kunnen veel albums worden ingeke-
ken, gekocht, verkocht of getaxeerd. 

Iedereen wordt aangeraden verza-
melwaar, zoals oude albums Verka-
de, Piggelmee, Flipje of losse ( voet-
bal ) plaatjes naar zijn stand mee te 
nemen om het materiaal te ruilen, 
te verkopen of de waarde ervan te 
vernemen.  Behalve de standhou-
ders, die deze dag met hun koop-
waar naar Aalsmeer komen, zullen 
ook de winkeliers alle bezoekers 
aan deze markt met leuke aanbie-
dingen verwennen. Het is zeer de 
moeite waard om vanaf 10.00 uur 
een kijkje te gaan nemen. De toe-
gang is gratis. Er zijn nog een aan-
tal kramen beschikbaar. Info: Theo 
van der Hoek, Geerland 92, 1433 JV 
Kudelstaart. Tel. 0297-322825 of 06-
15303433 E-mail: info@naturalso-
lutions.nu. Site  www.naturalsoluti-
ons.nu

In de grote zaal van De Oude Veiling verzorgde de Aalsmeerse band De 
Klught afgelopen zaterdag 4 oktober een spetterend optreden. Het publiek 
genoot van het gevarieerde repertoire van het vijftal. Er werd volop gedanst en 
meegezongen. Volgende week vrijdag 17 oktober is het podium van de ‘Ouwe’ 
voor de Hobo String Band en twee dagen later, zondag 19 oktober, komt het 
bekende Amerikaanse duo David Olney en Sergio Webb Optreden. Ook alvast 
aanraders om in de agenda te zetten: Zaterdag 8 november eighties party met 
dj Wouter K. en 29 november optreden saxofonist Hans Dulfer.

‘Hobo String Band’ komt 
trakteren in Oude Veiling
Aalsmeer - De Hobo String Band 
verzorgt op vrijdag 17 oktober een 
optreden in De Oude Veiling in de 
Marktstraat. Het wordt een specia-
le avond. Gast- en oud-bandleden 
zijn uitgenodigd om dit zgn. thea-
ter-concert luister bij te zetten. Voor 
de Hobo String Band is dit optre-
den een try-out voor het concert in 
Hoofddorp. Dit theaterconcert in no-
vember was binnen een uur uitver-
kocht! Voor alle teleurgestelden en 
liefhebbers die liever in eigen dorp 
blijven, wordt het concert in De Ou-
de Veiling georganiseerd. Voor de 
Hobo String Band is De Oude Vei-
ling overigens een plek van thuis 
komen. Jarenlang is gerepeteerd in 
de schuur naast de ‘Ouwe’ (nu par-
keerterrein bibliotheek) en was De 
Oude Veiling hét vertrekpunt voor 
de band die wekelijks optredens in 
heel Nederland verzorgde. In de ja-
ren zeventig kreeg de Aalsmeer-
se Hobo String Band landelijke be-
kendheid door deelname aan en 
winnen van een talentenjacht op te-
levisie. De Hobo String Band staat 
voor country-pop en mooie meer-
stemmige ballads. Muziek die veel-
al door jong en oud betiteld wordt 
als vrolijk, dansbaar en eigenlijk tijd-
loos. De Hobo String Band stopte in 
1976, maar ook bij dit vijftal knaag-
de na enkele jaren de podiumlief-
de en natuurlijk het spelen met el-
kaar en voor publiek. De heren pak-
te de draad weer op in 2000 en na 
repeteren volgde, als vanouds, op-

tredens. De inmiddels allen vijfti-
gers zijn weer helemaal terug. Heb-
ben er zin in om fans van toen en 
toe te trakteren op oud en zeker ook 
nieuw repertoire. De Hobo String 
Band bestaat momenteel uit Dick 
Kuin (zang/gitaar), Cors Doeswijk 
(zang/gitaar), Wil Joore (bas), Leen 
Mulder (fiddle/mandoline), Rob 
Schadd (gitaar/autoharp) en Ger-
rit Biesheuvel (accordeon/toetsen). 
Oude bandleden zijn onder andere 
Gerrit van Leeuwen en Cor Nieuw-
poort. Zijn ze present op 17 oktober 
in De Oude Veiling? Een tipje van de 
sluier is opgelicht, het is zeker de 
moeite waard om te komen kijken, 
luisteren, ontmoeten en genieten! 

Www.muzikaalsmeer.nl
Gegarandeerd een gezellige avond 
uit. Toegang is voor alle leeftijden. 
Een deel van de opbrengst van 
het concert (de entree is 10 euro) 
gaat gestort worden in de stich-
ting muzikaalsmeer.nl. Deze stich-
ting is momenteel allerlei materiaal 
aan het verzamelen over Aalsmeer-
se bands en groepen van toen en 
nu. Aalsmeer is wat muziek maken 
betreft een rijke gemeente. Weke-
lijks wordt door veel inwoners een 
instrument opgepakt om met een 
groepje de oefenruimte in te krui-
pen en muziek te maken. Muzi-
kaalsmeer.nl wil de rijke historie en 
de hedendaagse muziekbranche in 
beeld brengen in een boek en mo-
gelijk op een dvd. 

Hoogtepunten van Van Kooten 
en De Bie vrijdag in Bacchus
Aalsmeer - Vrijdagavond 10 ok-
tober organiseert Bacchus de eer-
ste van twee zeer speciale avonden 
voor alle fans van Van Kooten & De 
Bie, directeuren van Het Simplisties 
Verbond. 
Het culturele café vertoont dan na-
melijk een serie hoogtepunten uit 
het oeuvre van deze twee helden. 
Koos Koets, Cock, Ab en Cor van der 
Laak, Berendien (uut Wisp), De Vie-
ze Man, Robbie Kerkhof, Moeder en 
Zoon van Putten, prof. dr. ir. Akker-
mans, F. Jacobse en Tedje van Es, 
Walter de Rochebrüne, dr. Clavan, 
de Duitse leraar en niet te vergeten 
de gebroeders Temmes. Om maar 
een paar legendarische typetjes te 

noemen. De echte liefhebber mag 
deze avonden niet missen. 
Kom dus op vrijdag 10 oktober naar 
cultureel café Bacchus in de Ger-
berastraat 4. Aanvang 21.30 uur. 
De toegang is geheel gratis en voor 
niets.

Feest van herkenning op 
reünie van Lions disco
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 4 
oktober was het een feest van her-
kenning tijdens de reünie van Li-
ons disco in de VVA-kantine aan de 
Dreef. In de tachtiger jaren was Li-
ons disco dé uitgaansgelegenheid 
voor vele inwoners. Wekelijks kon 
op zaterdagavond gedanst worden 
op toen populaire muziek en vast 
en zeker dat vele bezoekers hier 
een setje zijn geworden. De mu-

ziek van toen klonk zaterdag weer 
uit de geluidsboxen. Er werd volop 
gedanst, (bij)gepraat en oude con-
tacten nieuw leven ingeblazen. Het 
was gezellig druk. 
De dj’s en organisatoren Cees, Wil-
lem, Walter en de Witte hebben ‘hun 
werk’ goed gedaan. Veel vrolijke en 
tevreden gezichten na afloop. “He-
lemaal leuk was het”, aldus één der 
bezoekers. 

Dj Vato Gonzalez draait 
deze zaterdag in N201
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 11 
oktober is de eerste editie van Play-
house in de N201. Voor veel mensen 
is house nog steeds de populairste 
dance-muziek om je vrije zaterdag 
op los te gaan. De N201 werkt sinds 
kort samen met Playhouse events 
en deze organisatie heeft al heel 
wat feesten op haar naam staan, 
waaronder een afgeladen feesttent 
tijdens de feestweek Rijsenhout dit 
voorjaar. Om het house seizoen in 
de N201 meteen goed van start te 
laten gaan is zaterdag één van de 
heetste dj’s van dit moment  uitge-
nodigd. Het is dé man die populaire 
house in de Randstad een vies sme-
rig randje heeft gegeven! Eerder dit 
jaar bracht hij de compilatie-cd ‘Dir-
ty House’ op de markt, een succes 
dat hem promoveerde tot een veel-
gevraagde artiest! Het is natuurlijk 
Vato Gonzalez, dé dj die je het liefst 
bewaard voor de latere uurtjes op 
de avond! Verwacht flink gepomp uit 
de speakers als deze man het roer 
overneemt, met een vertrouwd bub-
bling ritme en dikke electro sounds 

als ideale wapens!
Alsof dat nog niet genoeg is, is er 
zaterdag nog meer te zien en te ho-
ren, in het jongerencentrum aan de 
Zwarteweg, want omdat Playhouse 
graag origineel is, heeft de organi-
satie ook nagedacht over een leuk 
decor. Het wordt hoe dan ook voor 
iedereen die van house en leuk uit-
gaan houdt, een bijzondere avond!
Het feest is van 21.30 tot 3.00 uur, de 
entree is 8 euro en minimumleeftijd 
is 16 jaar. Meer informatie is te vin-
den op www.n201.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

GREG BENNETT
KLASSIEKE GITAREN v/A

IN dE AANBIEdING :
vALENCIA KLASSIEKE GITAREN

120,-
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DefinitieVe Beschikkingen

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

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken be-
kend dat zij hebben besloten tot het aanleggen van een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats (aangegeven door bord E6 van bijlage 
1 van de RVV1990) op het adres: 
• Roerdomplaan 60 te Aalsmeer.
Op deze parkeerplaats mag alleen het daarvoor bestemde voertuig 
geparkeerd worden. Betreffend verkeersbesluit ligt vanaf de dag na 
verzending ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met mevrouw B. Hoogervorst, 
tel. 387 635.

Kapvergunningen 
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Wilhelminastraat 21: 1 gingo, 1 juniperus en 1 betula
Datum verzending vergunning 6 oktober 2008
• Oosteinderweg 427: 1 grove den
• Oosteinderweg 350: 1 berk
• Kudelstaartseweg 191: 1 spar
Datum verzending vergunningen: 7 oktober 2008
• Kerkweg naast 1: 9 populieren
Datum verzending vergunning 8 oktober 2008

wet milieuBeheer

melding artikel 8.40 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend 
dat zij van de volgende inrichting een melding ingevolge art. 8.40 van 
de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrichtingen die on-
der een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergun-
ningplicht op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In 
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene regels en 
voorschriften uit het genoemde Besluit. De Algemene wet bestuursrecht 
biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het in-
stellen van beroep tegen de ingediende melding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers 
van de afdeling Vergunningen en Handhaving.

Besluit mobiel breken bouw-en sloopafval
• KWS Infra BV, p/a Flora Holland, Legmeerdijk 313, Aalsmeer.
Datum besluit: 23 september 2008

wet ruimtelijke orDening (wro)

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

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen 
van:
Lid 3
• Herenweg 82, het veranderen van beschoeiing en vlonders;
Lid 1
• Mr. Jac. Takkade 35, het oprichten van een hotel. (het betreft 

een gewijzigd bouwplan waarvoor al vergunning is verleend)

Verleende ontheffingen en vrijstellingen

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na 
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Am-
sterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening ontheffing 
is verleend voor:
• Legmeerdijk tegenover 313, het tijdelijk plaatsen van een porto-

cabin.

bomen, 1 appelboom, 1 prunus, 2 sequoia’s, 3 coni-
feren, 1 wilg;

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

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

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

hogere grenswaarden voor de ten hoogste toelaatba-
re geluidsbelasting;

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

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

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

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

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

t/m 7 nov. Wet milieubeheer: kennisgeving: Lakenblekerstraat 
13, KPN BV;

t/m 12 nov. Kapvergunning: Westeinderplassen, kadastraal num-
mer E 1563, 2 wilgen;

t/m 13 nov. Tijdelijk verkeersbesluit: een wegafsluiting t.h.v. 
de Stommeerweg 127, 3 oktober van 13.00 uur tot 
14.00 uur;

t/m 14 nov. Verkeersbesluit: aanleggen gehandicapten parkeer-
plaats op het adres Roerdomplaan 60;

t/m 18 nov. Kapvergunning: Wilhelminastraat 21: 1 gingo, 1 juni-
perus en 1 betula;

t/m 19 nov. Kapvergunningen: Oosteinderweg 427: 1 grove den; 
Oosteinderweg 350: 1 berk; Kudelstaartseweg 191: 1 
spar:

t/m 20 nov. Kapvergunning: Kerkweg naast nummer 1: 9 populie-
ren;

ter inZage Bij De afDeling DienstVerlening, Balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de 
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
ter inzagetermijn tot vrijdag 10 oktober 2008
• Wissel, het plaatsen van een speelkooi;
ter inzagetermijn tot vrijdag 17 oktober 2008
• Dorpsstraat 35, toekomstig Helling 20, het vergroten van de wo-

ning;
• Haya van Somerenstraat 1, het plaatsen van een carport;
• Hoofdweg 104, het tijdelijk plaatsen van units, ten behoeve van 

buitenschoolse opvang;
• Marsstraat 16, het vergroten van de woning;
• Werven 18, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Werven 33, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Werven 42, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Inspraak uitbreiding bloemenveiling Flora Holland locatie oost
ter inzagetermijn tot vrijdag 24 oktober 2008
• Rozenhof 46, het plaatsen van een dakkapel.
ter inzagetermijn tot vrijdag 31 oktober 2008
• Aalsmeerderweg 239, het plaatsen van een projectbord;
• Fonteinkruidhof 17, het plaatsen van een dakkapel;
• Oosteinderweg 577, het plaatsen van een dakkapel;
• Werven 10, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Werven 12, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Zwarteweg 13, het plaatsen van een carport.
• Aalsmeerderweg achter 340-342 en tussen nrs. 342 en 348, de 

tijdelijke ontsluitingsweg;
• Legmeerdijk naast nr. 313, het realiseren van een fustageop-

slag.
ter inzagetermijn tot vrijdag 7 november 2008
• Aalsmeerderweg 141, het tijdelijk plaatsen van een bedrijfsge-

bouw;
• Maximastraat 14, het vergroten van de woning aan de voorzij-

de;
• Mr. Jac. Takkade 33, het vervangen van een dubbel woonhuis.
ter inzagetermijn tot vrijdag 14 november 2008
• Perronzijde 21, het plaatsen van 2 dakkapellen
• Lakenblekerstraat 13, het plaatsen van koeltorens.

serVicePunt Beheer en uitVoering
ProVincie noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen: 
0800-0200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening ontheffing 
is verleend voor:
• Wissel 28, het plaatsen van een dakkapel.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel-
ling is verleend voor:
Lid 2
• F.A. Wentstraat 6, het vergroten van een bedrijfsruimte;
Deze besluiten worden op 14 oktober 2008 verzonden.

Bouwverordening

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage 
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een belangheb-
bende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, 
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te 
verlenen:
• Madame Curiestraat 1, het slopen van een woning;

woningwet

Bouwaanvragen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg naast 422, kavel 1, het bouwen van een woning 

met berging;
• Aalsmeerderweg naast 422, kavel 3, het bouwen van een woning 

met berging;
• Aalsmeerderweg naast 422, kavel 5, het bouwen van een woning 

met berging;
• Aalsmeerderweg naast 422, kavel 6, het bouwen van een woning 

met berging;
• Hoofdweg 148, het wijzigen van de entree t.b.v. reclamedoelein-

den.

Verleende bouwvergunningen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• F.A. Wentstraat 6, het vergroten van een bedrijfsruimte;
• Legmeerdijk tegenover 313, het tijdelijk plaatsen van een porto-

cabin;
• Oosteinderweg 228, het vergroten van de woning;
• Oosteinderweg 284, het plaatsen van een schuur;
• Uranusstraat 5, het plaatsen van een dakopbouw met dakkapel-

len;
• Wissel 28, het plaatsen van een dakkapel;
Verzenddatum bouwvergunningen: 14 oktober 2008.

ter inZage Bij De afDeling DienstVerlening, week 41

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

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

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

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

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

en 4 vuurdoorn/struiken; Zwarteweg 37, 3 kastanje-

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

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

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

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

fractiesPreekuur
De volgende fractiespreekuren vinden 
plaats op 28 oktober en 11 novem-
ber. Voor het maken van een afspraak 
kunt u contact opnemen met de grif-
fie, tel. 0297-387660.

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

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

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

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

schiPhol
Voor vragen over het gebruik van 
luchthaven Schiphol en voor het 
doorgeven van milieu- en geluid-
klachten over het vliegveld kunt u 
contact opnemen met de Commissie 
Regionaal Overleg Schiphol (CROS). 
CROS is bereikbaar op alle dagen van 
9.15-17.00 uur: tel. 020-6015555 of 
via vragen@crosinfo.nl of klagen@
crosinfo.nl.
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Kudelstaart - Het clubgebouw van 
de Stichting Skeelerbaan en Natuur-
ijsbaan Kudelstaart staat er trooste-
loos bij met de grote houten platen 
voor de ramen. Dit heeft niets te ma-
ken met het winterseizoen waarbij 
de skeelers veelal verwisseld wor-
den voor schaatsen, maar het heeft 
alles te maken met vandalisme. 
Eind september hebben vandalen 
eerst één raam van het clubgebouw 
ingegooid. Nadat dat raam dicht-
getimmerd is geworden zijn vervol-
gens ook de andere ramen inge-
gooid. “Dit is een heel vervelende 
zaak voor de stichting, omdat het al 
moeilijk genoeg is om de baan kos-
tendekkend te houden. Iedere cent 
hebben we daarvoor nodig. 
Het is de bedoeling dat er in 2009 
een nieuwe asfaltlaag op de baan 
komt, maar kostenposten als de-
ze zijn een bedreiging voor het slui-
tend krijgen van de begroting”, al-

dus penningmeester Kees Alewijn-
se. Hij vervolgt: “De skeelerbaan in 
Kudelstaart wordt zomers wekelijks 
door honderden sporters bezocht 
en met name de toestroom van kin-
deren is enorm gegroeid. We willen 
kinderen een veilige skeeleromge-
ving blijven bieden waar ze goed le-
ren skeeleren, waardoor ze zich vei-
liger op skeelers kunnen voortbe-
wegen en plezier beleven aan de 
sport. Daarvoor is een nieuwe as-
faltlaag nodig, de huidige is meer 
dan tien jaar oud en wordt slech-
ter. Maar we kunnen ook niet zon-
der clubgebouw.” 

Getuigen gevraagd
Indien u iets gezien heeft of mensen 
op vreemde tijdstippen in de avond 
en het weekend rond het skeeler-
baan gebouw ziet, wordt u verzocht 
de politie Aalsmeer daarvan op de 
hoogte te stellen.

Ramen clubgebouw ingegooid
Groep vandalen vergalt 
skeelerplezier

Uit in Bacchus
in oktober
Aalsmeer - Deze maand oktober 
presenteert cultureel café Bacchus 
in de Gerberastraat een gevarieerd 
programma. Live-muziek, film, ca-
baret en jazz wisselen elkaar af. Ver-
der is er een verhalenavond en wor-
den de jeugdige inwoners uitgeno-
digd naar het kinderfilmmatinee te 
komen. 
Vrijdag 10 oktober: Film. Hoogte-
punten van Van Kooten & De Bie. 
De eerste van twee avonden hoog-
tepunten van Van Kooten & De Bie. 
De echte liefhebber mag deze avon-
den niet missen. Koos Koets, Rob-
bie Kerkhof, Jacobse en Van Es zijn 
slechts een paar van de vele type-
tjes die langs zullen komen.
Zaterdag 11 oktober: Cabaret van 
Ter bescherming van de jeugd. KCA 
heeft de Vlaamse winnaars van het 
Leids Cabaret Festival 2008 kunnen 
strikken om in Bacchus hun voor-
stelling ‘het beste van’ te presente-
ren. Kaarten zijn te bestellen via de 
site van Bacchus.
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Aalsmeer - De regio Schiphol 
krijgt een nieuw netwerk, genaamd 
Bouwland, dat van de regio Amstel-
land Meerlanden een ‘duurzame 
proeftuin’ maakt. Initiatiefnemers 
zijn de gemeenten Aalsmeer, Am-
stelveen, Haarlemmermeer en Uit-
hoorn, de Rabobank Regio Schiphol 
en ondernemer Paul Bos. “Het initia-
tief wordt ondersteund door de lan-
delijke stichting Urgenda. Urgen-
da stimuleert duurzame, innovatie-
ve initiatieven. Bovendien worden 
mensen en initiatieven verbonden, 
in de regio zal Bouwland die functie 
hebben. Urgenda heeft een van de 
eerste netwerken in deze regio op-
gericht en met de volledige naam: 
‘Bouwland, werkplaats voor duur-
zaamheid & innovatie regio Schip-
hol”, aldus Bos.

Reactie initatiefnemers
Burgemeester Pieter Litjens van 
Aalsmeer: “Voor een regio met de 
mainports Schiphol en bloemenvei-
ling Flora Holland is het van groot 
belang om rekening te houden met 
toekomstige generaties. Overheid 
en bedrijfsleven moeten hierin sa-
men optrekken. We moeten wer-

ken aan concrete projecten, waar-
bij we ook de provincie Noord-Hol-
land nadrukkelijk zullen vragen om 
aan te sluiten en bij te dragen.” Al-
phons Kurstjens, directievoorzitter 
Rabobank Regio Schiphol: “De Ra-
bobank heeft duurzaamheid hoog 
in het vaandel staan. Onze ambitie 
is om dat zo te houden. Leefbaar-
heid in het werkgebied en een goed 
woonklimaat in onze regio zijn van 
groot belang. Het nieuw op te zet-
ten regionale netwerk past daarom 
goed bij onze gedachte dat duur-
zaamheid zeer belangrijk is.” Wet-
houder Economische zaken Arthur 
van Dijk van de gemeente Haarlem-
mermeer vindt dat duurzaam ont-
wikkelen de nieuwe norm is, voor 
iedereen: “Ik wil dat we over tien 
jaar zien waar we het afgelopen de-
cennium aan gewerkt hebben. Dat 
is beter dan de komende tien jaar 
praten over toekomstige duurza-
me mogelijkheden. Zeker in een ge-
meente met Schiphol en een sterke 
economisch ontwikkeling.’’

Lezing en debat Al Gore
Dat er wereldwijd klimaatverande-
ringen gaande zijn, daarvan is ie-

dereen wel overtuigd. Mede dank-
zij de film en boek ‘An Inconvenient 
Truth’ van de voormalige Ameri-
kaanse vice-president Al Gore. Op 
dinsdag 14 oktober is het Event 
Center Aalsmeer het podium voor 
een lezing en debat met de Nobel-
prijswinnaar. Hij neemt daar de re-
gio Schiphol en Nederland op de 
korrel. De Initiatiefnemers, waaron-
der de gemeenten Aalsmeer, Am-
stelveen, Haarlemmermeer en Uit-
hoorn en Rabobank regio Schiphol 
zien de komst van Al Gore als een 
bevestiging van de duurzame plan-
nen waar ze aan werken en deels al 
uitvoeren. 
De regio verwacht dat de komst van 
Al Gore een stimulans is voor duur-
zame ontwikkeling van de economie 
in de regio. 
Naast de initiatiefnemers maken de 
volgende bedrijven de oprichting 
van het nieuwe netwerk en de bij-
eenkomst met Al Gore mede moge-
lijk: Amsterdam Partners, APPM ma-
nagement Consultants, Dura Ver-
meer, Dutch Green Building Coun-
cil, Ernst & Young, Volker Wessels, 
Schenk Makelaars en Van der We-
ijden Orchideeën.

Samenwerking gemeenten en ondernemers 

Al Gore te gast op presentatie 
duurzame initiatieven

Wel heel smalle fietsstrook 
op Bilderdammerweg...
Kudelstaart - “Het kan volgens mij 
niet de bedoeling zijn dat de fiets-
strook aan de Bilderdammerweg zo 
smal wordt. 

Ben benieuwd hoe lang het duurt 
voordat er iets aan gedaan wordt? 
Ik heb het woensdag 8 oktober om 
9.30 uur in de ochtend gemeld bij 

Aalsmeer - De voorzitter van de 
Vereniging Gezamenlijke Platforms 
(VGP) heeft vrijdag j.l. via de media 
bekend gemaakt dat de vereniging 
uit het overleg over de verdere ont-
wikkeling van Schiphol aan de Al-
derstafel stapte. Hij deed dit vóór-
dat de vergadering die daarover een 
besluit zou nemen was begonnen 
en zonder dat de deelnemende le-
den dat wisten. Van de twaalf aan-
wezige leden hadden slechts 2 de 
tekst van het conceptadvies ontvan-
gen. De vereniging heeft 27 leden 
waarvan 15 de doelstellingen wel 
ondersteunen maar de gebeurtenis-
sen op afstand volgen. Zij zijn nog 
niet over de inhoud van advies ge-
informeerd. Een groep van 8 van de 
12 meest actieve leden van de ver-
eniging heeft gisteren niettemin zijn 
steun uitgesproken aan het Alders-
advies. 
Hoewel allen er moeite mee hebben 
een stelsel los te laten dat heeft be-
wezen een effectieve bescherming 
te bieden, deden zij dit omdat zij het 
totaaladvies een goed pakket vin-
den met veel voordelen voor de be-
woners die zij vertegenwoordigen. 
De voordelen van het tussen partij-
en gesloten akkoord hebben deze 
platforms er toe gebracht hun steun 
te geven. Zo wordt de groei van 
Schiphol t/m 2020 beperkt tot maxi-
maal 510.000 vliegbewegingen in 
plaats van de 600.000 die Schiphol 
had gewild. Het aantal nachtvluch-
ten wordt vanaf 2012 gemaximeerd 
op 32.000. Schiphol rekende op een 
verdere doorgroei naar 50.000. 
Voor de verhouding in de geluido-
verlast in binnen- en buitengebied 
is een oplossing gevonden die er toe 
leidt dat de hinder in het buitenge-
bied (o.a. door glijvluchten) vermin-
dert en in het binnengebied stabili-
seert. De groei van het aantal vlieg-
bewegingen wordt over vier van 
de vijf banen verdeeld. Het aantal 
vliegtuigbewegingen op de Buiten-

veldertbaan zal niet verder toene-
men. De groep van acht vormt een 
meerderheid van de leden die de 
vergadering van vrijdag bijwoonden 
en ook een meerderheid van de le-
den die maandag j.l. een toelichting 
kregen van de heer Hans Alders op 
het advies. 
Uit deze toelichting bleek dat, in te-
genstelling tot het beeld dat was op-
geroepen, de lokale en algehele be-
schermende werking van het nieu-
we stelsel gelijkwaardig was aan het 
bestaande. Ook is toegezegd dat de 
rechtsbescherming in de nadere uit-
werking in overleg met de bewoners 
nog nader wordt getoetst. De regels 
waaraan de luchthaven zich dient 
te houden worden wettelijk vastge-
legd. Een voordeel van het nieuwe 
stelsel is dat vliegtuigen geen min-
der milieuvriendelijke route meer 
hoeven te vliegen omdat een loka-
le grenswaarde aan het eind van het 
jaar dreigt te worden overschreden. 
Een definitief besluit over invoering 
van het stelsel zal pas vallen nadat 
een proefperiode van 2 jaar heeft 
aangetoond dat het nieuwe stelsel 
inderdaad een gelijkwaardige be-
schermende werking voor de be-
woners heeft. Zo lang blijven de be-
staande regels van kracht.
 Vóór aanvang van de slotsessie van 
de Alderstafel ontving de heer Hans 
Alders van deze groep bijgaande 
steunverklaring. Deze platforms wil-
len betrokken worden bij de uitwer-
king van het advies waarmee alle 
delegaties hebben ingestemd w.o. 
de bewonersdelegatie bestaande 
uit CROS bewonersvertegenwoordi-
gers. De groep van acht VGP leden 
wil bij de uitwerking van het advies 
niet buiten spel staan en beraadt 
zich thans over de wijze waarop de 
betrokkenheid daarbij zal worden 
gerealiseerd. 
Ook wil de groep de samenwer-
king met de collega’s van de CROS 
voortzetten.

Groep bewonersplatforms 
steunt toch Aldersadvies

BRS: Aldersadvies evenwichtig 
totaalpakket geven en nemen
Aalsmeer - De Bestuurlijke Regie 
Schiphol, het samenwerkingsver-
band van provinciale en gemeen-
telijke overheden onder aanvoe-
ring van de provincie Noord-Hol-
land, is verheugd dat er een eens-
luidend advies is van de Alderstafel 
over de ontwikkeling van Schiphol 
in relatie tot de omgeving. “Het ad-
vies is het eindproduct van een in-
tensief proces van geven en nemen 
onder de bekwame leiding van Hans 
Alders”, aldus Ton Hooijmaijers, ge-
deputeerde provincie Noord-Hol-
land en voorzitter van de BRS-dele-
gatie. “Omwonenden, de luchtvaart-
sector en wij als lokale en regiona-
le bestuurders hebben enorm ons 
best gedaan om tot dit akkoord te 
komen. Jammer genoeg is een klein 
deel van de bewoners uit het over-
leg gestapt, maar ik ga er vanuit dat 
de bewindslieden en Tweede Ka-
mer dit advies als totaalpakket zul-
len overnemen“.
De belangrijke punten voor de BRS 
uit het advies zijn:
• Selectief beleid gericht op de 
knooppuntfunctie van Schiphol en 
het bestemmingennetwerk. Kwa-
litatief: Niet-mainport gebonden 
verkeer zoals onder andere vakan-
tievluchten zullen op de regiona-
le luchthavens Lelystad en Eindho-
ven worden afgehandeld. Kwantita-
tief: Tegenover een maximum aan-
tal vluchten op Schiphol tot en met 
het jaar 2020 van 510 duizend staat 
een pakket van hinderbeperkende 
maatregelen en investeringen in de 
leefomgeving.
• De BRS verwacht veel van de ont-
wikkeling van vaste naderingsrou-
tes met glijvluchten, waarmee vol-
gens het advies een start wordt ge-
maakt. Hiervoor wordt voor zover 
noodzakelijk - bij wijze van proef 
- een tweede landingsbaan inge-
zet voor maximaal 20 landingen per 

dag. Deze maatregelen beperken de 
hinder in een ruim gebied rond de 
luchthaven. 
• Een experiment met een alterna-
tief normen- en handhavingsysteem 
in de periode 2010-2012.  Het huidi-
ge systeem is rigide, met als gevolg 
dat er veelal onnodige extra hinder 
wordt veroorzaakt en staat voor de 
omgeving gunstige innovatie in de 
weg. Bij de proef worden primair de 
banen ingezet die het minste hinder 
voor de omgeving veroorzaken. Al-
leen weersomstandigheden kunnen 
noodzaken daarvan af te wijken. 
• Er komt een Taskforce Routeopti-
malisatie, die onderzoekt hoe vlieg-
routes beter aangepast kunnen 
worden aan de gebouwde omge-
ving; geen woningen waar gevlogen 
wordt, niet vliegen waar de wonin-
gen zijn. 
• Nieuwe afspraken maatregelen 
hinderbeperking, vastgelegd in een 
convenant. Het gaat ondermeer om 
uitfasering/verbod op de meest la-
waaiige toestellen, maximaal 32 dui-
zend vluchten per jaar in de nacht 
en vroege ochtend (23.00 uur tot 
7.00 uur), verlenging van het nacht-
regime tot 6.30 uur en minder sprei-
ding van het verkeer. “ Dat betekent 
30 minuten langer slapen”, aldus 
Hooijmaijers
• Nieuw is een nieuw convenant 
Omgevingskwaliteit. Rijk, Schiphol 
en provincie Noord Holland stellen 
in totaal 60 miljoen euro beschik-
baar voor speciale, door gemeen-
ten te ontwikkelen gebiedsprojec-
ten en voor de oplossing van ‘schrij-
nende gevallen’. Hooijmaijers: “ een 
oplossing dus voor die bewoners die 
in de huidige isolatie- en compen-
satieregelingen tussen wal en schip 
vallen”. 
• De voortgang wordt jaarlijks be-
sproken. Dit betekent: de Aldersta-
fel gaat door. 

dienst Onderhoud wegen, trottoirs 
en fietspaden van de gemeente”, al-
dus A. Stolwijk in een mailtje met 
foto’s aan de redactie.

Aalsmeer - Milieudefensie ziet 
niets in het plan de wettelijke ge-
luidsgrenzen van Schiphol te ver-
vangen door een verzameling on-
derlinge afspraken tussen Schip-
hol en regionale bestuurders. Daar-
mee vermindert de overlast niet, ter-
wijl omwonenden wel hun wettelijke 
bescherming tegen toename van de 
vliegtuigherrie verliezen. Het voor-
stel werd 1 oktober gepresenteerd 
door de Alderstafel, een overlegta-
fel onder voorzitterschap van oud-
minister Hans Alders, waaraan on-
der meer het Rijk, de luchtvaartsec-
tor, gemeenten, provincies en om-
wonenden aanschoven om te over-
leggen over de toekomst van Schip-
hol. Opdracht van de tafel was om 
het kabinet te adviseren over hoe 
Schiphol op de middellange ter-
mijn kan groeien terwijl de geluids-
hinder van het vliegveld wordt be-
perkt. Het merendeel van de omwo-
nenden stapte vorige week al uit het 

overleg vanwege de plannen die er 
lagen om omwonenden hun wet-
telijke bescherming tegen toena-
me van de vliegtuigherrie te ontne-
men. Het opstappen van bewoners 
uit het overleg onder leiding van Al-
ders, laat volgens Milieudefensie 
zien dat het maken van afspraken 
met de luchtvaartsector niet kan 
worden geparkeerd bij lokale be-
stuurders of omwonenden. Hassink: 
”Afschaffen van de geluidsgrenzen 
betekent dat de Tweede Kamer ie-
der jaar opnieuw zal moeten be-
sluiten over vliegprocedures. Schip-
hol en Luchtverkeersleiding zullen 
jaarlijks met hun verlanglijstje op de 
stoep staan.” De herziening van de 
geluidsregels vind plaats op verzoek 
van de luchtvaartsector, die beweert 
dat de huidige regels niet uit te leg-
gen zijn. Hassink: “Dat wordt met 
nieuwe afspraken niet beter en on-
dertussen raken de omwonenden 
hun wettelijke bescherming kwijt.”

‘Omwonenden verliezen 
wettelijke bescherming’

Aalsmeer - De watertoren was af-
gelopen weekend omgetoverd tot 
expositie-ruimte. Tientallen foto’s 
met de watertoren in de hoofdrol 
waren te bewonderen op de bega-
ne grond van het Rijksmonument. 
Van heel bijzondere beelden van de 
bouw van de toren (1926!) tot ‘ijzige’ 
taferelen waarbij de toren mooi tus-
sen gerijpte takken opdoemt... In alle 
seizoenen vormt de watertoren een 
mooi onderwerp. Het is duidelijk: de 
toren van Sangster is nu eenmaal 
fotogeniek! Voor hun boek ‘Op een-
zame hoogte’ vroegen Constantijn 
Hoffscholte en Pieter van der Meer 
foto’s van de watertoren. Zij kregen 
diverse bijdragen, de een nog mooi-
er dan de ander. Het 80-jarig be-
staan van het monument vormde 
een goede aanleiding voor het boek 
over de toren èn de foto-tentoon-

stelling. Alle foto’s van de expositie 
zijn terug te vinden in het boek en 
de elf mooiste werden zaterdag bo-
vendien geveild. Veilingmeester was 
oud-burgemeester Joost Hoffschol-
te die zijn taak fanatiek uitvoerde. 
De tien vergrote foto’s leverde maar 
liefst een bedrag van 430 euro op, 
dat ten goede komt aan de stichting 
die de watertoren beheert: Initiatief-
groep Aalsmeer 2000. Hun nieuwe 
doel is om het koperen groene dak 
te verlichten.

Foto-expositie bij Coq Scheltens
De fototentoonstelling en veiling viel 
samen met de overhandiging van 
het boek aan wethouder van cul-
tuur, Jaap Overbeek. Deze liet we-
ten dat de watertoren - toch bekend 
staand als één van de allermooi-
ste van Nederland - het verdient te 

Boek ‘op eenzame hoogte’ gepresenteerd

Veiling watertorenfoto’s levert 
430 euro op voor monument 

boek gesteld te worden. Ondanks 
de stroomstoring van afgelopen za-
terdag kan teruggezien worden op 
een geslaagde tentoonstelling. De 
in allerijl gehaalde aggregaat zorg-
de voor de benodigde stroom. Ruim 
100 boekjes zijn verkocht. De foto-
expositie is nu in galerie Coq Schel-
tens te bekijken. Die is gevestigd 
aan de Chrysantenstraat 44 en de 
expositie hangt daar nog tot 26 ok-
tober. De deuren van de galerie zijn 
elke week van donderdag tot en 
met zondag van 13.00 tot 17.00 uur 
geopend

Verhalen in boek
‘Op eenzame hoogte’ verhaalt over 
wetenswaardigheden van de 80-ja-
rige toren, zoals de 150 kilo zware 
spits die ooit van de punt afviel! Hoe 

hachelijk de onderneming was om 
dat ding naar beneden te krijgen 
staat mooi beschreven. Ook ande-
re verhalen over de nieuwe bestem-
mingen voor het gebouw komen 
aan de orde. Zo wilden nog niet 
eens zo lang geleden een duikclub 
en restaurant zich vestigen. Het 
boek telt ruim negentig foto’s. Voor 
14,50 euro is het te koop bij onder 
andere Plantage Boekhandel (Zijd-
straat 12), Bruna (Zijdstraat 45), en 
The Read Shop (Ophelialaan 151). 
Ook is het boek ook in de water-
toren verkrijgbaar tijdens de open 
dagen, elk laatste weekeinde van 
de maand. Op zaterdag 25 en zon-
dag 26 oktober is de toren weer ge-
opend voor publiek. 
Kijk voor meer informatie op www.
ctchoffscholte.nl.  

Het eerste boek is voor wethouder Jaap Overbeek. Foto: Kees Steegman

Het heiwerk werd in 1926 uitgevoerd door Fa. v.d. Heuvel
OOK VOOR UW HEIWERK

Rijsenhout • Tel. 0297-364990 / 06-22498038

GEFELICITEERD! ‘WATERTOREN 80 JAAR’

Jongen breekt 
sleutelbeen
Aalsmeerderbrug - Een 16-jarige 
uit Aalsmeer is zondagavond 5 ok-
tober gewond geraakt bij een aan-
rijding op de Kruisweg. De jongen 
reed rond 21.00 uur op zijn brom-
fiets samen met een paar vrienden. 
Toen één van zijn vrienden remde 
kon hij niet op tijd stoppen en reed 
tegen de bromfiets van zijn vriend. 
Hij kwam ten val en brak zijn sleu-
telbeen. Hij is voor behandeling naar 
een ziekenhuis gebracht. 

Radio-cd-speler 
uit auto weg
Aalsmeer - Op woensdag 1 ok-
tober is tussen negen en elf uur in 
de ochtend ingebroken in een in 
de parkeerhal van FloraHolland ge-
stalde auto ingebroken. Uit de Jeep 
is de radio-cd-speler gestolen. Het 
slot van de wagen was geforceerd.

Informatie-
bijeenkomst 
ThamerThuis
De Kwakel - De stichting Thamer-
Thuis biedt palliatieve zorg aan ter-
minaal zieke mensen in hun laatste 
levensfase; zowel in de thuissitua-
tie als in het bijna-thuis-huis in De 
Kwakel. Deze palliatieve zorg is er 
op gericht het leven, tot en met het 
sterven, door liefdevolle aandacht 
zo dragelijk mogelijk te maken. Met 
de wensen van de patiënt als ver-
trekpunt, biedt de stichting daarbij 
de professionele verzorging en be-
geleiding. 
Het team van zorgverleners be-
staat uit coördinatoren, wijkverple-
ging, huisartsen, geestelijk verzor-
ger, nachtzorg en vrijwilligers. Deze 
vorm van zorg kan slechts functio-
neren dankzij de inzet van vele vrij-
willigers. Zij vormen de spil van de 
verzorging. De stichting ThamerT-
huis wil graag het team van vrijwilli-
gers uitbreiden. Ervaring in de zorg 
is voor hen geen noodzaak. Wel be-
trokkenheid bij de medemens in de 
laatste levensfase. Zij zijn in staat 
om, zowel zelfstandig als in team-
verband, zorg te verlenen aan een 
ernstig zieke. Het betreft lichame-
lijke verzorging, assistentie bij eten 
en drinken, voorlezen en het ‘er 
zijn’ voor de patiënt, de familie en 
de vrienden. Vrijwilligers worden in-
gezet door het Steunpunt Mantel-
zorg van Amstelring. Daar ontvan-
gen zij hun introductiecursussen 
en bij aanvang in het ThamerThuis 
worden zij door een mentor bege-
leid. Op woensdag 15 oktober wordt 
een speciale informatiebijeenkomst 
georganiseerd voor hen die belang-
stelling hebben voor het werken als 
vrijwilliger. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur 
en wordt gehouden in de ontmoe-
tingsruimte naast de kerk en het 
ThamerThuis in De Kwakel. Aan-
melden of informatie inwinnen kan 
telefonisch 0297-540536.
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Zaterdag cabaretavond in Bacchus
Vlaamse absurditeit in ‘Ter 
bescherming van de jeugd’
Aalsmeer - Het KCA cabaretsei-
zoen gaat dit jaar veelbelovend van 
start met de winnaars van het Leids 
cabaret festival 2008! 
Het Belgisch duo ter bescherming 
van de jeugd zal op zaterdag 11 ok-
tober cultureel café Bacchus aan-
doen! 
Ter bescherming van de jeugd tast 
de grenzen van het cabaret af en 
neemt je mee in hun eigenzinnige 
Vlaamse absurditeit. Tim en Dries 
leerden elkaar kennen tijdens hun 
studies psychologie en al gauw ont-
dekten ze hun gemeenschappelij-
ke interesse, de zieke fascinatie van 
mooi en lelijkheid. Sindsdien han-
gen de heren aaneen als twee hou-
ten latjes, aan elkaar gelijmd met 
stevige hobbylijn. 
Met hun debuutvoorstelling ‘Het 
beste van’ waait er een nieuwe, fris-
se wind in het komedie landschap. 
Inhoudelijk onderscheid dit zich op-
merkbaar van de hedendaagse the-

ma’s binnen stand-up en cabaret. 
De humor is fijn absurd, herken-
baar en vervreemdend dezelfde tijd. 
Zo wordt op een verantwoorde ma-
nier de spot gedreven met mossels, 
hoofdsteden, poëzie en afvalverwer-
kingsbedrijven. 
Deze unieke voorstelling is op zater-
dag 11 oktober te zien in cultureel 
café Bacchus in de Gerberastraat. 
De voorstelling start om 21.00 uur, 
Bacchus is vanaf 20.15 uur ge-
opend. 
De entree bedraagt 10 euro. Kaar-
aten reserveren kan via de websi-
te www.cultureelcafebacchus.nl of 
telefonische na 18.00 uur via 0297-
342657. 
Ook is het mogelijk een abonne-
ment te nemen à 42.50 euro voor al-
le vijf de cabaretvoorstellingen die 
dit seizoen te zien zijn in cultureel 
café Bacchus. 
Hiervoor aanmelden kan via ans@
kunstencultuuraalsmeer.nl!

Zaterdag in Oude Veiling
Blood, Sweat & Kiers op 
benefietavond voor Nepal
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
11 oktober komen in De Oude Vei-
ling in de Marktstraat wederom vele 
muzikanten bijeen om een muzikaal 
spektakel te verzorgen voor een be-
tere hygiëne en gezondheid van de 
kinderen in Nepal. 
Zo komt de viermansformatie Blood, 
Sweat & Kiers optreden en deze 
band staat garant voor een avond 
dansen, feesten, swingen, en bo-
venal genieten! Deze unieke forma-
tie saxofonist Wouter Kiers laat je uit 
je dak gaan met rock and roll, blues 
en jazz. Daarna is het podium voor 
de bluesband Beaverhunt. Wie van 
rechttoe rechtaan blues en blues-
rock houdt zit zeker goed bij deze 
band. Ook komt deze avond The Lee 
Roud band met Tom Meijer, alias 
Mac Jigger optreden. Hij verschijnt 
met drie zangeressen en een groep 
bekende muzikanten uit Aalsmeer. 
Ze hebben er weer zin in en dat 
stralen ze dan ook uit. Lee Roud is 
een feest om naar te kijken en luis-
teren. Sas tot slot zal zorg dragen 
voor een aangename afwisseling 
van het rock en bluesgebeuren. 
Singer and songwriter Saskia Veens-
wijk componeerde samen met haar 

muzikale vrienden speciaal voor de-
ze avond enkele nummers in het 
genre ‘singer-songwriter’. De Nepa-
lese sfeer zal niet ontbreken. 
Er is een Nepalese catering, ver-
zorgd door Himalaya huis en er zijn 
prachtige Nepalese producten te 
koop. Een deel van de opbrengst 
gaat naar de kinderen in Nepal. Er 
zal tevens een presentatie te zien 
zijn over Nepal . 
Het spektakel begint 11 oktober 
om 20.00 uur en de entreeprijs is 
7,50 euro per persoon. Kaarten zijn 
in de voorverkoop verkrijgbaar bij 
kapsalon Tom Meijer in de Dorps-
straat en bij De Oude Veiling in de 
Marktstraat. En, zolang voorradig, 
ook te koop op de avond zelf bij de 
deur. Voor informatie over Nepal en 
de projecten in dit land, kan con-
tact opgenomen worden met Joke 
van der Zwaan, e-mail: bootje25@
kabelfoon.nl. 
Ben je niet in de gelegenheid om te 
komen, maar wil je wel je steentje 
bijdragen? Dat kan door een bijdra-
ge over te maken op bankrekening-
nr. 459206400 t.n.v. Medical Checks 
for Children, Voorschoten o.v.v. Ak-
tie Aalsmeer.

