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Krant deze week op 
een ander formaat
Omdat er ernstige softwareproblemen aan de drukpers bij 
onze huidige krantendrukker zijn ontstaan, zijn wij RODI 
Druk/Broek op Langedijk 
& Dijkman/Diemen dankbaar voor het feit dat 
zij zich bereid hebben gevonden onze 
11 krantentitels deze week te drukken. 
De adverteerder en lezer zal het 
gewijzigde formaat opvallen. 
Voor het hierdoor ontstane ongemak 
bieden wij u onze excuses aan. Directie

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

www.pietdupau.nl

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
Zoekt een
Allround

monteur met APk
Hoofdweg 176
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

BIG L. MAAK JE KEUZE

EXTRA! CRAZY DAYS
VRIJDAG 9 EN ZATERDAG 10 OKTOBER

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

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

G-STAR
ESPRIT
PALL MALL
ONLY 

JACK & JONES
CARS

GARCIA
VERO MODA

EN VEEL ANDERE AANBIEDINGEN!

G-STAR JEANS
DIVERSE DAMES- EN HEREN MODELLEN

ONLY
SWEAT

PALL MALL 
OP EEN DEEL VAN DE TOPS EN JEANS COLLECTIE  

VERO MODA
TUNIC

HEREN TRUI

KIDS JEANS
JONGENS/MEISJES

50%
KORTING

50%
KORTING

CRAZY DAYS PRIJS

10.-

CRAZY DAYS PRIJS

10.-
CRAZY DAYS PRIJS

10.-

CRAZY DAYS PRIJS

10.-

CRAZY DAYS PRIJS

10.-
CRAZY DAYS PRIJS

10.-

24,95

34,95

34,95

39,95

DOOR EEN TECHNISCHE FOUT IS DEZE KRANT VORIGE WEEK TE 
LAAT BEZORGD. OMDAT WIJ IEDEREEN DE KANS WILLEN BIEDEN 
OM TE PROFITEREN, ORGANISEREN WIJ EXTRA CRAZY DAYS OP 
VRIJDAG 9 EN ZATERDAG 10 OKTOBER.



- Nu ook voor Aalsmeer e.o.
- Acceptatie woningtaxatie door alle geldverstrekkers
- Geschikt voor NHG-aanvragen
- Vaste prijs ad 195,- euro inclusief BTW
- Inclusief Kadaster Woningrapport t.w.v. 28,- euro

John van der Laarse, RegisterMakelaar/Taxateur o.g.
0297-500605             info@makeLaarse.nl

Wethouders: “Gelukkig is het over”
Extra inzet Aalsmeerbaan voor 
startende vliegtuigen voorbij
Aalsmeer - Per 3 oktober is Kaag-
baan weer in gebruik genomen als 
hoofdstartbaan. Dit betekent dat de 
extra inzet van de Aalsmeerbaan 
opgeschort is. 
De wethouders Ronald Fransen van 
Aalsmeer en Jeroen Verheijen van 
Uithoorn zijn tevreden, “Dankzij of 
ondanks de bestuurlijke druk, het 
maakt niet uit, gelukkig is het over!” 
aldus de wethouders. Sinds 24 sep-
tember werd de Kaagbaan overdag 
niet gebruikt voor startend verkeer 
in zuidelijke richting. In plaats daar-
van werd de Aalsmeerbaan inge-
zet. Dit heeft geleid tot veel extra 
hinder in met name de gemeenten 
Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen. 
De reden van het stilleggen van de 
Kaagbaan was dat op twee plaatsen 
een overschrijding van de maxima-
le jaarlijkse geluidsbelasting dreig-