Zondag salsa-party met 
dj Salsa Loca in The Beach
Aalsmeer - Vanwege de grote be-
langstelling starten in de week van 
13 oktober in The Beach aan de 
Oosteinderweg cursussen salsa-
dansen. Bij het salsadansen wordt 
er gedanst op tropische klanken 
en is er volop interactie tussen de 
danspartners. Maar het belangrijk-
ste is de lol die iedereen beleeft tij-
dens het dansen en dat maakt Salsa 
is een belevenis op zich! De cursus-
sen worden gegeven op de maan-
dag- en op de woensdagavond.  
Zondag 12 oktober organiseert The 
Beach de maandelijkse Salsa Party. 

Dit keer is het de beurt aan dj Sal-
sa Loco. Volgens insiders het aan-
stormende talent binnen het salsa 
circuit. Ondanks een achtergrond 
in de house raakte ook hij geïnfec-
teerd met het bekende salsa virus. 
Intussen is zijn ster rijzende. 

Speciaal om de avond een extra tintje 
te geven is er om 20.00 uur een spe-
ciale workshop voor de gevorderde 
dansers Het feest start om 19.30 uur 
en de entree is gratis!  Voor meer in-
formatie surf naar:www.beach.nl of 
bel met 0297-347444.

Expositie watertoren foto’s 
in galerie Coq Scheltens
Aalsmeer - Vanaf zaterdag 11 ok-
tober tot en met zondag 2 novem-
ber zijn de schitterende foto’s van 
de Aalsmeerse watertoren te zien in 
galerie Coq Scheltens.
Het zijn onder andere foto’s die ge-
plaatst zijn in het zojuist verschenen 
boek over de 80-jarige watertoren. 
Het boek ‘op eenzame hoogte’ door 
de schrijvers Constantijn Hoffschol-

te en Pieteer van der Meer is tijdens 
de expositie te koop. Het is abso-
luut de moeite waard om de, door 
verschillende mensen gemaakte fo-
to’s, te bekijken. De toegang is gra-
tis. Galerie Coq Scheltens is iede-
re donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag geopend van 13.00 tot 17.00 
uur en is te vinden in de Chrysan-
tenstraat 44, in het centrum.

Samenwerking Theo en Moniek 
resulteert in prachtige cd
Aalsmeer - In een volle Karmel-
kerk presenteerde Theo Griekspoor 
en Moniek Eigenhuis-Zandvliet  op 
zaterdagavond 27 september hun 
sfeervolle cd Rêverie. Het publiek 
werd zichtbaar meegenomen in het 
spel van orgel, piano en dwarsfluit. 
Tijdens The Rose, uit de gelijknami-
ge film, kon je een speld horen val-
len.  Zowel Theo als Moniek komen 
uit Aalsmeer. Ze musiceren al heel 
wat jaren met elkaar. Samen heb-
ben zij meegewerkt aan verschillen-
de concerten van koren en hebben 
ook zelf concerten verzorgd. Deze 
plezierige en leerzame samenwer-
king heeft uiteindelijk geleid tot de-
ze prachtige cd! Beider enthousias-
me en liefde voor de muziek bracht 
hen tot bijzondere hoogte. Theo 
Griekspoor speelde al op dertien-
jarige leeftijd op het orgel van de 
Open Hof kerk, (voorheen Triump-
hatorkerk). En toen hij vijftien jaar 
was werd hij aangenomen als pri-
vé-leerling van de Amsterdamse or-
ganist Piet van Egmond. Hij haalde 
vele prijzen binnen. De laatste ja-
ren heeft hij zich toegelegd op het 
componeren van orgelmuziek. Een 
flink aantal daarvan zijn in druk ver-
schenen. Bekend is ook zijn cd met 

improvisaties over bekende kerklie-
deren.
Moniek Eigenhuis-Zandvliet volgde 
op 12-jarige leeftijd dwarsfluitles-
sen aan de Streekmuziekschool in 
Aalsmeer. Jaren speelde ze mee in 
het jeugdorkest van de Aalsmeer-
se Harmonie en stroomde door naar 
het ‘grote’ orkest. Moniek is bekend 
binnen de Karmelkerk. Volgens 
Henny Post, priester in deze kerk, 
kunnen zij altijd een beroep op haar 
doen. Menige kerkdienst wordt me-
de door haar inzet een extra feeste-
lijke viering. 
Tijdens het presentatie concert 
werd duidelijk dat Moniek en Theo 
zijn uitgegroeid tot een bijzonder 
muzikaal duo. Geconcentreerd en 
tegelijk ook speels, lieten ze  wer-
ken horen van componisten zoals 
Bach, Händel en Fauré . Maar ook 
speelden zij stukken uit de musical 
‘Miss Saigon’ en uit de film ‘The Ro-
se’. Het ‘Ave Maria’ klonk zeker in de 
Karmelkerk vertrouwd en goed! De 
cd Rêverie is te koop bij CD shop 
Krijtenberg in de Zijdstraat 12, Het 
Kruispunt aan de Kruisweg 1067a  
in Hoofddorp
en bij Theo Griekspoor en Moniek 
Eigenhuis. 

Con Amore viert feest
Aalsmeer - Op zaterdag 4 okto-
ber kwam de hele Con Amore fa-
milie bijeen om onder het genot van 
een hapje en een drankje het vijf-
tig jarig bestaan van Aalsmeerse 
het mannenkoor te vieren. Ook wer-
den tijdens deze bijeenkomst de ju-
bilarissen in dit jubileumjaar gehul-
digd. Voorzitter Dick van Wees, bij-
na hersteld na een lange tijd van af-
wezigheid, verzorgde de opening. 
Hij heette de aanwezige leden,  hun 
echtgenotes en genodigden harte-
lijk welkom. 
Daarna werd het koorlid dat het 
langst lid is gehuldigd. Henk Knol 
is op dit moment 50 jaar lid van 
Aalsmeers Mannenkoor Con Amo-
re. Na de koffie en gebak nam de 
secretaris  Arie Koningen de taak 
van de voorzitter over. 
Hij zette eerst  Bertus van de Meer, 
die 25 jaar lid is van  Con Amore, in 
het zonnetje, daarna Joost de Boer, 
ook 25 jaar lid en vervolgens  Jaap 
de Vries Jr. Hij heeft er inmiddels 40 
zangjaren op zitten. Ten slotte nam 
erelid en oud voorzitter Koos Paauw 
het woord en hij huldigde het oudste 
lid van het koor, ook met 40 dienst-
jaren, Willem Buskermolen. 
Alle jubilarissen ontvingen oorkon-
des, een speld, zilver of goud, een 
herinneringsbord of een aandenken 
in glas. Er werd gememoreerd dat 
je toch zo’n 1000 repetities bij moet 
wonen om 25 jaar lid te zijn en bij 40 
jaar zijn dat er al gauw 1600.

Daarbij komen ook nog de optre-
dens, medewerkingen aan diensten 
en concerten. Daarna was het de 
beurt aan de organisatie commissie 
om het bestuur te verrassen. Voor 
hen was er ook een prachtig boe-
ket bloemen voor al hun werk voor 
de vereniging.
Onder de vrolijke tonen van Rob 
Goudkuil werd het buffet opge-
steld en geopend. Tijdens de maal-
tijd trad er een goochelaar op en er 
werd muziek gemaakt. 
Na het buffet was er de gelegen-
heid om te dansen onder de vrolijke 
klanken van Wim Schinler en daar 
werd ruim schoots gebruik van ge-
maakt. Ook was er een optreden van 
Carine van den Brule, de soliste van 
Aalsmeers Mannenkoor Con Amo-
re’ onder leiding van Wim Schind-
ler. Verder was er een optreden van 
dansgroep Kenzi. Deze groep van 
jonge dames trakteerde op enke-
le show nummer en musical stuk-
ken. Er werd natuurlijk ook gezon-
gen door alle koorleden. 
De avond werd besloten met een 
kort dankwoord door de feest com-
missie aan  de medewerkers van het 
partycentrum voor hun goede ver-
zorging. 
De mannen werden tot slot nog-
maals opgeroepen om de komen-
de maand trouw te komen repete-
ren voor het concert in Ouderkerk 
aan de Amstel en de cd-opname in 
november!

Veel te kiezen  bij Rijzenspelers
Rijsenhout - Toneelvereniging de 
Rijzenspelers speelt drie voorstel-
lingen in de vorm van een thema-
avond waarbij kiezen de hoofdrol 
speelt. De opvoeringen bestaan uit 
drie eenakters. Een avondvullend 
programma met keuzes, dilemma’s, 
mogelijkheden, opties en alternatie-
ven. Maar er zullen knopen moeten 
worden doorgehakt en beslissingen 
worden genomen. Durft u het aan? 
Er is gekozen voor de volgende drie 
eenakters: ‘Op volle zee’ van Slawo-
mir Mrozek, ‘Snel daten’ van Deb-
bie Namlaad en ‘Het kamertje’ van 
Jacques Vriens. 
In ‘Op volle zee’ zitten drie keurig 
geklede heren op een vlot op zee. 
Ze hebben schipbreuk geleden en 
hun voorraad eten is op. Er rest niets 
anders dan de keuze om één van de 
drie op te eten. Wie gaat het wor-
den? Welke keuzes spelen een rol 
bij het nemen van die beslissing? 
Zijn er alternatieven of is redding 
nabij? Geschreven door Slawomir 
Mrozek. In de jaren zestig en zeven-
tig behoorde hij tot de origineelste 
vernieuwers van het moderne the-
ater. Momenteel pleegt men de in 
1930 in Polen geboren schrijver van 
novellen en theaterstukken in één 
adem te noemen met de meesters 
van het absurdistisch theater.
 ‘Snel daten’ speelt in op een ac-
tueel thema van de vele datingsi-
tes en televisie programma’s. Een 
jonge vrouw zoekt een partner. Ze 
heeft keuze genoeg, maar maakt ze 
de juiste keuze? Of is deze moderne 
vorm van partnerkiezen voor haar 
juist niet de goede optie? Snel Da-
ten is het debuut van de nog relatief 
onbekende Debbie Namlaad. 
Na de pauze wordt er een kijkje ge-
gund in de onderwijskeuken. ‘Het 

kamertje’ geeft een blik achter de 
schermen van de plek waar mees-
ters en juffen hun boterhammetje 
eten, kinderen  bespreken, vergade-
ren en ontspannen. Wie wil er niet 
weten wat er achter die gesloten 
deuren wordt bedisseld en gekozen. 
De dag op basisschool De Driehoek 
begint zoals gewoonlijk in de perso-
neelskamer bij de koffie. Als op een 
dag het bestuur van De Driehoek 
besluit dat de school gaat fuseren 
en er iemand ‘met wachtgeld’ zal 
worden gestuurd, blijken zekerhe-
den ineens een kaartenhuis te zijn 
en ‘oud zeer’ veel dieper te zitten, 
dan dat iedereen dacht. Wie moet 
eruit? De bekende kinderboeken-
schrijver Jacques Vriens, zelf onder-
wijzer geweest, is bedenker van de-
ze eenakter.
Een afwisselende avond die naast 
toneel nog een aantal andere ver-
rassingen in petto heeft en waarbij 
u zelf ook kunt kiezen. Petra Daal-
man tekende voor de regie van deze 
voorstelling met ‘een lach, een traan, 
satire, blijspel, zang en een beet-
je muziek.’ Een keuze die nu reeds 
gemaakt kan worden is op welke 
avond u gaat komen. Mogelijkhe-
den genoeg overigens, er wordt ge-
speeld op 1, 7 en 8 november. Ook 
voor het reserveren van kaarten à 7 
euro per stuk, zijn er voldoende op-
ties om de best passende te selec-
teren: telefonisch: 0297-327840, via 
e-mail: reserveren@rijzenspelers.nl 
of via de website: www.rijzenspe-
lers.hyve.nl. 
Als laatste keuze is een kaart kopen 
aan de kassa van buurthuis de Ree-
de aan de Schouwstraat in Rijsen-
hout op de uitvoeringsavond mo-
gelijk.Aanvang op alle avonden is 
20.15 uur.

Kledingbeurs in Hornmeer
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
11 oktober wordt in buurthuis Horn-
meer aan de Roerdomplaan 3 voor 
de tweede maal een kledingbeurs 
gehouden. Deze keer staat de beurs 
in het teken van baby- en kinderkle-
ding tot en met maat 146. 
Voor de beurs kan een inschrijf-

nummer voor de verkoop aange-
vraagd worden tot en met vrijdag 
tussen 15.00 en 17.00 uur bij Rina 
Tas, tel. 322994 of Thea van Aalst, 
tel. 327541. 
Het inbrengen is van 9.30 tot 10.00 
uur, de verkoop vindt van 11.00 tot 
12.30 uur plaats.

Dia-lezing over rozen bij 
Groei en Bloei Aalsmeer
Aalsmeer - Op donderdagavond 16 
oktober geeft Fr. Neuman van Bel-
le Epoque een dialezing bij Groei 
en Bloei over rozen en hun verzor-
ging. Rozen zijn mooi, maar er blij-
ven altijd vragen over wanneer po-
ten, snoeien en bemesten en als je 
dan alles gedaan hebt, blijken de ro-
zen bij de buren er toch mooier bij te 

staan. Waarom? In de Ronde Venen 
heb je andere grond dan bijvoor-
beeld in Aalsmeer, maakt dat dan 
wat uit? Kom naar het Wellantcol-
lege MBO aan de Linnaeuslaan op 
16 oktober om 20.00 uur en u krijgt 
antwoord op uw vragen. Iedereen is 
welkom ook niet-leden en de toe-
gang is gratis, evenals de koffie.

‘Wat een planeet’ in Dorpshuis
De vooruitziende blik van 
Annie M.G. Schmidt
Aalsmeer - Bij toneelvereniging 
Kudelstaart viert de actualiteit 
hoogtij. De groep is in het Dorps-
huis de musical ‘Wat een planeet’ 
van Annie M.G. Schmidt aan het re-
peteren. En inderdaad, op wat voor 
een gekke planeet leven wij nu anno 
2008? Alles wat Annie M.G.Schmidt 
in 1972 schreef, komt nu uit. Wat 
een vooruitziende blik moet zij heb-
ben gehad. ‘Dansen op de vulkaan’ 
is één van de vele liedjes die de Ku-
delstaartse toneelvereniging zingt. 
Met zijn allen al dansend op een 
vulkaan. Het klinkt prachtig, even-
als het liedje ‘Wat een planeet’ en, 
heel actueel, in één der liedjes komt 
Al Gore voor. Wekelijks komen de 
leden van de toneelvereniging bij-
een voor een repetitie. Iedereen 
loopt heen en weer en regisseur Ton 
Offerman geeft aanwijzingen, dan 
naar de spelers en dan naar het or-

kestje, want ook dat zit in deze mu-
sical een live band. Cor Schrama  
draagt zorg dat het plaatje klopt, 
onder andere worden decorstukken 
op zijn aanwijzingen verschoven. Er 
moet nog veel gebeuren voordat de 
toneelvereniging haar eerste voor-
stelling kan geven. Deze is op 8 no-
vember, daarna spelen de heren en 
dames ‘Wat een planeet’ op woens-
dagmiddag 12 november voor de 
senioren en op 21, 22 en 29 novem-
ber voor iedereen. Kaarten kunnen 
op 23 en 24 oktober telefonisch ge-
reserveerd worden via 0297-360042, 
06-22410451 of 0297-527448. Ook 
wordt op 25 oktober van 11.00 tot 
14.00 uur een voorverkoopmiddag 
in het Dorpshuis te Kudelstaart ge-
houden voor iedere toneelliefheb-
ber. Het is een aanrader, het wordt 
zeker genieten bij Toneelvereniging 
Kudelstaart!

Pauluskoor zingt Dvorak’s 
requieum in Urbanuskerk
Bovenkerk - Op vrijdag 10 oktober 
krijgt u de kans de uitvoering van 
het meesterwerk Dvorak’s requie-
um mee te maken in de St. Urba-
nuskerk in Bovenkerk. Het Paulus-
koor brengt dit stuk ten gehore. Het 
werk heeft prachtige stukken voor 
de solisten, maar het koor speelt de 
hoofdrol en is in twaalf van de der-
tien delen te horen, vaak in samen-
spel met de solisten. Het Pauluskoor 
en de vier solisten worden begeleid 
door het orkest Philharmonia Am-
sterdam in een uitzonderlijk grote 
bezetting.
Antonin Dvorak werd in 1841 gebo-
ren in een klein dorpje niet ver van 
Praag. Op de lagere school kreeg hij 
zijn eerste vioollessen. Later volg-
den piano- en orgellessen. Aanvan-
kelijk wilde zijn carrière niet vlot-
ten. Hij vond geen werk als orga-
nist en verdiende zijn brood als alt-
violist in een klein orkest dat speel-
de op markten en in café’s. Hij 
schreef in die tijd heel wat composi-
ties maar had er geen succes mee, 
het werk werd niet uitgegeven. Ten-
slotte hielp Brahms hem: Hij zorg-
de ervoor dat de Slavische Dansen 
gepubliceerd werden. Dvorak was 
al 37 jaar toen zijn geduld eindelijk 
beloond werd. De Dansen bezorg-
den hem onmiddellijk, ook interna-
tionaal, groot succes. Hij kreeg zelfs 
opdrachten voor composities.
Voor de stad Birmingham schreef hij 
in 1890 een Requiem. Dvorak was 
op dat moment op het hoogtepunt 
van zijn carrière. Opvallend is dat de 
gelovige Dvorak, vanaf zijn vroege 

jeugd geïnteresseerd in kerkmuziek, 
zijn grote religieuze werken schreef 
voor het concertpodium. Zo is ook 
het Requiem geschreven voor de 
concertzaal, hoewel de tekst en het 
karakter natuurlijk stevig verweven 
zijn met de katholieke uitvaartmis. 
Zonder twijfel schiep Dvorak met 
zijn Requiem het imposante koor-
werk waarop de Engelse koorlief-
hebbers hadden gehoopt.

Bij het dirigeren van één van de uit-
voeringen raakte Dvorak zó in ver-
voering dat hij bijna bezweek. U bent 
dus gewaarschuwd, het beluisteren 
van dit prachtige klassiek-roman-
tische werk kan voor buitengewo-
ne effecten zorgen! Het concert be-
gint 10 oktober om 20.15 uur. Kaar-
ten kosten 22,50 en zijn telefonisch 
te bestellen via 020-6411367 en via 
de website www.pauluskoor.nl.

Speelavond bij 
Ons Aller Belang
Aalsmeer - De eerste speelavond 
van de Buurtvereniging Ons Al-
ler Belang Uiterweg is op dins-
dag 14 oktober. Op het program-
ma staan klaverjassen en pandoe-
ren. De kaarters komen bijeen in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat. 
De kaarten worden geschud vanaf 
20.00 uur. Inschrijven kan om 19.30 
uur.
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Aalsmeerder wint prijs in loterij
Dayzers verrast Harry Blok 
met 10.000 euro
Aalsmeer - Harry Blok uit Aalsmeer 
is deze week volledig verrast door 
een camerateam van Veronica’s 
Trick and Treat. De Aalsmeerder 
bleek 10.000 euro te hebben ge-
wonnen met zijn lot van Dayzers. 
Dayzers - onderdeel van de Neder-
landse Staatsloterij - lanceerde on-
langs een vernieuwde loterij voor 
mensen die spelen om te winnen. 
De kans dat je een winnend lot in 
handen hebt, is levensgroot, want 
het vernieuwde Dayzers biedt een 
gemiddelde winkans van 1 op 2.  De 
gelukkige Harry Blok werd door het 
camerateam ‘overvallen’ met zijn 
prijs. “Een man belde aan met wat 
vragen over de buurt. Hij vertrouw-
de zijn makelaar namelijk niet en 
wilde daarom zelf informatie inwin-
nen, voordat hij een huis bij ons in 
de straat kocht”, vertelt Harry Blok. 
“De beste man stotterde heel erg. 
Dat werd nog erger als ik hem aan-
keek. Dan kwam hij helemáál niet 
meer uit zijn woorden. Ik voelde erg 
met hem mee en vertelde over de 
buurt, nabijgelegen winkels en waar 
hij zijn hond het beste kon uitlaten. 
En die man bleef maar stotteren. In-
eens kwamen twee cameraploegen 
een busje uitgestormd en kreeg ik 
een prijscheque van Dayzers over-
handigd. Ik bleek 10.000 euro te 
hebben gewonnen.” De Aalsmeerder 
was erg verrast, maar is dolblij met 
zijn prijs. “Echt super dat we hebben 
gewonnen. Mijn vrouw en ik spe-
len al jaren mee met Dayzers en nu 

is het écht raak!” Voor het gewon-
nen geld is al een goede bestem-
ming gevonden. “We willen graag 
onze dochter helpen met de aan-
schaf van een nieuwe auto en ook is 
er net een nieuw kleinkind geboren. 
Ook is de wasruimte in huis toe aan 
een opknapbeurt en zijn mijn vrouw 
en ik echte levensgenieters. Dus het 
geld komt enorm goed van pas.”

tussenkop: Winkans 1 op 2
In februari lanceerde Dayzers een 
vernieuwde loterij met een gemid-
delde winkans van 1 op 2. Het ver-
nieuwde Dayzers is geïntrodu-
ceerd met een opvallende campag-
ne met niemand minder dan tennis-
icoon John McEnroe in de hoofdrol. 
Want als er één echte winnaar is die 
niet van verliezen houdt, dan is het 
McEnroe. Naast het laagdrempeli-
ge karakter van de loterij én de ho-
ge winkans, kunnen deelnemers zelf 
hun lotnummer kiezen. Op elk lot 
staat een drieletterige combinatie 
die de speler kan aanvullen met een 
eigen cijfercode van vier cijfers die 
samen een datum vormen. Dus de 
eerste combinatie van twee cijfers 
loopt van 1 tot en met 31, de twee-
de combinatie van twee cijfers van 1 
tot en met 12. Deelnemers kunnen 
losse loten kopen in meer dan 3000 
winkels - waaronder Albert Heijn, 
Primera, Bruna, AKO, Postkantoren 
en tabaksspeciaalzaken - en kun-
nen automatisch meedoen via www.
dayzers.nl.

Sfeervolle koffieochtend 
Rode Kruis in Arendshoeve
Aalsmeer  - Afgelopen zater-
dag vond de jaarlijkse koffieoch-
tend voor de gasten van afde-
ling Aalsmeer van het Nederland-
se Rode Kruis plaats in de show-
kas Arendshoeve in Aalsmeerder-
brug. Leden van de Aalsmeerse Ro-
tary en Lions Club hadden weder-
om de taak op zich genomen om de 
bijna 70 gasten van huis op te ha-
len om ze naar de ‘Arendshoeve’ te 
brengen. Binnengekomen werden 
de gasten via een met kaarsen af-
gezet pad naar de zeer gezellig in-
gerichte ruimte gebracht waar ze de 
ogen uitkeken van al die prachtige 
planten en bloemstukken die daar 
stonden en hingen. Het leek wel 
een sprookje zo mooi had de heer 
Van Zijverden en zijn medewerkers 
de ruimte aangekleed. Na de koffie 
met Rode Kruisgebak was het tijd 
voor een intermezzo dat deze keer 
verzorgd werd door het koor ‘De 
Brulboeien’ onder muzikale bege-
leiding van Gonnie Schellingerhout 
en Cor Trommel. Het repertoire be-
stond uit zeemansliedjes en niet al-
leen de mannen van het koor zon-
gen die, maar ook veel gasten zon-
gen uit volle borst mee. Het klonk 
allemaal oergezellig en het was een 
groot feest.

Zoals altijd tijdens de Rode Kruis 
koffieochtend werden er ook nu 
weer vrijwilligers in het zonnetje ge-
zet omdat zij al vele jaren vrijwilliger 
zijn van de afdeling Aalsmeer van 
het Rode Kruis. 
Dit keer was het de beurt aan Ton-
nie Bruine de Bruin die jarenlang de 
aangepaste vakanties heeft gere-
geld en daarnaast ook handwerk-
sozen heeft geleid net als Mar-
ry Cubo en Janny Terlouw die zich 
ook al jaren inzetten voor de hand-
werksozen en verkopingen. Alle drie 
de dames werden voor hun 20 jaar 
vrijwilligerschap door de voorzitter 
onderscheiden met een Rode Kruis 
speld en kregen onder luid applaus 
een prachtig boeket bloemen over-
handigd.
Na de gebruikelijke borrels, wijn en 
advocaat met slagroom, was het al-
weer tijd om naar huis te gaan en de 
mensen van de Rotary en Lionsclub 
waren precies op tijd om hun gas-
ten op te halen. Met nog een mooie 
plant in de hand liepen de gasten 
naar de voorgereden auto’s en uit 
de reacties kon worden opgemaakt 
dat men het ontzettend leuk en ge-
zellig had gevonden en allen hoop-
ten er volgend jaar weer bij te kun-
nen zijn.

Opbrengst Aidsslachtoffers in Zuid-Afrika

Concert van Zuid-Afrikaanse 
muziekgroep in Lijnbaankerk 
Aalsmeer - In juli 2009 zal een 
groep jongeren uit de Lijnbaankerk 
naar Zuid-Afrika gaan om hulp te 
bieden bij het project Care Center 
in KwaNdebele in Zuid-Afrika. In dit 
Center ontvangen aidsslachtoffers 
en hun verwanten, maar ook arme 
gezinnen en weeskinderen hulp. Op 
vrijdag 31 oktober zal er een concert 
worden gehouden, waarvan de op-
brengst geheel ten goede komt aan 
dit project. 
Het thema voor deze muziekavond 
is ‘Hartsnaar’. De muziek wordt ge-
maakt door een groep van vijf ar-
tiesten uit Zuid-Afrika onder leiding 
van Jannie du Toit (zang) en Chris-
ta Steyn (pianiste). Deze twee ar-
tiesten zingen nu al 20 jaar samen 
en ter gelegenheid van dit jubileum 
brengen zij in oktober dit jaar een 
nieuwe productie ‘Hartsnaar’, sa-
men met drie talentvolle jonge Afri-
kaanse kunstenaars: Mariëtte Gal-
jaard op percussie en gitaar, Douw 
Steyn op de gitaar en Werner Spies 
op de contrabas. Alle vijf bespelen 
ze hun instrumenten met hartstocht 
en schrijven zij het grootste deel van 
hun muziek zelf.
Ze zijn erg bekend en gewild in 

Zuid Afrika. Ze zingen zowel gewo-
ne als geestelijke liederen. Jannie 
komt ook al 20 jaar in Nederland en 
spreekt en zingt dan ook goed Ne-
derlands. Jarenlang gaven Chris-
ta en Jannie ondersteuning en vor-
ming aan jonge muzikanten en sti-
muleerden zij door hun eigen optre-
dens de wisselwerking tussen Ne-
derlandstalige en Afrikaanstalige 
muziek. 
Hartsnaar vertolkt het meest onde-
finieerbare fenomeen op aarde: mu-
ziek. Het gaat over zangers en muzi-
kanten, jong en oud; over hun dro-
men, euforie en frustraties; over hun 
vreugde en verdriet. De organisa-
tie hoopt dat u allen komt en dat de 
zaal tot de laatste stoel gevuld zal 
zijn, zodat er een mooi bedrag aan 
het Care Center gegeven kan wor-
den.
De avond begint om 20.00 uur in 
de Lijnbaankerk aan de Lijnbaan 5 
en kaarten kosten 9,50 euro, inclu-
sief één consumptie, en zijn nu al 
te koop bij de Ichtusshop in de Ka-
naalstraat 12. Voor meer informa-
tie tel. 0297-326000. Zorg dat je de 
kaarten op tijd in huis hebt, want vol 
is vol.

Trots van Aalsmeer party 
in kantine V.V.Aalsmeer
Aalsmeer - Al wekenlang is een 
klein groepje in de kantine van 
voetbalvereniging Aalsmeer be-
zig met het houden van vergade-
ringen en het bellen van invloed-
rijke mensen. Doel: het organise-
ren van een groots feest, de ‘Trots 
van Aalsmeer party’ genaamd. De 
Trots van Aalsmeer, het zevende se-
niorenelftal van V.V.Aalsmeer, dat de 
naam van haar website inmiddels 
heeft aangenomen als teamnaam, 
is de organisator van dit feest, dat 
honderden mensen naar V.V.A.-kan-
tine De Silveren Draeck moet trek-
ken. Een reden voor het organise-
ren van het feest is volgens één van 
de organisatoren en spelers van het 
team, Rick Eikelenboom, het ver-
krijgen van meer naamsbekend-
heid. Eikelenboom: “Kijk, de websi-
te van ons team wordt druk bezocht 
en ook langs de lijnen wordt het al 
steeds drukker op zaterdagmiddag, 
maar het kan natuurlijk nooit ge-
noeg zijn. De mensen in Aalsmeer 
en omstreken, moeten weten wie 
De Trots is.” Ook Steve Banks, me-
deorganisator en leider van het 
team, is blij met de extra aandacht 
die zijn team zal gaan krijgen tijdens 
en rondom het feest. Toch zijn aan-
dacht en naamsbekendheid krijgen 
niet de enige doelen die de uit Ier-
land afkomstige Banks heeft: “Voor 
mij is het feest vooral bedoeld om 
eens aan de club en alle genodig-
den te laten zien, hoe blij wij zijn met 
de vereniging. We zijn dan wel geen 
selectie-elftal, maar binnen de club 
hebben wij een mooie en belang-
rijke plaats verworven. Om te laten 
zien dat wij de club daarvoor dank-
baar zijn en dat we deze plek waard 
zijn, organiseren we dit feest.” 
“In mei moet het ergens zijn gaan 
borrelen”, vervolgt Banks. “We ston-
den hier in de kantine, op het af-
sluitende feest van het alom beken-
de Bedrijventoernooi, toen het in-
eens in me opkwam zelf ook eens 
een leuk feest te gaan organiseren. 
Samen met Bart van Duijn, speler 
en technisch manager van De Trots, 
ben ik toen gaan brainstormen. 
Sindsdien zijn veel ideeën concreet 
geworden en het resultaat zal op 7 
november te zien zijn.” Op 7 novem-
ber om 21.00 uur wordt het Trots van 
Aalsmeerfeest geopend. Het is nog 
niet helemaal duidelijk hoe de ope-
ning zal verlopen, maar in de wan-
delgangen wordt de naam van bur-
gemeester Litjens vaak genoemd. 
De winnaar van de fotowedstrijd 
van vorig seizoen, is inmiddels bij-
na erelid van De Trots en beschikt 
zelfs over een echte seizoenskaart 
voor alle thuiswedstrijden. Naast de 
feestelijke opening, is er ook de mo-
gelijkheid om op de foto te gaan in 
echte ‘Trots van Aalsmeer-kleding’. 
De donkerblauwe truien en licht-
blauwe t-shirts zijn op een zoge-
naamd fotobord geschilderd, dus 
even het hoofd door een uitgezaagd 
gat steken, een foto nemen en een 
prachtige prent met het eigen hoofd 
boven een Trots van Aalsmeer-

trui is een feit. Ook zijn Trots van 
Aalsmeer-truien en t-shirts verkrijg-
baar deze avond.
Het feest is in principe voor ieder-
een toegankelijk. Elke voetballer, 
niet-voetballer of liefhebber is wel-
kom, ongeacht de club die je een 
warm hart toedraagt. Zo is in de 
RKAV-kantine al veel animo voor 
het feest gesignaleerd, maar zal ook 
een aantal RK-DESsers van de par-
tij zijn. Niemand behoeft een uit-
nodiging bij zich te hebben op de 
avond van het feest, maar het is wel 
aan te raden van tevoren toegangs-
kaarten te kopen in verband met de 
te verwachte drukte. Kaarten zijn in 
de voorverkoop verkrijgbaar via de 
website van de organisatoren, www.
trotsvanaalsmeer.nl, maar ook te 
bestellen door te emailen naar in-
fo@trotsvanaalsmeer.nl. Verder is er 
op elke donderdagavond en zater-
dagmiddag de mogelijkheid kaarten 
te kopen bij leider Steve Banks in de 
kantine van V.V.Aalsmeer. 
De prijs van de toegangskaarten 
bedraagt 5 euro en dit bedrag is in-
clusief twee consumpties. 

Veel mensen op de been voor 
Rommelmarkt Kudelstaart
Kudelstaart - Lampen, textiel, curi-
osa, potterie, nostalgische naaima-
chines, koekblikken en allerlei an-
der keukengerei... je kon het zo gek 
niet bedenken of het was wel aan 
te treffen op een van de goedgevul-
de tafels in het Dorpshuis dinsdag-
avond. Daar werd de jaarlijkse Rom-
melmarkt Kudelstaart gehouden en 
er waren flink wat mensen op de 
been om alles te bekijken. Het ko-

pen van de spulletjes werd ook grif 
gedaan, want voor de zeer kleine 
prijsjes hoefde je het niet te laten. 
En het doel van de opbrengst speelt 
uiteraard ook mee. Dit jaar was ge-
kozen voor het kindertehuis Thika 
in Kenia. De opbrengst - die bij het 
er perse gaan van deze krant nog 
niet bekend was - komt ten goede 
aan goede wc’s voor de kinderen 
van ‘Thika’. 

Waar moet je kijken? Wat veel spullen. De gezellige Rommelmarkt Kudelstaart 
bracht ook dit jaar weer veel mensen op de been.

Dag en nacht 
gamen in Reede
Rijsenhout - Aanstaande zater-
dag 11 oktober komt de Es-Lan 
#10-club weer bijeen in dorpshuis 
De Reede aan de Schouwstraat. 
Game-liefhebbers worden uitgeno-
digd om van zaterdagochtend tien 
uur tot zondag 12 oktober vier uur 
‘s middags met de vaste ‘Es-Lan’-
crew te gaan gamen, praten, tos-
ti’s eten, wat te drinken, maar het 
vooral heel erg gezellig te maken! 
Er kan ‘s nachts doorgespeeld wor-
den, maar er is ook plek om je lucht-
bed neer te leggen en nog even een 
paar uurtjes slaap te pakken.
Lijkt het je wat? Check dan even de 
website www.es-lan.nl en schrijf je 
in!
 

Klaverjasclub 
De Oude Veiling
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag  5 
oktober werd er in De Oude Veiling 
weer volop gekaart. In een span-
nende finale eindigde mevrouw Van 
Bemmelen als eerste met 5066 pun-
ten, zij ontving dan ook de diner-
bon. Martin van Es had beduidend 
minder punten namelijk 3915 en 
hij ontving voor deze prestatie dan 
ook een heerlijke fles wijn als poe-
delprijs.Wilt u ook klaverjassen dan 
bent u elke zaterdag vanaf 14.00 uur 
van harte welkom in de Marktstraat. 
Voor nadere inlichtingen kunt u 
contact opnemen met De Oude Vei-
ling, tel. 0297-368378.

Thema-bijeenkomst Reuma- 
patiëntenvereniging
Amstelveen - Op donderdag 16 ok-
tober wordt een informatieve avond 
voor Reumapatiënten en belangstel-
lenden georganiseerd door de Reu-
mapatiënten Vereniging Amstelland 
e.o. Het onderwerp van deze avond 
is: Ontwikkelingen in de fysiothera-
pie bij het behandelen van reuma-
patiënten en wat betekent bewegen 
voor reumapatiënten. 
Fysiotherapeuten van het Parame-
disch Advies Centrum Aalsmeer ko-

men hierover voorlichten. Er is ook 
tijd om vragen te stellen aan de the-
rapeuten. De avond wordt gehou-
den in ’t Open Hof aan de Burge-
meester Haspelslaan 129 in Amstel-
veen. U bent van harte welkom. Wilt 
u uw komst wel van te voren mai-
len of doorbellen, dan weet het be-
stuur hoeveel koffie er besteld moet 
worden.
E-mail-adres is: annajacoba@oran-
ge.nl,  tel: 020-6430631.

Nu ook voor onverzekerde zorg 
Ziekenhuis Amstelland opent 
AmstelClinic Dermatologie
Amstelveen - Ziekenhuis Amstel-
land heeft de klokken gelijk ge-
zet met de AmstelClinic. Onder het 
motto “het is tijd voor de AmstelCli-
nic” werden vier stationsklokken ge-
lijk gezet door de Raad van Bestuur 
en de beide dermatologen. De klok-
ken zullen binnenkort prijken aan 
de muren van deze privé kliniek. De 
AmstelClinic Dermatologie is een 
initiatief van Ziekenhuis Amstelland 
en de maatschap dermatologie. Zie-
kenhuis Amstelland heeft de Am-
stelClinic opgericht om de mogelijk-
heid te hebben voor diverse specia-
lismen privéklinieken te starten.
Dit om te voorkomen dat patiën-
ten worden teleurgesteld als zij hun 
specialist vragen behandelingen uit 
te voeren die niet onder de zorgver-
zekeringswet vallen.
Dit was één van de belangrijke re-
denen om te starten met deze pri-
vé kliniek. Patiënten geven aan de 
voorkeur aan behandeling in de ver-
trouwde omgeving van een organi-
satie die verbonden is aan het ‘ei-
gen’ ziekenhuis. De eerste maat-
schap die is gestart met behande-
lingen in de privé kliniek is Derma-
tologie. In de kliniek kunnen patiën-
ten op eigen initiatief en zonder ver-
wijzing van de huisarts, oneffenhe-
den op de huid laten verwijderen die 
irriterend, storend of lelijk zijn. Pa-

tiënten betalen deze behandeling 
zelf. 
De eerste ervaringen zijn uiterst po-
sitief. De patiënten gaan uiterst te-
vreden naar huis.
Een aanzienlijk deel van de mensen 
maakt gebruik van de mogelijkheid 
voor een cosult voor € 30 euro om in 
overleg met de dermatoloog de be-
handeling af te spreken. Het con-
sulttarief wordt daarna weer in min-
dering gebracht  op de kosten van 
de behandeling. Dit geldt met na-
me voor patiënten die gebruik wil-
len maken van het laseren van klei-
ne bloedvaatjes. Tijdens het consult 
wordt er een proefplekje behandeld 
om te kijken hoe de huid reageert. 
Bevalt het goed en is het resultaat 
bevredigend dan wordt een ver-
volgafspraak gemaakt. Groot voor-
deel voor patiënten is dat, mócht de 
dermatoloog iets ‘verdachts’ ont-
dekken, directe verwijzing naar de 
polikliniek mogelijk is. In dat geval 
wordt de huisarts op de hoogte ge-
steld. Patiënten vinden informatie 
op de website www.amstelclinic.nl 
en kunnen 7 dagen per week het te-
lefoonnummer van de kliniek (020-
3474500) bellen voor het maken van 
een afspraak. 
De verwachting is dat er meerde-
re maatschappen dit voorbeeld zul-
len volgen. 

Van links naar rechts Hans Broertjes (lid Raad van bestuur), Jacques Moors 
(voorzitter  Raad van bestuur), Wouter Goldsschmidt (dermatoloog) en Marc 
Nahuys (dermatoloog).
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Boeken; stuk-voor-
stuk straks te lezen
Aalsmeer - Tout-watertoren-min-
ded Aalsmeer was er bij en keek er-
naar. Het was zaterdagochtend jl. en 
koffietijd. Buiten aarzelde de herfst, 
binnen in de watertoren kleumden de 
genodigden, nieuwsgierig afwach-
tend naar het boek van de schrijvers 
Constantijn Hoffscholte en Pieter van 
der Meer, een boek dat de tachtigja-
rige watertoren van Aalsmeer vanaf 
het begin tot nu omschreef.
Het licht in de watertoren was uit, 
de koffiepot kon niet pruttelen: in de 
Hornmeer was, juist op deze ocht-
tend, de stroom uitgevallen, dus ook 
in de monumentale watertoren. Zon-
der kunstlicht was de expositie van 
de foto’s van de watertoren toch re-
delijk goed te bekijken. Mooie en af-
wisselende foto’s. De watertoren, 
ooit ontworpen door de ‘watertoren 
architect’ Ir. Sangster, is in de loop 
der tijd een veel gefotografeerd, een 
vaak getekend en geschilderd object 
gebleken. De Aalsmeerders en Ku-
delstaarters zijn gek op hun water-
toren, dat zie je juist aan de foto’s en 
andere kunstuitingen. Met het ver-
schijnen van het boek ‘Op eenza-
me hoogte’ blijkt nu ook de geschre-
ven tekst, naast alle fraaie illustraties, 
van belang. Het boek van Constantijn 
en Pieter is een schitterende bijdra-
ge met leesbare en zorgvuldig uitge-
zochte informatie over ‘onze’ water-
toren geworden. ‘Op eenzame hoog-
te’ zal niet alleen door tout Aalsmeer 
omarmd worden, maar door ieder-
een die van de watertoren houdt.

Dus een boek erbij. Toch blijkt dat 
niet genoeg te zijn in onze gemeen-
te. De bibliotheek thuis kan binnen-
kort nog meer groeien met bijzonde-
re uitgaven. Ik onthul dat graag om-
dat het stuk-voor-stuk zo initiatief-
vol en zo bijzonder is wat er in onze 
gemeente aan boeken gebeurt.
Jan-Willem de Wijn bijvoorbeeld, 
schrijft een boek voor de stich-
ting ‘Oud-Aalsmeer’. De inhoud er-
van gaat over vele onbekende teke-
ningen, schilderijen en andere unie-
ke afbeeldingen die door vele men-
sen vroeger tot heden van Aalsmeer 
en Kudelstaart vervaardigd zijn. Het 
wordt een lijvig boekwerk.
Ad Maarse is in de krantenarchieven 
van Aalsmeer gedoken en brengt een 
boek uit over de feiten die in de loop 
van de tijd de krant haalden. Destijds 
was het groot nieuws allemaal van-
af, pak weg, 50 jaar geleden. Nu is 
het interessant en kun je je bepaal-
de dingen nauwelijks voorstellen. Ad 
Maarse put uit een zorgvuldig bijge-
houden archief dat hij in koffertjes 
heeft bewaard.
Coq Scheltens (ja, sorry hoor) werkt 
aan een boek dat is geschreven door 
ruim 40 schrijvers en schrijvenden. 
De rode draad in het boek is dat al-
len ‘iets’ met Aalsmeer hebben (of 
hadden) dat de link met Aalsmeer in 
de verhalen (nog) duidelijk is. Het re-
sultaat is een boek met veel afwisse-
lende verhalen, heel bijzonder. Ik be-
schouw het ontstaan van dit boek als 
een (kunst) project dat groeit naar 
een bundeling van los van elkaar, 
maar op zichzelf staande verhalen.
Voorzover ik weet komen deze boe-
ken nog voor december 2008 uit. 
Jammer, dat er bijna tegelijkertijd 4 
boeken verschijnen in Aalsmeer? Ik 
denk van niet. Het is een verrijking 
door creatief talent dat zorgt voor be-
houd van cultuur-historische waar-
den door middel van interessante fei-
ten en verhalen te bundelen. Voor elk 
wat wils.

De boeken die uitgegeven worden 
leveren geen extra geld op. Het is 
geen winstobject zo’n uitgave, maar 
hopelijk wel kostendekkend. Dat 
laatste hangt van u als lezer en lief-
hebber af. Tenslotte: heb ik gehoord 
dat er te zijner tijd nog een boek over 
Aalsmeerse musici zal uitkomen. Ook 
daar wacht ik op. Toch is het wel bij-
zonder dat er in een dorp met 25.000 
zielen zoveel speciale boeken ver-
schijnen. En volgens mij: stuk-voor-
stuk waard om te hebben!

Coq Scheltens

Van de hak 
op de tak

Kudelstaart - Alle 17 woningen die  
Blauwhoed Eurowoningen laat bou-
wen aan de Bilderdammerweg zijn 
reeds verkocht. De huizen worden 
gerealiseerd onder een ‘dorpse ar-
chitectuur’ en opgetrokken in ro-
de tot bruine baksteen. De achter-
tuinen grenzen aan het water. Twee 
weken geleden gaf wethouder Nij-
meijer het startsein voor het project, 
dat naast de 17 koophuizen nog 

16 starterswoningen omvat èn 24 
huurhuizen. De huurhuizen worden 
te zijnertijd via Woningnet aangebo-
den. Het zijn beneden- en bovenwo-
ningen. Wat de startershuizen be-
treft: daarvoor verstrekt de gemeen-
te een starterslening. De verkoop 
van deze huizen vangt aan in 2009 
en meer informatie hierover is te le-
zen op de website van Woongroep 
Holland www.wgh.nl 

Verkoop starterswoningen in 2009
Bouw rood/bruine huizen 
Bilderdammerweg in gang 

Bouwactiviteiten aan de Bilderdammerweg. In totaal komen er 75 woningen.

Onder het kopje “ANBO Aalsmeer 
blijft in tact” schrijft meneer Hop-
penbrouwer, de namens het ANBO-
hoofdbestuur afgevaardigde voor-
zitter van de Aalsmeerse ANBO-le-
denvergadering op 24 sept. jl. een 
aantal zaken, die wel erg naast de 
waarheid gaan.
Allereerst: Meneer Hoppenbrou-
wer had zich slecht voorbereid op 
zijn taak, want hij moest eindeloos 
in herhalingen vervallen om aan het 
woord te blijven en had op veel vra-
gen nauwelijks een passend ant-
woord. Dat hij 40 jaar bij Hoogovens 
had gewerkt, hoorden we meerdere 
keren maar het had natuurlijk niets 
met de vergadering te maken.
Ook de ingezonden brief van de 
heer Staller roept bij mij vragen op. 
Hij heeft verkeerde informatie ge-
kregen ofwel hij heeft de ontvangen 
informatie verkeerd geïnterpreteerd. 
Vanuit beide mogelijkheden staat er 
wel een en ander fout in zijn brief.
Over het ingezonden stuk van de 
heer Hoppenbrouwer het volgende: 
Meneer Hoppenbrouwer stelt dat 
veel argumenten van het Aalsmeer-
se bestuur op misvattingen berus-
ten. Dat is niet juist, maar je moet 
als voorzitter natuurlijk wel willen en 
kunnen luisteren. De heer Van der 
Jagt heeft uitstekend verwoord, wat 
de bestuurs-zorgen over de AN-
BO-ontwikkelingen waren, en stel-
de luid en duidelijk dat het hoofdbe-
stuur en het gewestelijk bestuur de 
Aalsmeerse ANBO-afdeling in de 
kou hebben laten staan en aan de 
dringende uitnodiging om te over-
leggen geen gehoor hebben gege-
ven. Dat meneer Hoppenbrouwer 
nu zegt: Ja, maar ik heb een keer 
gebeld, dat is wel juist, maar ’t was 
toen veel te laat; de besluiten in 
Aalsmeer waren toen al genomen. 
Meneer Hoppenbrouwer schrijft dat 
de ANBO niet kan staken en ook 
geen stakingskas heeft. Dat is he-
lemaal juist. Maar dat was in de le-
denvergadering helemaal niet aan 
de orde. Gesteld werd dat AN-
BO gaat meebetalen aan de sta-
kingskas van het FNV en als mo-
gelijk door het FNV een staking bij 
het streekvervoer wordt uitgeroe-
pen, moeten de ANBO-leden  in fei-
te meebetalen aan de stakers, maar 
heeft geen busvervoer. 
Als hij dan zegt, dat ANBO helemaal 
niet meebetaalt aan het FNV, kon 
ik stellen dat mevrouw Wubbels, al-
gemeen directeur in het hoofdbe-
stuur, dit zo in een interview gezegd 
heeft en er aan toevoegde dat de 
ANBO-leden dit maar voor lief moe-
ten nemen! Dan zegt Hoppenbrou-
wer als reactie: de kranten schrijven 
wel meer wat niet juist is en wat je 
niet geloven moet. Een trap naar de 
media en een meer dan zwakke en 
domme reactie. De heer Hoppen-
brouwer had geen enkel weerwoord, 
toen ik in de vergadering stelde dat 
het hoofdbestuur een slecht financi-
eel beleid voert en een tekort heeft 
dat nu is opgelopen tot ruim 1,8 mil-
joen euro!! Uit de jaarcijfers conclu-
deer ik dat er niet aan begrotings-
bewaking wordt gedaan. Bekend 
is dat de plaatselijke afdelingen uit 
hun gespaarde geldmiddelen nu 
moeten bijpassen. Dat is een goed-
kope oplossing. De heer Hoppen-
brouwer kleineert de  contributie-
verhoging die verwacht mag wor-
den en met jaarlijkse verhogingen 

wellicht gaat oplopen van 23 euro 
naar 35 euro. De heer Hoppenbrou-
wer geeft geen afdoende antwoord 
op de opmerkingen van meerdere 
zijden dat we het “A(lgemeen)” van   
ANBO graag willen handhaven en 
ons op onze leeftijd niet willen voe-
gen in een toch ook wel politiek ge-
tint vakbonds-vak. We willen ple-
zierige ontmoetingen, een gewel-
dig fijn te lezen maandblad Dukdalf 
en veel aandacht voor “lief en leed”.  
Niet meer en niet minder!
De heer Hoppenbrouwer schermt 
min of meer dreigend, dat men bij 
het bedanken voor de ANBO de 
korting bij Zorg en Zekerheid kwijt 
raakt. Maar hij weigerde mij  na de 
sluiting van de vergadering de mi-
crofoon om de aanwezigen gerust 
te stellen omdat in de op te richten 
Ouderen-vereniging Aalsmeer-Ku-
delstaart dezelfde korting voor de 
ziektekosten-premie wordt gega-
randeerd. Dat moest ik dus bijna 
schreeuwend bekend maken. Over 
zwakte gesproken.
Over de brief van de heer Staller kan 
ik kort zijn.: Op afdelingsniveau (dus 
plaatselijk) behoeft er geen contact 
met FNV te zijn, schrijft hij. Maar we 
moeten wel de – veel – hogere con-
tributie gaan betalen, en daar schrijft 
hij niet over. Het nu geschorste en 
afgetreden Aalsmeerse ANBO-be-
stuur heeft nooit de ANBO-leden 
opgeroepen om lid te worden van 
een nieuwe ouderenvereniging. Dus 
anders dan de heer Staller schrijft. 
In de voorjaarsvergadering van AN-
BO Aalsmeer (waar het hoofdbe-
stuur en het gewestelijk bestuur on-
danks de toegezonden uitnodiging 
niet aanwezig waren zonder be-
richt van verhindering)  werd door 
leden al gesuggereerd een  oude-
renvereniging op te richten, maar 
dat waren beslist géén bestuursle-
den! Naar de zorgverzekeraar toe is 
er geen enkele brief van dit bestuur 
uitgegaan en onze  oprichtingscom-
missie heeft naar de zorgverzeke-
raar toe uiteraard eigen briefpapier 
gebruikt en natuurlijk geen ANBO-
briefpapier. Dus anders dan de heer 
Staller schrijft. Het nu geschorste en 
afgetreden Aalsmeerse ANBO-be-
stuur heeft – aldus de heer Staller – 
zonder vooroverleg met het lande-
lijk bestuur eigenhandig gehandeld. 
Nee dus, leest u maar bij punt a aan 
de heer Hoppenbrouwer en punt h 
aan de heer Staller.
Ten slotte: we willen binnenkort de 
Ouderen-Vereniging Aalsmeer-Ku-
delstaart oprichten en dan de plaat-
selijke activiteiten, die we in de AN-
BO-afdeling hadden, gewoon in de 
nieuwe vereniging voortzetten met 
heel veel dezelfde bestuursleden 
en vrijwilligers. Dus een maandblad 
(met uiteraard een andere naam), 
aandacht voor “lief en leed”, de mid-
week-organisatie, de fietstochten, 
de aandacht en hulp bij belasting-
zaken, enz. En, wat ook belangrijk is: 
een contributie van 15 euro per jaar 
per persoon in plaats van nu 23, eu-
ro en later 35 euro. 
We weten dat er al honderden be-
dankjes zijn voor het ANBO-lid-
maatschap; de aanmeldingen voor 
de nieuwe vereniging stromen bin-
nen!

Namens de oprichtings-commis-
sie, Aat van der Zwaard,
Clematisstraat 41.

Blijft ANBO Aalsmeer wel in tact?

ingezonden

Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 9 oktober, komen burgemees-
ter, wethouders en fractieleden van 
CDA, VVD, AB en PACT Aalsmeer 
bijeen voor het tweewekelijkse be-
raad en de raadsvergadering. De 
bijeenkomst begint om 20.00 uur, in 
de raadzaal van het gemeentehuis 
en is openbaar. Gestart wordt met 
het beraad en voorzitter deze keer 
is Pierre Tuning van PACT. Behan-
delstukken zijn als eerste de pro-
grammabegroting 2009, de najaars-
rapportage en het vaststellen van 
de belastingverordeningen 2009. 
Voor de tweede maal gaat gespro-
ken worden over de nota Onderne-
mend Jeugd- en Gezinsbeleid. De 
behandeling van dit onderwerp is er 
dit keer opgericht op het vaststellen 
van de beleidsnota en het kennis-
nemen van het feit dat de financië-
le gevolgen zover mogelijk zijn mee-
genomen in de conceptbegroting 
2009. De besluitvorming gaat, als de 
fracties groen licht geven, dezelfde 
avond plaatsvinden in de raadsver-

gadering. Vervolgens is het woord 
aan wethouder Berry Nijmeijer. Aan 
de raad wordt gevraagd goedkeu-
ring te geven voor het ophogen van 
het krediet voor fase 4, het krediet 
voor ontsluiting van het Praamplein, 
het instellen van de Reserve Praam-
plein en het ten laste brengen van 
extra investeringen aan het investe-
ringsplan 2010 en 2011. De behan-
deling in tweede termijn en besluit-
vorming gaan, als een en ander vol-
gens planning verloopt, plaatsvin-
den in het beraad en de raad van 
30 oktober. 
Laatste behandelpunt is het vast-
stellen van de middellange termijn 
visie 2025 voor Greenport Aalsmeer. 
De behandeling van dit onderwerp 
is gericht op het kennisnemen en 
vaststellen van de ruimtelijk-econo-
mische visie voor deze impuls voor 
de sierteeltsector in Aalsmeer in het 
gebied tussen de Horn-, Midden-, 
Aalsmeerder- en Machineweg. Het 
beraad wordt besloten met de rond-
vraag.

Brieven in handen college
Even voor elf uur wordt vervolgens 
onder voorzitterschap van burge-
meester Pieter Litjens gestart met 
de raad. 
Na het vaststellen van de agen-
da komen ingekomen stukken van 
Aalsmeerse inwoners en instellin-
gen aan de orde. 
Burgemeester en wethouders stel-
len voor om de brief van de heer 
E. Paap over de hoge snelheden 
door automobilisten in de Cathari-
na Amalialaan en de Karperstraat in 
Nieuw-Oosteinde in hun handen te 
geven ter afdoening. Ook wordt ge-
adviseerd de brief van de buurtbe-
woners in Oosteinde inzake speel- 
en gymruimte voor de kinderen in 
de buurt in handen te geven van het 
college. 
Behandelstukken zijn herijking 
duurzaam bouwen, klimaatbeleid 
gemeente Aalsmeer en de nota On-
dernemend Jeugd- en Gezinsbe-
leid. De sluiting is gepland rond half 
twaalf.

Programmabegroting en Praamplein 
in beraad en raad vanavond

Jonge bestuurder 
het trottoir op!
Amstelveen - Door weg te springen 
konden twee wandelaars met hond, 
voorkomen dat ze werden aange-
reden door een 16 jarige automo-
bilist uit Amstelveen. Deze reed op 
zondagmiddag 5 oktober rond vier 
uur op de Bos en Vaartlaan stiekem 
een rondje in de auto van zijn va-
kantievierende ouders. De onerva-
ren chauffeur verloor op de kruising 
Henegouwselaan – Bos en Vaart-
laan de macht over het stuur, reed 
het trottoir op en de bosschages in. 
Een van de twee wandelaars raakte 
bij het ontwijken licht gewond aan 
een van zijn benen. De auto was 
licht beschadigd. De bestuurder is 
na verhoor weer heengezonden. De 
ouders kunnen na hun vakantie de 
auto op het politiebureau ophalen.

Aalsmeer - Een nieuwe inrichting 
krijgt de Marktstraat en daarom is 
sinds vorige week woensdag 1 ok-
tober de weg in het centrum afge-
sloten voor verkeer. 
De straat krijgt een zelfde soort 
dorpse inrichting als de School- en 

de Seringenstraat. De werkzaamhe-
den gaan in twee fases uitgevoerd 
worden. 
Als eerste wordt het gedeelte van-
af de Van Cleeffkade onder handen 
genomen. Wie nu hier naar de bibli-
otheek, de winkels of de horecage-

Marktstraat helft zandbak
legenheden wil, moet ‘klunen’ over 
planken in de zandbak. 
Voor bewoners blijft de mogelijk-
heid om te parkeren in het nog be-
strate deel. Voor de nieuwe inrich-
ting wordt twee maanden uitgetrok-
ken.

Aalsmeer - In de toekomstige be-
drijvigheid van Green Park Aalsmeer 
spelen ook de talrijke brugverbin-
dingen een belangrijke rol. In het 
huidige stedenbouwkundige basis-
concept van het gebied zijn over 
de bestaande watertochten maar 
liefst 32 bruggen voor zowel auto’s 
als fietsers en voetgangers gepland. 
Die vormen de noodzakelijke ver-
bindingen tussen de afzonderlijke 
gebiedsdelen en de groene buffer-
zones in het park. Ze maken inte-
graal deel uit van het beeldkwali-
teitsplan. Ir. Jutta Raith van H+N+S 
Landschapsarchitecten: “Het groot-
schalige concept van Green Park 
Aalsmeer is tot in de kleinste ele-
menten doorvertaald.”

Start november
De werkzaamheden voor de eerste 
nieuwe brug over de Machinetocht 
(langs de Machineweg) beginnen 
al in november. In dit gedeelte van 
Green Park Aalsmeer is in architec-
tonische zin bewust aansluiting ge-
zocht bij het bestaande aangren-
zende woongebied. Vandaar dat 
de betonnen casco’s van zowel de-
ze autobrug als de belendende fiet-
sers/ voetgangersbrug van een fraai 
donkerrood bakstenen gevelkleed 
zullen worden voorzien. Waar de 
autobrug wordt geasfalteerd, wordt 

het dek van de naastgelegen voet/
fietsbrug ook in deze baksteen uit-
gevoerd, evenals het voetpad dat in 
het verlengde ervan ligt. De fiets-
paden in het gebied worden overi-
gens in rood asfalt uitgevoerd. Met 
het rode baksteen wordt aanslui-
ting gezocht bij de industriële mo-
numenten langs de Machineweg 
(historische schoorstenen en een 
stookhuis) in dit voormalige glas-
tuinbouwgebied. Wat verderop aan 
de Machineweg komt een zelfde 
brugconstructie uitgevoerd in bak-
steen. Genoemde twee bruggen zijn 
in feite de entreebruggen tot het ge-
bied, en vormen visueel een schakel 
met de bakstenen woonbuurt aan 
de oostzijde ervan, alsmede met de 
genoemde relicten in de parkstrook 
langs de Machineweg.
Jutta Raith: “Alle 32 auto-, fietsers- 
en voetgangersbruggen zijn eigen-
lijk als één grote familie ontworpen, 
met natuurlijk wel onderlinge diver-
siteit naar gelang het gebruik ervan. 
Zo hebben we bijvoorbeeld bij de 
Middentocht (langs de Middenweg, 
die het gebied van oost naar west 
doorsnijdt) veel belang gehecht aan 
die ene lange doorgaande zicht-
lijn die bepalend is voor het gebied. 
Daar komen de bruggen dus doel-
bewust op één lijn te liggen met de 
taluds, dus geen insteken met land-

hoofden. En de overspanningen 
rusten dan op kolommen die zoveel 
mogelijk aan het zicht zijn onttrok-
ken, zodat ze lijken te zweven. Ook 
de bijbehorende hekwerken zullen 
zo minimaal mogelijk aanwezig zijn, 
zodat ze de horizontale zichtlijnen 
niet verstoren. Transparant en ruim-
telijk zijn daarbij sleutelbegrippen, 
dus geen drukke spijlenconstructies 
die het beeld van de omgeving ver-
storen.”

Doorvertaald
Jutta Raith ten slotte: “Het is inte-
ressant om te zien hoe het concept 
van Green Park Aalsmeer op grote 
schaal tot in de kleinste elementen 
is doorvertaald. Daar is heel consi-
stent aan gewerkt. Het grote verhaal 
wordt als het ware ondersteund van 
masterplan tot brugniveau. Voor ie-
der water is een eigen karakter ge-
typeerd, en dat vertaalt zich weer in 
de brugontwerpen. Zo onderscheidt 
de Horntocht zich van de Midden-
tocht door een groener en informe-
ler karakter, wat vervolgens weer tot 
uitdrukking komt in de vormgeving 
van de bruggen. En toch vormen ze 
bij elkaar één grote familie.”
De Machinebrug wordt naar ver-
wachting medio maart 2009 opge-
leverd en kan dan in gebruik wor-
den genomen.

Bruggen vormen hechte familie 
in toekomstig Green Park

Jaarvergadering Dorpsraad Rijsenhout
Rijsenhout - Op woensdag 15 okto-
ber houdt de Dorpsraad Rijsenhout 
haar jaarlijkse openbare vergade-
ring in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat. De vergadering be-
gint om 20.00 uur. Zaal open vanaf 
19.30 uur. Het thema is dit jaar: “Hoe 
ziet de gemeente Haarlemmermeer 
de toekomst van Rijsenhout?”  
Er komen twee wethouders hun vi-
sie daarop geven. Wethouder Arthur 
van Dijk heeft onder andere eco-
nomische zaken in zijn portefeuille 
en zal vertellen wat de grootschali-
ge kassenbouw ten westen van de 
Aalsmeerderweg en de herstruc-

turering van het glastuingebied te 
oosten ervan voor het dorp Rijsen-
hout (en voor Burgerveen) zal bete-
kenen. Komen ‘glazen muren’ op de 
beide dorpen af? Aan welke termij-
nen wordt gedacht? Wat betekenen 
deze ontwikkelingen voor de leef-
baarheid van de inwoners? 

Alderstafel
Daarna zal wethouder Michel Be-
zuijen, onder andere ruimtelijke or-
dening en Schipholzaken, duidelijk 
maken welke plannen de gemeen-
te heeft voor de beide dorpen, hoe 
men denkt die in te vullen en hoe de 

inwoners bij die plannen betrokken 
zullen worden. Daarbij zal de invloed 
van ‘Schiphol’ (parallelle Kaagbaan, 
een advies van de ‘Alderstafel’) niet 
onbesproken (kunnen) blijven. 
Na de pauze zal er een open discus-
sie met de wethouders plaats kun-
nen vinden naar aanleiding van de 
inleidingen. Het gaat deze keer dus 
niet over stoeptegels, teleurstellen-
de renovaties van wegen of slecht 
onderhoud van het groen, daar is 
vorig jaar al over gesproken. Deze 
keer gaat het over de toekomst van 
het dorp Rijsenhout. U bent van har-
te welkom!
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Leimuiden - De Seniorenraad komt 
naar Burgerveen e.o. De heren en 
dames zijn voornemens veel aan-
dacht te geven aan voorlichting en 
tips voor verbetering van de infor-
matie van de vaak complexe open-
bare organisaties. Het betreft de 
zorgverlening, openbaar vervoer, 
veiligheid, milieu, enz. 
Tijdens het eerste deel van de bij-
eenkomst kunt u uw vragen en op-
merkingen kwijt.
De Seniorenraad luistert in deze 
niet alleen, de op- en aanmerkingen 
worden gebundeld en gekeken gaat 

worden naar oplossingen. De bij-
eenkomst is op donderdag 16 okto-
ber en vindt plaats in dorpshuis Ma-
rijke aan de Oude Venneperweg in 
Burgerveen en is van 13.30 tot 16.00 
uur. 
Iedereen die verbetering van de 
leefbaarheid in Burgerveen, Leimui-
derbrug en Weteringbrug een warm 
hart toedraagt, wordt door de Seni-
orenraad welkom geheten. Een kop 
koffie of thee staat voor u klaar.
Wilt u meer weten? Bel gerust het 
secretariaat van de SSH: mevrouw.
Bierman, tel. 023-5642337.

Bijeenkomst Seniorenraad voor 
leefbaarheid van Burgerveen

Wijkraad Stommeer houdt 
bijeenkomst 15 oktober
Aalsmeer - Op woensdag 15 ok-
tober houdt de wijkraad Stommeer 
in gebouw Seringenhorst in de 
Parklaan 27 haar volgende bijeen-
komst. De aanvang is 19.30 uur. Het 
eerste half uur is bestemd voor wijk-
bewoners om zaken aan de orde te 
stellen en onderwerpen op de agen-
da te plaatsen. De buurtregisseur 
van de politie is het eerste half uur 
aanwezig. De bijeenkomst is deze 
keer vooral gewijd aan het reilen en 

zeilen van de wijkraad in de Stom-
meer. De centrale vraag tijdens het 
overleg is hoe de wijkraad in de toe-
komst nog beter de belangen van de 
wijkbewoners in de Stommeer kan 
behartigen. Daarnaast wordt aan-
dacht besteed aan een inventarisa-
tie van onderwerpen, die de komen-
de tijd de aandacht van de wijkraad 
vragen. De bewoners van Stommeer 
worden hierbij van harte uitgeno-
digd om hun inbreng te leveren!

Vroeger was alles beter, hoor je wel 
eens. Mwah… weet ik niet.
Vroeger had Aalsmeer een straatve-
ger. Vroeger had ook iedereen een 
bijnaam, deze straatveger noem-
den wij “Buikie”. Ik ga niet uitleggen 
waarom, u bent niet dom. Buikie had 
een kar, een soort bakfiets. Daarop: 
vuilnisbakken en bezems. Hij veeg-
de de straat. Aalsmeer was proper, 
er lag elke winter ijs op de Poel en 
De Nieuwe Meerbode zat nog in de 
Kanaalstraat.
Buikie is er niet meer, maar ook zijn 
beroep bestaat niet meer. Dat is de 
vooruitgang. Maar dat betekent ook 
dat de straten niet meer geveegd 
worden. Tenminste, niet meer zoals 
vroeger. En dat merk je, vooral als 
het regent. Overal liggen plassen, 
want het water kan niet weg. En 
regenen, dat gaat het steeds meer 
doen, zeggen ze. Ook dat is de voor-
uitgang. 
Daarom zoek ik een vrijwilliger, bij 

voorkeur de burgemeester zelf. 
Mag ook een van de wethouders 
zijn. Desnoods een van de raads-
leden. Helemaal desnoods een van 
de ambtenaren. Hij of zij gaat een 
herfstmaand met de fiets naar het 
gemeentehuis. Constateert dat al-
le goten langs de weg begroeid 
zijn. Dat is niet goed voor de afvoer 
van water. Constateert dat alle put-
ten verstopt zitten met blad, of dat 
putten zijn opgenomen in een ver-
keersdrempel en dus het hoogste 
punt in de omgeving zijn. Ook dat is 
niet goed voor de afvoer van water. 
Hij of zij merkt dus uit ondervinding 
dat je op de fiets zeiknat wordt van 
auto’s die door die plassen rijden. 
En nou komt het: hij of zij consta-
teert dit niet slechts, hij of zij doet 
er iets aan. Dat zou pas vooruitgang 
zijn!

Erik van Itterzon, 
Primulastraat 89.

Zeiknat op de fiets!

ingezonden

Kinderboerderij zwaar 
gedupeerd door inbraak
Aalsmeer - Kinderboerderij is afge-
lopen week letterlijk en figuurlijk in 
zwaar weer terecht gekomen. Bru-
tale inbreker(s) hebben enige dui-
zenden euro’s buitgemaakt door 
de kluis te forceren. Helaas voor 
de boerderij zat daarin de voorlopi-
ge opbrengst van de loterij en een 
deel van de winkelopbrengst van de 
maand september. De dader(s) zijn 
het pand binnengedrongen door 
twee deuren te forceren om daarna 
het kluisje te kraken. Het vermoe-
den bestaat dat de dader zich er ter-
dege van op de hoogte gesteld hoe 
binnen te komen en hoe de kluis te 
forceren. Normaliter is men niet op 
de hoogte van dit alles. 

Alle betrokkenen voelen zich zeer 
geschokt door deze brutale diefstal. 
Gevoelens van frustratie en wraak 
hebben op dit moment sterk de 
overhand. De boerderij is met veel 
inzet, ijver en betrokkenheid gewor-
den tot wat het nu is, vertwijfeld be-
gint men zich af te vragen of er zich 
een begin tot een moedwillige af-
braak aan het aftekenen is. Moet 
de boerderij dan maar tot een on-
neembare vesting gemaakt te wor-
den of dient men de boerderij ge-
woon maar te sluiten? Men begint 
zich hierover steeds meer zorgen te 
maken, mede omdat het niet de eer-
ste keer is dat er ingebroken is. Het 
feestjaar kent geen gelukkig einde. 

Streek - De provincie Noord-Hol-
land vraagt aan professionele ont-
werpers innovatieve oplossingen, 
die recht doen aan de kwaliteiten 
van het landschap. Dit doet de pro-
vincie met een ideeënprijsvraag. De 
winnende oplossingen krijgen een 
plek in de structuurvisie van de pro-
vincie. Weidse vergezichten, veel 
water, kust & duinen, bossen en 
heidevelden versus de groeiende 
behoefte aan ruimte om te wonen 
en te werken en een veranderend 
klimaat. De provincie Noord-Hol-
land zoekt naar innovatieve ruimte-
lijke oplossingen die recht doen aan 
de kwaliteiten van het landschap en 
aan de eisen op het gebied van kli-
maat en duurzaamheid. “We betrek-
ken graag professionals bij het uit-
werken van onze structuurvisie”, al-
dus verantwoordelijk gedeputeer-
de Ton Hooijmaijers. “Ik weet zeker 
dat de ontwerpers met vernieuwen-
de ideeën kunnen komen, die recht 
doen aan de dilemma’s op het ge-
bied van ruimtelijke inrichting.” De 
provincie Noord-Holland schrijft de 

ideeënprijsvraag uit onder de noe-
mer  DROOM.NH (Duurzame Ruim-
telijke Ontwikkeling Op Maat). Pro-
fessionele ontwerpers kunnen een 
bijdrage leveren in de zoektocht 
van de provincie naar vernieuwen-
de oplossingen voor de structuurvi-
sie van de provincie Noord-Holland. 
De prijs voor het winnende ontwerp 
is 50.000 euro waarmee de winnaar 
in de gelegenheid wordt gesteld om 
de inzending verder uit te werken. 
Tot 9 januari 2009 kunnen ontwer-
pers hun inzendingen insturen. 
De jury staat onder voorzitterschap 
van de heer Kees Vriesman (huidi-
ge voorzitter Commissie Ruimte-
lijke Ontwikkeling Luchthaven en 
in het verleden onder meer alge-
meen directeur Staatsbosbeheer en 
DG Ruimtelijke Ordening ministerie 
VROM). 
Meer informatie over de prijsvraag 
(de aanmelding, het wedstrijdpro-
gramma e.d.) is te vinden op de 
website van de provincie Noord-
Holland: www.noord-holland.nl/
droomnh. 

Provincie schrijft prijsvraag uit voor 
professionele ontwerpers
Hardop dromen over 2040

De Kwakel - De damsluis bij De 
Kwakel wordt komende maanden 
grondig gerestaureerd. De damsluis 
is een Provinciaal Monument en 
maakt onderdeel uit van de Stelling 
van Amsterdam. Met de restauratie 
zal de damsluis weer helemaal op-
geknapt worden, onder andere door 
het metselwerk te herstellen.
Daarnaast worden de houten balken 
en de bijzondere peilschaal op het 
monument hersteld en vernieuwd. 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi 
en Vecht  is eigenaar van het monu-
ment en zal de restauratie uitvoeren. 
De totale kosten van de restauratie 
bedragen 150.000 euro. De provin-
cie Noord-Holland heeft 50.000 eu-
ro beschikbaar gesteld vanuit het 
Investeringsbudget voor het Lande-

lijk Gebied (ILG) van de Stelling van 
Amsterdam. Het Hoogheemraad-
schap stelt de rest van het bedrag 
beschikbaar. 
De werkzaamheden zijn eind sep-
tember gestart en zullen begin de-
cember worden afgerond. De dam-
sluis is tussen 1891 en 1893 aan-
gelegd voor de Stelling van Am-
sterdam. Het maakt onderdeel uit 
van de Vuurlijn in de gemeente Uit-
hoorn. 
Over deze Vuurlijn loopt een on-
verhard wandelpad, waarbij wan-
delaars een mooi zicht hebben op 
de damsluis. Komend jaar wordt dit 
wandelpad onderdeel van een lange 
afstands wandelroute over de Stel-
ling van Amsterdam met een totale 
lengte van 135 kilometer. 

Grondige restauratie 
damsluis bij De Kwakel

Snoeiboot gemeente vaart 
uit voor eilandeigenaren
Aalsmeer - Op zaterdag 18 okto-
ber vaart voor de tweede keer de-
ze maand de snoeiboot van de ge-
meente Aalsmeer uit. Eilandeige-
naren wordt de mogelijkheid ge-
boden hun snoeihout gratis en op 
een verantwoorde manier af te la-
ten voeren. Alleen snoeihout van re-
creanten wordt overigens aangeno-
men. Bedrijfsafval, zoals seringen-

hout en kluiten, wordt niet geaccep-
teerd. De snoeiboot zal van 9.00 tot 
12.00 uur liggen bij schuilhaven de 
Winkel aan de zijde van de Groete 
Poel en tussen 13.00 en 16.00 uur bij 
baggerdepot Otto aan de doorgang 
bij de Grote Brug. Als de boot op de 
aangegeven tijden niet aanwezig is, 
dan is deze waarschijnlijk even aan 
het lossen. 

Gesignaleerden-actie levert 
41 aanhoudingen op!
Amstelland - In samenwerking 
met de Dienst Justitiële Inrichtingen 
heeft de politie 41 gesignaleerden 
opgepakt. Tijdens de actie, die af-
gelopen weekend werd gehouden, 
gingen diverse teams op pad om 
mensen aan te houden die nog een 
uitstaande celstraf of openstaande 
boete op hun naam hadden staan. 
Naast de aanhoudingen is er te-

vens een bedrag van 8600 euro aan 
openstaande boetes geïnd.
Dat niet iedereen blij was met de 
onaangekondigde bezoeken, bleek 
onder andere uit het feit dat een van 
de gesignaleerden er op zijn blote 
voeten vandoor ging toen de politie 
aan de deur verscheen. Deze man, 
die nog 90 dagen celstraf moest uit-
zitten, werd later alsnog opgepakt.

Bloembollen als Aalsmeers product?!

Sloop Pannebar in gang 
gezet voor huizenproject
Kudelstaart - Op de schutting 
rondom ‘de Pannebar’ hebben 
graffitikunstenaars mooie, vooral 
Aalsmeerse taferelen gemaakt. Te 
zien zijn onder andere de brug op 
het Raadhuisplein, de watertoren ui-
teraard en een kruiser. Prima, maar 
wat doen die bollenvelden daar tus-
sen? Gevraagd naar de projectont-
wikkelaar die de Pannebar gaat slo-
pen wordt ietwat ontwijkend geant-
woord dat het ook toch tulpen zijn 
die verhandeld worden op de bloe-
menveiling? 
Deze ontwikkelaar is M.J. de Nijs uit 
Warmerhuizen. Om de sloop in het 
gebouw buiten het zicht te houden 
is de schutting met kunstwerken 
geplaatst. “We hadden ook voor een 
hekwerk kunnen kiezen, maar dit is 

een stuk mooier voor de buurt, al-
dus een woordvoerder van De Nijs. 
De firma ontwikkelt grote en klei-
ne bouwprojecten in Amsterdam en 
omgeving. 
De locatie Pannebar is een bijzon-
der mooie, zo laat de woordvoerder 
weten. Maar dat is in heel de om-
geving natuurlijk wel bekend. Het 
grote achterterrein dat nu parkeer-
plaats is, ligt pal aan de Westeinder. 
De Nijs zal het gehele terrein op-
nieuw beschoeien. Wat voor wonin-
gen er op het Pannebar-terrein ko-
men, is nog ongewis. “In elk geval 
geen appartementencomplex, geen 
hoogbouw”, aldus de projectontwik-
kelaar. Met de gemeente wordt nog 
om tafel gegaan wat betreft aard 
van de woningbouw.

Amstelveen - Ziekenhuis Am-
stelland is 7 oktober gestart met 
avondspreekuren op alle dinsdag-
avonden voor de poliklinieken der-
matologie, neurologie, anesthesiolo-
gie (pre operatief spreekuur), KNO, 
Chirurgie en kaakchirurgie. Tijdens 
de avondspreekuren zijn ook alle 
ondersteunende diensten beschik-
baar, zoals het laboratorium, de af-
deling Radiologie, de ECG dienst, de 
opname afdeling en de inschrijfba-
lie. Zelfs de vrijwilligers zorgen voor 
begeleiding van de patiënten tijdens 
deze avonduren.
Voor alle poliklinieken kunnen op 
dinsdag afspraken gemaakt worden 
tot 20.00 uur in de avond. De p po-
liklinieken zijn niet telefonisch be-
reikbaar op de avond, maar de af-
spraken zijn in te plannen overdag 
via de betrokken poliklinieken. In-
dien nodig kunnen patiënten (af-
hankelijk van het soort onderzoek) 

direct na hun bezoek aan de spe-
cialist doorlopen naar het Laborato-
rium of de afdeling Radiologie voor 
een aansluitend onderzoek of be-
handeling.
Ziekenhuis Amstelland hoopt, door 
mensen de mogelijkheid te bieden 
buiten kantooruren een bezoek aan 
de specialist te brengen, de service 
aan patiënten te vergroten. 
De proefperiode bij de polikli-
niek dermatologie bleek een door-
slaand succes, daarom worden de-
ze spreekuren niet alleen voortgezet 
maar ook uitgebreid. Het is de be-
doeling dat op korte termijn ook nog 
andere poliklinieken dit voorbeeld 
volgen. De poliklinieken zijn bereik-
baar op de volgende telefoonnum-
mers: Anesthesiologie 020-3474750; 
Chirurgie 020-3474758; Dermato-
logie 020-3474755; Kaakchirurgie 
020-3474825; KNO 020-3474787; 
Neurologie 020-3474725.

Ziekenhuis Amstelland start 
met avondspreekuren

Uithoorn - Afgelopen zaterdag is 
Qui Vive jongens B1 winnaar ge-
worden in de voorcompetitie van de 
hoogste klasse in Noord-Holland. 
Alkmaar werd met 7-4 getrotseerd 
en doordat naaste rivaal Pinoké te-
gen de Reigers uit Hoofddorp on-
verwacht steken liet vallen en daar-
mee play-offs verspeelde, mochten 
de jongens van Qui Vive zich herfst-
kampioen noemen. Vier van de vijf 
wedstrijden werden door de Qui Vi-
ve boys onder leiding van Erik Ot-
to, Thomas Vader en manager Pie-
ter Bas Kolenberg winnend afge-
sloten. Komend weekend staan de 
play-offs op het programma tegen 
no. twee van Topklasse B, Bloemen-
daal, voor een plaats in de landelij-
ke competitie. In ieder geval is Qui 
Vive al verzekerd van een plaats in 
de sterke IDC West, de Interdis-
trict competitie. Op zich al een voor-
treffelijk resultaat, dat nog niet eer-
der door een jongensteam van Qui 
Vive werd behaald. Vorige week 
stond Qui Vive na drie overwinnin-
gen op rij weer met beide benen op 
de grond toen het in gastheer Rei-
gers de meerdere moest erkennen. 
De vele kansen, met name in de be-
ginfase, werden onbenut gelaten en 
dit werd door de Reigers koelbloe-
dig afgestraft. Door de overwin-
ning op Alkmaar afgelopen zater-
dag liet Qui Vive zien zijn lesje ge-
leerd te hebben. Qui Vive kwam te-
gen Alkmaar sterk uit de startblok-
ken. Het eerste doelpunt viel al in de 
tweede minuut: een pass van Cas-
per Wilmink werd door Jesse Kolen-
berg beheerst afgerond. Drie minu-
ten later was het Max Brakel die uit 
een voorzet van Stijn Kluft scoorde. 
Daarna werd het spel van Qui Vi-
ve, dat het zonder de geblesseerde 
Jasper van Hijfte en Reinout Rovers 
moest doen, rommeliger. Dit resul-
teerde dan ook in de tiende minuut 
in een tegentreffer van Alkmaar. Qui 
Vive schrok wakker en Stijn Kluft en 
Daniël de Graaf scoorden beide met 

een fraaie backhand, wat de stand 
op 4-1 bracht. Dit was het sein voor 
Alkmaar om er een schepje boven-
op te doen. Een strafcorner werd ge-
stopt door keeper Mats Kaas, maar 
de even later - overigens onterecht 
– toegekende strafbal werd door 
een Alkmaarse spits benut. Daarna 
werd het zelfs 4-3, toen de hele Qui 
Vive-verdediging op het verkeer-
de been gezet werd en de Alkmaar-
ders in een prachtige combinatie 
de plank wisten te vinden. Gelukkig 
bracht Daniël met een tweede tref-
fer, alweer een backhand shot, de 
stand op 5-3. Qui Vive kreeg in de 
eerste helft nog enkele kansen, on-
der meer door mooie dieptepasses 
van Marc van Zijverden, maar Ton 
Günther, Casper Wilmink en Stijn 
Kluft waren niet erg fortuinlijk in 
de afwerking. Ook was dit keer de 
strafcorner geen effectief wapen.

Landelijke competitie
In de achtste minuut van de twee-
de helft was Daniël de Graaf op-
nieuw de Alkmaarse keeper te slim 
af en scoorde zijn derde treffer, na 
een passje van Jesse. Max Brakel 
was erg sterk op de rechterflank en 
gaf menig scherpe voorzet. Een er-
van werd door Casper Slot doeltref-
fend afgerond, wat de stand op 7-3 
bracht. Qui Vive’s concentratie ver-
slapte echter weer, en dat gaf Alk-
maar de gelegenheid gevaarlijk te 
worden. Vlak voor tijd wist Alkmaar 
uit een strafcorner alsnog tot score 
te komen. De eindstand kwam hier-
mee op 7-4. 
Ondanks het wisselvallige spel wa-
ren de coaches zeer in hun nopjes 
met de eerste plaats van hun jon-
gens in deze Topklasse A en het feit 
dat hun doelstelling: de play-offs 
halen, bereikt was. Komend week-
end volgt de ontknoping, waarin de 
nummers 1 en 2 van beide Topklas-
sen onderling zullen uitmaken, wel-
ke twee teams doorgaan naar de 
landelijke competitie. 

Uithoornse hockeyers naar play-offs
Qui Vive jongens B1 herfst 
kampioen Topklasse A

Hoofddorp - De afdeling Gynaeco-
logie/Verloskunde van het Spaarne 
Ziekenhuis organiseert samen met 
schrijfster Louise Boelens een in-
formatieavond ‘Over de overgang’ 
op woensdagavond 15 oktober. Het 
wordt een interessante, herkenbare 
én informatieve avond voor vrouwen 
‘rond’ de overgang. De avond be-
gint met medische informatie over 
de (klachten in de) overgang door 
Mark Hans Emanuel, gynaecoloog 
in het Spaarne Ziekenhuis. Daarna 
zal Louise Boelens, psycholoog, ju-
rist én schrijfster van het boek ‘vrou-
wen van 50’ haar zeker herkenbare 
verhaal met de aanwezigen delen. 
De ondertitel van het boek ‘Vrouwen 
van 50’ is: lef, lust en nieuwe ambi-
tie en dat is óók wat beide sprekers 
mee willen geven aan de aanwe-

zigen van deze avond. Immers, de 
ouder wordende vrouw krijgt weer 
ruimte en energie voor nieuwe din-
gen in haar leven. Wat staat haar te 
wachten, telt ze nog mee of telt ze 
af? Voorafgaand aan de avond en 
tijdens de pauze is er gelegenheid 
het boek ‘Vrouwen van 50’ en an-
dere boeken over de overgang in 
te zien en aan te schaffen. Het be-
looft een interessante avond te wor-
den met interactie tussen behande-
laar en ervaringsdeskundigen. Bij-
wonen van deze bijeenkomst is gra-
tis na aanmelding (verplicht) via 
de website www.spaarnezieken-
huis.nl of via telefoonnummer: 023-
8908360. De info-avond op 15 okto-
ber is van 20.00 tot 22.00 uur in de 
kerkzaal van het Spaarne Zieken-
huis in Hoofddorp. 

In Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp
Informatieavond voor 
vrouwen in de overgang

Agenda 
De Meerse
Hoofddorp - Culturele agenda van 
schouwburg De Meerse en het Ou-
de Raadhuis.
Kaarten voor alle voorstellingen zijn 
te koop bij de kassa van De Meer-
se op Locatie aan de Johan Ensche-
delaan, telefonisch te reserveren via 
023-5563707 of per mail te bestellen 
via www.demeerse.com.

Donderdag 9 oktober
- Theo Nijland met Masterclass in Het 
Oude Raadhuis. Aanvang: 20.30 uur. 
Zaterdag 11 oktober
- Katarina Vermeulen in concert in 
Het Oude Raadhuis. Aanvang: 20.30 
uur. Laatste plaatsen!
Zondag 12 oktober
- Etienne Borgers met Schaop in Het 
Oude Raadhuis (vanaf 4 jaar). Aan-
vang: 14.00 uur. 
- Film: La noche de los girasoles in 
Het Oude Raadhuis. Start: 20.00 uur. 
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Bierproeverij, tapwedstrijd en live muziek

Bierfestival in de Praam!
Aalsmeer - Van woensdag 22 tot 
en met zaterdag 25 oktober organi-
seert café de Praam een bierfestival. 
Als de oktoberfeesten in Duitsland 
zijn hoogtepunt bereikt hebben, zal 
de praam woensdag 22 oktober het 
startsein geven van een heuse bier-
proeverij met diverse soorten bier 
uit verschillende landstreken. Wil je 
mee proeven? Geef je dan even op 
aan de bar. De proeverij is van 18.00 
tot 20.00 uur. 
Donderdagavond 23 oktober wordt 
onder leiding van de Amstelbrou-
werij een biertapwedstrijd gehou-
den. Ook jij kan hier aan meedoen. 
Opgeven kan eveneens bij de bar. 
De tapwedstrijd begint om 21.00 
uur. Vrijdag 24 oktober staat er een 
après-ski feest met de bekende Am-
sterdamse dj Marco-K op het pro-
gramma. Ook deze avond worden 
biersoorten in de schijnwerpers ge-
zet. Er zullen liefst acht soorten bier 
van de tap verkrijgbaar zijn. Tussen 
21.00 en 23.00 uur geldt een spe-
ciale aanbieding: Een pulletje Am-
stel bier kost slechts 1 euro. Verder 
heeft de Praam voor de hele week 

bierkaarten te koop met 10 fluitjes 
voor 15.00 euro. Zaterdagavond 25 
oktober wordt het bierfestijn afge-
sloten met een optreden van zan-
ger Eddy Walsh en dj Martijn. Kaar-
ten zijn voor deze avond te verkrij-
gen a/d bar à 5 euro per stuk en dit 
bedrag is inclusief een pulletje bier 
of een Flugel. 
Op zaterdagavond 1 november or-
ganiseert de Praam een Latin fever 
Midnight Salsa-avond met live op 
het podium de Band La Banda Loca! 
Verder kan je zaterdag 6 december 
in de Praam sinterklaas-avond vie-
ren met zanger Ed Nieman en wordt 
ook dit jaar weer groots de laatste 
werkdag gevierd op 29 december 
met optredens van zanger Wesly 
Bronkhorst, dj Marco en dj Martijn. 
Hiervoor zijn vanaf 1 november kaar-
ten beschikbaar. De Praam is laat-
ste werkdag geopend vanaf 13.00 
uur. Ook oudejaarsavond opent de 
Praam zijn deuren er is een speciaal 
arrangement voor vaste bezoekers, 
maar wees snel want vijftig procent 
is al vol. Inlichtingen via www.cafe-
depraam.nl of aan de bar.

Gerdi zondag in De Walrus
Aalsmeerderbrug - Het wintersei-
zoen is in De walrus al weer begon-
nen en net als vorig jaar zal dat ge-
paard gaan met veel muziek. Bin-
nen is er wel iets veranderd, want er 
mag niet meer gerookt worden. Ge-
lukkig is De Walrus in het bezit van 
een groot overdekt terras met ver-
warming waar volop gerookt mag 
worden. In de maand november zijn 
er optredens van De Rietveld Band, 
de Klught en Que Passa. Deze top 
groepen zullen de zaterdag avonden 
vanaf 21.00 uur vullen.  Op de zon-

dagmiddag presenteert De Walrus 
wekelijks vanaf 17.00 uur artiesten 
uit de regio vragen. De spits wordt  
aanstaande zondag 12 oktober af-
gebeten door Gerdi, die met haar 
nieuwe professionele geluidsinstal-
latie zal zorgen voor een spranke-
lend optreden met een volledig ver-
nieuwd repertoire. Een goed glas 
Heineken bier, Prosecco uit de tap 
en goed en betaalbaar eten maken 
De Walrus aan de Aalsmeerderdijk 
tot een plek voor iedereen. U/jij bent 
welkom.

Hoogste plaatsen voor de 
heren bij BV Hornmeer
Aalsmeer - Opnieuw zijn bij buurt-
vereniging Hornmeer vier heren op 
de hoogste plaatsen geëindigd tij-
dens de wekelijkse klaverjasavond. 
Het was dringen geblazen om maar 
een tafeltje te krijgen bij buurtver-
eniging Hornmeer. Vijftig klaverjas-
sers stonden klaar, met zweet in de 
handen, om maar mogen te begin-
nen. En het was gelijk van dik hout 
zaagt men planken, partijen van ruim 
2000 punten waren geen uitzonde-
ring. Maar een derde partij kan alle 
hoog gespannen verwachtingen in 
een klap van tafel vegen. Ook vrij-
dag gebeurde dit. Het valt echt niet 
mee om drie hoge partijen te spelen, 
laat staan drie van boven de 2000 

punten. Het koppel Thijs Fokker en 
Anton van de Polder behaalde de 
hoogste score met 5505 punten. Op 
twee zijn Rijk van Egdom en Martien 
van Es geëindigd met 5425 punten, 
op drie Wil Piet en Is Huijkman met 
5413 punten, op vier Jan Meijer en 
Nico Bekkers met 5194 punten en 
op vijf Nico Besselsen en Nel We-
ij met 5040 punten. De poedelprijs 
was voor Plony Hoogenboom en 
Tiny van de Polder met 3608 punten.
Aanstaande vrijdag 10 oktober staat 
een gewone speelavond op het pro-
gramma. Het kaarten in het buurt-
huis aan de Roerdomplaan 3 begint 
om 20.00 uur, de zaal is open van-
af 19.30 uur.  

Opbouw sleepboten in Aalsmeer
Aquacorso heeft zesde 
editie in steigers staan
Aalsmeer - Het bestuur van de 
Stichting Aquacorso heeft, in sa-
menwerking met Buro Ad Maars-
se en de Vereniging Stoomvaart, het 
startschot gegeven voor de zesde 
editie van de parade van met bloe-
men en planten versierde stoom-
sleepboten op Sail Amsterdam in 
2010. Met een ferme handdruk tus-
sen Emile Dings van Chrysal Interna-
tional BV en organisator Ad Maars-
se is, onder toeziend oog van Frank 
Boom, voorzitter van de Vereniging 
Stoomvaart, Chrysal als eerste deel-
nemer bij voorinschrijving  vastge-
legd op de boot ‘Elfin’. 
Het bedrijf zal vier dagen lang op 
het bloemenevenement met unie-
ke uitstraling niet allen aan zakelij-
ke relatiemarketing doen, maar ook 
miljoenen consumenten laten zien 
dat  sierteeltarrangementen gevoed 
door Chrysal een zeer houdbaar re-
sultaat opleveren. Sail Amsterdam 
is van 19 tot en met 23 augustus in 
2010. 

Record aantal
Met de introductie van de eerste 
deelnemer staat het Aquacorso tij-
dig in de steigers en start de orga-
nisatie de werving en publiciteit. De 
vereniging Stoomvaart heeft maar 
liefst achttien authentieke stoom-
sleepboten voor het corso beschik-
baar. Dit is een absoluut record na 
de ‘groeiende’ edities van het Aqua-
corso in 1985, 1990, 1995, 2000 en 
2005. Het van wal steken met zo-
veel museumstukken betekent dat 

de organisatie met spoed de wer-
ving van deelnemers heeft opge-
pakt. Van stoom afblazen kan geen 
sprake meer zijn! Bedrijven kunnen 
deelnemen door een sleepboot voor 
vier dagen te huren met de gele-
genheid een eigen bloemenarran-
gement aan te brengen en alle da-
gen gasten te ontvangen. De be-
drijfsnaam en bloemversiering kan 
met ruime bebording door miljoe-
nen aanschouwd worden. 

Opbouw op diverse locaties
De uitbreiding van het evenement 
heeft geleid tot enige leuke perspec-
tieven met betrekking tot de locaties 
van opbouw en de ligging in de ha-
ven van Amsterdam waar gedacht 
wordt een groot ponton te plaatsen 
voor ontvangsten van deelnemers 
en hun gasten van het Aquacorso. 
De grote stoomsleepboten kunnen 
door de diepgang en hoogbouw al-
leen ter plaatse opgebouwd wor-
den met bloemen en planten. Nu de 
vloot zo groot is kunnen de kleine 
stoomsleepboten misschien op ver-
schillende locaties opgebouwd wor-
den in Aalsmeer. Het eerste corso 
in 1985 met opbouw in Aalsmeer, 
gevolg door een zegetocht over de 
Ringvaart, is onvergetelijk en ook de 
door veel bezoekers bezochte op-
bouw te Aalsmeerderbrug spreekt 
nog tot de verbeelding. De organi-
satie gaat spoedig voor geschikte 
locaties op onderzoek uit. Voor in-
formatie over deelname:  Buro@ad-
maarsse.nl of 06-51335058.

Volgende week film in Oude Veiling
‘The Passion of the Christ’
Aalsmeer - De Oude Veiling ver-
toont volgende week donderdag 
16 oktober de veel besproken film:  
The Passion of The Christ. De film 
gaat over de laatste twaalf uren 
van het leven van Jezus van Naza-
reth. De film opent in de Olijven-
tuin (Getsemane) waar Jezus naar 
toe gaat om te bidden na het Laat-
ste Avondmaal. Jezus verzet zich te-
gen de verlokkingen van Satan. Ver-
raden door Judas Iscariot, wordt Je-
zus gearresteerd en meegenomen 
binnen de stadsmuren van Jeruza-
lem waar de leiders van de Farizee-
ers hem confronteren met beschul-
digingen van heiligschennis en hem 
ter dood veroordelen. Mel Gibsons 
verfilming van de laatste twaalf uur 
van Jezus Christus was vanaf het 
begin omgeven met kleine en grote 
rellen. Het uiteindelijke resultaat is 
een orgie van geweld en bloed, vol 
antisemitisme en met bijbelteksten 
als belangrijkste regie aanwijzingen. 
Christus mag dan vergevingsgezind 
zijn, Mel Gibson is dat niet. De film 
begint  om 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur, de toegangsprijs voor 
iedereen vanaf 16 jaar is 4 euro.

Nieuwsbrief
Meld je via de site ook aan voor de 
nieuwsbrief die je dan regelmatig 
ontvangt en je informeert over films 
en alle andere activiteiten in De Ou-
de Veiling in de Marktstraat: www.
deoudeveiling.nl Voor meer infor-
matie kan ook gebeld worden naar 
0297-368378.

Veiling en demonstratie buxus knippen

Zaterdag laatste openings-
dag van Historische Tuin
Aalsmeer - Zaterdag 11 oktober 
is de Historische Tuin voor de laat-
ste keer dit seizoen voor individuele 
bezoekers geopend. Er wordt deze 
middag een demonstratie gegeven 
hoe een Buxus in een mooie vorm 
geknipt kan worden, zoals in een 
piramide of een dierenfiguur. Ook 
op deze laatste middag vindt er een 
veilsessie plaats en wel om 15.00 
uur. Geveild worden deze middag 
op de tuin gekweekte planten, bos-
sen bloemen en fruit. Veilingmeester 
deze middag is Martin Poortvliet  en 
hij wordt bijgestaan door opsteker 
Gerard van de Velde. Verder start 
de najaarsverkoop en het bestellen 
van diverse soorten bomen en plan-
ten. Desgewenst krijgt men deskun-
dig advies voor eventuele beplan-
tingsplannen. Het ouderwetse fruit 
is inmiddels geplukt en wordt ver-
kocht. Met name is er een goede 

oogst van Zoete Ermgaard. Tevens 
kan men een bezoek gebracht wor-
den aan de ingerichte stal van de 
boerderij van Oud Aalsmeer waar 
een Historisch Centrum is ingericht. 
Naast de vaste expositie ‘Reis door 
de tijd’, is dit seizoen een thema ex-
positie ‘IJs’, over de vroegere winters 
in Aalsmeer wat door middel van 
foto’s en attributen aanschouwe-
lijk gemaakt wordt, te zien. En be-
zoekers kunnen hun bezoek aan de 
Tuin combineren met een rondvaart 
door de natuur- en cultuurgebieden 
van de Westeinderplassen met de 
Westeinder Rondvaart. De Histori-
sche Tuin is zaterdag open tussen 
13.30 en 16.30 uur. De entree is van-
af het Praamplein, via de Tuinbrug 
en de Vissersbrug. Voor meer info 
zie www.htaalsmeer.org. Na zater-
dag is de Tuin nog wel geopend op 
afspraak en voor groepsactiviteiten.

Nieuw concept gericht op 25+ers
Night Fever vindt letterlijk 
onderdak in ‘Bon Ami’
Aalsmeer -  Vanaf vrijdag 17 okto-
ber zullen de jaren ‘80 en ‘90 cen-
traal staan in partycentrum Bon 
Ami. Onder de naam Night Fever zal 
er iedere vrijdagavond van 21.30 tot 
03.00 uur uitgebreid geswingd kun-
nen worden op de klanken van wel-
eer. Marco, Sandra en Jan hopen 
met dit nieuwe concept zowel sin-
gles als niet-singles tussen circa 25 
en 45 jaar te bereiken die even lek-
ker uit willen. De muzikale omlijs-
ting wordt verzorgd door top dj’s die 
landelijk grote bekendheid genie-
ten. Zo zal dj Ger van den Brink, be-
kend van Radio 10 Gold op vrijdag-
avond 17 oktober het spits afbijten. 
Een week later, vrijdag 24 oktober 
komt niemand minder dan master-
mixer dj Ben Liebrand (Radio Vero-
nica) zijn niet geringe kunsten ver-
tonen. Entertainment speelt dan ook 
een belangrijke rol en daar houdt 
Night Fever rekening mee. 
De grote zaal zal geheel in stijl wor-
den aangepast en in een volwassen 
jasje worden gestoken en dat geldt 
ook voor de geserveerde drankjes 
en niet in de laatste plaats voor het 
personeel. Ook rokers zijn welkom 
in partycentrum Bon Ami, want on-
langs is inpandig een speciale ruim 
bemeten rookruimte in gebruik ge-
nomen die voldoet aan al de daar-

voor geldende wettelijke eisen. De-
ze ruimte is dusdanig gelegen, dat 
het contact met de zaal toch niet 
verloren gaat. In de periode dat de 
“r” weer in maand is, toch een pret-
tige gedachte. 

Toezichthouders
Night Fever moet een begrip wor-
den in de regio en aan gratis par-
keergelegenheid ontbreekt het dan 
ook niet aan de Dreef. Speciale toe-
zichthouders zullen een oogje in het 
zeil houden en desgewenst de auto 
wegzetten en ook weer voorrijden. 
Niets is aan het toeval overgela-
ten. De entreeprijs voor een avond-
je Night Fever in partycentrum Bon 
Ami bedraagt slechts 5 euro en dat 
is inclusief garderobe en het ge-
bruik van de toiletten. Geen extra 
bijkomende kosten dus en dat is 
wel zo prettig. Net zo prettig als de 
muziek uit de jaren tachtig en ne-
gentig die ongetwijfeld mooie her-
inneringen zal oproepen en menig-
een zal doen besluiten de dansvloer 
op te gaan. Night Fever heeft onder-
dak gevonden in partycentrum Bon 
Ami aan de Dreef 5 in de Hornmeer. 
Het telefoonnummer is 0297-329168 
of 06-33047104 en meer informa-
tie is te vinden op www.nightfever-
aalsmeer.nl. 

Monopolyparty Rotaract
Aalsmeer - Zaterdag 25 oktober 
vanaf 20.30 uur staat De Oude Vei-
ling in de Marktstraat in het teken 
van Monopoly! Tijdens het feest van 
Rotaract AMU zie je diverse onder-
delen uit het spel terug. Om te be-
ginnen met de dresscode: High hats 
& fancy dresses! Het goede doel is 
dit jaar Stichting Haarwensen uit 
Mijdrecht en de muziek zal wor-
den verzorgd door dj Jorrit, winnaar 

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

De Dijk treedt op in P60
Amstelveen - Op donderdag 16 
oktober brengt De Dijk Nederpop in 
P60 in het stadshart. Al meer dan 25 
jaar is De Dijk in Nederland een be-
grip wat synoniem staat voor soul, 
blues en rock. Deze zomer komt 
het nieuwe album Brussel uit en zal 
de band als ouwe, trouwe beken-
de van P60 een spetterend optre-
den verzorgen. De Dijk staat als een 
huis: een goede live show, één van 
de beste zangers van Nederland, vijf 
handen vol meezingbare singles en 

natuurlijk de onvervalste rocksound. 
De deuren van P60 gaan open om 
20.00 uur en de toegang bedraagt 
21,50 euro.
Agenda: Donderdag 9 oktober op-
treden Amerikaanse zangeres en gi-
tariste Melanie. Aanvang 20.00 uur, 
toegang 25 euro. Vrijdag 10 oktober 
Hiphop-feest met Sticks, Typhoon 
en Winne. Aanvang 21.00 uur, toe-
gang 12,50 en zaterdag 12 oktober 
Heroes of Techno. Aanvang 22.30 
uur en toegang 17,50.

Mega bingo in ‘t Dorpshuis
Aalsmeer - Op vrijdag 24 oktober 
wordt er een mega bingo-avond 
georganiseerd in het Dorpshuis 
in Kudelstaart in samenwerking 
met de supportersvereniging. De-
ze avond is onderdeel van het 40-
jarige jubileum van het Dorpshuis 
in Kudelstaart. Zoals gewoonlijk 
zijn er weer vele prijzen te verdie-
nen en tellen valse bingo’s helaas 

nog steeds niet. De prijzen van de-
ze avond zullen gesponsord worden 
door de Kudelstaartse winkeliers en 
de hoofdprijs betreft een luxe week-
end voor twee personen. Tijdens de 
avond zal er gezellige Nederlands-
talige muziek gedraaid worden en is 
er een optreden van zanger Dennis. 
De aanvang van deze avond is 20.30 
uur en vol is vol.

Geslaagde cd-presentatie 
orkesten Concertina’s
Amstelveen - Zondagmiddag 5 
oktober vond de presentatie van 
de eerste cd plaats van de accor-
deonorkesten van de Concertina’s 
uit Amstelveen. Als locatie was ge-
kozen voor de kleine zaal van de 
Schouwburg te Amstelveen, waar 
ook de opnames voor deze cd zijn 
gemaakt. Voor een goed bezet-
te zaal heette dirigente Elly Meekel 
een ieder welkom. Daarna beet het 
B-orkest de spits af met Free World 
Fantasy, gevolgd door het A-orkest 
met de Suite für Akkordeon-orkes-
ter van Bruci en het het alom be-
kende Take Five met als solist de ac-
cordeonist André Vrolijk. Nadat het 
Recreantenorkest had plaatsgeno-
men voor de Overture on a Spiritual, 
werd de eerste cd officieel uitgereikt 
aan de heer J.H.C. van Zanen, bur-
gemeester van Amstelveen. Daar de 
heer Van Zanen al meerdere keren 
heeft laten blijken dat hij de vereni-
ging een warm hart toedraagt, was 
de keuze van de Concertina’s niet 

moeilijk aan hem het eerste exem-
plaar van de cd te overhandigen. 
Ook werd bekend gemaakt dat de 
opbrengst van deze cd zal worden 
aangewend voor gratis concerten in 
verzorgingshuizen en dienstencen-
tra in de regio.
De muziekstukken op de cd heb-
ben allemaal een speciale betekenis 
voor de orkesten. Zo staan er num-
mers op die gespeeld zijn op het 
Wereld Music Festival in Innsbruck. 
Daar hebben zij een derde plaats 
behaald, waar ongeveer tachtig or-
kesten deelnamen. Een hele pres-
tatie. Na de pauze vervolgden het 
Recreantenorkest het concert met 
Romanze. Ook het B-orkest speelde 
nog twee werken, Schwabenstrei-
che en Werziade. Met de swingen-
de klanken van Duke Ellington sloot 
het A-orkest met medewerking van 
André Vrolijk deze presentatie af.
De Concertina’s mogen terugkijken 
op een zeer geslaagde middag met 
enthousiast publiek in de zaal.

Nieuwe zangers gezocht 
voor the X-mas Vocals
Uithoorn - Ook dit jaar reali-
seert Ferdinand Beuse met de Vo-
cal Company wederom een bijzon-
der kerstproject, waarbij optredens 
worden verzorgd door heel Neder-
land. Groepjes van acht zangers, 
gekleed in nostalgische kostuums 
in de stijl van Charles Dickens tre-
den onder deskundige leiding op in 
winkelcentra, op kerstmarkten, in 
kasteeltjes en andere bijzondere lo-
caties, en brengen daar, a capella, 
oud-Engelse Christmas Carols ten 
gehore. Ook wordt er, zoals elk jaar, 
weer een groot en sfeervol concert 
in Uithoorn georganiseerd met alle 

zangers. Dit vindt plaats op zondag 
21 december.
 
Dit jaar is er weer ruimte voor nieu-
we amateurzangers en –zange-
ressen met een zuiver en duidelijk 
stemgeluid (en liefst ook koorerva-
ring). Ben je jonger dan 50 jaar en 
lijkt het je leuk om mee te doen, dan 
ben je van harte welkom om audi-
tie te komen doen op 10 en 17 ok-
tober in Uithoorn. Voor meer infor-
matie kun je mailen naar: Xmas@
vocalcompany.nl. Meer informatie 
over The X-mas Vocals is te lezen op 
de website: www.xmascompany.nl.
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Kay van Kemenade naar wereld-
kampioenschappen karten

Kinderbingo bij BV De Pomp
Aalsmeer - Op woensdag 22 ok-
tober wordt in ‘t Baken in de Sport-
laan een kinderbingo georganiseerd 
door buurtvereniging De Pomp. Er 
worden drie rondes gespeeld en er 
zijn leuke prijzen te winnen. In de 
pauze krijgen de kinderen van de 
buurtvereniging limonade met wat 
lekkers. De ouders, oma’s en opa’s 
die meehelpen kunnen voor 50 cent 
koffie of thee kopen. 
Naast de bingo worden  ook nog 

twee andere verlotingen gehouden 
waar een prijsje aan vast hangt. De 
kinderbingo start om 14.00 uur en 
de bonnetjes kosten 50 cent per 
stuk. 
Iedereen is welkom, je hoeft voor de-
ze bingo geen lid te zijn, dus neem 
je vriendje of vriendinnetje mee en 
kom dit spannende spel spelen in 
de herfstvakantie. Telefonische in-
formatie is te verkrijgen bij Caroline 
Ramp, tel. 344107.

Sten VVA’s pupil van de week
Aalsmeer - Bij elke thuiswedstrijd 
van VV Aalsmeer is een E-junior 
van de voetbalvereniging te gast bij 
de selectie. Deze pupil maakt dan 
een hele dag mee en krijgt zodoen-
de een beetje inzicht wat er zoal 
rond de wedstrijd van het hoogste 
elftal gebeurt. Deze week speelde 
v.v. Aalsmeer thuis en dus kon een 
pupil van de week welkom gehe-
ten worden bij het eerste elftal. De-
ze keer is dit Sten Piet. Zijn favorie-
te club is Real-Madrid en zijn favo-
riete speler is Rafael van der Vaart. 
Sten heeft een zusje Tess en zit op 
de Jozefschool waar hij les krijgt van 
juffrouw Claudia. Buiten schooltijd 

speelt Sten ook graag een spelletje 
tennis. Van lekker eten houdt Sten 
ook en zijn lievelingskostje is pasta. 
Later wil hij profvoetballer worden, 
maar nu voetbalt hij bij v.v.Aalsmeer, 
en dat doet Sten bij de E1. Hij speelt 
op het middenveld.
Deze wedstrijd werd door Aalsmeer 
met ruime cijfers, 6-2 (!),  gewon-
nen van Vvc.
Sten had natuurlijk de taak de man 
van de wedstrijd te kiezen en dat 
werd middenvelder Ruud Hogeland. 
Pupil Sten werd beloond met de 
door sponsor aannemersbedrijf
W. van der Laarse & zn te Aalsmeer 
beschikbare trofeeën.

Pupil Sten Piet met zijn man van de wedstrijd, Ruud Hogeland van v.v. 
Aalsmeer.  

Iedere vrijdag les en competitie
Twee koplopers bij jeugd 
Schaakclub Aalsmeer
Aalsmeer - Na drie ronden Jeugd-
competitie zijn er nog maar 2 spe-
lers die zonder puntverlies zijn. Dit 
zijn Mariëlle Hooijman en Olivier 
Veenemans. Afgelopen vrijdag wer-
den er weer veel spannende partij-
en gespeeld, waarbij opviel dat al-
le meisjesschakers wonnen. Mari-
elle Hooijman won van Alexander 
de Kok, Arlette Maarse won van 
Tim Man en Ilse Beentjes won na 
een lange partij van Rick Veene-
mans. Rick stond materieel flink 
voor, maar eindigde ‘mat achter de 
paaltjes’. Het kersverse jeugdlid Jo-
ris Roos verloor van Pepijn Kuijpers, 
maar had zo’n plezier in het schaken 
dat hij meteen nog een keer tegen 
Pepijn wilde spelen. Ook Koen Ko-

renwinder en Olivier Veenemans be-
gonnen na afloop enthousiast aan 
een tweede partijtje.
Meisjes en jongens vanaf 6 jaar die 
willen leren schaken of nog beter 
willen leren schaken zijn van harte 
welkom in ’t Stommeerkwartier aan 
de Baccarastraat 15. Iedere vrijdag 
wordt van 19.00 tot 19.30 uur lesge-
geven door ervaren trainers, waar-
na om 19.30 uur de jeugdcompeti-
tie begint.
Uitslagen van vrijdag 3 oktober:
Marielle Hooijman-Alexander de  Kok 1-0
Olivier Veenemans-Koen Korenwinder 1-0
Pepijn Kuijpers-Joris Roos 1-0
Tim Man-Arlette Maarse 0-1
Stefan Meijer-Pelle Stiekel 1-0
Ilse Beentjes-Rick Veenemans 1-0

Olivier Veenemans op weg naar een knappe overwinning. Foto J. Kuperov.

Azië op Boerenvreugd
Aalsmeer - De Aziatische dag op 
kinderboerderij Boerenvreugd ver-
liep afgelopen zondag onder een 
slecht en regenachtig gesternte. 
Door alle hevige regens kwamen er 
helaas niet zo veel bezoekers. En dat 
was jammer, want het was weer een 
uitstekende en goed georganiseer-
de activiteit op de kinderboerderij. 
Er was een tentoonstelling ingericht 
over Aziatische dieren en Aziatische 

gerechten, kinderen konden weer 
geschminkt worden, er was panda-
ringwerpen, er was een mikados-
pel, sumoworstelen. Ook het Wereld 
Natuur Fonds was er met een leuke 
en interessante stand en een uitge-
breide delegatie. Op de milieuzolder 
werd een leerzame film vertoond. 
Notaris Geert Labordus verrichtte 
de trekking van de loterij. Nieuws 
hierover meer in deze editie.

Kinderboekenweek geopend
Taaltovenaar te gast bij de 
leerlingen van Zevensprong 
Rijsenhout - Het team en de kinde-
ren van O.B.S.  De Zevensprong in 
Rijsenhout  hebben op ludieke wijze 
de Kinderboekenweek geopend. Zij 
hadden daarvoor een Taaltovenaar 
uitgenodigd die het een en ander 
uit kwam leggen over wat poëzie in 
kan houden en welke leuke dingen 
je er mee kan doen.  Hij probeer-
de uit te leggen dat er overal taal is 
en dat je op velerlei manieren kan 
spelen met taal. Van jong tot oud 
en van klein tot groot. En dat spelen 
met taal noem je poëzie. Niet ieder-
een zal het begrepen hebben, maar 
het is wel tot de kinderen doorge-

drongen dat de Kinderboekenweek 
een bijzondere week is en zal wor-
den. De Taaltovenaar liet zien hoe je 
door middel van het associëren met 
woorden kan komen tot een prach-
tig gedicht.
Na de bijeenkomst kregen alle kin-
deren en hun leerkrachten de op-
dracht om te gaan spelen met taal. 
In een slotbijeenkomst zullen de 
groepen elkaar laten genieten van 
de resultaten.
Die zullen zeker de moeite waard 
zijn. Groep 3 bracht in de Kinder-
boekenweek ook een leerzaam en 
gezellig bezoek aan de bibliotheek. 

Boy’s Only op De Zolder
Kudelstaart - Veel meidentieners 
kennen de maandelijkse meiden-
middag op De Binding Zolder in Ku-
delstaart. Een middag georganiseerd 
voor tienermeiden vanaf 10 jaar, met 
elke maand een leuke activiteit. Na-
tuurlijk konden de jongens niet ach-
ter blijven. Op woensdag 15 oktober 
wordt de er weer eeen  Boy’s On-
ly middag georganiseerd, een jon-
gensmiddag voor tienerjongens 
vanaf 10 jaar. Tussen 14.00 en 16.00 
uur is het tijd voor mannen onder 

elkaar!  Wat de groep gaat doen, is 
nog even verrassing! Maar wie weet 
wordt het film kijken, pokeren of 
een partijtje voetballen! Je moet je 
wel even opgeven!  Heb jij zin in een 
middag met mannen onder elkaar? 
En ben jij 10 jaar of ouder? Geef je 
dan op voor de Boy’s Only. Opgeven 
kan via kim@debinding.nl mail dan 
even je naam, adres en leeftijd. Bel-
len kan ook naar 0297-892091 op 
dinsdag- en vrijdagmiddag tussen 
14.00 en 17.30 uur .

Aalsmeer - De 13-jarige karter Kay 
van Kemenade uit Aalsmeer heeft 
alsnog een ticket gekregen om deel 
te nemen aan de Grand Finals die 
eind november gehouden worden 
in Zuid Italië. Aan dit wereld evene-
ment nemen 261 rijders deel uit 55 
verschillende landen. Dit ticket heeft 
hij verworven door zijn derde plaats 
in de serie van Rotax-Max Challan-
ge, in eerste instantie werden alleen 
nummer één en twee van het klas-
sement uitgezonden, echter num-
mer twee van het klassement Pe-
ter Hoevenaars uit Veldhoven heeft 
in een andere competitie, waar van 
Kemenade niet aan deelnam, de ti-
tel Rookie of the Year gewonnen. 
Hierdoor kwam het ticket van Hoe-
venaars vrij voor nummer drie in het 
klassement. Van Kemenade wordt 
nu aan de Nederlandse selectie toe-
gevoegd en gaat in de periode van 
23  tot en met 30 november aan-
staande op het Zuid Italiaanse cir-
cuit La Conca Nederland vertegen-
woordigen in de Rotax-Max Juni-
or klasse. Tijdens het WK rijden al-
le rijders met hetzelfde merk en type 
chassis, dit gebeurt overigens ook 
tijdens de A1 Grandprix. Hierdoor 
zijn alle karts gelijk en komt het 
racetalent van de rijder eerder naar 

boven.  Het afgelopen jaar had Van 
Kemenade wat pech, maar hij ziet 
zichzelf absoluut niet kansloos. Hij 
hoopt bij de eerste tien van de we-
reld te eindigen. Aankomend week-
end heeft Kay van Kemenade in het 
Brabantse Berghem nog een wed-
strijd in een andere competitie. Hij 
kan deze laatste wedstrijd van het 
seizoen goed gebruiken als voorbe-
reiding op het WK. 

Extra activiteiten op Binding 
Zolder tijdens vakantie
Kudelstaart - Nog een paar week-
jes en dan is het weer t herfstvakan-
tie. En voor diegene die niet lekker 
een weekje naar de zon gaan heeft 
een De Binding Zolder allerlei leu-
ke activiteiten gepland. Op maan-
dag 20 oktober is er een workshop 
bonbons maken. Onder leiding van 
een echte banketbakster ga je heer-
lijke bonbons maken en natuur-
lijk proeven. Heb je al trek gegeven 
via de onderstaande contactgege-
vens kan je je opgeven. De middag 
is van 14.00 tot 16.30 uur en de kos-
ten zijn 5 euro inclusief al je mate-
riaal en natuurlijk je zelf gemaakte 
bonbons. Dinsdag 21 oktober is er 
zoals elke week inloopmiddag! Om 
14.00 uur gaat de deur open en ben 
je van harte welkom om lekker bin-
nen te komen lopen. Je kan tv kij-
ken, computeren, spelletje spelen 
of gewoon even lekker hangen in 
de zithoek met vrienden. Omdat het 
herfstvakantie is gaan de bezoe-
kers lekker koekjes bakken tijdens 
de inloopmiddag! Dus er valt ook 
nog iets lekkers te eten! Natuurlijk 
staat de limonade en de thee klaar. 
De inloopmiddag is gratis en opge-
ven is niet nodig. Om 17.30 uur gaat 
de deur weer dicht. Woensdag 22 
oktober is het tijd om je buikspieren 
te trainen tijdens de Lama – avond. 
Wie kent het niet: De Lama’s? Het 
hilarische programma van BNN 
waar alles draait om improvisatie. 
Woensdagavond wordt een ech-
te Lama avond georganiseerd met 
blind date, verboden te lachen, het 
beste van, etc. Een avond je buik-
spieren trainen door te lachen!  De 
Lama avond start om 19.30 en duurt 
tot 21.0 uur. Geef je snel op!  Op vrij-
dag 24 oktober is er zoals elke week 
inloopmiddag. Om 14.00 uur gaat de 
deur open en ben je van harte wel-
kom om lekker binnen te komen lo-
pen.  Je kan tv kijken, computeren, 

spelletje spelen of gewoon even lek-
ker hangen in de zithoek met vrien-
den. Natuurlijk staat de limona-
de en de thee klaar. De inloopmid-
dag is gratis en opgeven is niet no-
dig. Om 17.30 uur gaat de deur weer 
dicht. ’s Avonds is er een filmfeest-
je. Om 20.00 uur start de film Tim-
boektoe naar het gelijknamige boek 
van Carry Slee. De film gaat over Isa 
en haar oudere broer Kars die moe-
ten verhuizen omdat hun ouders het 
roer omgooien en een camping in 
Frankrijk beginnen. De film duurt 
tot 22.00 uur en aansluitend start 
er een slaapfeestje! Als je het leuk 
vindt kan je dan blijven slapen! Na-
tuurlijk gaan de jongens en meiden 
om 22.00 uur niet meteen naar bed, 
eerst gaat de groep nog wat leuke 
spelletjes doen. De volgende och-
tend behoort men om 10.00 uur uit-
geslapen te zijn, is er reeds ontbeten 
en zit het feestje erop. Kom je alleen 
naar de film? Dat is de entree 2 euro 
inclusief wat te drinken en iets lek-
kers. Blijf je ook slapen? Dan moet 
je je even opgeven en zijn de kos-
ten 5 euro. Kortom je hoeft je echt 
niet vervelen tijdens de aankomen-
de herfstvakantie. Wil jij voor iets 
opgeven of meer informatie? Neem 
dan contact op met Kim Verschue-
ren van de Binding Zolder. Via e-
mail; stuur een mailtje met je naam, 
adres, telefoonnummer en leeftijd 
naar kim@debinding.nl Wanneer je 
je opgeeft voor één van de boven-
staande activiteiten krijg je een be-
vestings e-mail terug gestuurd. Je 
kan ook telefonisch contact opne-
men met Kim via 0297-892091 be-
reikbaar op dinsdag en vrijdagmid-
dag van 14.00 tot 17.30 uur. Gelieve 
niet de voicemail in te spreken om 
verwarring te voorkomen. De Bin-
ding Zolder is te vinden in het SJOK 
gebouw aan de Hoofdweg, ingang 
zit aan de Haya van Somerenstraat. 
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Winnaar komt naar Slagharen
Aalsmeer - Daniel Giacon v/d An-
ker uit Aalsmeer heeft een bezoek 
aan Attractiepark Slagharen ge-
bracht. Hij won eerder dit jaar de 
kleurwedstrijd die werd gehouden 
door de Nieuwe Meerbode en At-
tractiepark Slagharen. 
De wedstrijd leverde talloze inzen-
dingen op. Uiteindelijk werden tien 

ingekleurde tekeningen beloond 
met een toegangskaart voor vier 
personen. De inzending van Daniel 
Giacon was volgens de jury duide-
lijk de beste. Daarom kwam hij on-
langs naar Slagharen om de hoofd-
prijs, een westernkostuum, in ont-
vangst te nemen en de nieuwste at-
tracties te zien.

Sportvereniging Omnia 2000
Succesvolle afsluiting wedstrijd 
seizoen twirlsters!
Aalsmeer - Zondag 5 oktober was 
de derde en tevens laatste wed-
strijd van het seizoen voor de twirl-
sters van SV omnia 2000. Deze wed-
strijd werd georganiseerd door de 
drum- en showband Con Brio in 
sporthal De Arena in Alphen aan de 
Rijn. Voor de nieuwe trainster Vale-
rie Leliveld was het de eerste keer 
dat ze voor SV Omnia deelnam met 
een aantal solisten en het peewee 
team. Zij is een oud-leerlinge van 
Corine van der Neut. Vanaf augus-
tus geven zij samen les en is er hard 
getraind! Op 20 september hebben 
het peewee team en large preteen 
team nog een demonstratie gege-
ven in De Bloemhof in Aalsmeer ter 
gelegenheid van het 75-jarig jubile-
um van het Veteranenkorps. Dit was 
tevens een goede generale repeti-
tie voor de wedstrijd van afgelopen 
zondag. Al vroeg waren de meisjes 
aanwezig en Tiffany Zandvliet trad 
als eerste aan met 1 baton twirling 
in de klasse Junior beginner. Ver-
volgens was het Duo Ramona Ezink 
en Solenne Köhler aan de beurt, zij 
behaalden hiermee een welverdien-
de eerste plaats met 60.7 punten. 
Rond 12.00 uur stond het onderdeel 
basicstrut op het programma. Ook 
hierbij waren de twirlsters van Om-
nia zeer succesvol.  Bij de peewee-
klasse eindigde Kim Nederstigt op 
een eerste plaats met 8.5 punten. 
En bij de iets oudere klasse ‘juveni-
le’ was Chris van Dijk de beste met 
een mooie score 8.6, achter haar op 
de tweede plaats eindigde Ramo-
na Ezink met een fraaie 8.5 en So-
lenne Köhler nam de derde plaats 
in met een 8.2! In de ‘preteen’ klas-
se werden er ook nog prijzen in de 
wacht gesleept, een tweede plaats 
voor Alicia Schaafsma met een 8. en 
Yoshka van Ree een mooie derde 
plaats met een 7.9. Het ereschavot 
was goed vertegenwoordigd met de 
Omnia twirlsters. Vervolgens waren 
alle solo dance twirls aan de beurt. 
Na de vorige wedstrijd in mei heb-
ben de meisjes hard gewerkt om 
hun tips en opmerkingen van de 
juryrapporten nog te verwerken in 
hun ingestudeerde solo’s.  

Ook bij dit onderdeel zijn er prijzen 
binnengehaald. Bij de peewee be-
ginners is Kim Nederstigt gedeeld 
derde geworden met 64.8 punten.  
Bij de klasse juvenile beginner viel 
Chris van Dijk wederom in de prij-
zen, zij werd gedeeld tweede met 
een punten aantal van 66.4!  In de 
categorie senior beginner was het 
de beurt aan Wendy van Klingeren 
om het podium te bestijgen, zij ein-
digde als tweede met 61.1 punten. 
Na de solo’s waren de teams aan de 
beurt, de peewee meisjes werden 
weer omgetoverd als ‘zonnestraal-
tjes’. Voor Jaimy Monsees was het 
extra spannend. Na heel hard trai-
nen deed ze voor de eerste keer 
mee aan een wedstrijd. De zeven 
meisjes lieten een keurige show 
zien en werden dan ook tweede met 
een punten aantal van 59.5. Het lar-
ge team met tien meisjes in de cate-
gorie preteen beginner liet een goe-
de show zien met weinig punten-
aftrek. Het Omnia-team eindigde 
op de eerste plaats met 58.9 pun-
ten. Daarna was het heel snel om-
kleden om weer klaar te staan voor 
het laatste onderdeel van de dag: 
Het pomponteam. Het was voorlo-
pig de laatste keer dat de meiden 
van Omnia deze show lieten zien, ze 
gaan zich meer op het twirlen rich-
ten. Maar desalniettemin lieten ze 
een spetterende show zien als af-
sluiting en werden hiermee ook nog 
eerste met een puntentotaal van 
63.4! Na afloop een zucht van op-
luchting, het zit er weer op, nu weer 
vooruitkijken naar het volgend sei-
zoen. Nieuwe shows in elkaar draai-
en, dus een ideaal moment om eens 
te komen kijken! Lijkt het je ook 
leuk om te komen twirlen? Je bent 
van harte welkom op zaterdagoch-
tend in de gymzaal aan de Mikado 
aan de Catharina Amalialaan 66 in 
Nieuw-Oosteinde. 
Voor meer informatie over twirlen 
kun je contact opnemen met pro-
ductgroep coördinator Linda Neder-
stigt, tel. 06-16108319 of per e-mail 
twirlen@svomnia.nl  of het sport-
punt van SV Omnia via e-mail sport-
punt@svomnia.nl. 

Vrijdag opening vernieuwd 
schoolplein Samen Een
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 10 
oktober wordt om 17.00 uur het ver-
nieuwde schoolplein van de open-
bare basisschool Samen Een ge-
opend worden door wethouder 
Jaap Overbeek en twee scholieren 
uit groep 8. Het schoolpleinproject 
begon met een krantenartikel pre-
cies twee jaar geleden. Hierin wees 
bewoner J. van Galen op de geva-
ren van het klimrek met de beton-
nen paaltjes eromheen dat tot een 
jaar geleden op het plein stond. Er 
werd in het antwoord opgeroepen 
om gezamenlijk met de gemeente te 
bezien welke maatregelen er geno-
men konden worden om een kind-
vriendelijker speelvoorziening te 
creëren. Dit is precies wat er is ge-
beurd. De gemeente heeft het voor-
touw genomen en geld vrijgemaakt 
om de voetbalkooi te vernieuwen en 
direct het gevaarlijke klimrek te ver-
wijderen. Al snel kwam naar voren 
dat er behoefte bestond om het ge-
hele plein aan te pakken wat door 
de twee oude populieren meer op 
een kraterla
Daarnaast was al  door de  gemeen-
te in het kader van het wijkgericht 
werken geld gegeven aan de ouder-
raad voor verf voor het schilderen 
van het NUON huisje dat midden op 
het plein staat. 

Klimmen en chillen
De Ouderraad heeft echter ook zelf 
geïnvesteerd  in een beter plein. 
Enerzijds omdat de school sterk 

groeit, inmiddels zijn er ruim 260 
leerlingen en zijn er totaal 12 groe-
pen. Anderzijds omdat het speel-
plein niet alleen gebruikt voor de 
kleine pauzes maar steeds meer 
kinderen (nu al bijna de helft) ook  
tussen de middag overblijft bij de 
Tussen Schoolse Opvang (TSO) die 
inmiddels door Kinderhof wordt ver-
zorgd. 
Uit tekeningen van kinderen werd 
duidelijk dat ze vooral meer kleur 
wilden met hinkelbanen en gekleur-
de vakken. De oudere meiden wil-
den chill plekken rond een boom en 
vooral de jongens wilden meer klim-
mogelijkheden langs een muur en 
een ballengooier. 
Dat is er allemaal gekomen mede 
dankzij de vele ouders die hieraan 
gewerkt hebben.  
     
In rood/zwart
Iedereen zal bij de opening zoveel 
mogelijk in het rood/ zwart  gekleed 
zijn, omdat dit de kleuren zijn van 
basisschool Samen Een! Na de ope-
ning van het plein zal het jaarlijkse 
schoolfeest starten waarbij zelfge-
maakte  taarten en tapa’s gekocht 
kunnen worden en er voor de kinde-
ren allemaal spelletjes te doen zijn. 
De opbrengst van de verkoop gaat 
voor de helft naar Wings of Sup-
port. Samen Een steunt een school 
in Afrika in het kader van ontwikke-
lingssamenwerking. De andere helft 
is voor activiteiten van de cultuur-
commissie.

Waterpolocompetitie jeugd
Duidelijke zege Ocenanus-
jongens op De Dolfijn
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
kwamen er slechts drie jeugdteams 
van waterpolovereniging Oceanus 
in actie. De Jongens onder 19 wis-
ten hun partij tegen De Dolfijn met 
de duidelijke cijfers 4 -8 te winnen. 
Dennis Reijnders, Jos Vergeer en 
Quinthus Spruyt scoorden ieder 
twee maal. Rowdy Batenburg en 
Rick van Weerdenburg troffen beide 
één maal doel. De twee teams van 
Onder 15 verloren beide hun wed-
strijd. 
Een week eerder wisten de jongste 
spelers van onder 11 jaar een 11-11 
gelijkspel te behalen tegen De Wa-
terwolf. Yves-Maurice Vork was hier 
met zes treffers topscoorder. Mike 
van Weerdenburg scoorde drie 
maal, Annabel Hendrix en Rick ter 
Reehorst beide één keer. 
Dat weekend was er ook succes 
voor het team van Gemengd On-
der 13, zij wonnen met 12-2 van De 
Snippen. 
De doelpunten waren van Noortje 
vd Meer, Mike Oomen, Sofie van de 
Ven, Kevin van Weerdenburg, Bo-
wen Hermans en Mylan Olk.  Voor 
de Oceanus teams van Onder 17 
was het een bijzonder weekend. 
Oceanus B en C speelden hier te-
gen elkaar waarbij de winst met 7-3 
naar Oceanus B ging. 
De doelpunten kwamen op naam 
van; Thomas van den Heuvel, Tim 
Schram, Dennis Pike, Jan Joore, Ar-
thur Tebbens en Koen Persoon.  

Kom eens meedoen 
Voor de Jeugd zijn er bij Oceanus 
teams met spelers van onder 19, 17, 
15 13 en 11 jaar. Voor de aller jong-
ste kinderen van tussen de 6 en 9 
jaar is er ook nog het minipolo. Al 
jaren is Oceanus één van de beste 
waterpoloverenigingen bij de jeugd. 
Elk jaar wordt er wel door één van 
deze teams het NK behaald. In al-
le genoemde leeftijdscategorieën 
heeft Oceanus teams spelen maar 
nieuwe leden zijn natuurlijk meer 
dan welkom. 
Waterpolo is een sport waar je 
veel dingen combineert, die je he-
le lichaam sterker maken. Vind jij 
zwemmen, balspelen en teamsport 
leuk, kom dan zeker een keer mee-
doen, want waterpolo combineert al 
deze sportieve en gezellige elemen-
ten. Ben je jonger dan 13 jaar kom 
dan eens meedoen op donderdag-
avond van 18.00 tot 18.45 uur. Ben je 
jonger dan 17 jaar, maar ouder dan 
13 jaar, dan ben je welkom om mee 
te doen op vrijdagavond van 19.30 
tot 20.30 uur. En de 18 en 19-jarigen 
kunnen langskomen op donderdag-
avond van 18.45 tot 19.30 uur. Als je 
langskomt, neem dan je zwembroek 
of badpak mee. 
Dan kun je ervaren hoe leuk wa-
terpolo is. Oceanus traint in zwem-
bad De Waterlelie aan de Dreef in 
de Hornmeer. 
Kijk voor meer informatie op www.
zsc-oceanus.nl.

Jozefschool verdient geld 
voor de kinderboerderij
Aalsmeer - De feestweek van de 
Jozefschool zit erop. Er is echter 
nog een feestelijke gebeurtenis. Het 
overhandigen van het geld dat de 
kinderen bij elkaar hebben gebracht 
met de Vondelpark-ochtend. Op die 
ochtend stonden de kinderen klaar 
om zelfgebakken cake, appelflap-
pen te verkopen, spelletjes te bege-

leiden, acts uit te voeren, demon-
straties te geven, enz. Het publiek 
stroomde, mede door het schitte-
rende weer, toe en “betaalde” de 
kinderen door ze bonnen te geven. 
Het totaal bedrag dat opgehaald is, 
is 1187,00 euro. Dit bedrag is over-
handigd aan de mensen van kinder-
boerderij Boerenvreugd.

Feestelijke dag op Immanuëlschool
Dichten voor opening van 
de kinderboekenweek!
Rijsenhout - Woensdag 1 oktober 
is op de Immanuëlschool te Rijsen-
hout de Kinderboekenweek feeste-
lijk geopend. 
Door het slechte weer kon de ope-
ning dit jaar niet op het schoolplein 
plaatsvinden, dus het werd gezellig 
druk in de aula. Het thema is dit jaar 
Poëzie. De week is dan ook toepas-
selijk geopend met een gezamen-
lijk gedicht. Iedere zin werd door de 
kinderen aangevuld met een rijm-
woord. 
Wat bleek, alle kinderen kunnen al 
heel goed dichten! Ook heeft groep 

8 voor de opening een gedicht heel 
mooi uitgebeeld. Door alle klassen 
samen werd vervolgens een mooi 
lied over poëzie gezongen.Na het 
doorknippen van het lint is de Kin-
derboekenweek officieel van start 
gegaan en staat er een leuke week 
te wachten. Alle klassen hebben 
een eigen gedicht meegekregen 
waarmee de komende week ge-
werkt gaat worden. 
Aan het einde van de week zal er 
bovendien één groot gedicht ont-
staan door alle kinderen samen ge-
schreven!

Cinema Amstelveen zoekt 
juryleden voorCinekid
Amstelveen - - Cinema Amstel-
veen zoekt juryleden uit groep 7 of 8 
van het basisonderwijs voor Cinekid 
op Locatie in Cinema Amstelveen 
in de herfstvakantie. In de herfstva-
kantie van zaterdag 18 tot en met 
zondag 26 oktoberis Cinekid op Lo-
catie voor de tweede keer in Cine-
ma Amstelveen. Er zijn in die week 
meer dan 24 filmvertoningen te zien 
en er worden verschillende activi-
teiten georganiseerd voor iedereen 
tussen de 4 en 14 jaar. Want wie kan 
de Cinekid films beter beoordelen 
dan de kids zelf? De juryleden zul-
len een belangrijke stem hebben in 
de verkiezing van de ‘Amstelveen-
se Cinekid-film van het Jaar’. Cine-
ma Amstelveen is op zoek naar film-
liefhebbers die in de herfstvakantie 

plaats willen nemen in de Amstel-
veense Cinekid Kinderjury. Wie zich 
aan wil melden kan een korte mo-
tivatie sturen waarom juist hij of zij 
plaats zou moeten nemen in de Am-
stelveense Cinekid Kinderjury. Stuur 
een motivatie en een beschrijving 
van je favoriete film en waarom juist 
die film naar publiciteit@schouw-
burgamstelveen.nl 
Aanmelden kan tot 13 oktober. Op 
zaterdag 18 oktober worden de vijf 
winnaars bekend gemaakt tijdens 
de opening van Cinekid op Locatie 
in Cinema Amstelveen. De winnaars 
krijgen vooraf bericht. Meer infor-
matie over het jurylidmaatschap en 
over Cinekid op Locatie in Cinema 
Amstelveen op www.cinemaamstel-
veen.nl.

Stop jeugddarts-toernooien
Kudelstaart - De organisatie heeft 
besloten om te stoppen met het 
houden van jeugddarts in het sport-
café van de Proosdijhal met ingang 
van heden. Dit in verband met te 
weinig animo door de jeugd. Vanaf 
het begin van dit jaar liep de deelna-
me terug tot een minimum waaraan 
voldaan moet worden. De organisa-

tie heeft daarom besloten de stek-
ker er uit te trekken.
Er is veel aan gedaan om het jeugd-
darten tot een succes te maken, 
maar het kon niet alleen van de or-
ganisatie afhangen. Men heeft nu 
eenmaal deelname nodig voor een 
succes. Organisator Pim Weberink, 
tel. 327823 of 06-24504321.

Het Peewee team, achter van links naar rechts: Kim Nederstigt, Jaimy Mon-
sees, Ivanka Vrees, Amber Glebbeek, geknield van links naar rechts: Selina 
Kok, Isabel ter Laak en Yvanka Wulving.
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Aïcha Kroes uit Aalsmeer met Rens, de winnaar van de Llink-wedstrijd

Niet gewonnen, wel ervaring rijker
Bijzondere leuke dag voor 
Aïcha bij omroep Llink
Aalsmeer - Het was een span-
nende dag voor Aïcha Kroes vorige 
week woensdag 1 oktober. Na aan-
komst in Rotterdam, kreeg de pas 
10-jarige Aalsmeerse een rondlei-
ding door het hoofdkantoor en een 
sollicitatiegesprek met de directeur 
van Llink en de communicatie ma-
nager. Eén van de vragen was on-
der andere: Waarom ben jij de juis-
te directeur voor Llink? Antwoorden 
die Aicha vrij makkelijk kon geven. 
Actie voeren zit haar in het bloed, 
waarbij nu eens niet de nadruk ligt 
op het milieu, maar vooral op de 
rechten van de mens. 
Vervolgens werden Aïcha en de an-
dere deelnemers naar Hilversum 
gebracht waar zij eerst een lunch 
kregen aangeboden in het Beeld 
en Geluid gebouw. Hierna stond 
toch wel het hoogtepunt van de dag 
op het programma: Een ontmoe-
ting met Floortje Dessing. Zij ver-
telde over haar nieuwe tv-program-
ma ‘Een reis van Amsterdam naar 
Amsterdam eiland’. In het echt bleek 
Floortje nog leuker te zijn dan op te-
levisie. Samen met Floortje gingen 
de kinderen hun filmpjes voor het 
goede doel bekijken. Floortje vond 
het vooral erg stoer en knap dat Aï-
cha paralympics kampioene Mirjam 
de Koning had weten te strikken en 
bijzonder goede vragen aan Mirjam 
stelde. Ook kreeg zij een grote pluim 
voor het feit dat zij een lokaal on-
derwerp had gekozen in plaats van 
weer iets in het buitenland.
Na deze ontmoeting stond nog een 
rondleiding door het radio 3FM ge-
bouw op de planning. Ook heeft Aï-
cha daar dj Rudy ontmoet. Hij is de 
vaste presentator van radio Llink. 
Hij wilde graag van de kinderen we-
ten wat zij thuis en op school doen 

om hun leefomgeving leuker te ma-
ken. Gelukkig zit Aïcha op Samen 
Een, een school die bijzonder veel 
doet om de kinderen zelf na te laten 
denken over hoe zij hun leefomge-
ving beter en leuker kunnen maken. 
Zij kon dan ook honderduit vertel-
len over: de warme truiendag, een 
project tegen vandalisme en de ac-
tie schoenendoos. 
Dj Rudy wilde ook nog van de kinde-
ren weten waar zij zich als toekom-
stige omroepdirecteur voor zouden 
gaan inzetten. Het antwoord van de 
kinderen was vrijwel unaniem: Het 
milieu. In tegenstelling tot de ande-
ren antwoordde Aïcha dat zij naast 
het milieu ook mensenrechten en 
de rechten van dieren erg belang-
rijk vond. 
Toen was het grote moment daar: 
Wie zou de jongste omroepdirec-
teur van Nederland worden? Uit-
eindelijk bleek de 13-jarige Rens de 
winnaar. Geheel terecht overigens, 
Rens heeft zijn eigen radioprogram-
ma en werkt daarnaast ook nog bij 
de Kidskrant. Alle anderen kregen 
nog tips mee over hoe zij zich had-
den geprofileerd op die dag en waar 
zij zich meer in moesten ontwikke-
len. Aïcha kreeg geen enkel tip mee, 
zij had zich bijzonder goed weten te 
profileren; doorslaggevend was in 
haar geval haar leeftijd. Zij was im-
mers 2 jaar te jong voor deze func-
tie. 
Wel kreeg Aïcha, als enige, nog te 
horen dat als zij weer op zoek gaan 
naar een omroepdirecteur zij haar 
zeker weer zouden vragen om mee 
te doen. Al met al heeft Aïcha een 
bijzonder leuke dag gehad, waar zij 
daarnaast ook nog veel heeft ge-
leerd over het maken van radio- en 
tv-programma’s.

Kinderboekenweek op Zuidooster
Aalsmeer - Op woensdag 1 okto-
ber is de Kinderboekenweek van 
start gegaan. Ook op basisschool 
De Zuidooster is hier uitgebreid 
aandacht aan besteed. De beide lo-
caties van de Zuidooster zijn uit-
bundig versierd met vlaggetjes en 
posters over de Kinderboekenweek, 
met als thema ’poëzie, zinnen verzin 
zin’. Op de locatie in de Mikado heb-
ben de kinderen van groep 1 tot en 
met 4 de Kinderboekenweek offici-
eel geopend door gedichten voor te 
dragen. In alle groepen was een ge-
dicht voorbereid. 

Na afloop van de poëtische ope-
ning werden de kinderen in hun ei-
gen klas getrakteerd op rijmsoep 
met heel veel lettertjes erin. In de 
bovenbouw staat de periode van de 
Kinderboekenweek ook in het teken 
van poëzie, lezen en voorlezen. 
De kinderen maken ieder een ge-
dicht en houden daarna een verkie-
zing. 
De twee mooiste gedichten van el-
ke groep worden aan het einde van 
de Kinderboekenweek voorgedra-
gen en bekroond met een gouden 
en een zilveren griffel.

Eerste kookles in nieuwe 
keuken op Binding Zolder 
Kudelstaart - Dinsdag 7 oktober 
verzamelden dertien jongens en 
meisjes zicht voor de eerste kook-
cursus van het nieuwe Binding Zol-
der seizoen. Zij gaan de komende 
zeven weken leren koken op de Bin-
ding Zolder tijdens de kookcursus 
voor beginners. De eerste les is al-
tijd een bijzondere les, spannend 
wat gaat er gekookt worden, zal het 
lekker zijn en wie zijn er allemaal? 
Nu was het helemaal spannend, ook 
voor de begeleiders van de kook-
cursus, omdat het de eerste kookles 
was in de nieuwe keuken. De afge-
lopen zomer is hard gewerkt om de 
oude keuken te vervangen voor een 
nieuwe, supermoderne keuken en 
het resultaat mag er zijn. Het was 
dan ook even wennen voor de be-
geleiders aan de nieuwe apparatuur 

en de nieuwe keukenmaterialen, 
maar om half 8 kon iedereen lekker 
genieten van een heerlijke andijvie-
stamppot. Vanavond, donderdag 9 
oktober, is de eerste les van de ge-
vorderden kookcursus en kunnen 
deze jongens en meisjes ook ken-
nismaken met de nieuwe keuken. 
Voor meer informatie over de kook-
cursussen op de Binding Zolder, of 
één van de andere activiteiten die er 
georganiseerd worden op de Bin-
ding Zolder, kan contact opgeno-
men worden met Kim Verschue-
ren. Dit kan via kim@debinding.nl 
of telefonisch op 0297-892092 be-
reikbaar op dinsdag- woensdag en 
vrijdagmiddag tussen 14.00 en 17.30 
uur. Natuurlijk kan er ook een kijk-
je genomen worden op www.debin-
ding.nl 

Jeugdhandbalnieuws
Meiden A FIQAS Aalsmeer 
focussen op zaalcompetitie
Aalsmeer - Zondag 5 oktober 
hadden de meisjes A van FIQAS 
Aalsmeer het ‘geluk’ op het veld in 
Purmerend te mogen handballen. 
Ze reisden met een compleet team 
af, inclusief debutante Sylvia van 
Vuuren, die zo dapper is geweest in 
te stemmen met het plan om de A1 
te gaan begeleiden dit seizoen. De 
weersomstandigheden waren niet 
optimaal. Bij de warming-up kwam 
het water al met bakken naar bene-
den, na het laatste fluitsignaal nog 
steeds. Ook over de wedstrijd was 
men aan Aalsmeerse kant niet echt 
te spreken. Coach Erik had de ploeg 

meegegeven dat ze snel en fanatiek 
moesten starten, maar dat lukte niet 
echt. De verdediging liep niet zoals 
eerder dit seizoen en in de aanval 
werden er veel (grote) kansen ge-
mist wat dan ook leidde tot een rust-
stand van 4-3 in het voordeel van Vi-
do. In de tweede helft ging het niet 
veel beter. Vido kon gemakkelijk uit-
lopen en zo werd de eindstand uit-
eindelijk 12-7 voor hen. Het regen-
de dus wel, maar geen Aalsmeer-
se doelpunten. Kortom, een wed-
strijd om snel te vergeten. De mei-
den gaan nu de focus leggen op het 
zaalseizoen.

Ritmische gymnastiek
Marit Harte van elastiek, 
nieuwe sponsor van hout
Aalsmeer - Na ruim zes jaar met 
veel plezier te hebben getraind bij 
SV Omnia 2000 is Marit Harte (13 
jaar) het ritmische gymnastiek sei-
zoen 2008-2009 gestart bij SV PAX 
uit Hoofddorp. Marit heeft inmiddels 
het hoogst haalbare, het A-niveau, 
op het gebied van ritmische gym-
nastiek gehaald.  Nadat haar train-
ster Barbara Gerritsen had besloten 
te stoppen met lesgeven heeft Ma-
rit gekozen voor een andere vereni-
ging waar ze door kan gaan in haar 
sport. De keuze is gevallen op SV 
PAX, een grote vereniging waar Ma-
rit nog meer kan groeien.
Niet alleen een nieuwe vereniging 

maar ook een nieuwe sponsor viel 
Marit ten deel! Superblij is Marit met 
haar sponsor voor dit seizoen: Hout-
handel Carpentier Bouwproducten 
uit Aalsmeer. 
Een fraai trainingspak met het logo 
van haar sponsor heeft ze al in ont-
vangst mogen nemen. Samen bou-
wen Marit en Carpentier aan een 
productief seizoen!
De grote vraag voor beiden blijft:  
Gaan ze met twaalf wekelijkse uren 
trainen het resultaat voor komend 
seizoen sportief beleven? In ieder 
geval hebben Marit en Carpentier 
er veel zin in om er iets leuks van 
te maken!

Wedstrijd jubileumdag watertoren
Prijzen voor verste ballonnen 
en allermooiste tekeningen!
Aalsmeer - Het was een drukke be-
doening in de watertoren, afgelopen 
zaterdag. Het boek over de 80-jari-
ge toren ‘Op eenzame hoogte’ werd 
gepresenteerd, er was een foto-ex-
positie èn de prijsuitreiking van de 
ballonnenwedstrijd en tekenwed-
strijd vond plaats. De in totaal zes 
kinderen die in de prijzen zijn geval-
len waren uitgenodigd om 20, 40 of 
60 euro aan waardebonnen in ont-
vangst te nemen. 
Stichting Initiatiefgroep Aalsmeer 
2000 organiseerde 30 augustus spe-
ciaal een kinderdag. Met trampoli-
nespringen en een ballonnenwed-
strijd. Na een paar weken druppel-
den de teruggestuurde kaartjes te-
rug. Het bleek dat Serena Arendszen 
de ballon had opgelaten die het ver-
ste kwam: 42 km, helemaal in Pur-

merend. Daarmee wint zij een waar-
debon van 60 euro. Tweede prijswin-
naar was Anthony Boudreau, wiens 
ballon 31,6 km verderop kwam en 
de ballon van Iris Ostendorp daal-
de neer op een afstand hiervandaan 
van 29,8 km. Hun prijzen: 40 en 20 
euro. In het kader van de 80e ver-
jaardag van de watertoren hield de 
stichting tevens een tekenwedstrijd. 
Aan de jeugd van Aalsmeer en Ku-
delstaart om het Aalsmeerse baken  
zo creatief mogelijk op papier neer 
te zetten. Daarin slaagde Lysanne 
Knecht het beste, zo vond de jury. 
Zij wint daarmee een bedrag van 60 
euro. Ook de tekeningen van Aimee 
Wijkstra en Nils Eekhoff zijn bijzon-
der leuk en zijn goed voor de twee-
de en derde prijs: 40 en 20 euro. Al-
len gefeliciteerd! 

De ballon van Serena Arendszen kwam het verst: 42 kilometer vanaf de wa-
tertoren!

De mooiste tekening kwam van Lysanne Knecht.

Aalsmeer - Uit heel Amstelland 
en Amsterdam waren ze bij el-
kaar gekomen voor de jaarlijk-
se Scouting zwemwedstrijden. Af-
gelopen zaterdag 4  oktober wer-
den deze gehouden in het zwem-
bad te Amstelveen en ongeveer 500 
zwemmers namen ‘s middags en  
‘s avonds deel aan dit sportieve eve-
nement. De Wiol & Willem Barendsz. 
groep uit Aalsmeer heeft zich in de 
prijzen gezwommen. Op verschil-
lende onderdelen waren bekers te 
winnen. De meiden en jongens van 
de Aalsmeerse scoutingroep doken 
onder andere het water in voor de 
schoolslag, vrije slag, estafette en 
vlotvaren worden gedaan.
Bij de Dolfijnen (meisjes 7-11 jr) be-
haalde Anouk van Noord de eerste 
plaats op het onderdeel schoolslag 
en Ilse Beentjes de derde plaats. 
Bij de vrije slag was Anouk weer 
de snelste en kreeg samen met Il-
se Beentjes goud. De estafette werd 
voor de Aalsmeerders eveneens be-
kroond met goud. Hiervoor stonden 
Djina Bruine de Bruin, Daniëlle Ei-
kelenboom, Jolijn Amorison en Ilse 
Beentjes garant. De tweede plaats 
is behaald door Luca van Tol, Arlana 
de Vrees, Anouk van Noord en Joy-

ce de Weille van Wiol & Willem Ba-
rendsz. Bij het vlotvaren zijn Djina 
Bruine de Bruin, Daniëlle Eikelen-
boom, Jolijn Amorison en Ilse Been-
tjes op de derde plaats geëindigd.
De dolfijnen hebben de wisselbe-
ker gewonnen. Aangezien ze deze 
al drie keer achter elkaar hebben 
gewonnen, mochten ze de wissel-
beker houden.
Bij de Gidsen (meisjes 11-16 jr) 
heeft Melissa van Gelder zilver ge-
haald met de schoolslag en een 
gouden plak met de vrije slag. En 
ze  was samen met Nicolette Eike-
lenboom, Sarina Middelkoop en Ri-
annne de Rijk de snelste tijdens de 
estafette. Bij het vlotvaren werd de 
derde plek behaald door Amber Ti-
chelaar, Nicole v.d. Keemel, Sarina 
Middelkoop en Rianne de Rijk. De 
gidsen hebben ook de wisselbeker 
kunnen bemachtigen.
Bij de Verkenners (jongens 11-16 jr) 
behaalde Rick de Rijk brons met zo-
wel de school- als de vrije slag.Het 
vlotvaren leverde de derde plaats op 
voor Steven de Jong, Stephan Kes-
ting, Roderik Peters en Rick de Rijk.
Scouting ook iets voor jou? Voor 
meer informatie kan je bellen met 
Jacqueline Blesgraaf, tel. 340345.

Wiol & Willem Barendsz. 
groep zwemt prijzen bijeen
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Sappige Hollandse appels en peren volop verkrijgbaar

Ze zijn er weer: sappige versgeoogste appels en peren uit Nederland. Dat 
lekkere, puur Hollandse fruit is weer volop verkrijgbaar. Je koopt appels 
en peren natuurlijk ’t lekkerst bij De Groenteman. In oktober organiseert 
De Groenteman daarom de Nieuwe Oogstweken. Als u tijdens de Nieuwe 
Oogstweken langs gaat bij De Groenteman in de winkel of op de markt 
maakt u bovendien kans op een reis naar New York, the Big Apple! En eet 
dan gerust een appeltje of peertje meer, want ze zijn niet alleen lekker, 
maar zitten ook barstensvol vitamines, vezels en mineralen.

Nieuwe Oogstweken van De Groenteman
Tekst: Wilma van Hoeven

Caloriearm tussendoortje
Appels en peren zijn lekker caloriearm, 
ze bevatten namelijk maar zo’n 50 
kcal. Dat is een stuk minder dan 
een gevulde koek (210 kcal), kroket 
(150 kcal) of snoepreep (240 kcal). 
Bovendien leveren appels en peren 
supersnel opneembare koolhydraten 
(vruchten suikers) die elke ‘lekkere trek’ 
de baas kunnen. Appels en peren zijn 
daarnaast extra gezond omdat ze rijk 
zijn aan belangrijke mineralen zoals 
kalium, calcium, magnesium en niet te 
vergeten ijzer. Bovendien bevatten ze 
vezels die goed zijn voor de darmen en 
natuurlijke vitamine C en andere anti-
oxidanten.

An apple a day…
De Engelsen kennen het spreekwoord ‘an 
apple a day keeps the doctor away’ en 
gelijk hebben ze. Want dat is inmiddels 
ook wetenschappelijk bewezen. Appels 
bevatten namelijk veel anti-oxidanten. 
Anti-oxidanten helpen overal in het li-
chaam mee aan een goede celwerking en 
voorkomen of vertragen allerlei ziektes, 
zoals kanker en hart- en vaatziekten. 
Naast vitamine C zijn dat vooral biofl a-
vonoïden. Uit diverse onderzoeken in 
binnen- en buitenland blijkt, dat met 
name appels met een rode schil rijk zijn 
aan deze gunstige anti-oxidanten. Ook 
is uit onderzoek gebleken, dat fl avonoï-
den uit fruit veel beter opneembaar zijn 
dan uit andere producten, zoals groene 
thee of rode wijn. Niet zo gek dus, dat 
appeltje per dag! 

Tip van De Groenteman:
niet schillen, maar wassen!
De meeste fl avonoïden - 70 tot 90 
procent - zitten in de schil van de 
appel. Niet schillen dus, maar gewoon 
even goed wassen en dan meteen 
opeten! 

Geliefd
Gelukkig weten we bijna van nature 
dat appels gezond zijn, want we eten 
ze maar wat graag. Uit onderzoek blijkt 

dat de appel het populairste fruit is in 
ons land: boven bananen, aardbeien en 
sinaas appels. Geen wonder, want een ap-
peltje neem je zónder extra verpakking 
zo mee in je tas en eet je gemakkelijk uit 
de hand op. Op het klokhuis na dan…

Lekker in de keuken
Appels zijn bovendien verrassend 
veelzijdig in de keuken. Elk land kent 
wel zijn eigen appeltaartrecept, zoals 
de Duitse Apfelstrudl, de Franse Tarte 
tatin, de Engelse apple pie en niet te 
vergeten onze eigen ‘wereldberoemde’ 
appeltaart. De Hollandse keuken kent 
nog veel meer zoete appelgerechten, 
denk aan appelmoes, appelpannenkoe-
ken, appelbollen, appelfl appen, appel-
beignets en appelcake. 

Wereldberoemd
Maar ook in hartige gerechten doet de 
appel het prima. De Waldorfsalade is wel 
de meest bekende salade met appel in 
de hoofdrol. Deze wereldberoemde sa-
lade is vernoemd naar het Waldorf Hotel 
in New York (het latere Waldorf Astoria 
Hotel), waar hij al in 1893 op de kaart 
stond. Het is een heerlijke knapperige 
salade, gemaakt van dungesneden verse 
appel met schil, reepjes bleekselderij of 
knolselderij en halve walnoten in een 
verfi jnde citroenmayonaise geserveerd 
op een bedje van frisse sla.

Big Apple
In het begin van de vorige eeuw ont-
stond de troetelnaam ‘Big Apple’, 
vanuit de gedachte dat New York, en 
met name Manhattan, dé ‘place to be’ 
was, dé plek waar alles mogelijk was. 
Een hele grote appel, zeg maar. In de 
jaren zeventig werd deze vergelijking 
gebruikt voor de campagne ‘I love 
NY’. Een geslaagde campagne, die nog 
steeds succesvol is: iedereen in de we-
reld weet, dat met ‘ the Big Apple’ de 
stad New York wordt bedoeld. 

Nieuwe smakelijke rassen
Naast de bekende rassen als Elstar, 

Golden en Red Delicous, Gala en Jo-
nagold hebben we tegenwoordig ook 
Hollandse appels met opvallende na-
men als Kanzi, Rubens, Red Prince en 
Greenstar.  Uw groenteman vertelt u 
graag meer over deze appelrassen.

Red Prince®
De Red Prince is met zijn dieprode 
schil en prachtige glans niet alleen 
een mooie appel, maar ook een erg ge-
zonde. Want hoe roder de appel, hoe 
meer anti-oxidanten de appel bevat. 
En die helpen overal in het lichaam 
mee aan een goede celwerking en bie-
den zo een goede bescherming tegen 
de vorming van kanker. Het vrucht-
vlees van de Red Prince is roomwit 
van kleur, heel stevig en lekker sappig 
en heeft een frisse zoetzure smaak. U 
vindt de Red Prince van september tot 
en met juli bij De Groenteman.

Rubens®
De Rubens is een kruising tussen de 
toppers Elstar en Gala en heeft dan ook 

de verfi jnde geur van de Elstar en de 
sprankelende zoete en fruitige smaak 
van de Gala. De Rubens is een wat gro-
tere gele appel met een frisse rode blos 
en karakteristieke donkerrode strepen. 
De Rubens is van oktober tot en met 
maart verkrijgbaar bij De Groenteman.

Greenstar®
De Greenstar is een appel met een 
aantal unieke eigenschappen. Het fris-
groene uiterlijk verraadt zijn knappe-
righeid en volle, zoetzure smaak. Maar 
wat hem echt bijzonder maakt is zijn 
extreme sappigheid; het is een 100% 
natuurlijke dorstlesser! Door het hoge 
vitamine C gehalte van de Greenstar 
verkleurt het vruchtvlees na het schil-
len of snijden nauwelijks en blijft dus 
mooi wit. U koopt deze appel van eind 
oktober tot mei bij De Groenteman.

Tip van De Groenteman:
Bewaar de Greenstar in de koelkast en 
eet hem lekker koud, dat versterkt de 
dorstlessende eigenschap.

Kanzi®
Kanzi betekent ‘verborgen schat’ in 
het Swahili en dat is geen toeval. 
Achter de frisrode schil van de Kanzi 
gaat een ware smaaksensatie schuil. 
Proef zijn heerlijke zoetzure smaak, 
ruik zijn aangename geur en geniet 
van zijn sappige bite en u bent ver-
goed verkocht. De Kanzi is niet alleen 
erg lekker, maar blijft ook extra lang 
goed op de fruitschaal. Als u de ver-
leiding kunt weerstaan tenminste!
De Kanzi is vanaf medio oktober tot 
april verkrijgbaar bij De Groenteman.

Perentijd
Het is weer perentijd, en dus tijd voor 
de Conférence, die lange slanke peer 
met groene tot groenbruine (beetje 
roestige) schil. Deze sappige, zoete 
peer is zelfs tot in augustus te verkrij-
gen! Ook lekker is de Doyenné de Comi-
ce, een grote, bobbelige peer met een 
dun schilletje met blos. Het vruchtvlees 
heeft de rijkste perengeur van alle pe-
ren en is heerlijk zoet en sappig. Een 
échte handpeer. 

Stoofperen
Met de perentijd begint ook weer de 
stoofperentijd. Gieser Wildeman is de 
meest geliefde stoofperensoort. En 
dat is niet zo vreemd, want het room-
witte vruchtvlees van dit kleine peertje 
kleurt prachtig donkerrood en heeft 
een heerlijke smaak. De maat is precies 
goed, zeker voor wie graag hele peer-
tjes stooft. De Saint Remy is groter en 
bolrond. Het witte vruchtvlees kleurt 
roze tot lichtrood. Snijdt de Saint Remy 
in kwarten en stoof hem zo. 

Tip van De Groenteman:
Geen tijd om zelf peren te stoven, of 
dacht u er te laat aan? De Groente-
man heeft in het seizoen altijd huis-
gestoofde peren voor u klaar staan!

Waldorfsalade

Win een reis
naar New York,
the Big Apple!
Wilt u New York, the Big Apple 
eens zelf ‘proeven’? Ga dan tijdens 
de Nieuwe Oogstweken naar De 
Groenteman bij u in de buurt of op 
de markt. Neem de actiekaart mee 
naar huis en vul de appeltest in. 
Stuur ‘m op voor 1 november 2008 
(een postzegel is niet nodig) of 
ga naar www.redprince.nl en doe 
de appeltest op internet. Vergeet 
niet uw geluksnummer in te vul-
len. En wie weet brengt u binnen-
kort een bezoek aan de wereldstad 
New York. Of wint u een van de vijf 
overheerlijke fruitpakketten. 
Veel succes!

Voorgerecht voor 2 personen

Ingrediënten
1 Kanzi
6 verse St. Jacobsschelpen 
1 eetlepel balsamicoazijn 
3 eetlepels olijfolie
2 eetlepels citroensap 
1 mespuntje zout en peper
1 bosje bieslook of peterselie

Bereiding
Verwijder de klokhuizen met een appelboor en eventueel de schil. Snij de 
Kanzi vervolgens overdwars in zo dun mogelijke plakjes. Marineer de plakjes 
Kanzi met het citroensap, zout, peper en twee eetlepels olijfolie.
Snij ondertussen de coquilles kruislings in, bestrooi deze met een klein 
beetje peper en bak de coquilles met een eetlepel olie in een hete pan aan 
beide kanten. Bestrooi de coquilles hierna met een klein beetje zout.
Rangschik de plakjes Kanzi in een cirkelvorm op twee borden en leg de 
coquilles in het midden. Besprenkel het geheel tot slot met de balsamico en 
garneer dit met de gehakte bieslook of peterselie.

Voorgerecht voor 4 personen

Ingrediënten
50 gram walnoten
6 eetlepels mayonaise
1 eetlepel verse peterselie
½ citroen
2 Red Prince appels
1 stengel bleekselderij
75 gram gemengde sla
(eikenbladsla, ijsbergsla, rucola)

Bereiding
In schaal mayonaise losroeren met citroensap, op smaak brengen 
met zout en peper. Peterselie fi jnhakken en aan dressing toevoegen. 
Bleekselderij schoonmaken en stengels in dunne plakjes snijden. Appels 
wassen, in kwarten snijden en klokhuis verwijderen. Een appelkwart 
in plakjes snijden en apart houden voor de garnering. Overige 
appelkwarten in stukjes snijden. Sla wassen. Walnoten doormidden 
breken. Bord opmaken met sla, appelplakjes en -stukjes, bleekselderij en 
walnoten. Dressing op het laatste moment over de borden verdelen.

Kijk voor meer tips en lekkere
recepten op www.degroenteman.nl

Foto: Koninklijke Fruitm
astersGroep

Appel-carpaccio met coquilles

Foto: Koninklijke Fruitm
astersGroep
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Brandweer waarschuwt 
voor gevaar koolmonoxide
Streek - Nu de koude maanden 
voor de deur staan, neemt de kans 
op ongevallen met koolmonoxide 
(CO) weer toe. Brandweer Amster-
dam-Amstelland waarschuwt al-
le inwoners op de gevaren van het 
gas, dat ook bekend staat als ‘de 
sluipmoordenaar’. Deze moorde-
naar eiste in Amsterdam sinds 2003 
het leven van vier personen, 244 
mensen moesten zich onder dok-
tersbehandeling laten stellen na 
een koolmonoxidevergiftiging. Gei-
sers, schoorstenen en kachels zijn 
er iedere winter de oorzaak van dat 
mensen overlijden. Ook belanden 
tientallen slachtoffers in het zieken-
huis na een koolmonoxidevergifti-
ging. De oorzaak van een koolmo-
noxidevergiftiging ligt vaak in slecht 
onderhouden kachels, geisers en 
schoorstenen, maar kan ook wor-
den veroorzaakt door het dichtstop-
pen van ventilatieopeningen. In de 
regio Amsterdam-Amstelland vielen 
op 30 september de eerste slachtof-
fers van het huidige stookseizoen. In 
een woning aan de Balistraat raak-
ten drie bewoners onwel door het 
gevaarlijke gas. De drie, waaron-
der één kind, zijn overgebracht naar 
het ziekenhuis. De brandweer werd 
rond 01.30 uur gealarmeerd. De 
koolmonoxide ontstond door een 
verkeerd aangesloten geiser in de 
woning op de eerste etage. Brand-
weerlieden hebben de bewoners 
voorlichting gegeven over de geva-
ren van koolmonoxide en het belang 
van ventilatie. 

Sluipmoordenaar
Koolmonoxide wordt ook wel ‘de 
sluipmoordenaar’ genoemd, om-
dat het gas kleur-, geur- en smaak-
loos is. Koolmonoxide wordt 250 
maal sneller in het bloed opgeno-
men dan zuurstof. Als gevolg hier-
van neemt het lichaam steeds min-
der zuurstof op. Bij extreme bloot-
stelling raakt men bewusteloos en 
falen de hart- en longfunctie. In het 
ergste geval met hersenbeschadi-
ging en/of overlijden als gevolg. Een 
kachel of een geiser moet bepaalde 
stoffen verbranden om voor warm-
te te kunnen zorgen. Zuurstof is een 
essentieel onderdeel voor een volle-
dige verbranding. Als er onvoldoen-
de zuurstof bij de vlam kan komen, 
bijvoorbeeld door een verstopt ven-
tilatiekanaal van de geiser, komt het 
gevaarlijke koolmonoxidegas vrij. 

Herkennen van koolmonoxide 
Er is een aantal indicaties die op 
het gevaar van koolmonoxide wij-
zen. In een woning moet men voor-
al letten op de vlam in de geiser, ka-
chel of cv-installatie. Deze hoort 
blauw van kleur te zijn. Is de vlam 
oranje, dan wijst dit op de aanwe-

zigheid van koolmonoxide. Ook be-
slagen ramen zijn een indicator van 
gevaar. Vrijgekomen waterdamp die 
door een verkeerd of niet werken-
de afvoer niet verdwijnt, zorgt voor 
beslagen ramen. Er zijn ook licha-
melijke verschijnselen die de aan-
wezigheid van koolmonoxide ver-
raden. De symptomen van koolmo-
noxidevergiftiging zijn te vergelij-
ken met griepverschijnselen: lich-
te hoofdpijn, misselijkheid, overge-
ven en vermoeidheid. Des te gro-
ter de blootstelling, des te heviger 
de hoofdpijn wordt. Ook krijgt men 
last van verwarring, slaperigheid en 
een versnelde hartslag. Regelmatig 
onderhoud is cruciaal om het risico 
op koolmonoxide zo klein mogelijk 
te houden. De geiser en gaskachel 
moeten ieder jaar door een erkend 
installateur worden gecontroleerd 
en schoongemaakt. Het is van be-
lang om een schoorsteen regelma-
tig te laten vegen door een erkende 
schoorsteenveger. Als een schoor-
steen verstopt raakt, kunnen gas-
sen worden teruggekaatst de wo-
ning in, met alle schadelijke gevol-
gen van dien. Ook lucht toe- en af-
voer is belangrijk in het voorkomen 
van koolmonoxide. Een groot risi-
co schuilt in het dichtstoppen van 
de luchttoevoer. Veel huizen zijn te-
genwoordig goed geïsoleerd waar-
door er nauwelijks zuurstof van bui-
ten naar binnen kan. Om toch aan 
voldoende zuurstof te kunnen ko-
men hebben geisers en verwar-
mingstoestellen daar een aparte 
toevoer voor. Die toevoer mag niet 
afgesloten worden. Ook een goede 
afvoer is belangrijk. De afvoer van 
de geiser moet op het gasafvoerka-
naal zijn aangesloten en niet op het 
ventilatiekanaal. Als de geiser op 
het ventilatiekanaal is aangesloten 
worden giftige gassen door het he-
le huis verspreid. Een goede afvoer 
zorgt ervoor dat de gassen naar bui-
ten worden afgevoerd. 

Koolmonoxidemelder
Er zijn koolmonoxidemelders op de 
markt die in alarm gaan bij een hoge 
concentratie koolmonoxide. Gezien 
de eigenschappen van het gevaar-
lijke gas (kleur-, geur-, en smaak-
loos) kan een koolmonoxidemelder 
een toegevoegde waarde hebben 
in het herkennen van koolmonoxi-
de. Brandweer Amsterdam-Amstel-
land benadrukt wel dat deze mel-
ders slechts als aanvullende waar-
schuwingsindicator gezien moeten 
worden. Degelijk onderhoud van 
geisers, kachels en schoorstenen is 
de eerste vereiste voor een koolmo-
noxidevrije woning. Op www.brand-
weer-amsterdam-amstelland.nl is 
meer informatie te vinden over kool-
monoxide. 

Bezint eer ge voor de regen schuilt!
Schuilend voor de enorme slagre-
gens  waar oktober zo bekend om 
staat, sta ik met nog twee ande-
re vrouwen te wachten bij de bloe-
menstal op het Raadhuisplein tot de 
neerslag enigszins minder wordt. 
Schichtig kijk ik om mij heen, ge-
lukkig geen politie! “Hoezo”, zult u 
denken. Mijn dochter, 17 jaar oud, 
overkwam hetzelfde gisteren al-
leen... Twee overijverige agenten 
hadden iets vernomen over het aan-
gescherpte jongerenbeleid. Mijn 
dochter en haar vriendin, hard stu-
derende en werkende meiden, had-
den vanuit school boodschap-
pen gedaan bij Albert Heijn in Ku-
delstaart. Boodschappen voor het 
avondeten, want direct daarna wor-
den zij opgehaald om tot ’s avonds 
laat te gaan werken bij een schoon-

maakbedrijf. Ook zij werden overval-
len door een enorme plens regen en 
besloten even te wachten onder de 
luifel van de supermarkt. Ook twee 
toevallig passerende vrienden kwa-
men bij hen staan, want het werd 
wel  een erg natte bedoening. En dát 
mag dus niet. Dan krijg je als jonge-
re een bekeuring van, schrik niet, 60 
euro! Op het mooie gele bonnetje 
wordt het omschreven als zijnde: ‘je 
ophouden zonder reden’. Dat wor-
den vele avonden werken, meiden! 
Ikzelf ben gelukkig door het oog van 
de naald gekropen vandaag. En was 
er niet zo’n andere mooie uitdruk-
king? Van de regen in de drup? Hoe 
toepasselijk voor het jongerenbeleid 
van Aalsmeer en Kudelstaart.

M. Paulus, Hortensialaan 95. 

ingezonden

Van boer 
tot vreugdtot vreugdtot vreugd

Aalsmeer - Kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan be-
staat in 2008 15 jaar. Ter gelegenheid hiervan verschijnt er dit jaar el-
ke twee weken een stuk in deze krant over de jarige kinderboerde-
rij. Monique van der Linden en Huub van Schaik (resp. beheerder en 
vrijwilliger) geven hun eigen kijk op het werk, de organisatie, de ac-
tiviteiten, de bezoekers en gebeurtenissen op Boerenvreugd.

Geboorteplanning op boerderij
Aalsmeer - Wat is er leuker dan in 
het voorjaar een bezoek aan de kin-
derboerderij te brengen en al het 
jonge spul te bewonderen, te aaien 
en te knuffelen. Als het goed weer 
is, lopen de moedergeiten en –scha-
pen in de wei met hun lammetjes 
er springend omheen. Wat u waar-
schijnlijk niet weet, is dat daar een 
hele planning aan vooraf gaat. Ge-
boorteplanning, zou je het kunnen 
noemen. Kinderboerderij Boeren-
vreugd werkt samen met een vijftal 
andere boerderijen in de regio, en 
gezamenlijk hebben ze de beschik-
king over een aantal bokken en 
rammen van verschillende rassen. 
Om de dames bij de juiste heren te 
krijgen wordt er een vervoersrooster 
gemaakt. Dat rooster is noodzake-
lijk, omdat men, sinds de mond- en 
klauwzeer uitbraak van 2002, vastzit 
aan een aantal regels voor het ver-
voer van de dieren.
Zo mag je, zodra je een dier hebt 
aangevoerd, gedurende 21 dagen 
geen dieren meer afvoeren, en als in 
de tussenliggende periode weer een 
schaap of geit wordt gebracht, moet 
je opnieuw 21 dagen verder tellen.
U kunt zich voorstellen, dat dat een 
heel gepuzzel is.
Het zal de schapen en geiten echter 
een worst zijn; zolang er eten, een 
warme stal en aandacht is zijn zij te-
vreden. Doordat er dieren uit loge-
ren gaan vanaf de kinderboerderij 
kan het zijn dat er gedurende het 
dekseizoen naar verhouding wei-
nig geiten en schapen in de wei en 
de stal lopen. Gelukkig is dat maar 
van korte duur, want als alle heren 
hun werk hebben gedaan komen 
de dames weer naar huis, en dan 
begint het wachten. Over het alge-
meen rollen de juiste lammetjes uit 
de juiste moeders, maar soms kom 
je wel eens voor een verrassing te 
staan.
Een paar jaar terug had men op Boe-

renvreugd een prachtige Nubische 
bok (hoog op de poten, oren tot over 
de neus, een mooi gewelfde kop) 
aangeschaft, Ivan. Zeker toen hij 
wat groter gegroeid was en hij een 
stel horens als een fi etsstuur kreeg, 
was hij uitermate imposant om te 
zien. De medewerkers van de kin-
derboerderij vonden hem prachtig, 
ondanks de vreselijke bokkenlucht 
die hij verspreidde, maar dat maak-
te hem voor de geitendames alleen 
nog maar aantrekkelijker. Al voor-
dat de bok bij de geiten werd gela-
ten liepen de dames met kwispelen-
de staarten en lonkende ogen langs 
het hek om Ivan het hoofd op hol te 
brengen. En dat heeft hij niet over 
zijn kant laten gaan. Op een onbe-
waakt ogenblik is Ivan het hek over 
gesprongen en toonde zijn manne-
lijkheid aan een ieder die zich be-
reidwillig toonde. Helaas heeft nie-
mand gezien wie van de geitenda-
mes zich de attenties van Ivan liet 
welgevallen, maar daar kwam men 
na vijf maanden wel achter. De An-
gorageit kreeg een prachtige doch-
ter, maar na verloop van tijd bleken 
de krullen weg te blijven die zo ty-
perend zijn voor het ras. De Toggen-
burger, eigenlijk nog te jong, bracht 
een zoon voort met stevige zeiloren 
en één van de dwerggeiten kreeg 
zelfs drie kinders, ook allen met fl in-
ke fl appers. Zo zie je maar weer dat 
je heel veel kunt plannen, maar dat 
de natuur zich niet laat dwingen, be-
halve dan door de hormonen. Boe-
renvreugd is er nu alerter op en pro-
beren de dames en heren wat ver-
der bij elkaar uit de buurt te hou-
den tot het moment dat het daten 
echt kan beginnen, maar zeg nooit 
nooit. Kort geleden vond er weer 
een uitbraak van de heren plaats en 
de dames vonden dat maar wat ge-
zellig…

Monique van der Linden

Uitslag Boerenvreugd Loterij
Dvd-speler voor lotnummer 248
Aalsmeer - Afgelopen zondag is 
op kinderboerderij Boerenvreugd 
de trekking geweest van de loterij 
ten behoeve van een nieuw speel-
toestel. Notaris Geert Lambordus uit 
Aalsmeer heeft de trekking verricht. 
Onderstaand de prijswinnende lot-
nummers. De prijzen kunnen tot 1 
november worden opgehaald bij de 
kinderboerderij in de Hornmeer. De 
kadobonnen en de eerste prijs kun-
nen na telefonische afspraak via te-
lefoonnummer 0297-323965 wor-
den afgehaald. Vrijwilligers en be-
stuur van Boerenvreugd danken al-
le middenstanders en ondernemers 
voor het ter beschikking stellen van 
de prijzen.
nummer              prijs                 lotnummer
1. Portable DVD-speler 248
2. Digitale camera 952
3. Cadeaubon visschotel voor 4 pers. 304
4.  Picknickmand 171
5. Fruitdoos 226
6. Reistas Norlander 885
7. Cadeaubon Damesmode 418
8. Dekbedovertrek Rose Garden 875
9. Cadeaubon Italiaans Restaurant 710
10. De Koninck bier + glas 658
11. Krijtbord met klok 267
12. Fotoalbum 796
13. Cadeaubon Kinderkleding 401
14. Cadeaubon bakker 777
15. Knooppuzzel 646
16. Pop 13
17. Dienblaadje 970
18. Riem 406
19. Knikkers 2
20. Armband 890
21. Bobo winterboek 514
22. Hortensia 164
23. Hortensia 479
24. Schort met ovenwanten 554
25. Cadeaubon Keurslager 221
26. Vlooienspel 49
27. Glazen schaal + cake 977
28. Pop 456
29. Nivea douchefris 990
30. Waxinelicht 58
31. Dekbedovertrek Brique 539
32. Riem 746
33. Hortensia 118
34. Hortensia 311
35. Hengel 720
36. Wijn 520
37. DVD Bezoek ons Noord-Holland 112
38. Chocoladefontein 855
39. Goudkleurige riem 972
40. Brand bier 192
41. Kinderklei 874

42. Fotohanger 574
43. Opbergbakjes 621
44. Hortensia 342
45. Hortensia 373
46. Rugtas klein 538
47. Molen 537
48. Riem 637
49. Glazen schaal met pindarotsjes 790
50. Pop 44
51. Rugtas 464
52. Axe + tandpasta 638
53. Bobo winterboek 336
54. Cadeaubon Damesmode 996
55. DVD Bezoek ons Noord-Holland 705
56. Waxinelichtje 137
57. Hortensia 43
58. Hortensia 971
59. Bloemenbon  742
60. Rugtas groot 359
61. Riem 109
62. Broodmandje + puzzel 484
63. Cadeaubon Kinderkleding 552
64 Dekbedovertrek 
     Enveloppe de couchette 11
65. Damestoilettas + bodylotion 115
66. Kinderklei 692
67. Bonbondoos 749
68. Pop 173
69. Placemats 605
70. Riem 147
71. DVD Bezoek ons Noord-Holland 1253
72. Cadeaubon Damesmode 945
73. Hortensia 66
74. Hortensia 81
75. Cadeaubon Kinderkleding 726
76. Onderzetters 548
77. Rugtas klein 878
78. Bobo dierenboek 1254
79. Bloemenbon 462
80. Pop 409
81. Hortensia 627
82. Hortensia 435
83. Rugzak Daniel Ray 677
84. Riem 1257
85. Wijn 665
86. Cadeaubon Damesmode 85
87. Hortensia 278
88. Hortensia 308
89. Nivea + tandpasta 53
90. Rugzak klein 561
91. Zweetbandjes 509
92. Bobo winterboek 110
93. Cadeaubon Kinderkleding 536
94. Bloemenbon 196
95. Hortensia 941
96. Hortensia 305
97. Hortensia 135
98. Hortensia 693
99. Wijn 260
100. Rugzak klein 926

Murisa bij Hart in Aktie
Aalsmeer - – Er zaten uiteinde-
lijk zoveel mensen in het complot 
dat het haast onmogelijk werd om 
het geheim te houden, maar geluk-
kig kwam het toch nog als een gro-
te verrassing voor Murisa die werkt 
bij het bedrijf Barendsen. Op don-
derdag 5 juni stond ineens een fi lm-
ploeg van SBS6 en presentatri-
ce Natasja Froger op de werkvloer 
bij Barendsen om Murisa te over-
vallen. Het initiatief lag bij collega 
Vera, die Murisa graag eens wat ex-
tra in het zonnetje wilde laten zet-
ten. Murisa, van oorsprong Bosni-
sche, is jaren geleden met haar twee 
kinderen naar Nederland gekomen 
en woont en werkt al een aantal 
jaar in Aalsmeer. Murisa heeft het 
als alleenstaande moeder natuurlijk 
niet gemakkelijk. Bovendien woont 
haar familie ver weg van haar, deels 
in Amerika en deels in Bosnië, en 
die mist Murisa behoorlijk. Vera be-
dacht dat Hart in Aktie misschien 
iets voor Murisa kon doen. En dat 
hebben ze gedaan! Murisa werd ’s 
ochtends op het werk overvallen en 
na een gesprek met Natasja werd ze 
samen met Vera meegenomen voor 

een lekker dagje bij een beautyfarm. 
Vera was overigens diezelfde mor-
gen ook overvallen, want de pro-
grammaleiding had besloten haar 
toch niet bij de voorbereidingen te 
betrekken, maar ook haar te ver-
rassen. Ze was zeker verbaasd toen 
niet de verwarmingsmonteur voor 
haar deur stond, maar de SBS6-
fi lmploeg. Terwijl de dames lekker 
verwend werden, werd er bij Mu-
risa thuis druk gewerkt. De woon-
kamer werd met behulp van Rivié-
ra Maison volledig opnieuw gede-
coreerd en ingericht. Bij thuiskomst 
’s avonds kon Murisa het eindresul-
taat bewonderen. 
En als klap op de vuurpijl had Hart in 
Aktie ook haar moeder en nichtje uit 
Amerika over laten komen. Het werd 
een dag vol emoties, waar Murisa 
natuurlijk nog wel even van moest 
bijkomen, samen met haar moeder 
en nichtje. Het programma wordt 
aanstaande woensdag 15 oktober 
uitgezonden bij SBS6. Zeker kijken 
hoe deze bijzondere Aalsmeerders 
getrakteerd worden op een onbe-
zorgde dag met een verrassend ein-
de!

Bestuurscrisis ANBO afd. Aalsmeer
De heer Staller stelt in zijn vorige 
week ingezonden brief dat de oor-
zaak van de bestuurscrisis bij het 
afdelingsbestuur ligt en niet bij het 
Landelijk Bestuur.
Waarschijnlijk is de heer Staller 
niet goed geïnformeerd of is hij af-
gegaan op geruchten over de be-
stuurscrisis.
Wat is de juiste toedracht.
De oprichting van een plaatselijke 
ouderenvereniging is geen initiatief 
van het bestuur, maar van een aan-
tal leden. Al in de jaarvergadering 
van april 2008 werd er een voorstel 
hiertoe gedaan door verschillende 
leden. Jammer dat er, ondanks de 
uitnodiging, niemand van het Ge-
west aanwezig was om hiervan ken-
nis te nemen. Iedereen, lid of geen 
lid, is vrij om een vereniging op te 
richten. In de brief die thans circu-
leert, staan de initiatiefnemers van 
de vereniging vermeld. Het bestuur 
van ANBO afd. Aalsmeer heeft hier 

geen enkele bemoeienis mee en niet 
gehad, ook niet op fi nancieel gebied 
zoals wordt gesuggereerd.
Op vragen van leden die willen af-
zeggen is hen gezegd dat dit per-
soonlijk moet gebeuren en ook een 
persoonlijke beslissing is.
Tenslotte de zorgverzekeringen. Ver 
vóór 1 januari 2006, de ingang van 
de zorgverzekeringswet, heeft het 
bestuur van ANBO afd. Aalsmeer 
als één van de eerste afdelingen ge-
pleit voor een kortingsregeling bij 
Zorg en Zekerheid. In een later sta-
dium is hiervoor een kortingsrege-
ling in de plaats gekomen voor de 
landelijke ANBO.
Uw bewering over het gebruiken 
van briefpapier van ANBO voor het 
afdingen van een kortingsregeling 
voor een nieuwe vereniging is on-
juist.
Het (geschorste) bestuur van de 
ANBO, afd. Aalsmeer.
C.T. Zandvliet.

ingezonden
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Sparta voor mevrouw Voortman
Rinus Bon sluit 90-jarige 
jubileum feestelijk af
Kudelstaart - Na een zomer vol 
scherpe aanbiedingen en leuke ac-
ties sluit Bon Tweewielers aan de 
Kudelstaartseweg de negentig ju-
bileumdagen feestelijk af met een 
prijswinnaar! Er is enthousiast gere-
ageerd op de actie. 
De oudst aantoonbare Bon fiets was 
een gloednieuwe Sparta fiets waard. 
Het blijkt dat er heel veel mensen 
lange tijd veel plezier beleven aan 
hun stalen ros. 
Met een diensttijd van 25 jaar kwam 

de fiets niet eens in aanmerking 
voor de prijs. De winnende fiets is 
afkomstig uit de jaren zestig! De-
ze fiets komt uit de schuur van me-
vrouw Voortman uit Kudelstaart. Zij 
is 39 jaar geleden met moederdag 
een keer verwend door haar man 
met een nieuwe fiets. 
Dat cadeau is z’n geld dik waard 
geweest, want dankzij deze fiets 
rijd mevrouw Voortman vanaf de-
ze week weer op een gloednieuwe 
Sparta fiets.

Eldorado voor sierteeltgerelateerde bedrijven

Volgend jaar maart eerste 
paal voor ‘Greenparc’  
Aalsmeer - Volgend jaar maart 
wordt in Green Park Aalsmeer de 
eerste paal geslagen voor een uit-
dagend en multifunctioneel gebouw 
dat de naam ‘Greenparc’ zal krijgen. 
Met een grondoppervlak van 11.000 
vierkante meter en maar liefst 24 
loading docks zal het met name 
geschikt zijn voor distributieachti-
ge activiteiten, maar door z’n flexi-
bele opzet kan het evengoed wor-
den ingezet voor productie, opslag 
en kantoorruimte. Hoe dan ook, het 
zijn met name sierteeltgerelateer-
de bedrijven die in ‘Greenparc’ een 
plek zullen vinden. ‘Greenparc’ is 
een gezamenlijk initiatief van pro-
jectontwikkelaar Hans van der Most 
(Memid Investments te Mijdrecht) 
en Green Park Aalsmeer Gebieds-
ontwikkeling BV (een gezamenlij-
ke onderneming van de gemeenten 
Aalsmeer en Uithoorn). Memid be-
zat de grondpositie op de hoek van 
de Aalsmeerderweg en de Machine-
weg al enige tijd, toen het plan voor 
‘Greenparc’ naadloos bleek te pas-
sen in zowel de ambities als de ste-
denbouwkundige visie van de ge-
biedsontwikkelaar. Ook in ‘Green-
parc’ zal sprake zijn van bedrijven 
die elkaar versterken door synergie 
en kennisuitwisseling.

Flexibele opzet
Hans van der Most: “Het wordt niet 
in de strikte zin van het woord een 
distributiecentrum, al zijn de mo-
gelijkheden daartoe ruim aanwezig 
omdat iedere gebruiker minimaal 
vier loading docks tot z’n beschik-
king heeft. Door de flexibele opzet 
is het gebouw namelijk splitsbaar in 
zes units, maar naar gelang de wen-
sen van de toekomstige gebruikers 
kunnen dat er ook drie, vier of vijf 
worden. ‘Greenparc’ is echt ontwik-
keld als een multitenant gebouw, 
dus een bedrijfsruimte voor meer-
dere huurders. 
De totale bouwhoogte wordt ne-
gen meter, en daardoor is ook weer 
splitsing mogelijk in een onder- en 
bovenbouw. Dat maakt het zeer ge-
schikt voor functies die distributie-
activiteiten ondersteunen.” En hij 
vervolgt: “Waar het om gaat is dat 
we in eerste instantie hebben ge-
keken naar de wensen en moge-

lijkheden van Green Park Aalsmeer. 
Die hebben we gespiegeld aan de 
markt, en dat heeft weer geleid tot 
een verzwaring in het ontwerp voor 
distributieachtige activiteiten, omdat 
daaraan het meest behoefte bleek te 
bestaan. Dan spreek je dus niet per 
definitie over bloemendistributeurs, 
maar juist over bedrijven waarvan 
de omzet gerelateerd is aan de sier-
teeltproductie. Het kan dus net zo 
goed een machinebouwer zijn die 
een deel van zijn omzet haalt uit de 
bloemen- en plantensector, of een 
package & delivery service, of een 
bedrijf dat gespecialiseerd is in ver-
pakkingsmaterialen. De mogelijkhe-
den zijn legio.”

Unieke locatie
Het gebouw is ontworpen door het 
Amstelveense architectenbureau 
Van Moort & Partners. De architec-
ten Han van Moort en Hans Ouden-
dorp benadrukken allebei de unie-
ke hoek/zichtlocatie van ‘Green-
parc’, vrijwel direct gelegen aan de 
nog om te leggen N201 die dwars 
door Green Park Aalsmeer zal gaan 
lopen.

Basisconcept
Het basisconcept van ‘Greenparc’ 
voorziet in vijf units van elk 1300 
vierkante meter bedrijfsruimte en 
250 vierkante kantoorruimte, en één 
grotere unit van 1900 vierkante me-
ter bedrijfsruimte en 700 vierkante 
kantoorruimte. Op het totale grond-
oppervlak is nog eens 4000 vierkan-
te meter beschikbaar voor rangeer- 
en parkeerdoeleinden. 
Voor het overige is het totaalcon-
cept flexibel, ook voor wat betreft 
de indeling. De gebruikers krijgen 
daar een voorname stem in. In het 
geval van negen meter vrije hoog-
te is er sprake van een vloerbelas-
ting van 3000 kilogram per vierkan-
te meter, wat in het geval van op-
slag grote mogelijkheden tot sta-
pelen biedt. Ook insteekverdiepin-
gen en/of entresolvloeren beho-
ren tot de mogelijkheden. In het ge-
val van zes gebruikers zijn er op het 
rangeerterrein voor elk bedrijf mini-
maal tien parkeerplaatsen beschik-
baar. ‘Greenparc’ zal naar verwach-
ting eind 2009 gereed zijn.

Flora actief op Horti Fair
Aalsmeer - FloraHolland is tradi-
tiegetrouw weer volop actief op de 
Horti Fair die van 14 tot en met 17 
oktober plaatsvindt in de Amster-
dam RAI. De veiling heeft een stand 
en is één van de initiatiefnemers van 
het Inspiratieplein ‘Retail Inspirati-
ons’. Nieuw is de Aalsmeer Market 
Showcase, een gezamenlijk initiatief 
van de veiling en de Horti Fair. Op 14 
oktober om 11.00 uur openen Wim 
van der Loo (directeur Horti Fair) en 
Timo Huges (algemeen directeur 
FloraHolland) deze Aalsmeer Mar-
ket Showcase in de RAI. In de stand 
van FloraHolland in hal 7 is op don-
derdag 16 oktober om 14.00 uur de 
bekendmaking van de winnaar van 
de FleurPrimeur Roos 2008. Prak-
tisch gelijktijdig met de Horti Fair or-
ganiseert FloraHolland in Aalsmeer 
de Aalsmeer Market van 15 tot en 
met 17 oktober, de handelsbeurs 
waar aanvoerders en klanten direct  
zaken kunnen doen. 

Aalsmeer Market Showcase 
De stand van FloraHolland in hal 7 
in de RAI is een ontmoetingsplek 
voor aanvoerders en klanten. Me-
dewerkers, bestuurs- en directie-
leden van FloraHolland zijn in de 
stand aanwezig om met veilingre-
laties te praten over de marktont-
wikkelingen en antwoord te ge-
ven op vragen. Tegenover de stand 
(nr. 07.1005) is de Aalsmeer Market 
Showcase. Verdeeld over vier plei-
nen laten ruim zeventig kwekers 
hier een voorproefje zien van wat 
ze op de Aalsmeer Market presen-
teren. Op de Aalsmeer Market ligt 
de focus op ‘trade’: alle planten en 

bloemen die op de Aalsmeer Mar-
ket staan, zijn direct of op termijn 
te bestellen. Klanten en hun klan-
ten kunnen eenvoudig een bezoek 
aan beide beurzen combineren om-
dat er tussen Aalsmeer en Amster-
dam frequent shuttlebussen rijden. 
Daarnaast rijden ook vanaf de an-
dere FloraHolland-vestigingen re-
gelmatig bussen naar de RAI in Am-
sterdam. 

Aalsmeer Market
Van woensdag 15 tot en met vrijdag 
17 oktober organiseert FloraHolland 
de handelsbeurs Aalsmeer Market. 
Meer dan vijfhonderd kwekers pre-
senteren hier hun aanbod in stands 
en op productpleinen. Alles is direct 
of op termijn te bestellen. Op de 
Aalsmeer Market  zijn verschillen-
de activiteiten georganiseerd door 
deelnemers. Woensdag 15 oktober 
lanceert FloraHolland Connect hier 
in de stand met de E-diensten van 
de veiling, de vernieuwde websi-
te van de Landelijke AanbodsBank. 
Een nieuw gedeelte van de beurs is 
de Aalsmeer Market Expo, waar de 
nadruk ligt op retail. Hier kan de be-
zoeker de retailpresentaties op de 
Retail Market bekijken, maar zijn 
ook de huisbeurzen van FloraMo-
tion en XXL Plant gevestigd. Boven-
dien ontvangt een aantal grote ex-
porteurs hier hun klanten vooraf-
gaand aan beursbezoeken. 

De Aalsmeer Market is geopend op 
woensdag 15 en donderdag 16 ok-
tober van 8.30 tot 17.00 uur en op 
vrijdag 17 oktober van 8.30 tot 14.00 
uur. 

‘Hoofdzaak’ haalt het meeste 
geld op voor Sunny Side Up
Aalsmeer - De spaarpottenac-
tie van wandelteam Sunny Side Up 
heeft bij kapsalon Hoofdzaak in de 
Zijdstraat tot het hoogste resultaat 
geleid. Klanten en medewerkers do-
neerden maar liefst 228, 78 euro. 
Zaterdag 4 oktober heeft Gea Peek 
een speciale Sunny Side Up taart 
aan de medewerkers van Hoofdzaak 
Kappers overhandigd. 
Eigenaar Ed was blij met het resul-
taat: “Als je aan zo’n goed doel mee-
werkt, moet je er vol voor gaan en 
dat hebben we met z’n allen ge-
daan.” Het bedrag gaat naar Pink 
Ribbon en wordt besteed aan borst-
kankeronderzoek. 
Gea Peek, teamcaptain van Sun-
ny Side Up: “Borstkanker treft een 
groot aantal vrouwen en het blijft 
van groot belang dat er geïnves-
teerd wordt in wetenschappelijk on-
derzoek. 
Daarom lopen wij mee.” 
Sunny Side Up loopt mee in de 
sponsorwandeling van A Sister’s 
Hope op 11 en 12 oktober. 
Een tocht van totaal 60 kilometer 
van Amersfoort naar Amsterdam.  
Het doel van Sunny Side Up is om 
zoveel mogelijk geld op te halen 
voor borstkankeronderzoek. 
“We zijn erg blij met de steun en de 

donaties die we hebben ontvangen 
van familie, vrienden, winkeliers en 
inwoners van Aalsmeer”, aldus Gea 
Peek. 
Totaal heeft het team van 13 mensen 
meer dan 26.000 euro aan sponsor-
geld ingezameld. Geïnteresseerden 
kunnen nog steeds doneren, zie de 
website www.sunnyside-up.nu  
 
Vijftien winkeliers 
Zo’n twee maanden hebben vijf-
tien winkeliers in Aalsmeer met een 
Sunny Side Up spaarpot meegehol-
pen met inzamelen: Angelique bloe-
men, Boekhandel Plantage, Boek-
handel Readshop, L’Enfant speel-
goed, Espago cadeauwinkel, ETOS, 
Hizi Hair, Hoofdzaak Kappers, Hop-
perz Kinderschoenen, Imperia linge-
rie, Kreike, Piet v.d. Zwaard Drogist, 
Spreij Wielerhuis, Stars Kinderkle-
ding en Tom Meijer kapsalon. 
Het blijft belangrijk om borstkanker-
onderzoek te steunen, want één op 
de acht vrouwen krijgt in haar leven 
deze diagnose te horen. 
En niet alleen vrouwen krijgen er 
mee te maken. 
Eén op de tweehonderd borstkan-
kerpatiënten is man. Voor meer in-
formatie over A Sister’s Hope: 
www.wandeltegenborstkanker.nl  

Postcode loterij trakteert 
op ijs in Rijsenhout!
Rijsenhout - De Postcode Loterij 
IJsprijs is gevallen in Rijsenhout. Al-
le deelnemers, waarvan het lotnum-
mer begint met wijkcode 1435, win-
nen een ijsbeker. 
In één keer wint een hele wijk een 
ijsje! Iedereen die meespeelt, in de 
trekking van augustus, wint met elk 
deelnemend lot een beker Ben & 
Jerry’s ijs. Het gaat in dit geval om 
1.362 loten. Alle winnaars met wijk-
code 1435 kunnen hun prijs opha-
len van zaterdag 4 tot en met zon-
dag 19 oktober bij Coop Dekker aan 
het Werf 15.
Vijftig procent van elk meespelend 
lot in de Nationale Postcode Lote-
rij is bestemd voor het goede doel. 
Dat is in de winnende postcode in 

de maand augustus alleen al een 
bedrag van ruim 6.129 euro. Dank-
zij 2,4 miljoen deelnemers aan de 
Postcode Loterij is er in 2007 een 
recordbedrag van 225 miljoen eu-
ro verdeeld over 56 goededoelen-
organisaties. Deze organisaties zijn 
werkzaam op het gebied van mens 
en natuur. 
Ook Ben & Jerry’s laat al jarenlang 
een sociaal gezicht zien door conti-
nu initiatieven te ontwikkelen om de 
wereld te verbeteren. 
Zoals bijvoorbeeld het Climate 
Change College dat door Ben & Jer-
ry’s en het Wereld Natuur Fonds is 
opgericht. Jonge mensen worden 
daar opgeleid tot Climate Ambas-
sadeurs.

Firma De Haas trakteert in 
maandactie Ophelialaan
Aalsmeer - Het is eigenlijk nooit 
weg geweest, de maandactie in 
de Ophelialaan. Maar dit weekend 
staat het weer volop in de belang-
stelling: De maandactie. Winkelier 
Edo de Haas geeft aanstaande za-
terdag 11 oktober cadeaus weg aan 
klanten die bij hem boodschappen 
komen doen. 
Ondertussen is het al een gewoon-
te geworden: Elke maand laat één 
van de winkeliers van de Ophelia-
laan zich van zijn of haar beste kant 
zien. De klanten die bij Edo de Haas 
komen winkelen, hebben grote kans 

dat ze een cadeau krijgen. Om de 
klanten in het zonnetje te zetten en 
te bedanken dat ze altijd terug ko-
men. Dat is niet zo vreemd, want 
iedereen weet ondertussen dat je 
voor de aanschaf van een nieuwe 
televisie, evenals voor reparatie bij 
De Haas moet zijn. 
Ook voor klein huishoudelijk mate-
riaal bent u bij firma de Haas aan 
het goede adres. Een winkel waar u 
nog echt als klant behandeld wordt 
en niet als een nummer. Meer in-
formatie is te vinden op www.ophe-
liaplaza.nl.

De Vries Scheepsbouw genomineerd 
Innovatie centraal bij prestigieuze 
Maritime Awards 2008
Aalsmeer - Vijf personen en zeven 
projecten of schepen zijn in de race 
voor Nederlands meest prestigieu-
ze innovatieprijzen op maritiem ge-
bied. Op het Maritime Awards Gala 
op 6 november maakt minister Van 
der Hoeven (Economische Zaken) 
bekend wie de winnaars zijn van de 
KNVTS - Schip van het Jaar Prijs, de 
VNSI - Timmersprijs, de HME - Ma-
ritime Innovation Award, de KVNR 
Shipping Award en de HISWA Ex-
cellence Award. Nederland speelt in 
de wereldwijde maritieme industrie 
een uiterst prominente rol. Conti-
nue innovatie is een cruciale factor 
om op mondiaal niveau mee te blij-
ven tellen. 
De Maritime Awards zetten perso-
nen en projecten die een belang-
rijke bijdrage hebben geleverd aan 
het innovatieve karakter van de Ne-
derlandse maritieme industrie in de 
schijnwerpers. 
Met ruim 750 gasten is de gehele 
maritieme industrie op donderdag 6 
november bijeen om tijdens het ga-
la te horen wie zich de winnaars van 
deze vijf prestigieuze prijzen mogen 
noemen. 

HISWA Excellence Award
Henk de Vries van De Vries Scheeps-
bouw uit Aalsmeer, Lex Keuning van 
TU Delft en Gerard Dijkstra van 
Dijkstra & Partners Naval Architec-
ts zijn genomineerd voor de HISWA 
Excellence Award (prijs voor perso-
nen die voor de Nederlandse jacht-

bouw en maritieme dienstverleners 
van groot belang zijn geweest). Lex 
Keuning, universitair hoofddocent 
bij TU Delft, toont zich verrast na zijn 
nominatie: “Ik ken de Award natuur-
lijk maar had nooit gedacht dat ik 
hiervoor in aanmerking zou komen. 
Ik ben namelijk niet verantwoorde-
lijk voor één specifiek project of pro-
duct. Wel  heb ik jarenlange experti-
se op het gebied van het ontwerpen 
van rompen voor jachten. Daar doe 
ik wetenschappelijk onderzoek naar 
en dat levert goed ontwerpgereed-
schap op om betere boten te bou-
wen.”

Minister op Gala
Minister Maria van der Hoeven van 
Economische Zaken reikt de Mari-
time Awards 2008 uit tijdens het Ma-
ritime Awards Gala op donderdag 6 
november 2008 in het World Forum 
Convention Centre in Den Haag. Het 
Maritime Awards Gala is een initia-
tief van de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici op Scheep-
vaartgebied (KNVTS), Scheepsbouw 
Nederland, HISWA Vereniging en de 
Koninklijke Vereniging van Neder-
landse Reders (KVNR). Deze vijf or-
ganisaties werken nauw samen met 
de Stichting Ondersteuningsfonds 
Nationaal Instituut voor Scheep-
vaart en Scheepbouw (NISS). Meer 
informatie over het programma van 
de gala-avond, de awards en de no-
minaties is te vinden op www.mari-
time-awards.nl. 

Ridder & Co op de tweede 
plaats wedstrijd sigarenrollen
Aalsmeer - Alle tabaksspecialisten 
in Nederland zijn uitgedaagd door 
sigarenfabrikant De Olifant om te 
laten zien welke winkel de beste si-
gaar kan rollen. Op maandag 6 ok-
tober was de prijsuitreiking op de 
feestelijke tabak-plusbeurs te Rot-
terdam. En het werd een leuk feestje 
voor Ridder & Co, want de Aalsmeer-
se ondernemers sleepten de tweede 
prijs in de wacht. Een paar weken 
lang konden tabakspecialisten een 
workshop volgen van een dag waar-
in zij zich de grondbeginselen van 
het sigarenrollen eigen konden ma-
ken onder de bekwame leiding van 
Tinus Vinke. Tinus Vinke is met zijn 
81 jaar de oudste sigarenroller van 
Nederland. Wel 24 winkels deden 
mee. De gemaakte sigaren werden 
onder naam weggezet en afgelopen 

week uitvoerig getest door een pa-
nel van deskundigen. Er werd vooral 
naar de technische aspecten geke-
ken van de sigaar. Is de sigaar vol-
doende gevuld? Is de sigaar over-
al gelijkmatig gevuld? Is de sigaar 
mooi en stevig gedraaid? Hoe is de 
afwerking? En, is het blad goed ver-
werkt, zodat de sigaar er ook aan-
trekkelijk uitziet? Allemaal aspecten 
die een sigaar goed of minder goed 
kunnen laten zijn. 
Als prijs werd een houten koffertje 
uitgereikt met daarin gesneden ta-
bak en een bosje tabaksbladeren. 
Op het kistje staat: Kunst met Smaak 
en Smaak met Kunst. Want dat weet 
iedereen die ooit zelf een sigaar 
heeft gedraaid: Het lijkt zo makke-
lijk, maar het is een hele kunst, en in 
dit geval echt kunst met smaak!

Tafeltje Dek Je zoekt 
dringend vrijwilligers
Aalsmeer - Tafeltje Dek Je bestaat 
in Aalsmeer al 32 jaar. Dit kan al-
leen mede dankzij de inzet van vrij-
willigers. 
Ongeveer 160 ouderen in Aalsmeer 
en Kudelstaart ontvangen dagelijks 
een maaltijd via Tafeltje Dek Je. 
Op dit moment zijn enige nieuwe 
vrijwilligers nodig. 
Heeft u nog wat vrije tijd over en u 

wilt zich wel inzetten voor Tafeltje 
Dek Je? 
Meldt u zich dan aan bij zorgcen-
trum Aelsmeer, Tineke Bailie, tel. 
326050. 
U bent slechts één keer in de vijf à 
zes weken aan de beurt om maaltij-
den rond te brengen. 
Mocht u dit vaker willen, dan kan 
dat natuurlijk ook.
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Negen nominaties voor 
Dutch Flower Awards
Aalsmeer - Drie bloemen-, drie 
planten- en drie buitenlandse leve-
ranciers zijn genomineerd voor de 
prestigieuze Dutch Flower Awards. 
Dat is de jaarlijkse onderscheiding 
voor ‘excellente leveranciers’ van de 
groothandelsbedrijven die verenigd 
zijn in de Dutch Flower Group (DFG). 
Op donderdag 16 oktober maakt 
DFG tijdens de Horti Fair in de eigen 
stand bekend wie de winnaars in 
de drie categorieën zijn. De Awards 
worden voor de zevende keer uitge-
reikt. De Dutch Flower Awards zijn 
in het leven geroepen om leveran-
ciers die er het voorafgaande jaar 
uitsprongen, op het alom erkende 
internationale sierteeltpodium van 
de Horti Fair extra in het zonnetje te 
zetten. Goede samenwerking tussen 
leverancier en groothandel telt bij 
het aanwijzen van de nominaties als 
belangrijkste toetsinstrument. “De 
economisch moeilijke tijd waarin 
we nu zitten en waarin mensen ook 
gewoon minder bloemen en plan-
ten kopen, zet de sector onder druk. 
Juist in zo’n situatie is uitstekende 
samenwerking met je leveranciers 
van uitzonderlijk groot belang,” licht 
Marco van Zijverden van DFG toe. 
“We zijn ervan overtuigd dat deze 
lastige tijd van voorbijgaande aard 

is. We hebben het eerder meege-
maakt en er is geen reden om in pa-
niek te raken. Juist nu moeten we 
laten zien dat we onze sterke po-
sitie als Dutch Flower Group en als 
Nederland Bloemenland waard zijn 
en kunnen behouden en verster-
ken.” De Dutch Flower Awards on-
derstrepen volgens Van Zijverden 
het vertrouwen dat DFG in de toe-
komst heeft.  Bij de planten dingen 
Maarel Orchids (phalaenopsis) uit 
Maasdijk, Bestplant (spathiphyllum, 
Green Orange, croton) uit Poeldijk 
en Ubink BV Handelskwekerij (cac-
tussen, succulenten) uit Kudelstaart 
mee naar de Award in die catego-
rie. Bij de bloemen zijn dat Kwekerij 
Rozenhof (roos Avalanche) uit Ze-
venhuizen, Colours of Nature (mini-
gerbera’s) uit Wateringen en Kwe-
kerij Bredeweg (lelies) uit Moer-
kapelle. De nominaties bij de bui-
tenlandse leveranciers zijn voor Fo-
rest Produce (bladgroen) uit Ierland, 
Aviv Flowers (Israëlische producten) 
uit Monster en Hopitt (zomerbloe-
men) uit Zimbabwe. De uitreiking 
van de Dutch Flower Awards vindt 
op 16 oktober plaats om 15.00 uur. 
De DFG-stand bevindt zich in hal 7 
van de RAI in Amsterdam en heeft 
als nummer 07.0604. 

Rode Kruis houdt dolle 
verkoopdagen 
Aalsmeer - Vrijdag 10 en zater-
dag 11 oktober  vinden de ‘dolle 
verkoopdagen’ van het Rode Kruis 
Aalsmeer plaats. Op die dagen staat 
er weer een verkoopstand bij super-
markt Hoogvliet aan de Aalsmeer-
derweg en is er weer van alles, te-
gen hele lage prijzen, te koop. Nu 
Nederland weer te maken hebben 
met regen en hagel, stormen en on-
weer, is bekend dat de herfst en 
winter voor de deur staan en dat het 
dan tijd wordt om nieuwe warme 
sokken, sjaals of truien met fantas-
tische dessins aan te schaffen. Spe-
ciaal daarvoor organiseert het  Ro-
de Kruis Aalsmeer dit jaar de ‘dol-
le verkoopdagen’. In de stand treft 
men weer een enorm aanbod van 
sjaals, sokken, truien, tafelkleden, 
spreien, kussenslopen, babykleer-
tjes, babyslofjes, pannenlappen en 
nog veel meer interessante artike-

len aan. En alles voor wel zeer aan-
trekkelijke prijzen. Wilt u echter voor 
de kerst of voor een verjaardag he-
le speciale, prachtige felicitatie- en 
kerstkaarten, dan kunt u ook te-
recht in de Rode Kruis stand. U zult 
versteld staan van de mooie kaar-
ten die voor wel heel scherpe prij-
zen worden aangeboden . Veel keus 
en voor elk wat wils. 
Alle aangeboden artikelen zijn door 
ouderen gemaakt tijdens de weke-
lijkse handwerksozen van het Ro-
de Kruis, waarvoor zich nog mensen 
kunnen aanmelden ook, en de op-
brengst van deze verkoping wordt 
weer besteed aan de aanschaf van 
nieuw handwerkmateriaal zodat het 
sociale werk van het Rode Kruis 
voortgang kan vinden. De ‘dolle ver-
koopdagen’ bij Hoogvliet in Oost 
zijn op vrijdag en zaterdag van 9.00 
tot 17.00 uur.

Bertram & Brood zet winnaars 
in broodnodig zonnetje
Aalsmeer - Met haar actie Gra-
tis Brood op de Plank heeft bakke-
rij Bertram & Brood tien gezinnen 
gelukkig gemaakt met het winnen 
van een maand lang gratis brood. 
De actie is zo succesvol verlopen, 
dat de winkel besloten heeft de ac-
tie met een maand te verlengen. 
Met de campagne Gratis Brood op 
de Plank wil Bertram & Brood  de 
onderscheidende kwaliteit van haar 
producten onder de aandacht bren-
gen.  De onderneming wil hiermee 
tevens inhaken op de maatschap-
pelijke trend om bezig te zijn met 
goede voeding. De meeste mensen 
zijn zich ervan bewust dat een even-
wichtig voedingspatroon de basis 
vormt voor een goede gezondheid. 
Daarom worden er steeds hogere 
eisen gesteld aan de kwaliteit van 
voeding.  De producten van Ber-
tram & Brood voldoen volledig aan 
de verwachtingen van mensen die 

gezonde voeding hoog in hun vaan-
del hebben staan: de broden bevat-
ten geen kunstmatige toevoegin-
gen, maar bestaan volledig uit na-
tuurlijke producten. Bovendien zijn 
de broden altijd vers. Afgelopen vrij-
dag kregen tien geluksvogels in de 
bakkerszaak een bon overhandigd 
waarmee ze een maand lang gra-
tis brood uit de winkel kunnen op-
halen. Volgende maand worden er 
dus weer tien gezinnen gelukkig ge-
maakt met een maand lang gratis 
brood. Iedereen die de winkel be-
zoekt, krijgt na iedere aankoop een 
kanskaart. Hoe meer kanskaarten 
iemand invult, hoe groter de kans is 
op het winnen van één van de tien 
prijzen. De prijswinnaars van de vol-
gende maand zullen door Bertram 
& Brood op de hoogte worden ge-
bracht. Kijk op www.gratisbrood-
opdeplank.nl of op www.bertram-
brood.nl.

Spectaculaire stuntprijzen 
bij Renault Nieuwendijk
Aalsmeer - Voor wie overweegt 
een andere auto aan te schaffen zou 
het nu wel eens het juiste moment 
kunnen zijn. Renault Nieuwendijk 
wil graag zijn jaardoelstelling beha-
len wat betreft verkoop. De Renault-
dealer stunt daarom de laatste drie 
maanden van het jaar met de prij-
zen. De Renault Twingo 1.2 eco2 ; 
stijlvol, sportief en zuinig, is tijde-
lijk verkrijgbaar voor 7.995 euro. Hier 
komen geen afleverkosten meer bij, 
de auto is rijklaar. Van de Clio Rip 

Curl, een gelimiteerde versie van de 
Clio met vele extra’s, gaat nu bijna 
4000 euro af. Op nieuwe auto’s die 
op voorraad staan en dus snel lever-
baar zijn gelden spectaculaire kor-
tingen oplopend tot 
5000 euro.  Het betreft hier ruim vijf-
tig verschillende modellen die te 
vinden zijn op www.renault-nieu-
wendijk.nl. De acties van Nieuwen-
dijk zijn eenmalig en gelden alleen 
bij leveringen in 2008, dus wie inte-
resse heeft moet snel zijn. 

StukArt geeft de tuin een 
persoonlijk tintje
Hoofddorp - “Vroeger hingen we 
de was in de tuin, lieten we er de 
kinderen spelen en ‘s avonds en in 
het weekend dronken we er een 
glaasje of staken de barbecue aan. 
Maar dat is lang geleden. De trend 
om binnen en buiten tot een woon-
omgeving samen te voegen ont-
stond halverwege de jaren negen-
tig,” vertelt Onno Kinkel van StukArt 
Tuinen. “De tuin wordt steeds meer 
een leefruimte, zeker met de buiten-
keukens die je nu vaak ziet”, vervolgt 
Kinkel. “Dan ontstaat er dus een 
heel ander idee over het gebruik van 
de tuin. Wat wij veel mee maken is 
dat mensen ook wel vaak een stuk-
je buitenland in hun tuin willen heb-
ben. Een soort herinnering aan een 
reis die men heeft gemaakt. Men-
sen willen graag een persoonlijke 
tuin. Voor ons is dat echt ontzettend 
leuk, wij proberen de dromen van 
een klant te realiseren. Onze klanten 
verwachten ook dat wij meer bren-
gen dan ze vragen. En dat is leuk. 
Ook wij houden van iets anders dan 
anders.”
Wanneer StukArt wordt ingescha-

keld om een tuin in te richten, is de 
eerste stap een kennismakingsge-
sprek. Onno: “Voor wij iets kunnen 
moeten wij wel weten wat de men-
sen met hun tuin willen: zijn ze veel 
thuis, zijn het zonaanbidders of juist 
enthousiaste tuiniers? Vervolgens 
maken we een schetsontwerp en 
als dat akkoord is gaan we verder 
met de details. Je moet zien het ge-
voel van de klant te vertalen in een 
ontwerp en dat is leuk. En het hoeft 
echt geen bergen geld te kosten. 
Of het nu gaat om het ontwerpen 
en aanleggen van een nieuwe tuin 
of een renovatie van een bestaan-
de tuin maakt niet uit. Voor elk bud-
get maken wij een mooie tuin. En ie-
dereen die het door de week te druk 
heeft, kan ook op zaterdag bij ons 
terecht.” Aanstaande zaterdag 11 
oktober is het StukArt team aanwe-
zig van 10.00 tot 16.00 uur op haar 
thuisbasis aan de Jadelaan 105 in 
Hoofddorp. Belangstellenden kun-
nen er dan geheel vrijblijvend met 
al hun vragen terecht. Meer infor-
matie? Bel 023-5612079 of kijk op 
www.stukart.nl.

Verkoop producten uit Israël
Aalsmeer - Op een nieuwe loca-
tie vindt de maandelijkse verkoop 
van Israël-producten aanstaande 
zaterdag 11 oktober plaats. In wijk-
centrum ’t Baken in de Sportlaan is 
consulente Diny Wichers neerge-
streken. Schoonheidsproducten uit 
de Dode zee behoren tot het ver-
kooppakket, evenals wijnen, siera-
den en vele andere, in kibboets ge-

maakte, spullen. De verkoop is van 
10.00 tot 16.00 uur. Op zoek naar 
een leuk, speciaal verjaardagsca-
deau of naar een relatiegeschenk? 
Dan zeker even binnen lopen. Bo-
vendien krijgen kopers bij besteding 
van minimaal 20 euro een exclusief 
Israël-product cadeau ter waarde 
van 15 euro. Meer weten? Bel 020-
6455530.

Open dag Frans van Zaal
De Kwakel- Ter gelegenheid van 
het 40 jarig bestaan van Frans van 
Zaal Totaal Techniek wordt aan-
staande zaterdag 11 oktober een 
feestelijke dag gehouden voor ie-
dereen die het bedrijf aan de Bedrij-
venweg 10 eens van binnen willen 
bekijken. Henk en Gerard Peek he-
ten u allen van harte welkom tussen 
12.30 en 17.00 uur. Een kijkje kan 
genomen worden in de fabriek waar 
diverse machines zullen draaien. 
Verder is het mogelijk een praatje te 
maken met medewerkers van Van 
Zaal, kan kennis gemaakt worden 
met partners van dit technische be-
drijf die een stand zullen inrichten 
en draait er een speciaal voor het ju-
bileum een film waarop gezien kan 
worden ‘hoe het bij Van Zaal werkt’. 
Ook aan de kinderen is gedacht. 

Speciaal voor de jongste bezoe-
kers is er een kinder-pretfestijn, zo-
dat ouders met een gerust hart een 
drankje kunnen nemen. 
De open dag wordt vanaf 16.00 uur 
afgesloten met een spetterend op-
treden van een bekende Nederland-
se artiest. Van Zaal stelt uw aanwe-
zigheid meer op prijs dan een ca-
deau. Wie toch iets wil geven, wordt 
gevraagd een gift voor een aantal 
regionale goede doelen te storten 
op rekeningnummer 12.31.43.233 
ten name van Van Zaal 40 jaar. Tot 
slot: 
Voor parkeergelegenheid is ge-
zorgd, maar wie in de gelegenheid 
is op de (brom)fiets te komen, wordt 
gevraagd dit ook te doen. Alvast een 
kijkje nemen kan op www.vanzaal.
com.

Mevrouw Van den Bergen 
wint luxe kaasmand!
Kudelstaart - Ter ere van de officiële opening van kaaswinkel ‘Een Blokje 
Om’ op 3 en 4 oktober werd een luxe kaasmand verloot. Op de foto de ge-
lukkige winnares, mevrouw Van den Bergen. Zij kreeg zaterdagmiddag de 
mand overhandigd van eigenaresse Ineke Saarloos.

Verkoopaantal stijgt met 18,6%
Sterke groei verkoop Fiat 
Aalsmeer - - In een licht stijgende 
totaalmarkt noteert Fiat een sterke 
groei en heeft nu een leidende po-
sitie in het zwaar concurrerende A-
segment. In de maand september 
zijn er in Nederland 41.528 auto’s 
geregistreerd. 
Dat is 2,2 procent meer ten opzich-
te van dezelfde periode in 2007. De 
verkoopresultaten van Fiat in sep-
tember stegen met 7,6 procent tot 
2.041 registraties. Fiat bereikte in 
september een marktaandeel van 
4,9 procent. In de periode van janu-

ari tot en met september 2008 zijn 
de Fiat-verkopen gestegen met 18,7 
procent, terwijl de totaalmarkt een 
stijging noteerde van 1,24 procent. 
Het marktaandeel van Fiat is in deze 
periode gestegen van 3,8 (in 2007) 
naar 4,4 procent. Belangrijkste suc-
cesfactoren zijn de 500 en de Pan-
da waarmee Fiat de leidende posi-
tie in het A-segment heeft. Van de 
succesvolle Fiat 500 zijn sinds janu-
ari 2008 4.570 en van de immer po-
pulaire Panda 6.472 eenheden ge-
registreerd

Restaurant Het Strandpaviljoen 
presenteert vernieuwde menukaart
Aalsmeer - Vanaf dinsdag 7 ok-
tober kan er heerlijk genoten wor-
den van de vernieuwde menukaart 
in Restaurant ‘Het Strandpaviljoen’ 
van The Beach aan de Oosteinder-
weg 247a. Bij bedenken van de ver-
nieuwde menukaart hebben de chef 
Edwin Hoogeveen en eigenaar Ruud 
Vismans rekening gehouden met 
een breed publiek. 
De uitgebreide kaart is voor ieder-
een toegankelijk. Naast de ver-
trouwde gerechten als de spies kip-
filet en de roergebakken ossen-
haasreepjes, zijn er ook dit keer 
weer verrassende nieuwe gerechten 
op de kaart verschenen. Denk hier-
bij aan een heerlijke topsol visfilet of 
aan de Tournedos Rossini. Natuur-

lijk ontbreken de gezonde maaltijd-
salades niet op de kaart en kan er 
na afloop heerlijk genoten worden 
van de uitgebreide dessertkaart. 
Het Strandpaviljoen staat verder be-
kend om haar kindvriendelijkheid. 
De kinderen vermaken zich name-
lijk uitstekend op de indoor beach-
velden en in de ballenbak van The 
Beach. Op zaterdag en zondag is 
er zelfs een kidswatch aanwezig 
die een oogje in het zeil houdt, zo-
dat de ouders rustig kunnen genie-
ten van hun diner. Het Strandpavil-
joen is geopend van dinsdag tot en 
met zondag. Reserveren is gewenst 
en dit kan door te bellen naar 0297-
347444. Surf voor meer info naar 
www.beach.nl.

Braderieactie Drieplushypotheken
Wie heeft de Wii gewonnen?
Aalsmeer - Met veel enthousiasme 
hebben bezoekers van de braderie 
in Aalsmeer op 6 september meege-
daan aan de prijsvraag van Drieplus-
hypotheken. Dit jaar moest het aan-
tal bloemstelen op het bloemenbord 
worden geraden om in aanmerking 
te komen voor die felbegeerde Wii 

spelcomputer. Met slechts één steel 
verschil kwam de winnares aan het 
juiste aantal van 607 stuks! Geraldi-
ne Rinkel uit Aalsmeer had het bes-
te spelinzicht. Afgelopen week heeft 
Drieplushypotheken de spelcompu-
ter uitgereikt aan Geraldine en haar 
dochter. 

Nieuw in De Waterlelie: 
Het Time Point systeem
Aalsmeer - Iedereen die graag 
zwemt en/of regelmatig traint in het 
zwembad kan vanaf nu gebruik ma-
ken van het unieke Time Point sy-
steem in zwembad De Waterle-
lie. Een Time Point is een automa-
tisch tijdregistratiesysteem dat per-
manent is geïnstalleerd in het ba-
nenbad van De Waterlelie. Het sy-
steem is verbonden aan een display 
naast het bad. Een zwemmer doet 
een Time Point-chip met een band-
je om zijn/haar pols of enkel. Op het 
moment dat de zwemmer het Time 
Point passeert worden de gezwom-
men afstand en tijden direct ge-
toond op de grote display en via en 
permanente verbinding verstuurd 
naar een persoonlijke webpagina.
Eenmaal thuis vindt de zwemmer 
op de webpagina de baantijden en 
de totale training terug.Deze direc-
te weergave van resultaten maakt 
het zwemmen en trainen nog veel 
leuker!Zwembad De Waterlelie be-

schikt over een apart banenbad met 
maar liefst zes banen om in te zwem-
men  en te trainen, zonder gehin-
derd te worden door spelende kin-
deren. De temperatuur van het ba-
nenbad is 29 graden. Overdag kunt 
u de hele dag terecht om banen te 
zwemmen en u kunt zolang blijven 
als u wilt. Op maandag en vrijdag 
is het banenbad geopend van 9.00 
tot 18.00 uur. Op woensdag van 9.00 
tot 13.45 en van 15.45 tot 18.00 en 
op dinsdag en donderdag van 7.00 
tot 18.00 uur. Ook in het weekend 
en in de avonduren is het banen-
bad beschikbaar. De Time Point-
chip kan door iedereen worden ge-
bruikt, dus zowel voor de recreatie-
ve als de wedstrijdzwemmers en -
zwemsters. De Time Point-chip is te 
koop aan de receptie van De Water-
lelie voor 25 euro en is een jaar gel-
dig. Voor meer informatie over dit 
unieke systeem bel 0297-322022 of 
kijk op www.esa-aalsmeer.nl.
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Handbal 
FIQAS Aalsmeer slaat 
eerste slag in BeneLiga
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer hebben goede zaken ge-
daan in de eerste wedstrijden van 
de internationale BeneLiga handbal-
competitie (tussen de vier sterkste 
ploegen van Nederland en België). 
In de Bloemhof werd zaterdagavond 
met 30-23 van KV Sasja gewonnen, 
zondag versloegen de Aalsmeerders 
ook Initia/Hasselt met 27-26. Hier-
door gaat de ploeg ook meteen aan 
de leiding in de BeneLiga. De over-
winning van zaterdag  leek in eerste 
instantie ver weg, want de mannen 
begonnen wat slordig aan het duel 
én waren in de beginfase een beetje 
ongelukkig in de afwerking, al wa-
ren er opgelegde kansen genoeg. 
Bovendien viel Wai Wong al na der-
tien minuten uit met een knie-bles-
sure en had keeper Bart van Huis-
stede weinig kijk op de schoten van 
de Sasja aanvallers. Het leverde de 
Belgen, die fel van start gingen en 
het tempo hoog hielden, na twin-
tig minuten een voorsprong op van 
maar liefst 12-5! Daarna herpak-
ten de Aalsmeerders (zonder Jim-
my Castien, maar met Bart Neeft 
en Stefan Geleijn) zich enigszins en 
aan de hand van Jeffrey Groeneveld 
in het doel (die zelf ook fraai scoor-
de ‘over de hele’) werd de achter-
stand verkleind tot 9-13 bij rust. 
Na de pauze verscheen er een heel 
ander FIQAS Aalsmeer binnen de 
lijnen. De dekking stond nu wel 
goed en er werd met meer pressie 
én passie gespeeld. Binnen vijf mi-
nuten waren de Aalsmeerders tot op 
één punt genaderd (13-14) en ging 
het publiek er eens goed voor zitten. 
Na tien minuten was de wedstrijd 
weer helemaal open (16-16) en in 
deze fase was het FIQAS Aalsmeer 
dat scherper was, het initiatief nam 
en langzaam maar zeker een voor-
sprong opbouwde. Groeneveld kon 
zijn aanvallers geregeld bedienen in 
de break out (Menno v.d.Grift, Jef-
frey Boomhouwer), Mark Roest kon 
vrij uithalen en ook vanuit de hoe-
ken werd nu gescoord. Bovendien 
werden de cirkelspelers Serge Rink 
en Frank Lübbert regelmatig mooi 
vrij gespeeld. 
En zo liep FIQAS Aalsmeer in de 
laatste twintig minuten eigenlijk vrij 
eenvoudig via 21-16 en 26-20 uit 
naar de uiteindelijke 30-23 overwin-
ning. De eerste slag in de BeneLiga 
was geslagen!  Doelpunten: Mark 
Roest 7, Frank Lübbert 5, Menno v.d. 

Grift 4, Jeffrey Boomhouwer 3, Bart 
Neeft, Robin Boomhouwer en Serge 
Rink 2, Wai Wong, Jelmer van Stam, 
Luuk Obbens, Stefan Geleijn en Jef-
frey Groeneveld 1. 
Zondag in Hasselt moest FIQAS 
Aalsmeer het doen zonder Wai 
Wong, Jeffrey Groeneveld, Bart 
Neeft en Jimmy Castien. De winst 
werd dan ook minder makkelijk 
behaald, maar de uiteindelijke ze-
ge was wel een beloning voor het 
harde werken als collectief. In de 
eerste helft keek FIQAS Aalsmeer 
eerst tegen een (kleine) achterstand 
aan, naarmate de wedstrijd vorder-
de werd die omgezet in een (kleine) 
voorsprong en na een prachtig ge-
nomen vrije worp door Stefan Ge-
leijn gingen de Aalsmeerders rusten 
met een 13-12 stand in hun voor-
deel. 
Na de pauze nam Hasselt het initia-
tief even over, maar FIQAS Aalsmeer 
wist in de slotfase, spelend vanuit 
een sterke dekking, toch weer ge-
lijk te komen. Het was uiteindelijk 
Luuk Obbens die in de hectische 
slotfase de winnende treffer maak-
te: 27-26. Aanstaande zaterdag 11 
oktober staat de Europacup-wed-
strijd tegen Parts Handball voor FI-
QAS op het programma. De wed-
strijd begint om 20.30 uur. Op zon-
dag 19 oktober spelen de Aalsmeer-
ders thuis tegen deze club om 16.30 
uur in De Bloemhof aan de Horn-
weg. Foto: Don Ran.

Bridgeclub Strijd 
& Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag bridgeclub 
Strijd & Vriendschap, speelavond op 
30 september
Lijn A:
1. Theo Blom en Ko van Es 71,13
2. Jan en Krijnie Joore 58,63
3. Juul en Matje Wentzel 56.85
4. Oege de Jong en Trees de Jong 52.98
5. Ger Lubbers en Willy Stokman 52.68
6. Françoise Daudel en Tilly Eveleens 50.60
7. Hans en Lia Vreeswijk 47.92
8. Martin Lammers en partner 47.62
9. Nelly Mul en Marry Tulp 46.43
10. Gonny en Pim van der Zwaard 45.24
11. Wim en Rita Ritzen 44.05
12. Gré Aartse en Agatha Blom 42.86
13. Pieter en Erna Jongkind 42.56
14. Tiny Bartels en Bea van Diemen 40.48
Lijn B
1. Maarten en Marry Jongkind 56,55
2. Jan en Jaap Geleijn 55,95
3. Jan van Ginkel en Cor Kroes 55,65
4. Jan Eveleens en Wim Spaargaren 55,65

5. Guus en Mieke Neijenhof 55,36
6. Lucas Rombouts en gert Wentzel 52,98
7. An  v.d. Bijl en Rita van Leeuwen 51,19
8. Ingrid Smit en Trudy Stokkel 47,02
9. Herman Koperdraad en Jan v. Zwieten  
 47,02
10. Angela Korenromp en Martin v.d. laarse 
 47,02
11. Jasper en Coby Blom 46,73
12. Ruud Bartels en Jan Korenwinder 45,24
13. Klaas Maarse en Adri Otto 42,86
14. Rina en Laurens Veldt 40,77
Lijn C:
1. Martha en Theo Teunen 65,18
2. Ton Celie en Loes Oosterwijk 57,74
3. Jan en Hennie Jooren 57,44
4. Elly Zandvliet en Ria Kragtwijk 56,85
5. Ben Wahlen en Huub Zandvliet 54,76
6. Gerrit en Coby van Leeuwen  51,19
7. Bep Brockhoff en Ank Roodenburg 50,60
8. An Joore en Mien v.d. Laarse 50,00
9. Gladys Maarse en Tiny v. Zijverden 48,21
10. Anny van Buyten en To v.d. Maarl 47,02
11. Corry Kuin en Carla Verwoerd 46,13
12. Leny  Lubbers en Wil Oor 41,67
13. Henny v.d. Laarse en Diny Maarse 40,77
14. Remmy Doornbos en Tineke Molenaar  
 32.44 

Cobie wint op 
ANBO-soos
Aalsmeer - Het klaverjassen tij-
dens de wekelijkse ANBO-soos in 
het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat is woensdag 1 oktober ge-
wonnen door Cobie van de Meer 
met 4936 punten. 
Op twee is Dirk Tromp geëindigd 
met 4910 punten, op drie Henk 
Könst met 4909 punten en op vier 
Marianne Maarsen met 4866 pun-
ten. Bij het pandoeren behaalde 
Wim Buskermolen de hoogste eer 
met 765 punten. Plaats twee was 
voor Tom Verlaan met 635, plaats 
drie voor Kees van de Meer met 525 
en plaats vier voor Han Raadschel-
ders met 475 punten.

Koppeltoernooi 
bij Sjoelclub
Rijsenhout - Op vrijdag 17  oktober 
organiseert Sjoelclub Rijsenhout 
een koppelsjoeltoernooi. Om 20.00 
uur wordt gestart in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat. Deel-
nemers dienen om 19.45 uur aan-
wezig te zijn. Inschrijven kan tot en 
met 13 oktober bij Jan Joore, tel. 
0297-329010 of Ria van der Jagt, tel. 
0297-340890.  

Jeugdhandbalnieuws
Weer speelt jongens A 
parten in Volendam
Aalsmeer - Op zondag 5 oktober 
stonden de jongens A van FIQAS 
Aalsmeer in vreselijk slecht weer 
om 10.00 uur al op het (tijdelijke) 
kunstgras in Volendam. Na de 60-
21 (!) overwinning op Lotus van vo-
rige week zouden ze nu een wed-
strijd krijgen waar ze wél vol aan de 
bak moesten. Jammergenoeg werd 
onder andere het weer een spel-
breker. Gelukkig hadden de jon-
gens niet veel regen tijdens de wed-
strijd, maar de harde wind zorgde 
evengoed voor nogal wat ongemak. 
Maar dat was niet het enige was, 
want spelen op het natte kunstgras 
kan eigenlijk niet, getuige de vele 
glijpartijen en het niet kunnen afzet-
ten. Het spel verzandde ook in wat 
overspelen en bij een redelijke kans 
een schot op doel. 
De cirkels die bij de beide doe-
len op verschillende afstand lagen 
en aan één kant vrijwel onzicht-
baar waren, maakten het voor zo-
wel spelers als scheidsrechter vrij-
wel onmogelijk om het spel daar ob-
jectief te beoordelen. De scheids-
rechter liet de wedstrijd dan ook 
alleen maar doorgaan “omdat jul-
lie er nu toch al stonden”. Natuurlijk 
hebben beide partijen van deze za-
ken last maar het scheelt wel of je 
op dat veld traint en al wat wedstrij-
den heb gespeeld of dat je er on-
der deze omstandigheden éénmalig 
op speelt. Na tien á vijftien minuten 
kreeg FIQAS Aalsmeer wat meer vat 
op de omstandigheden en ging rus-
ten met een 13-10 achterstand. 
De tweede helft begonnen de 
Aalsmeerse jongens goed en via 16-
16 leken ze de wedstrijd naar zich 
toe te trekken. 
Door onder andere vier missers op 
paal en lat in de slotfase verloren ze 

de wedstrijd echter toch nog met 
25-22. Jammer dat de omstandighe-
den deze leuke wedstrijd zo negatief 
beïnvloedden. Op naar de zaal! 

Winst Jongens B1 
Zondag 28 september speelden de 
jongens B1 van FIQAS Aalsmeer 
hun laatste thuiswedstrijd van de 
eerste helft van het veldseizoen en 
die wedstrijd werd gespeeld tegen 
Houten. Deze ploeg stond nog vers 
in het geheugen van de Aalsmeer-
se spelers omdat Houten ook een 
van de tegenstanders was op het 
BFC toernooi. Daar werd toen met 
een ruim verschil gewonnen door 
FIQAS. Coach Sebastiaan was weer 
terug na een korte vakantie. De 
wedstrijd begon goed van de kant 
van de B1: ze kwamen al snel op 
een ruime voorsprong: via 3-0, 5-1 
en 7-3 stond het al snel 10-4. Hou-
ten kwam kort voor rust nog wel iets 
terug, zodat de ruststand werd be-
paald op 13-8 in het voordeel van 
FIQAS Aalsmeer. In de tweede helft 
werd keeper Ruben gewisseld en 
kwam Jeremy in het doel vanwe-
ge een lichte blessure bij Ruben. Hij 
kon nog wel worden ingezet voor 
de penalty’s, wat goed uitpakte. De 
voorsprong werd in eerste instan-
tie weer verder uitgebouwd door 
de Aalsmeerse jongens, maar toch 
ook weer weggewerkt door Houten, 
vaak door toch wat te gehaast spe-
len van FIQAS. Toch bleef Aalsmeer 
er voor strijden en konden de jon-
gens elkaar steeds goed vrijspelen. 
Hierdoor eindigde de wedstrijd bij 
een stand van 26-22 in het voordeel 
voor FIQAS Aalsmeer. Volgende 
week speelt de B1 hun laatste wed-
strijd in de veldcompetitie bij Aristos 
in Amsterdam. 

Van links naar rechts staand: Rudger Piet, Ruben, Steijn, Rutger, Chris, Koen 
en Wilco van der Laarse. zittend: Ruan, Max, Marten en Sten
 

Zaterdag weer thuiswedstrijd!
Nieuwe outfit voor E1 VVA
Aalsmeer - De tweede jaars E1 van 
VVA spelen dit jaar in de hoofdklasse 
(C). Daar hoort natuurlijk een mooie 
outfit bij, want het oog wil ook wat. 
Deze mooie trainingspakken kon-
den worden aangeschaft dankzij de 
drie sponsors van het team: Aanne-
mersbedrijf W. van der Laarse & Zn,, 
Gelein Select Import en het Italiaan-
se bedrijf Turinflor. De competitie-
start op 13 september was veelbe-
lovend, want er werd uit met 6-3 van 
Velzen gewonnen. Zaterdag 20 sep-
tember speelden de jongens thuis 
tegen VVC uit Nieuw Vennep. In een 
eerdere oefenwedstrijd werd met 5-
4 gewonnen en nu met 4-4 gelijk-

Sportvereniging Omnia 2000
Zaterdag instuif ritmische 
gymnastiek voor jeugd
Aalsmeer - Hou je van bewegen, 
van dansen, van muziek en vind je 
gymnastiek een leuke sport? Dan 
is ritmische gymnastiek bij SV Om-
nia 2000 echt iets voor jou! Bij Rit-
mische gymnastiek dans je een oe-
fening waarbij je gebruik maakt van 
materialen zoals de bal, het touw, de 
hoepel, het lint of de knotsen. Ook 
kun je een oefening doen zonder 
materiaal. 
Ritmische gym is prachtig om te 
zien en fantastisch om te doen. Tij-
dens de lessen zijn de veelal mei-
den druk bezig met het aanleren 
van sprongen, lenigheid, danspas-
jes en het gebruiken van het mate-

riaal. En dat alles op muziek die jij 
leuk vindt. Proberen? Kom naar de 
gratis instuif op zaterdag 11 oktober 
in de Proosdijhal in Kudelstaart. De 
instuif is van 14.30 tot 16.30 uur. De 
zaal is open vanaf 14.15 uur. 
De reguliere lessen worden gege-
ven door Tosca Buren, op dinsdag 
in de Proosdijhal en op woensdag 
in zaal De Mikado. Op beide loca-
ties trainen kinderen uit groep 1, 2 
of 3 van 15.30 tot 16.30 uur en kin-
deren uit groep 4 of hoger van 16.30 
tot 17.30 uur. Wil je meer informatie? 
Neem dan gerust contact op met 
Monique, tel. 0297-321553 of email 
rg@svomnia.nl

Jeugdhandbalnieuws
Meiden A FIQAS Aalsmeer 
focussen op zaalcompetitie
Aalsmeer - Zondag 5 oktober 
hadden de meisjes A van FIQAS 
Aalsmeer het ‘geluk’ op het veld in 
Purmerend te mogen handballen. 
Ze reisden met een compleet team 
af, inclusief debutante Sylvia van 
Vuuren, die zo dapper is geweest in 
te stemmen met het plan om de A1 
te gaan begeleiden dit seizoen. De 
weersomstandigheden waren niet 
optimaal. Bij de warming-up kwam 
het water al met bakken naar bene-
den, na het laatste fluitsignaal nog 
steeds. Ook over de wedstrijd was 
men aan Aalsmeerse kant niet echt 
te spreken. Coach Erik had de ploeg 

meegegeven dat ze snel en fanatiek 
moesten starten, maar dat lukte niet 
echt. De verdediging liep niet zoals 
eerder dit seizoen en in de aanval 
werden er veel (grote) kansen ge-
mist wat dan ook leidde tot een rust-
stand van 4-3 in het voordeel van Vi-
do. In de tweede helft ging het niet 
veel beter. Vido kon gemakkelijk uit-
lopen en zo werd de eindstand uit-
eindelijk 12-7 voor hen. Het regen-
de dus wel, maar geen Aalsmeer-
se doelpunten. Kortom, een wed-
strijd om snel te vergeten. De mei-
den gaan nu de focus leggen op het 
zaalseizoen.

gespeeld. Na een 2-0 achterstand 
gedurende de eerste helft gingen 
de jongens uiteindelijk met een 3-2 
voorsprong naar de kleedkamer. In 
de tweede helft zat het niet zo mee 
als in het laatste deel van de eerste 
helft, het was al snel 4-3 voor VVC. 
Nadat Chris nog een poeier tegen 
de paal schoot en het bijna tijd was, 
kreeg Aalsmeer nog een vrije schop 
mee. Deze werd door Max genomen 
en de bal ging over de keeper heen 
het kruis in. Hiermee werd verlies 
voorkomen.
Afgelopen zaterdag 4 oktober om 
half acht reed het team weg richting 
Haarlem (HFC) met een lekker zon-
netje en droog weer. Wie kon toen 
al weten dat het tegendoelpunten 
zou gaan regenen. Kortom een 6-0 
nederlaag. Haarlem is erg goed en 
bij de rust stonden de jongens 2-0 
achter, maar na de rust zette Haar-
lem de eindspurt in met het eerder 
genoemde resultaat.
Aankomende zaterdag 11 oktober 
spelen de jongens thuis tegen RKA-
VIC om 10 uur. Iedereen mag komen 
kijken en aanmoedigen, dat kunnen 
de jongens wel gebruiken na het 
bezoek bij Haarlem. Het is heel leuk 
en spannend om naar te kijken! Dat 
geldt overigens voor heel VVA! Ie-
dereen is welkom op de velden aan 
de Dreef in de Hornmeer.

300 Euro voor Vietnamese kinderen 
Multi Triathlon Team fietst 
voor goede doel
Aalsmeer - Afgelopen zondag 5 
oktober trotseerde de jeugd van 
het Multi Triathlon Team en Wieler-
vereniging De Amstel uit Uithoorn 
het slechte weer door samen met 
hun vader, moeder, opa, oma, of 
fietsvriend(in) mee te doen aan een 
koppeltijdrit. 
De wedstrijd, georganiseerd door 
Multi Triathlon Team Aalsmeer, stond 
in het teken van een goed doel. De 
opbrengst ging naar Stichting Kan-
sen voor Kinderen, een organisatie 
die zich inzet voor kansarme kinde-
ren in Vietnam. Kinderen tussen de 
5 en 13 jaar stonden aan de start op 
het wielerparcours in Sloten. 
De regen weerhield de koppels er 
niet van om onder aanmoediging 
van de supporters de rondjes zo 
snel mogelijk af te leggen. Fiets-
jeugd van sportverenigingen uit de 
omgeving kwamen op de wedstrijd 
af, maar ook ouders die hun kinde-
ren eens aan de wielersport wilden 
laten proeven. 
De organisatie kijkt tevreden terug 
op het evenement. De opkomst was 
ondanks de barre weersomstandig-
heden goed, de deelnemers wa-
ren erg enthousiast. De koppeltijd-
rit bracht in totaal 300 euro voor het 
goede doel Stichting Kansen voor 
Kinderen op. Met dat geld werkt de 
Stichting aan het verbeteren van de 
toegang tot onderwijs voor arme 
kinderen in Vietnam.
Uitslag:
Korte afstand Eindtijd 
Kees Burkunk (2,5 km) 14.58 
Bram van der Luit (7,5 km) 23.21 
Lange afstand (10 km) Eindtijd

Menno Koolhaas 17.44
Titia van Kesteren 18.22 
Paddy van Dijk 19.20 
Jimmy Nijlant 19.32
Niels van Bunningen  20.04 
Leolis Knook  21.21 
Davy Heysteeg 22.06 
Michael Dal  22.22 
Julia van Ravenzwaaij  25.13 

Justin Heysteeg 25.26
Dana Bosman 29.29
Job van der Luit 32.44 
Jan Burkunk  33.44 

Kaarten bij 
RKAV vrijdag
Aalsmeer - Op vrijdag 10 oktober 
is er weer kaarten  bij voetbalver-
eniging R.K.A.V. aan de Beethoven-
laan 120. De aanvang van de kaart-
avond is 20.15 uur. 
Koppelklaverjassers en hartenja-
gers zijn van harte welkom. Het the-
ma van de kaartavonden bij R.K.A.V. 
is ‘gezelligheid is troef’. Er is  elke 
twee weken een kaartavond, dus er 
wordt gekaart op  24 oktober, 7 en 
21 november en 5 december. In 2009 
zijn de kaartavonden 9 en 23 janu-
ari, 6 en 20 februari, 6 en 20 maart, 
3 april en de laatste kaartavond is 
op 17 april. In totaal 13 speelronden, 
waarvan de hoogste tien ronden 
meetellen voor de competitie. Daar-
van mag nog twee keer met een an-
dere partner gespeeld worden.

Belangrijke overwinning 
voor Qui Vive Ma1
De Kwakel - Zaterdag 4 oktober jl. 
speelde Qui Vive Ma1 de derde wed-
strijd van de week. Nadat woens-
dag 1 oktober Rood-Wit Ma1 met 
5-4 verslagen was, stond nu de uit-
wedstrijd tegen Hurley op het pro-
gramma. Hurley is een bekende te-
genstander van de dames van Qui 
Vive, waar ze nog wel eens moei-
te mee hebben. Zo ook deze keer 
weer. Zeker de eerste helft kwam 
Hurley vaak gevaarlijk in de cirkel 
en creëerde Qui Vive niet heel veel 
grote kansen. 
De achterhoede was wat onrustig, 
waardoor er veel passes makkelijk 
ingeleverd werden. Gelukkig stond 
keepster Kim van der Sloot op de 
goede plek, waardoor ze mooie red-
dingen kon leveren. Het waren toch 
de dames van Qui Vive die konden 

scoren; een fout in het uitverdedi-
gen van Hurley strafte Willemijn de 
Bruin goed af door de bal te onder-
scheppen en het doel in te flatsen. 
Dit doelpunt maakte ook de rust-
stand: 0-1. De tweede helft was er 
een ander spelbeeld. Hurley heeft 
geen kans meer kunnen creëren en 
daarentegen was Qui Vive vaak in 
de cirkel en kregen ze veel kansen. 
Helaas werd er geen een van de-
ze kansen benut en luidde ook de 
eindstand 0-1. 
Maar ook deze overwinning heeft 
weer drie punten opgeleverd. Met 
nog één wedstrijd te gaan in de 
voorcompetitie zijn de dames van 
Qui Vive goed op weg naar de lan-
delijke competitie. Hiervoor moet er 
volgende week thuis tegen Alliance 
Ma1 wel gewonnen worden. 
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Tafeltenniscompetitie
Blessures bepalen mede 
uitslag Bloemenlust 1
Aalsmeer - Voor Bloemenlust 1 
wordt het steeds duidelijker dat 
punten scoren in de derde klasse 
alleen mogelijk is als de Aalsmeerse 
tafeltennissers in zeer goede doen 
zijn. Door diverse blessures is daar 
de laatste weken echter geen spra-
ke van en mede daardoor werd in 
de Bloemhof een gevoelige 2-8 ne-
derlaag geleden tegen JOVO 4. Ed 
Couwenberg startte nog veelbelo-
vend door zijn eerste partij te win-
nen, maar de zware 5-setter had 
blijkbaar toch te veel van hem ge-
eist. In de andere twee partijen on-
dervond hij dusdanig hinder van zijn 
armblessure dat hij niet voluit kon 
gaan, en dan red je het dus niet in 
deze klasse. Ook Johan Berk kon 
niet vrijuit spelen en moest zich drie 
keer gewonnen geven. Bart Spaar-
garen wist juist te profiteren van een 
lichamelijk ongemak bij zijn laatste 
tegenstander en sleepte nog een 
tweede punt voor Bloemenlust bin-
nen. Bart en Johan konden ook in 
het dubbelspel niet voldoende over-
tuigen en verloren in vier games. 
Bloemenlust 2 blijft het goed doen in 
de vijfde klasse. Deze keer werd een 
5-5 gelijkspel tegen AGT 3 meege-
nomen uit Amsterdam. Ton de Hol-
lander pakte een punt door zijn eer-
ste partij met 5-11 in de vijfde game 
te winnen, maar het hadden net zo 

goed 3 punten kunnen zijn. Zowel 
zijn tweede als derde wedstrijd ver-
loor Ton met het kleinst mogelijke 
verschil: 11-9 in de vijfde game. Wim 
van de Aardweg en Tineke Nap wa-
ren ieder goed voor twee overwin-
ningen, waarmee een 4-2 achter-
stand knap werd omgebogen in een 
5-5 gelijkspel. Met 2 punten had 
Willem Visser een groot aandeel in 
de 3-7 eindstand van de thuiswed-
strijd van Bloemenlust 3 tegen Am-
stelveen 7. Irene Gerritsma zorgde 
met één overwinning voor het derde 
punt. Mees van de Broeck kon een 
stijgende lijn gedurende de avond 
net niet in winst omzetten. Nadat hij 
zijn eerste partij in drie games had 
verloren, wist hij in zijn de tweede 
partij één game te winnen. In zijn 
derde en laatste wedstrijd kwam 
Mees op een 2-1 voorsprong, maar 
bleef na een nederlaag in vijf games 
toch met lege handen achter. Ook 
het dubbelspel ging in vijf games 
verloren voor Mees en Willem.Bloe-
menlust 4 heeft goede zaken ge-
daan door de uitwedstrijd tegen Pa-
trios 4 met 2-8 te winnen. Rob Faber 
en Dirk Piet wonnen beiden twee 
partijen, maar uitblinker was Philip-
pe Monnier die met drie overwin-
ningen ongeslagen bleef. Ook het 
dubbelspel werd door de Aalsmeer-
se bezoekers binnengehaald.

Voetbalcompetitie
VV Aalsmeer A1 onnodig 
onderuit tegen FC Almere
Aalsmeer - De A1 van VV Aalsmeer 
staat weer met beide benen op de 
grond. Een mooie reeks resultaten 
in de beker en de eerste drie com-
petitiewedstrijden werd afgelopen 
zaterdag genadeloos beëindigd 
door FC Almere A1, dat met een 1-2 
overwinning huiswaarts keerde. De 
Aalsmeerders startten niet voldoen-
de scherp aan de wedstrijd, verlo-
ren meer dan driekwart van de du-
els en de samenwerking onderling 
was ver beneden peil. FC Almere 
kreeg meerdere kansen cadeau en 
uit één van deze momenten wisten 
zij op voorsprong te komen. Aan de 
andere kant scoorde Calvin  Koster 
de gelijkmaker en zo werd er met 
een 1-1 stand de kleedkamers op-
gezocht. 
VV Aalsmeer kwam na rust getergd 
uit de kleedkamer en ging vol over-
gave op zoek naar de voorsprong. 
De druk op FC Almere werd als-
maar groter en de voorsprong hing 
in de lucht, maar de goal viel ech-
ter aan de andere kant. Uit de eer-
ste de beste counter bracht de snel-

le spits van FC Almere de 1-2 op het 
scorebord na een grove fout van het 
centrale verdedigingsduo, dat posi-
tioneel niet goed stond bij een die-
pe bal en daardoor moest toezien 
hoe de spits van Almere alleen op 
Ruud Koningen afging. Ondanks 
deze achterstand bleef het ver-
trouwen in een overwinning, maar 
wat er ook geprobeerd werd, zelfs 
de gelijkmaker kwam er niet. Juni-
or Peneux, die was ingevallen voor 
Lennart vd Dussen, had wellicht een 
strafschop moeten krijgen, maar de-
ze werd weggewuifd door de ver-
der goed leidende arbiter. FC Alme-
re beperkte zich tot het verdedigen 
en de bal zover mogelijk wegschie-
ten en dat leverde ze uiteindelijk 
ook drie punten op, ondanks legio 
mogelijkheden in de laatste twintig 
minuten voor VV Aalsmeer. Volgen-
de week krijgt het team in de uit-
wedstrijd bij Zwaluwen ’30/ Henver 
A1 de kans om iets recht te zetten 
en de doelstelling, het behalen van 
de nacompetitie, niet verder uit het 
oog te verliezen.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 11 oktober

AALSMEER
Wartburgia 1 - Aalsmeer 1 14.30 u
Volendam 7 - Aalsmeer 2 14.45 u
Ouderkerk 2 - Aalsmeer 3 12.00 u
Volendam 11 - Aalsmeer 4 14.45 u
DVVA 10 - Aalsmeer 5 14.30 u
Aalsmeer 6 – Swift 11 14.30 u
Aalsmeer 7 – RKAVIC 5 14.30 u
Aalsmeer 8 – RKAVIC 6 12.00 u
Aalsmeer Vet.1 – EDO Vet.1 14.30 u

Junioren
Zwaluwen’30/Henv. A1 - Aalsm. A1 12.00 u
Aalsmeer A2 – VVC A1 12.00 u
DIOS C1 - Aalsmeer C1 14.30 u
Aalsmeer C2 – SCW C2 12.00 u

Pupillen
Tos actief D1 - Aalsmeer D1 11.30 u
AFC D7 - Aalsmeer D2 10.30 u
Aalsmeer E1 – RKAVIC E1 10.00 u
Aalsmeer E2 – JOS/Watergr.meer E2  9.00 u
Diemen E5 - Aalsmeer E3 10.15 u
Zaandijk E4 - Aalsmeer E4 9.30 u
Zeeburgia F3 - Aalsmeer F1  9.00 u
Aalsmeer F2 – CTO’70 F2 9.00 u
Aalsmeer F3 – RKDES F3 9.00 u
Aalsmeer F4 – RKDES F4 9.00 u

Dames
Aalsmeer DA.1 – Sp.Martinus DA.1 14.00 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – DVVA 9 14.00 u
RKAV Vet.1 – Badhoevedorp Vet.1 14.00 u
DOB Vet.1 - RKAV Vet.2 14.30 u

Junioren
HBC C1 - RKAV C1 13.00 u
RKAV C2 – DSOV C1 14.30 u
VVC C4 - RKAV C3 11.30 u

Pupillen
RKAV D1 – KDO D1 10.00 u
RKAV D2 – Sp.Martinus D5 11.30 u
AFC D 10 - RKAV D3 12.15 u
RKAV E1 – Legm.vogels E1 10.15 u
RKAV E2 – Pancratius E3 11.30 u
RKAV E3 – Tos Actief E2 10.15 u
Kismet’82 E1 - RKAV E4   9.00 u
RKAV E5 – Roda’23 E11 11.30 u
RKAV E6 – RKAV ME.2 11.30 u
Sp.Maroc F1 - RKAV F1 10.00 u
RKAV F2 – Abcoude F3   9.00 u
SCW F2 - RKAV F3 10.00 u
CTO’70 F3 - RKAV F4   9.30 u
RKAV F5 – Roda’23 F9   9.00 u

Meisjes
WV-HEDW MC.1 - RKAV MC.1 11.30 u
VEW MD.1 - RKAV MD.1 10.30 u
RCH MD.1 - RKAV MD.2 10.30 u
Pancratius E 18 - RKAV ME.1 11.30 u
RKAV 6 – RKAV ME.2 11.30 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1  - Concordia D1 11.00 u
RKDES D2 – Abcoude D3 9.30 u
HBC D5 - RKDES D3 13.00 u
WV-HEDW E1 - RKDES E1 10.00 u
RKDES E2 – Bijlmer E2   9.30 u
RKDES E3 – Ouderkerk E4 11.00 u
NFC/Brommer E3 - RKDES E4 10.15 u
RKDES E5 – DRC E   9.30 u
RKDES E6 – Legm.vogels E9 11.00 u
RKDES F1 – Legm.vogels F3  9.30 u
RKDES F2 – Amstelland United F3 11.00 u

Aalsmeer F3 - RKDES F3   9.00 u
Aalsmeer F4 - RKDES F4   9.00 u
KDO F3 - RKDES F5   9.00 u
RKDES F6 – SCW F4 11.00 u
RKDES F7 – Alkmania F6 11.00 u
RKDES F8 – SCW F4 11.00 u

Dames + meisjes
Kockengen DA.1 - RKDES DA.1 14.30 u
’T Gooi MA.1 - RKDES MA.1 12.00 u
Zandvoort MB.1 - RKDES MB.1 14.30 u
RKDES MC.1 – Ouderkerk MC.1 9.30 u
RKDES ME.1 – AS’80 E .17 9.30 u
TABA MC.1 – RKDES MC.2 11.15 u

S.C.W.
EDO 1 - SCW 1 14.00 u
AFC 2 - SCW 2 17.00 u
SCW 3 – AMVJ 3 15.00 u
SCW 4 – Wartburgia 6 12.00 u
SCW Vet.1 – AJAX Vet.1 14.30 u
Amstelveen Vet.2 - SCW Vet.2 14.45 u
SCW Vet.3 – SIZO Vet.2 13.00 u

Junioren
Kwadijk A1 - SCW A1 14.30 u
Schoten B1 - SCW B1 12.30 u
Aalsmeer C2 - SCW C2 12.00 u

Pupillen
DSOV D2 - SCW D1 11.00 u
SCW D2 – AFC D6   9.00 u
Amstelland United E2 - SCW E1 10.00 u
CTO’70 E2 - SCW E2 10.45 u
SCW E3 – Amstelveen E3 9.00 u
SCW F1 – AMVJ F1 10.15 u
SCW F2 – RKAV F3 10.00 u
RKDES F6 - SCW F4 11.00 u
RKDES F8 – SCW F5   9.30 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – Wartburgia DA.5 15.00 u
SCW MD.1 – BSM MD.1 10.15 u
SCW MF.1 – SDZ F 11   9.00 u

Zondag 12 oktober

R.K.A.V.
Legmeervogels 1 - RKAV 1 14.30 u
RKDES 3 - RKAV 2 14.00 u
Amstelland United 4 - RKAV 3 14.00 u
RKAV 4 – RKAVIC 3 14.00 u
KLM 4 - RKAV 5 12.30 u
Sp.Martinus 7 - RKAV 6 14.30 u

Junioren
RKAV A1 – Roda’23 A3 11.30 u
RKAV A2 – Sp.Martinus A2 9.30 u
RKAV B1  - VSV B3 11.30 u

Dames
RKAV DA.1 – Weesp DA.1 14.00 u

R.K.D.E.S.
Hillegom 1 - RKDES 1 14.00 u
Hillegom 2 - RKDES 2 11.30 u
RKDES 3 – RKAV 2 14.00 u
Buitenveldert 3 - RKDES 4 14.45 u
KDO 3 - RKDES 5 14.30 u
RKDES 6 – RAP 6 14.00 u
RKDES 7 – Pancratius 7 14.00 u
RKDES * - Forza Almere 2 14.30 u

Junioren
RKDES B1 – Nw.Sloten B1 12.00 u
RKDES B2 – De Meern B3 10.00 u
DWS C2 - RKDES C1   9.30 u
DWV C5 – RKDES C2 12.00 u
Kon HFC C6 - RKDES C3 9.30 u
 

Zaterdag midgetgolfbaan 
gesloten voor recreanten
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
11 oktober organiseert midgetgolf-
club Aalsmeer voor de 26ste maal 
haar afvaltoernooi voor de cluble-
den. Om 10.00 uur start deze wed-
strijd, die voor de volhouders maar 
liefst negen omlopen gaat duren.
De eerste serie gaat over drie ron-
den, waarna er een schifting plaats-
vindt. De ondersten vallen dan af en 
zijn uitgespeeld.
Daarna gaan de overblijvers telkens 
na twee ronden onderling uitmaken 
wie er wederom door mogen. Na 
ronde zeven zijn er nog een vijftal 

spelers in de strijd die voor de prij-
zen (1 tot en met 3) gaan. Dit toer-
nooi neemt de gehele dag in beslag. 
Zodoende is de baan de gehele dag 
gesloten voor recreatie golf.
In de herfstvakantie 20 tot 24 okto-
ber is de baan elke dag open tussen 
13.00 en 17.00 uur voor recreanten.
Overige openingstijden in de win-
terperiode: zaterdag, zondag en 
woensdagmiddag. Toegangsprijzen: 
2,50 euro tot en met 12 jaar. Oude-
ren 3 euro. 
Inlichtingen tijdens openingstijden 
via 0297-340433.

Wielrennen
Vader Anton en zoon Justin 
winnen gentlemankoers
Aalsmeer - Op zondag 5 oktober 
werd in Uithoorn de Gentleman-
koers voor wielrenners verreden in 
barre omstandigheden. Storm en 
regen teisterde de wielrenners/sters 
tijdens deze 13 kilometer lange kop-
peltijdrit. De Aalsmeerse Justin Bou-
ter (13 jaar) reed met zijn vader An-
ton Bouter (51 jaar) en het duo be-
haalde hierbij de eerste plaats in de 
categorie Ouder-Jeugd. Deze plek 
werd bekroond met elk een gou-
den plak.Justin, die nu de wielren-
sport heeft verkozen boven de tria-
thlonsport, kan terugkijken op een 
geslaagde wedstrijd met zijn vader. 

Voor Anton was het een zware strijd 
om in het wiel van zijn zoon te kun-
nen blijven. Hij moest hem uiteinde-
lijk ook laten gaan. Achttien jaar ge-
leden was Anton nog districtkampi-
oen tijdrijden en hij heeft ook nog 
een wintertriathlon winnend af we-
ten te sluiten  maar deze rit met zijn 
zoon vond hij toch wel de mooiste 
wedstrijd uit zijn carrière. Hopelijk 
dat er volgend jaar meer vaders en 
moeders de fiets pakken en sportief 
met hun kind aan de start komen 
tijdens de gentlemankoers die elk 
jaar wordt georganiseerd door wie-
lerclub UWTC in Uithoorn.

‘Strijd’ tussen Aalsmeerse maneges
Manege de Jong winnaar 
1e Aalsmeerse beker
Aalsmeer - Zondag 28 september 
barstte de strijd om de Aalsmeer-
se beker tussen de Aalsmeerse ma-
neges los op het terrein van stal 
Wennekers aan de Mr. Jac. Tak-
kade. Het evenement werd dit jaar 
voor het eerst georganiseerd. Ma-
nege de Jong, Funny Horse en Stal 
Wennekers beconcurreerden el-
kaar die dag op verschillende on-
derdelen. Deze dag was speciaal 
georganiseerd om het ‘teamge-
voel’ van de verschillende stallen te 
versterken. De dag begon met de 
dressuur wedstrijden, op verschil-
lende niveaus werd er gereden en 
gescoord. Daarna werden er twee 
prachtige kuren op muziek gereden 
door Manege de Jong en Stal Wen-
nekers. Funny Horse reed een vro-
lijke Pas de deux. Na deze onder-
delen barstte de strijd pas echt los 
tijdens de spelletjes met onder an-
dere de tonnenrace, waterpret, le-

pelrace, wortel eten en met klap op 
de vuurpijl het ringsteken. Iedereen 
deed enorm zijn best om voor haar/
zijn team de nodige punten binnen 
te halen. 
Na deze onderdelen werd er ge-
voltigeerd met Stal Groenendaal en 
voorgebracht met John Maarssen. 
Daarna werd er gesprongen, ge-
volgd door het mennen. De pony’s 
werden versierd om vervolgens door 
het publiek te worden beoordeeld. 
Het met de pony gemaakte schilde-
rij werd geveild en daarna was dan 
eindelijk het moment van de uitslag.  
Funny Horse werd derde, Stal Wen-
nekers tweede en de winnaar was 
Manege de Jong! 
Het was een mooie, gezellige en 
sportieve dag om naar terug te kij-
ken. De ‘strijd’ tussen de Aalsmeer-
se maneges is zeker voor herhaling 
vatbaar!
Foto’s Sharon Haveren.

Voetbalcompetitie
Toch gelijk spel voor RKAV
Aalsmeer - Kunstgras kan een uit-
komst zijn, maar het kan ook wel 
eens tegenzitten. 
Dat dacht iedereen zondag bij 
RKAV. Trainer Henry Egberts kon 
niet beschikken over onder ande-
re Arno Schrama, Dennis Spreeuw, 
Dave van Schip en Fabian Waay-
man. Maar hij had wel elf jongens 
in het veld staan die er voor wilden 
gaan. 
Helaas stond het na amper twee mi-
nuten reeds 0-1 voor tegenstander 
CTO. De uittrap van de CTO doel-
man Dave Moen werd door Ron 
Winters verkeerd beoordeeld. Daar 
maakte Roy Colle dankbaar gebruik 
van en wist de doelman van RKAV 
te passeren. Dat was even schrik-
ken. Maar het zou weer Eric Jansen 
zijn die zijn ploeg op 1-1 zou zet-
ten. De verdediging van CTO kon de 
druk van RKAV niet meer aan en dit 
leidde tot geharrewar. 
Het was Jansen die de bal oppik-
te en de doelman van CTO kansloos 
liet. Beide teams kregen nog ver-
schillende kansen voor de rust maar 
wisten hier niet mee om te gaan. 1-
1, Met de rust, niet onverdienstelijk. 
De tweede helft gaf een meer aan-
vallender RKAV te zien.  

Met Thomas Brink en Ron Winters 
als stuwende krachten, en een pri-
ma spelende Perry Springintveld 
deed RKAV er alles aan om de drie 
punten in Aalsmeer te houden. Maar 
het zat niet erg mee, van Halm wist 
met diverse reddingen het onheil 
nog te voorkomen, maar in de vijf-
tiende minuut na rust was het wel 
raak. Het was Jorn Jepkes die, uit 
een hoekschop, ongehinderd kon 
inkoppen 1-2. 
Weer keek RKAV tegen een achter-
stand aan.  Maar de inzet van ge-
heel RKAV was daar, de ruggen 
werden gerecht en men ging er op-
nieuw tegen aan. 
Maar het team had daar wel de hulp 
van de verdediging voor nodig. En 
daar was hij dan, Edwin van Ma-
ris. Hij maakte gebruik van de on-
rust in de verdediging en met een 
prima schot wist hij de stand op 2-
2 te zetten.
Deze stand zou ook de eindstand 
worden. Beide ploegen kregen nog 
wel enkele kansen, maar geen hier-
van leidde tot een doelpunt. Ko-
mend weekend speelt RKAV uit te-
gen de Legmeervogels.

Theo Nagtegaal. 

Motortoerrit bij Motovatie
Amstelveen - MTC Motovatie is een 
motor toerclub welke in 1992 in Am-
stelveen is opgericht. Jaarlijks orga-
niseren zij onder andere een aan-
tal eigen ritten, de avondvierdaagse 
en een buitenland weekend. Verder 
zorgen zij er voor dat er van maart 
tot en met oktober, elke zondag in 
groepsverband met een voorrijder 
een toerrit gereden kan worden. 
Ervaring is niet van primair belang, 
elke motorrijd(st)er is welkom. Aan-
staande zondag 12 oktober orga-
niseert MTC Motovatie een toerrit 
over 100 kilometer onder de naam 
Arenarit. De rit brengt de deelne-
mers over leuke wegen van in land, 

onder andere langs de Loosdrecht-
se- en Vinkeveense Plassen. De rit 
is tijdens de inschrijving op Garmin 
GPS te verkrijgen. Tussen 10.00 en 
12.00 uur kan er worden gestart. 
Tussen 10.00 en 11.00 uur zullen er 
voorrijders aanwezig zijn. 

Deelname is mogelijk voor 3,50 eu-
ro per persoon, voor Motovatieleden 
is de rit gratis. Een ieder is welkom 
in het KLM Sportcentrum aan het 
Wimbledonpark 2  te Amstelveen. 
Meer informatie over de rit of de 
club: Milco Smit, tel. 0251-251661, 
Ben Padberg, tel. 020-69770.09 In-
ternet:  www.motovatie.nl

Handbalcompetitie
Eerste overwinning dames 
FIQAS een teamprestatie
Aalsmeer - Op papier was de uit-
wedstrijd bij KIA/H.C.V’90 bijzon-
der lastig voor de dames van FIQAS 
Aalsmeer. De tegenstander had al 
twee keer gewonnen én is in eigen 
huis moeilijk te verslaan. Toch nam 
trainer/coach Menno de Klerk za-
terdagavond geen halve maatrege-
len, want behalve Eva Overbeek nam 
hij dit keer ook de routiniers Nicole 
van Schie en Tamara de Munck mee 
en ging in totaal met 14 speelsters 
op pad. Na een wat aarzelend begin 
– FIQAS Aalsmeer kwam eerst 3-0 
achter – pakte dat goed uit, want de 
Aalsmeerse dames kwamen terug 
in de wedstrijd en namen een 7-5 
voorsprong. De ploeg raakte goed 
op dreef, pakte de speelsters van 
H.C.V. meteen aan en hield de voor-
sprong tot vlak voor rust vast. Toen 
werden een paar kansen gemist en 
profiteerde de tegenstander, waar-
door de ruststand 14-13 werd in het 
voordeel van H.C.V. Maar deze min-
dere periode werd na de rust meer 
dan goed gemaakt door FIQAS 
Aalsmeer, dat energiek en agres-
sief speelde. Onder aanvoering van 
de jonge Daphne Breuker, die op de 
vooruigeschoven positie speelde in 
de 5-1 verdediging, stond de dek-
king als een huis en zo kon de te-
genstander in de tweede helft nog 
maar zeven keer tot scoren komen. 
FIQAS Aalsmeer had de tegenstan-
der helemaal in de tang en ook aan-
vallend liep het goed. En zo konden 
de Aalsmeerse dames, die een pri-
ma wedstrijden speelden, uiteinde-
lijk met een ruime 26-21 overwin-
ning naar huis. Topscorer was Sonja 
van Wechem met acht doelpunten. 
“Een geweldige teamprestatie”, al-
dus Menno de Klerk na afloop. “De 
ploeg heeft eindelijk gespeeld zoals 

ze kunnen en zoals het moet. Dat ze 
dat in huis hadden wist ik natuurlijk 
al, maar nu kwam het er ook einde-
lijk uit in een wedstrijd. Ze hebben 
sterk als collectief gespeeld en de 
enige aanmerking die ik kan maken 
is dat het verschil in doelpunten ei-
genlijk nóg groter had kunnen zijn. 
Maar het seizoen is nog lang en dit 
is pas het begin. Deze overwinning 
was vooraf zeker niet verwacht, maar 
achteraf meer dan dik verdiend!” De 
dames van FIQAS Aalsmeer zijn nu 
twee weken vrij; op zaterdag zater-
dag 25 oktober wacht de volgende 
wedstrijd, thuis in De Bloemhof aan 
de Hornweg tegen het Amsterdam-
se Westsite.         

Koppel-klaverjassen 
bij VZOD
Aalsmeer - Vrijdag 24 oktober is 
er koppelklaverjassen in de kanti-
ne van VZOD aan de Wim Kandreef. 
Inschrijving kan geschieden met  
koppels van twee personen tot en 
met vrijdag 17 oktober. Hierna is in-
schrijving niet meer mogelijk. Zoals 
altijd wordt het weer een heel gezel-
lige avond met leuke prijzen, waar-
bij het welbekende hartige hapje 
aan de deelnemers zal worden aan-
geboden. 
Dus doe mee met het koppelklaver-
jassen bij VZOD. Het inschrijfgeld is  
4 euro per koppel. Inschrijving kan 
bij Wim Burgers in de Haya van So-
merenstraat 50, Ludo Jasper in de 
Schweitzerstraat 106 en bij Gerard 
Pouw in de Bisschop Koenraad-
straat 19.
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Wie gaat er mee met FIQAS 
Aalsmeer  naar Parijs? 
Aalsmeer - De supportersvereni-
ging van FIQAS Aalsmeer bekijkt de 
mogelijkheden om een supporters-
arrangement aan te bieden voor de 
Europacup uitwedstrijd tegen het 
Franse Paris Handball op 11 okto-
ber in Parijs. 
Het is de bedoeling om dan op za-
terdagochtend per touringcar te 
vertrekken vanaf de Bloemhof. In 
het arrangement zal verder waar-
schijnlijk worden opgenomen: diner, 
toegangskaarten voor de wedstrijd 
die om 20.30 uur aanvangt, een tour 
door Parijs langs bezienswaardihe-
den en één overnachting. Aanmel-
den kan binnenkort bij de suppor-

tersvereniging (er is wel een mini-
mum aantal deelnemers vereist). 
Houd voor meer informatie, prijzen 
een aanmeldingsmogelijkheden de 
FIQAS Aalsmeer nieuwsbrief, www.
hvfiqasaalsmeer én de prikborden 
in de Bloemhof in de gaten. In het 
weekend daarna, op zondag 19 ok-
tober volgt dan de thuiswedstrijd in 
de Bloemhof en die begint om 16.30 
uur. Kan FIQAS Aalsmeer voor een 
goed resultaat zorgen tegen de-
ze sterke ploeg, waarvan een aan-
tal spelers deel uit maakte van het 
Franse nationale team dat deze zo-
mer Olympisch kampioen werd in 
Peking? Mis het niet!   

Zaterdag money darts 
toernooi in Proosdijhal
Kudelstaart - Op zaterdag 30 au-
gustus is gestart met een nieuw 
toernooicircuit darts voor senioren 
vanaf 16 jaar. Na alweer een jaar ge-
leden komt de organisatie met een 
nieuwe reeks toernooien dat moet 
leiden tot een Grande-Finale Prij-
zenfestijn als afsluiting. In deze re-
gio, met zoveel darters, is daar wel 
ruimte voor op de zaterdagavond. 
Er zijn nog vijf van de acht plaat-
sings-toernooien om de 14 dagen. 
Het eerstvolgende derde toernooi 
is aanstaande zaterdag 11 oktober 
vanaf 20.00 uur in de Proosdijhal. 
De finale is op 20 december met de 
eerste 16 van de plaatsingslijst.
Men dient wel aan vier van de acht 
toernooien deel te nemen om in de 
finale te kunnen staan. Er is een mi-
nimum aan prijzengeld voor de fi-
nale, maar dit kan groeien naar een 
hoger bedragt wanneer er meer 
deelnemers komen dan begroot is. 
Er wordt altijd gestart met een pou-
le-systeem. Er zijn punten te ver-
dienen in elke gewonnen ronde en 
zelfs in de verliezersronde.

De hoogste finish van elk toernooi 
krijgt ook een punt extra. Deze alge-
mene H.F. staat momenteel op 160 
punten voor Nick Dekker. De orga-
nisatie hoopt dat er weer velen de 
weg naar de Proosdijhal zullen vin-
den om zich te plaatsen voor de fi-
nale. Op elk toernooi zijn leuke prij-
zen te winnen. 
Op het derde toernooi van 27 sep-
tember waren 16 deelnemers. Er 
werd wederom fel gestreden door 
de dames en heren om de beste 
plaatsen. Eerste werd Rob Struiks-
ma, tweede Bianca Blom, derde 
Louise Jurka en Jacques de Leeuw. 
Rob had ook de hoogste finish van 
103 punten. In de verliezersronde 
werd René de Laaf eerste en Pim 
Weberink tweede. Er werden geen 
180-ers gegooid. De volledige uit-
slag wordt en ligt ter inzage op het 
eerstvolgend moneydartstoernooi. 
De organisatie is in handen van uit-
bater Joep v. Gastel en toernooide-
skundige Pim Weberink. Voor in-
formatie kunt u bellen met 0297-
327823 of 06-24504321.

Bridgen in het Dorpshuis
Kudelstaart - De eerste bridgedrive 
op woensdagmiddag in het Dorps-
huis van Kudelstaart zit er op. Het 
aantal deelnemers was nog matig. 
Maar de organisatie neemt aan dat 
het nog moet groeien. De meeste 
punten werden deze keer vergaard 
door de paren Leny Heemskerk met 

Gré de Jong en door Carla van Duij-
venbode met Marianne van Mouwe-
rik. De organisatie hoopt nog vele 
bridgeliefhebbers te mogen begroe-
ten. Het bridgen in het Dorpshuis 
van Kudelstaart is iedere woensdag 
vanaf 13.00 uur. Inschrijven kunnen 
de kaarters vanaf 12.30 uur.

Goud op hockeyclub Qui Vive!
De Kwakel - Vrijdag 17 oktober 
komt Internationaal en Olympisch 
damesscheidsrechter (en net te-
rug uit Beijing) Stella Bartlema naar 
hockeyclub Qui Vive. Tijdens deze 
avond begint zij met een korte rond-
leiding door Beijing: zij neemt de 
aanwezigen mee langs de beleve-
nissen van een hockeyscheidsrech-
ter tijdens een Olympisch toernooi. 
Met onder andere foto’s, leuke ver-
halen en prachtige anekdotes be-
licht Stella het toernooi vanuit een 
andere invalshoek. Na afloop van 
deze korte presentatie wordt door 
Stella een briefing gegeven over de 
huidige hockeyregels, zodat iedere 
Qui Vive scheidsrechter goed voor-
bereid kan beginnen aan de compe-
titie en zich weer verder kan verbe-
teren richting de top. Tevens wordt 
gekeken naar die altijd lastige re-
gel: hoe zat het toch weer met die 
scoop, mag je nou wel of niet sle-

pen tijdens een strafbal, en tot hoe-
ver mag die keeper nou opkomen? 
Het wordt dus een zeer leerzame 
avond voor alle actieve clubscheids-
rechters van Qui Vive, maar uiter-
aard ook ander belangstellenden. 
De avond begint rond 19.30 uur met 
een gezamenlijk kopje koffie waar-
na om 20.00 uur de presentatie be-
gint. Na afloop van de presentatie 
wordt er nog een spelregelquiz ge-
houden onder de noemer “Should I 
stay or Should I go”, een variant op 
het alom bekende “Petje op, Petje 
af”. En voor de winnaar is er uitein-
delijk een leuke prijs.
Uiteraard is er na de presentatie 
nog genoeg tijd om onder het genot 
van een drankje eventuele vragen te 
stellen aan Stella! Schrijf dus deze 
datum direct in uw agenda want dit 
mag u niet missen. Aanmeldingen 
voor deze avond graag richting ar-
bitrage@quivive.nl.

Van link naar rechts: Otto van Andel, Peter Griffioen en Mike Griffioen.

Peter Griffioen winnaar zes-
ballentoernooi in Sportzicht
Aalsmeer - Zaterdagavond 27 sep-
tember heeft het zes-ballentoernooi 
in café Sportzicht plaats gevonden. 
Om 20.00 uur begonnen de voor-
rondes. Ervaren en onervaren biljar-
ters schreven zich in om hun biljart-
kunsten te laten zien. 
De 19 deelnemers schreven zich 
meerdere keren in, zodat zij meer-
dere pogingen konden wagen om 
een plek in de finale te behalen. Er 
moesten minimaal tien caramboles 
gemaakt worden om mee te doen 
aan de finale. Het spelen met zes 
ballen viel de meeste deelnemers 
toch wel tegen. 
Het lijkt makkelijker dan het is. Met 
de drie gebruikelijke ballen lukt het, 
dus met zes ballen moet het makke-
lijk lukken, waren de reacties voor 
het toernooi. Daar kwamen ze toch 

even op terug na de eerste pogin-
gen. De deelnemers hadden nog 
wel even door willen gaan, maar 
om 22.30 uur waren de voorrondes 
voorbij en werden de finalisten be-
kend gemaakt. Uiteindelijk hadden 
vijf deelnemers zich geplaatst voor 
de finale. Er werd deze avond een 
zeer goede prestatie geleverd door 
Mariusz Ciesielski. Hij biljart nu on-
geveer een half jaar en maakte tij-
dens zijn eerste poging liefst 24 ca-
ramboles. De eerste plaats is ge-
wonnen door Peter Griffioen, de 
tweede plaats ging naar Mike Grif-
fioen en Otto van Andel ging er met 
de derde plaats vandoor. 
De felbegeerde bekers en het prij-
zengeld is aan de winnaars over-
handigd door uitbater Ben de Koff 
van Sportzicht.

Eerste ronden interne 
competitie schaakclub AAS
Aalsmeer - De interne competitie 
van Schaakclub AAS is weer in al-
le hevigheid onderweg. De eerste 
ronden zijn gespeeld, de messen 
zijn geslepen en de eerste beslis-
singen zijn gevallen. De eerste ron-
de zag de hernieuwde kennisma-
ken van Ronald de Groot met AAS. 
In een scherpe partij tegen Henk 
van Leeuwen had de laatste zijn ko-
ningsstelling wat verzwakt, waar-
van Ronald probeerde te profiteren 
middels een kansrijk stukoffer. Ro-
nald kreeg in ieder geval drie pion-
nen voor het stuk, Henk miste ech-
ter de meest nauwkeurige verdedi-
ging en werd fraai mat gezet. In de 
partij tussen Henk Noordhoek en 
AJ Keessen wist AJ een pion te ver-
overen, maar het eindspel had Henk 
nog zeer goede remisekansen moe-
ten geven, het weggeven van een 
stuk maakte het een stuk makke-
lijker voor AJ. In de tweede ronde 
was er de driekamp tussen Redmar 
Damsma, Ben de Leur en Henk van 
Leeuwen. Redmar versloeg Ben na-
dat hij in het middenspel de druk er-
op hield en een stuk won door een 
vrijpion naar de overkant te krijgen. 
Henk had tegen Ben groot voor-
deel bereikt, met een pluspion die 
al bijna aan de overkant was. In tijd-
nood bleek Ben echter slimmer te 
zijn en delfde Henk alsnog het on-
derspit. Redmar won ook van Henk, 
ditmaal had Henk nog redelijke te-
genkansen op het moment dat hij 
door zijn vlag ging. Bob Feis en AJ 
Keessen speelden een curieuze par-
tij, aan het eind van de partij was er 
nog geen stuk geslagen, dit terwijl 
er genoeg hing op het bord. Daar AJ 
materiaal won of mat zette, moest 

Bob de witte vlag zwaaien. Ook de 
derde ronde zag een driekamp. Ben 
de Leur versloeg John van der Hoe-
ven. Ben won twee pionnen waar-
na het overgebleven toreneindspel 
wel aan Ben besteed was. Henk van 
Leeuwen won een kwaliteit tegen 
Ben, maar Ben verzette zich stug. 
Henk besloot dameruil uit de weg 
te gaan, helAAS bleek dat dit een 
mat in twee toeliet, iets wat Ben niet 
ongemerkt liet passeren. John over-
zag tegen Henk een dubbele aanval, 
hetgeen hem een stuk kostte. Red-
mar Damsma mistte in de opening 
een kleinigheidje tegen AJ Kees-
sen waardoor hij of een pion, of het 
recht om te rokeren moest inboet-
ten. Redmar koos het laatste, daar-
door kwam zijn koning wel op de 
tocht te staan. AJ manoeuvreerde 
zijn stukken richting deze koning, 
waarna middels een paard- en to-
renoffer de dame van Redmar ver-
loren ging. Na nog enig tegenstrib-
belen berustte Redmar in zijn lot. 
De eerste drie ronden zagen veel 
strijdlust derhalve, nog geen enke-
le remise viel er te noteren. De der-
de plaats wordt nu ingenomen door 
Ronald de Groot, ietsjes achter Ben 
de Leur. AJ Keessen staat daar weer 
een stukje voor. Schaakclub AAS 
schaakt van begin september tot 
eind mei op de vrijdagavond in De 
Binding in de Zijdstraat 53. 
Training en les is van 19.00 tot 20.00 
uur, de competitie start om 20.00 uur 
en duurt tot 01.00 uur.  Voor meer 
informatie: AJ Keessen (competi-
tieleider), tel. 0297-324459 of Henk 
Noordhoek (secretaris), tel. 0297-
268954. Homepage: http://www.
aas.leisb.org.

Handbal veldcompetitie 
RKDES wint in Amersfoort
Kudelstaart - De wedstrijddag op 
zondag 5 oktober begon voor drie 
overenthousiaste RKDES-spelers 
iets vroeger dan bedoeld. Door een 
kleine miscommunicatie waren deze 
mannen namelijk 2 uur te vroeg in 
Amersfoort. Zodra de volledige de-
legatie aanwezig was en de nodige 
tosti’s naar binnengewerkt waren, 
was het tijd om naar de kleedkamer 
te gaan. “De tosti’s waren lekker, al-
leen het weer is balen”, aldus Pa-
trick die veel zin in de wedstrijd had. 
Vlak voor aanvang van de wedstrijd 
werd gemeld dat de scheidsrechter 
niet aanwezig was. Na ongeveer 20 
minuten overleg en een zoektocht 
naar een invaller werd er besloten 
om alvast met de wedstrijd te be-
ginnen. De tegenpartij kon een spe-
ler missen die - in afwachting van 
de komst van de invaller - zolang de 
wedstrijd wilde fluiten. In de koude 
regen begonnen de RKDES-spelers 
Andy, Danny, Jordy, Laurens, Mel-
vin en Patrick met een eerste aan-
val die door balverlies werd afge-
weerd. Doelman Piet kon niet voor-
komen dat de eerste punt door de 
tegenpartij gemaakt werd. Tijdens 
de hele wedstrijd waren er veel 
gooi- en vangfouten, want de nat-
tigheid zorgde voor een erg gladde 
bal. In de vijfde minuut was de stand 
3-2 voor Fulmen Fidelitas. Ze bleven 
RKDES telkens één puntje voor. Na 
17 minuten werd de wedstrijd even 
stilgelegd zodat de inmiddels aan-
gekomen scheidsrechter zijn taak 
kon overnemen. De stand was vol-

gens de subscheids op dat moment 
10-4, wat absoluut niet klopte! De 
stand die - ook voor het wedstrijd-
verslag - werd bijgehouden was 
toch echt 7-7. Dit werd na enige dis-
cussie met een verontwaardigd RK-
DES dan ook snel bijgesteld naar 
deze tussenstand.
Supporters en ook spelers van Fi-
delitas waren erg kinderachtig met 
negatieve en onsportieve opmerkin-
gen over de heren uit Kudelstaart. 
Helaas voor hen had dit weinig ef-
fect op RKDES, die na de wisseling 
van scheidsrechter op een voor-
sprong kwam. In de 26e minuut was 
de stand 7-11 en RKDES ging met 
een mooie voorsprong van 7-12 de 
rust in. Patrick, Jordy en Laurens 
kregen in de eerste helft een gele 
kaart. De eerste twee mannen voor 
opmerkingen, Laurens kreeg er een 
omdat hij te weinig afstand had ge-
nomen op een speler van de tegen-
partij.
In de tweede helft kon de door RK-
DES opgebouwde voorsprong niet 
meer ingehaald worden en wisten 
ze nog 11 keer te scoren. De te-
genstanders wisten de bal slechts 
drie keer voorbij keeper Piet te krij-
gen. Na een natte wedstrijd kon 
RKDES tevreden zijn met een eind-
stand van 10-23. Patrick was in ie-
der geval blij dat deze ruwe wed-
strijd winnend werd afgesloten. “We 
hebben als team gewoon goed ge-
speeld”, meldde Danny die vooral in 
de tweede helft aardig het doel wist 
te raken. 

Schaakcompetitie
Benauwd gelijkspel voor 
SCA 1 in eerste westrijd
Aalsmeer - Het eerst team van 
SC Aalsmeer is het nieuwe seizoen 
moeizaam begonnen met een ge-
lijkspel tegen De Waagtoren 4 uit 
Alkmaar. 
Werd vorig jaar in de Promotieklasse 
nog gewonnen van het tweede team 
van dezelfde vereniging, nu moes-
ten een klasse lager alle zeilen wor-
den bijgezet om niet te verliezen van 
het vierde team. Uiteraard was dit 
een teleurstelling en het helpt na-
tuurlijk ook niet echt om het in het 
voorgaande seizoen verloren ge-
gaan terrein, terug te winnen. Toch 
mochten de Aalsmeerders nog de 
handen dichtknijpen dat niet beide 
matchpunten in Alkmaar achterble-
ven. 
De wedstrijd begon al moeizaam: 
een der spelers kon pas laat vertrek-
ken vanaf het werk - in deze klasse 
wordt op doordeweekse avonden 
gespeeld en niet zoals vorig seizoen 
op de zaterdagmiddag -  en daar-
naast kwam ook een auto in de files 
in en rond Amsterdam terecht. 
Hierdoor kwam deze speler pas 20 
minuten na aanvang van de wed-
strijd in de speelzaal aan. En die ex-
tra 20 minuten had hij op het einde 
van de partij hard nodig om een ne-
derlaag te voorkomen, hetgeen nu 
niet lukte.
Ook op de overige borden was de 
ontwikkeling niet zodanig dat er 
op een – eigenlijk wel verwachte – 
overwinning gerekend kon worden. 
Zo moest Erik Korenwinder enorm 
veel tijd investeren om niet onder 
de voet te worden gelopen. En Rik 
Könst offerde een pion om aanvals-
kansen te krijgen, maar deze aan-
val werd al snel gesmoord. Daar-
naast leken vrijwel alle andere par-
tijen naar remise te tenderen, waar-
bij ook nog alle Aalsmeerders een 
achterstand in bedenktijd hadden.
In het laatste uur van de wedstrijd 
waren er gelukkig enige meevallers 
voor SCA te noteren. 
Zo kon invaller Bar Auee zijn min-
dere stelling verbeteren door de ko-
ningsstelling van zijn tegenstan-
der open te breken. Hiermee kon hij 
eenvoudig remise maken. 
Ook bij Piet Geertsema, die de ope-
ningsfase wat (te?) passief had ge-
speeld, rolde de munt de goede 

kant op. Dit werd veroorzaakt door-
dat zijn tegenstander wat te ener-
giek op aanval speelde en daarbij 
een pion verloor. Hoewel het nog 
lang zou duren voordat dit materiële 
voordeel in winst omgezet kon wor-
den, was dit aan de ervaring van Piet 
wel besteed.
Ondertussen probeerden Vincent 
Jongkind en Evert Jan Bosman, elk 
in volkomen gelijke stellingen, op 
verzoek van de teamleider de strijd 
gaande te houden om eventueel in-
dien nodig later nog een winstpo-
ging te kunnen forceren. Dat was 
echter niet nodig, want de partijen 
van Erik Korenwinder en Rik Könst 
eindigden beide in remise en on-
dertussen was ook wel duidelijk dat 
Piet Geertsema het punt zou gaan 
binnenhalen. 
Daarom konden Vincent en Evert 
Jan hun partij remise geven zonder 
echt overdreven risico’s te hoeven 
nemen. 
Ook speelde op dat moment  nog 
nieuweling Jeroen Cromsigt, die te 
laat was aangekomen. Hoewel zijn 
stelling na de openingsfase goed 
was, kon hij geen geschikt plan vin-
den en werd hij daarna langzaam 
maar zeker weggeschoven.
Bleef alleen nog de kopman van de-
ze wedstrijd over: Joran Donkers. 
Onze jongeling kwam goed uit de 
opening, maar hij verslikte zich in 
het vroege middenspel. Hierdoor 
kwam hij, ook met minder bedenk-
tijd, in een eindspel met een pion 
minder terecht. Maar hierin is hij 
niet meer in de problemen geko-
men. 
De poging die zijn tegenstander 
uiteindelijk deed was duidelijk ge-
doemd tot mislukken, waarmee de 
remise binnengehaald werd. Hier-
mee was ook het 4-4 gelijkspel op 
het scorebord terechtgekomen, 
waarmee beide partijen uiteindelijk 
genoegen moesten nemen.

Het is duidelijk dat SCA in de vol-
gende wedstrijden beter voor de 
dag zal moeten komen om mee te 
kunnen doen in de strijd om het 
kampioenschap. 
Gegeven  de  s te rk te  van  de 
Aalsmeerders moet dit echter zeker 
kunnen!René Kruit en Johan Meijer met hun prijzen.

Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart
Meijer en Meijer in finale
Kudelstaart - Dennis en Johan 
Meijer, geen broers. Ook geen fa-
milie. Wel beiden in de finale. Eerst-
genoemde in de finale van de Sco-
ne ronde welke hij winnend wist af 
te sluiten. Johan in de finale van de 
winnaars ronde. Een finale die Jo-
han niet wist te winnen van local 
boy René Kruit. Meijer en Meijer 
in de finale, zou het aan de naam 
kunnen liggen? Onderzoek wijst uit 
dat de familie naam Meijer van oor-
sprong is ontstaan uit het woord 
‘’Mayor’’ wat staat voor Burgemees-
ter. Een burgemeester vormt sa-
men met de wethouders het dage-
lijks bestuur in een gemeente. Een 
krachtige naam dus; Meijer. Johan 
beleefde een topavond. Na de poule 
moest Harm van Bezouw het onder-
spit delven. Ook John Koster kwam 
er niet aan te pas. Vervolgens kon 
Gerard Klijn geen potten breken en 
in de kwartfinale rekende Johan 
af met Sven Plomp. In de halve fi-
nale bond Johan Danny Zorn aan 
de zegekar. Een zeer imposant rij-
tje overwinningen. Hiermee legt Jo-
han stevig fundament voor toekom-
stige avonden. In de finale kon hij 
zijn avond voorzien van een gouden 
randje. Het werd een échte finale. 
René Kruit moest vechten voor wat 
hij waard was. Maar het was René 
die de laatste pijl gooide en zo de 

overwinning opeiste. De ambtske-
ten ging daarom niet om de nek van 
Johan maar van René de Kruitmas-
ter. René is per heden weer hele-
maal alleen koploper van de ranking 
en is dus op koers om zijn doelstel-
ling te behalen: kampioen worden.

Scone ronde
In de Scone ronde hield de ande-
re Meijer huis. Arie v/d Eijkel, Asam 
Mian, Reginald en Mario Engel kon-
den niet voorkomen dat Dennis de 
finale bereikte. André van de Niet 
redde het nét niet. Dennis won en 
nam de fles Scone bier mee naar 
huis. 

Hoogste finish
De hoogste finish van maar liefst 
140 werd vandaag gegooid door Ro-
bertino Zonneveld. Ook zijn er weer 
vier nieuwe leden voor de club van 
180. André v/d Niet, Theo van de 
Stroom, Bart Visser en Ed Houwer 
traden toe tot de club. Ook bij het 
damestoernooi was het weer span-
nend. Ans Engel bleek nog steeds in 
topvorm, maar of dit genoeg was om 
het toernooi te winnen leest u vol-
gende week. Het volgende toernooi 
is op vrijdag 17 oktober. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
op de website van Poel’s Eye: www.
poelseye.nl.

Recreatief volleybalteam 
zoekt versterking m/vr
Aalsmeer - Vier weken geleden is 
een enthousiaste groep recrean-
ten gestart met volleybaltrainingen 
in de Bloemhof. Zij doen dat op de 
maandagavond van 21.00 tot 22.30 
uur onder leiding van trainer Rene 
Lubsen. 
De groep is nog niet groot genoeg 
en om een zgn. ‘doorstart’ te ma-
ken en is daarom op zoek naar nog 
meer enthousiaste personen die de 
groep willen komen versterken. Ie-
dereen uit vanaf 18 jaar en ouder 

(mannen en vrouwen) worden uit-
genodigd om mee te komen trainen 
en de training af te sluiten met een 
leuk sportief spelletje volleybal. Heb 
je interesse? 
Geef je dan snel op via het volgende 
emailadres: karin.vanes@tiscali.nl. 
zodat zij aan de trainer door kan ge-
ven dat er nieuwe mensen mee ko-
men trainen. 
Wie eerst vooraf meer informatie wil, 
kan ook een bericht sturen naar ge-
noemd mailadres.
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Trampolinespringers Omnia 2000 
tevreden na teamwedstrijd
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 4 
oktober vertrokken er vanuit Ku-
delstaart springers naar Zoetermeer 
om daar hun tweede teamwedstrijd 
te springen. In de klasse C lieten  
Rowana Moenis, Martina van de 
Linden, Daphne Hulsker en Iris Jon-
gerius een prima oefening zien, met 
een puntentotaal van 212.70. Daar-
na was het de beurt aan de klasse 
D met daarin Carmen Onderwater, 
Fabienne Hogers, Bente Geleijn en 
Marvin Arendzen. Ook dit team liet 
zien dat ze er zin in had en sprong 
mooie oefeningen wat resulteer-
de in een puntentotaal van 204,50. 
Ook het tweede D-team met Sophie 
Geest, Sharona de Rijk, Sanne Ap-
pelboom en Max de Vries heeft zich 
weer van hun beste kant laten zien. 
De meiden sprongen mooie oefe-
ningen met een puntentotaal van 
198.70. 
In de klasse E was het de beurt aan 
Bonita Goede, Naomi Wey, Mori-

na Versteeg en Mila Verbruggen. 
Ook dit team heeft zich weer pri-
ma staande weten te houden, en 
heeft een puntentotaal van 185.00 
behaald.
Ook in de E klasse springt het team 
met Danischa Goede, Marlou de 
Vries, Aicha Croes en Vera van der 
Steeg. Ook hier lieten de meiden 
mooie oefeningen zien, die eindig-
de in een puntentotaal van 197.30. 
Het laatste E team, met vrij nieu-
we springers mocht er ook zijn. Het 
team bestaat uit Esther Kerckho-
ven, Maureen Jansen, Lisan Weg-
stapel en Serena Arendzen wist een 
puntentotaal van 187.40 bij elkaar 
te springen. Iedereen kon tevre-
den naar huis vertrekken. De eerst-
volgende en laatste teamwedstrijd 
vindt plaats op 1 november in de 
Proosdijhal te Kudelstaart. De wed-
strijd begint om 10.00 uur. Iedereen 
is van harte welkom om te komen 
kijken.

Zwemmen
Vierde plaats Oceanus in 
landelijke competitie
Aalsmeer - Een goed begin is het 
halve werk. Uitgaande van dit dog-
ma kan Oceanus ver komen de-
ze competitie. Na de eerste wed-
strijd kan de balans worden opge-
maakt en blijken alleen PSV Eindho-
ven, het verrassende Orca Leeuwar-
den en poulegenoot AZ&PC Amers-
foort (onlangs flink van buitenaf 
versterkt met veel senioren) sterker 
dan Oceanus. 
Het begon ook al meteen goed met 
de vrijeslagestafette van de meisjes 
junioren. Zij bleven dicht bij AZ&PC 
en haalden en passant de NK limiet. 
Tamara Grove startte met een indi-
viduele NK limiet (1.06.89) en Tessa 
van der Zwaard, Robin Pagano Mi-
rani en Daniëlle Grootes voltooiden 
de klus in 4.28.80 bij een limiet van 
4.29.20. Er werden meer NK limieten 
gezwommen, bijna allemaal op de 
vrijeslag. Nikki van der Hoorn zwom 
vijf seconden sneller dan ooit op de 
200 meter vrijeslag en mag in de-
cember in Amsterdam aan de start 
van het NK verschijnen. Bij de jon-
gens op dezelfde afstand liefst drie 
keer een limiet: Nils Mollema zwom 
op zijn verjaardag naar 2.00.48 en 
mag daarmee niet alleen naar het 
NK, hij mag zich ook de nieuwe 
clubrecordhouder noemen. Het ou-
de record stond al ruim 11 jaar op 
2.02.34. In januari weet hij zich in 
Drachten in ieder geval vergezeld 
door Vincent Moolhuijsen en Istvan 
Spaargaren die met resp 2.08.00 en 
2.10.85 ook de limiet bedwongen. 
Met de tijd van Bastiaan Waanders 
erbij zijn deze heren ook ruim snel-
ler dan de gevraagde 8.44.90 op de 
4 keer 200 vrij estafette. De laatste 
NK limiet werd bedwongen door Ta-
mara Grove op de 200 meter rug-
slag. Met 2.41.04 was zij ruim snel-
ler dan de gevraagde 2.45.00.
Nog drie clubrecords kregen een 

nieuwe eigenaar. Voor twee ervan 
was Maxime van den Heuvel verant-
woordelijk. De 50 vrij ging supersnel 
in 31.70, waarmee het oude record 
van Cana Iwahara uit 1995 uit de 
boeken verdween. Op de 100 wissel 
stond het record nog langer: in 1992 
zwom Iris van Leeuwen 1.19.5, maar 
Maxime maakte er 1.19.10 van. Het 
vierde clubrecord was voor Michelle 
Meulenbroek die de 50 vrij in 33.64 
sec volbracht en daarmee het twee 
jaar oude record van Tamara Gro-
ve verbrak. 
Een analyse van de resultaten leert, 
dat vooral de leeftijd het verschil 
maakte tussen AZ&PC en Oceanus. 
Waren er jeugd nummers (voor-
al minioren en junioren) dan was 
Oceanus duidelijk de betere, maar 
bij de seniorennummers moest er 
flink worden ingeleverd. Net voor de 
afsluitende estafettes was het ver-
schil dat tot dan toe zo’n 80 punten 
bedroeg teruggebracht tot 30, maar 
de seniorenestafettes leverden een 
negatieve score op van 40 punten. 
Opvallend goede prestaties waren 
er van Amanda Berendrecht (o.a. 
100 wissel 1.12.67) en  Jeffrey Reijn-
ders (200 rug en 100 vlinder) en dik-
ke pr-ren voor Kelsey Gielen (400 
vrij), Robin Hofman (200 school), 
Angela Jongeneel (100 rug en 200 
school ), Martijn de Mercado
(100 rug), Robin Meester (100 rug), 
Dennis Reijnders (400 vrij), Bart 
Sommeling (100 wissel), Sander 
Kirillova (100 wissel), Gijsbert van 
Wijk (100 wissel) en Cheryl Zethof 
(50 rug).
Komend weekeind komen de Spee-
do-zwemmers aan de star t in 
Hoofddorp (zaterdagochtend) en 
Aalsmeer (zondagmiddag) terwijl 
een aantal ouderen in Leiden aan 
de start komt bij de Hutspottrofee 
met veel sterke tegenstanders.

-	 Maxime	v/d	Heuvel. -	 Nils	Mollema.

Speelronde twee zit er op 
voor ZABO zaalvoetballers
Aalsmeer - De tweede speelron-
de van de ZABO zaalvoetbalcom-
petitie stond geprogrammeerd voor 
zaterdag 4 oktober in sporthal de 
Bloemhof aan de Hornweg. Omdat 
de handballers van FIQAS Aalsmeer 
moesten spelen voor de Beneliga 
competitie week de ZABO zaalvoet-
bal uit naar de knusse en gezellige 
hal 2 van sporthal de Bloemhof waar 
het publiek lekker dicht op de speel-
vloer kan zitten. De vier zaalvoetbal-
wedstrijden werd gearbitreerd door 
de scheidsrechters Boekel en Meyer 
en het team van Mantel Makelaars 
was vrij voor speelronde 2.
LEMO–LEMO Gaat LOS: 7-3
Het openingsduel ging zaterdag-
avond tussen LEMO en LEMO Gaat 
Los. Een gedenkwaardig avond-
je voor Leo Moolhuysen want voor 
het eerst speelde hij met zijn eigen 
team (LEMO) tegen zijn andere ei-
gen team (LEMO Gaat Los) waar 
Leo de sponsor van is. De routiniers 
wisten het bol te werken tegen de 
jeugd. LEMO won het onderonsje 
met de cijfers van 7-3. 
Piller Sport–Jet Set : 3-7
De tweede wedstrijd van het avond-
je ZABO was de wedstrijd tussen 
Piller Sport en De Jet Set BV. In de 
eerste helft golfde het spel op en 
neer met kansen voor beide doelen. 
De Jet Set BV was in de openings-
fase de betere ploeg en nam een 0-
1 voorsprong. Hierna herstelde Piller 
Sport zich. Het team kwam eerst via 
een fraai doelpunt gelijk tot 1-1 en 
daarna het was Mark Pothuizen die 
scoorde en de 2-1 liet aantekenen. 
In de resterende tijd van het eerste 
bedrijf gaf De Jet Set BV vol gas en 
produceerde drie treffers op rij. Elias 
Elhadji vertolkte met onnavolgbare 
technische acties en passeerbewe-
gingen een hoofdrol en leidde De 
Jet Set BV naar een 2-4 voorsprong 
bij de rust. In de tweede helft was De 

Jet Set BV ook de betere pleog maar 
kon moeilijk afstand nemen vooral 
dankzij uitstekend keeperswerk van 
Piller-doelman Rielof Dijkstra. Pil-
ler Sport wist aan te haken. Het was 
wederom Mark Pothuizen, ditmaal 
met een doelpunt van afstand, die 
Piller Sport terug bracht in de wed-
strijd: 3-4. De gelijkmaker kwam er 
vervolgens niet. De Jet Set BV bleef 
vakkundig spelen en nadat de 3-
5 was gevallen liep het team in de 
slofase van de tweede helft uit naar 
een verdiende 3-7 overwinning.  
SC MiDi’s–Easy Beveiliging: 8-2
De derde wedstrijd van de tweede 
speelronde betrof het duel tussen 
Sportcafé de MiDi’s en de ploeg van 
Easy Beveiliging. Beide teams had-
den hun eerste wedstrijd gewonnen 
en één van beide kon dus de nieu-
we koploper worden van de ZABO-
competitie. 
Sportcafé de MiDi’s had achteraf 
gezien een niet al te moeilijke avond 
en sloot de zaalvoetbalpartij af met 
een ruime zege van 8-2.   
Accon–DGL: 4-4  
De vierde wedstrijd en slotduel in 
sporthal de Bloemhof ging tussen 
de ploegen van Accon en DGL. In 
de eerste helft scoorde DGL twee 
maal, Accon trof geen doel zodat 
de stand bij de wissel 2-0 was. In 
de tweede helft kwam Accon sterk 
terug en uiteindelijk sloten beide 
teams de wedstrijd af met een 4-
4 gelijkspel. Voor Accon scoorden 
Robert Wey 2x, Remco Hamel 1x en 
Jan de Weille 1x.
Stand na ronde 2: Sportcafé de Mi-
Di’s 2-6, Accon 2-4, De Jet Set BV 1-
3, Mantel Makelaars 1-3, Easy Be-
veiliging 2-3, LEMO 2-3, DGL 2-1, 
LEMO Gaat Los 2-0, Piller Sport 2-
0. De derde speelronde van de ZA-
BO is op zaterdag 18 oktober in de 
Proosdijhal in Kudelstaart, aanvang 
18.30 uur.

Schaakclub ’t Kalende Pionnetje 
Mladen geklopt door Henk!
Kudelstaart - Wat voor Mladen 
een ‘makkelijke’ avond zou worden 
bij schaakclub ’t Kalende Pionne-
tje eindigde voor hem in een decep-
tie. Henk Raadschelders was de-
ze avond in top conditie en wist al-
le aanvallen van Mladen te pareren. 
Door verder ook geen fouten te ma-
ken moest Mladen uiteindelijk het 
onderspit delven. 
De partij tussen Wouter Wiebes en 
Adri Meijhuis is enigszins verte-
kend. Doordat Wouter veel te laat 
kwam opdagen is Adri maar naar 
huis gegaan en waren de punten 
voor Adri. 
Ook Wim de Hertog heeft het de 
afgelopen tijd moeilijk met win-
nen. Twee weken geleden versla-
gen door Jurgen en afgelopen week 
door Paul. Het wordt tijd dat Wim 
zich weer eens gaat verdiepen in de 
schaakboeken.
Daar er deze avond ook verschil-

lende Europese voetbal wedstrij-
den waren, was de concentratie bij 
sommige spelers niet optimaal. Ras 
Feyenoord supporter Marco Hogen-
boom had meer aandacht voor de 
wedstrijd van Feyenoord dan voor 
zijn partij. Feyenoord deed het deze 
avond beter dan Marco. 
Echter, Marco was ondanks zijn 
verlies zo blij als een kind dat Fey-
enoord had gewonnen, want dat ge-
beurd de laatste tijd niet veel meer. 
Uitslagen ronde 5 van 2 oktober:
Peter Verschueren-Marco Hogenboom  1-0    
Gerard Verlaan-Fred Klijn            1-0    
Mladen Cicek-Henk Raadschelders    0-1    
Peter de Jong-Jurgen van der Zwaard  1-0    
Martin Poortvliet- Jaap van der Bergen   1-0    
Gerard van Beek- Martijn Baars         remise
Theo Baars -Kees van der Weijden  1-0    
Paul den Haan-Wim de Hertog         1-0    
Fred Buskermolen-Leo Poortvliet        1-0    
Jaap v. Staaveren-Marco v.Nieuwburg   1-0    
Wouter Wiebes-Adri Meijhuis         0-1    

Beachvolleybal
De Kanonnen winnen eerste 
maandtoernooi in The Beach
Aalsmeer - De Kanonnen zijn af-
gelopen zondag de winnaars ge-
worden van het eerste beachvolley-
bal maandtoernooi van het seizoen 
2008-2009 in The Beach. 
Na in de voorrondes erg goed ge-
speeld te hebben, wonnen de Ka-
nonnen uiteindelijk in de finale van 
het team Bongo en gingen zij met 
leuke prijzen beschikbaar gesteld 
door de toernooisponsor Hertog Jan 
naar huis. 
In de Fun poule ging de winst naar 
het team Badeentje! In het 2x2 hoog 
toernooi, dat in de ochtend ge-
speeld werd, eindigde in een broe-
dertwist tussen Jeroen & Sven Vis-
mans. Jeroen met zijn teammaatje 
Nimir  komen beiden uit voor het 
eerste team van Martinus en ver-
ruilden deze keer de zaal voor het 
zand. In de finale kwamen zij uit te-

gen Sven en Stanley. Sven Vismans, 
beachvolleyballer bij Beach Team 
Aalsmeer, heeft de gehele zomer 
eredivisie op de stranden van Ne-
derland gespeeld en met zijn ma-
tje Stanley maakten zij er een span-
nende strijd van. Het team van Sven 
en Stanley wonnen uiteindelijk in de 
spannende finale met 25-24 Jeroen 
en Nimir. 
Het 2x2 laag toernooi, dat in de mid-
dag plaats vond, kende ook een 
verrassende winnaar. Debutanten 
Edwin en Eugenie wonnen het toer-
nooi overtuigend en gingen er met 
de prijzen vandoor. 
Het eerstvolgende indoor beach-
volleybal maandtoernooi is op zon-
dag 2 november. Surf voor meer in-
formatie of om in te schrijven naar 
www.beach.nl of mail naar spor-
tief@beach.nl.

Waterpolocompetitie
Heren Oceanus beginnen goed
Aalsmeer - Het herenteam van wa-
terpolovereniging Oceanus is het 
seizoen goed begonnen. Nadat bij 
het begin van het seizoen de vol-
gende ronde van de beker werd be-
reikt, wisten de mannen ook hun 
eerste competitie wedstrijden te 
winnen.  Afgelopen weekend won 
het eerste herenteam onder leiding 
van coach Dick Nieuwenhuizen met 
6-10 van Flevo. Topscoorder in dit 
duel werd Pim Cluistra met vijf tref-
fers. Arjen Loef was goed voor drie 
doelpunten, Tim Mandjes scoorde 
twee maal.  Een week eerder won-
nen de mannen met 12-10 van VZC- 
E&P. Toen scoorde Pim Cluistra en 
Arjen Loef drie maal en Erik Bras, 
Klaas Mantel en Paul Roberti ieder 
twee maal. De teams van Heren 2 en 

Heren 3 waren afgelopen weekend 
iets minder fortuinlijk. Heren 2 ver-
loor nipt met 7-6 van De Dolfijn ter-
wijl Heren 3 met 7-1 ten onder ging 
tegen IJsselmeer. Vorig weekend 
wist Heren 2 wel met de fraaie cij-
fers 10 -4, van ZWV-Nereus te win-
nen. De doelpunten kwamen toen 
van Brinio Hond (5x), Richard van 
den Burgt (2x), Don Rietvelt, Leo 
Reeuwijk en Bart Schouten. Heren 
4 verloor dat weekend met 3-8 van 
ASZV-Spons. Voor de damesteams 
waren het twee rustige weeken-
den. Alleen dames twee kwam vo-
rige week in actie en won toen met 
14-2 van De Futen. Doelpunten ma-
kers waren: Esmeralda Oldenhof, Li-
sa Bosman, Joyce Schouten, Nikki 
vd Meer en Carina Wegman.

Voetbalwedstrijd tegen VvC  
Knap herstel Aalsmeer: 6–2 
Aalsmeer - Aalsmeer liet vooral in 
de eerste 30 minuten zien waar het 
toe in staat is in deze competitie met 
goed voetbal vanuit een gesloten 
verdediging die deze dag wel met 
goede passes de voorhoede aan het 
werk zette. 
Vooral de goed spelende Thomas 
Harte die als laatste man Furgel 
Cairo met verve verving, viel op. Ook 
doelman Frank Spaargaren verko-
zen boven de tegenvallende Kenny 
de Jong, liet zich goed horen en met 
zijn manier van keepen gaf hij meer 
vertrouwen aan de laatste linie. Met 
Stefan v.d. Dussen centraal op het 
middenveld en nieuweling Qui-
ny Bosnie achter de spitsen startte 
Aalsmeer overdonderend in de eer-
ste minuten. 
Al in de tweede minuut voorzag Ilker 
Yildiz (ongrijpbaar) zijn broer Sa-
lid van een niet te missen kans. Hij 
kwam helaas verkeerd uit en schoot 
de bal naast. Aalsmeer had de toon 
gezet en het zwakke VvC kon hier 
weinig tegenoverstellen. In de ne-
gende minuut verbrak Ilker Yildiz ei-
genhandig de ban en rondde zijn 
aanval af met een gave schuiver in 
de hoek, 1–0. In de dertiende minuut 
speelde weer Ilker Yildiz zijn tegen-
stander weergaloos uit en schoot de 
bal onder keeper Maass in de ui-
terste hoek, 2–0. Aalsmeer reeg de 
kansen aaneen en het publiek ging 
er eens goed voor staan. Dit voetbal 
was in deze competitie nog niet aan 
de Dreef vertoond. 
Het leek wel een schiettent. In de 
23e minuut moest keeper Maass na 
twee maal handelend optreden toch 
capituleren. Salih Yildiz scoorde in 
de rebound, 3–0. Achterin hielden 
Thomas Harte en Jordy v.d. Sluis de 
deur op slot en namen de opbouw 
voor hun rekening. Aalsmeer was 
constant op de helft van VvC aan-
wezig en het wachten was op meer-
dere doelpunten. Die kwamen ook. 
In de 39e minuut speelde Quiney 
Bosnie twee man uit en gaf hij de 
inkomende Ilker Yildiz de kans om 
te scoren, 4–0. Na een foute terug-
speelbal moest Frank Spaargaren 
iets te hard aan de rem trekken en 
uit de penalty scoorde Abbink 4–1.
Na de rust bood VvC meer tegen-
stand en speelde meer op de man. 

Uit een vrije trap knalde van Groeni-
gen de bal hard in, 4–2. Aalsmeer liet 
VvC onnodig in de wedstrijd komen. 
Irritaties van Aalsmeer kant zorgde 
voor onrust, wat Jordy v.d. Sluis geel 
opleverde in de 56e minuut. De nu 
leeggespeelde Quiney Bosnie kreeg 
geel waarna trainer Edwin van Maas 
goed ingreep en de met wedstrij-
dachterstand maar goed acterende 
Quiney Bosnie verving voor Milton 
Cooman in de 62e minuut. Ilker Yil-
diz zorgde weer voor opluchting bij 
de Aalsmeer aanhang. 
Met een goede actie scoorde hij zijn 
vierde doelpunt en voor Aalsmeer 
het vijfde, 5–2. Toen Salih Yildiz op 
weg naar het doel onreglementair 
werd gestopt kon de scheidsrech-
ter niets anders doen dan rood trek-
ken en ging VvC in de 71e minuut 
met tien man verder. Ook Stefan v.d. 
Dussen was aan een wissel toe en 
daar kwam Jordan White, de nieu-
we aanwinst uit Australië, voor in de 
basis. 
Het Aalsmeer publiek zag leuke 
staaltjes voetbal en genoot zicht-
baar. Aalmeer  vergat de score te 
verhogen. In de 82e minuut een 
wissel van Dion Bogaard voor Jordy 
v.d. Sluis. Tenslotte scoorde Milton 
Cooman die zich in de 89e minuut 
handig vrij speelde en onder de val-
lende keeper door in de korte hoek 
schoot, 6–2. Als Aalsmeer op deze 
weg blijft doorgaan kan het nog een 
leuk seizoen worden. Komende za-
terdag speelt VVA uit tegen Wart-
burgia. Aanvang 14.30 uur. 

Jack van Muijden

Sjoelavond in 
‘t Middelpunt
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
9 oktober, wordt de tweede sjoel-
avond van het nieuwe seizoen ge-
houden in buurthuis ’t Middelpunt 
in de Wilhelminastraat. De aanvang 
is 20.00 uur en koffie en thee staan 
klaar vanaf 19.30 uur. Zowel leden 
als nieuwe sjoelers zijn van harte 
welkom. 

Wedstrijden dames 28+ en heren 30+ 
Eerste plaatsen trampoline voor 
Omnia-oldies Rien en Riet!
Aalsmeer - Voor de 27e keer wer-
den dit jaar de wedstrijden om de 
Oldies Cup voor trampolinesprin-
gers ouder dan 28 jaar bij de dames 
en 30 jaar bij de mannen georgani-
seerd en dat voor het tweede ach-
tereenvolgende jaar door Flik-Flak 
Den Boch, ook weer met ondersteu-
ning van NIKA Hoogland. Werden 
de wedstrijden vorig jaar gespron-
gen in Vlijmen, dit jaar in het begin 
dit jaar geopende nieuwe sportcom-
plex van Flik-Flak. Er waren deelne-
mers uit Duitsland, België en Ne-
derland. Met name de weken na 
de zomervakantie werd er flink ge-
traind op zowel de verplichte, als 
de vrije oefening. Op vrijdagavond 
26 september jl. was er gelegen-
heid tot trampolineverkenning van 
20.30 tot 22.00 uur. Van deze gele-
genheid maakten zowel Rien, als 
George gebruik. Zij waren met hun 
respectievelijke echtgenotes voor-
uit gereisd. Jolanda van Kerckho-
ven, Riet Renting en Ron de Ruiter 
arriveerden zaterdagochtend. Al-
dus kon voor de wedstrijden geza-
menlijk worden ingesprongen. Als 
jurylid namens Omnia maakten Pe-
tra van Zijverden en Cora Blom deel 
uit van het jurycorps. Als coach voor 
de spring(st)ers was Anneke Hoog-
enboom meegereisd om ervoor te 
zorgen dat alles wat Omnia betrof, 
correct zou verlopen. De wedstrij-
den werden voorafgegaan door een 
in de smaak vallende demonstratie 
door een dansgroep van Flik-Flak. 
Na de eerste voorronde stond Rien 
gelijk met zijn naaste concurrent op 
28,6 punten. Stond Ron met 59,2 
punten op de eerste plaats, na de 
tweede ronde bezette hij de tweede 
plaats. Deze plaats zou hij niet meer 
afstaan. Riet liet na elke ronde het 
beste resultaat noteren. Geplaagd 
door rugklachten, evenals Rien, had 
Jolanda bovendien de pech in de 
tweede voorronde tijdens het sprin-
gen te vallen, waardoor zij haar se-
rie niet kon voltooien.
Riet behaalde met 54,4 punten de 
eerste plaats, Jolanda eindigde met 
24.1 punten op de negentiende 
plaats, Rien met 56.9 punten de eer-
ste plaats, Ron met 59.2 punten de 

tweede plaats en George met 51.1 
punten de derde plaats.Gelukkig 
slaagde Jolanda er in de finale in al-
le tien de sprongen uit te voeren. Na 
deze serie eindigde Rien opnieuw 
op de eerste plaats met 81.2 pun-
ten, Ron tweede met 89.0 punten, 
George derde met 76.8 punten, Riet 
eerste met 81.2 punten en Jolanda 
negentiende met 49.2 punten. Zo-
als vanouds konden Riet en Rien de 
gouden plak mee naar huis nemen.

Trichroon springen
Werd vorig jaar voor het eerst tij-
dens de Oldies Cup een wedstrijd 
synchroon springen georganiseerd, 
dit jaar werd zelfs een wedstrijd tri-
chroon springen georganiseerd. De 
koppels van drie werden door lo-
ting gevormd. De deelnemers wis-
ten dus vooraf niet met wie zij sa-
men zouden springen. Na de ken-
nismaking kon nog even worden in-
gesprongen. Dat synchroon sprin-
gen op zich zelf al moeilijk is, is be-
kend. Laat staan trichroon springen. 
Dat bleek bij in het inspringen, de 
wedstrijden bevestigden dit beeld. 
Riet werd met Martina Scholl en Ka-
rin Hülsenbeck zevende met 54,85 
punten, Ron werd met Walburga 
Ludwig en Kirsten Kuhn twintigste 
met 32,60 punten, Rien werd met 
Tanja Koivarik en Farieda Schreijer 
derde met 56,15 punten en Geor-
ge werd met Monika Mohr-Wald-
schmidt en Aleida Schuur tweeën-
twintigste met 30,20 punten. Had 
Jolanda al de pech dat zij de tweede 
sprongserie door een val niet kon af 
maken, tijdens het inspringen voor 
het trichroon springen verzwikte zij 
haar rechter enkel. Hierdoor was zij 
uitgeschakeld voor deelname aan 
het trichroon springen. Het trichroon 
springen werd gezien als een leuke 
afsluiting van een geslaagde Oldies 
Cup-evenement. 
Nu de Oldies Cup twee jaar achter-
een in Nederland is georganiseerd, 
valt niet anders te verwachten dan 
dat de eerstvolgende Oldies Cup 
in Duitsland zal worden gehouden. 
Gefluisterd worden al de namen van 
de steden Kassel en Aken. 
George Harm