de. Deze dreiging lijkt nu afgewend 
te zijn. Volgens de Schiphol Group is 
door het ontzien van de Kaagbaan 
het risico van overschrijding van de 
handhavingspunten teruggebracht. 
Daardoor worden nu weer de pre-
ferente baancombinaties gebruikt, 
waarbij het uitgangspunt is dat de 
dichtbevolkte gebieden worden ont-
zien. Bij uitzonderlijke windcondities 
kunnen de Aalsmeerbaan of de Bui-
tenveldertbaan alsnog worden in-
gezet voor startend vliegverkeer. 
Via bestuurlijke druk bij de diver-
se partijen hebben de gemeenten 
Aalsmeer en Uithoorn zich meteen 
ingezet voor het onmiddellijk terug-
draaien van het buiten gebruik stel-
len van de Kaagbaan. 
Mede op het verzoek van beide ge-
meenten heeft onder andere de 
heer Alders, voorzitter van de ‘Ta-

fel van Alders’ gepleit voor het snel 
beëindigen van de maatregel. Ro-
nald Fransen en Jeroen Verheijen, 
de verantwoordelijke wethouders 
van respectievelijk Aalsmeer en Uit-
hoorn, zijn dan ook blij met de her-
opening van de Kaagbaan. De over-
last voor Aalsmeer is overigens wel 
minder, maar nog steeds wordt veel 
over de gemeente gevlogen met be-
hoorlijke geluids- en stankoverlast 
tot gevolg. 
Nog deze week komen omgeving 
en sector in een extra bijeenkomst 
van de CROS (Commissie Regionaal 
Overleg Schiphol) bij elkaar. Schip-
hol Group zal een toelichting geven 
over de genomen maatregel en de 
actuele situatie. Insteek van de wet-
houders is het maken van harde af-
spraken om herhaling te voorko-
men.

Aanstaande zaterdag:
Lees-, hobby- en curiosa-
markt in het centrum 
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
10 oktober wordt een lees-, hob-
by- en curiosa markt gehouden in 
het centrum van Aalsmeer. Tussen 
10.00 en 17.00 uur kan iedereen in 
de Zijdstraat en op het Molenplein-
tje naar hartenlust snuffelen op de 
tientallen kraampjes die deze dag 
een grote keuze aan curiosa, hob-
byzaken, nieuwe boeken, maar ook 
bijzondere tweedehands boeken 
aanbieden. Een van de ruim 35 deel-
nemers op deze markt is de Hoofd-
dorpse verzamelaar Anton Siedsma, 
die zijn unieke collectie nostalgi-
sche Verkadealbums, andere oude 
Plaatjesalbums en oude Schoolpla-
ten op een speciale stand in de Zijd-
straat, hoek Praamplein laat bewon-

deren. Bij deze specialist kunnen 
veel albums worden ingekeken, ge-
kocht, verkocht of getaxeerd. Ieder-
een wordt aangeraden verzamel-
waar, zoals oude albums Verkade, 
Piggelmee, Flipje of losse (voetbal) 
plaatjes naar zijn stand mee te ne-
men om het materiaal te ruilen, te 
verkopen of de waarde ervan te ver-
nemen. Behalve de standhouders, 
die deze dag met hun koopwaar 
naar Aalsmeer komen, zullen ook de 
winkeliers alle bezoekers aan deze 
markt met leuke aanbiedingen ver-
wennen. En uiteraard wordt gedacht 
aan de innerlijke mens. Het is zeer 
de moeite waard om vanaf 10.00 uur 
een kijkje te gaan nemen in de Zijd-
straat. De toegang is gratis.

Nieuwe asfaltlaag voor N201
Aalsmeer - In het weekend van 16 
tot en met 19 oktober zal de N201 
tussen Aalsmeerderbrug en de 
Zwarteweg gedurende het week-
end op vrijdag tot en met maandag 
gedeeltelijk worden afgesloten voor 
het verkeer tussen vrijdagavond 
20.00 uur en maandagochtend 05.00 
uur. De weg gaat op dit gedeelte 
opnieuw geasfalteerd worden. Ver-
keer is wel mogelijk, maar zal hin-
der ondervinden. In de periode van 
19 oktober tot en met 22 oktober zal 
in de avond en nacht op maandag 
tot en met donderdag het verkeer 
hinder ondervinden tussen 20.00 
en 05.00 uur. Dit zal elke weekend 
en de doordeweekse avonden en 
nachten aan de orde zijn tot uiter-
lijk vrijdagochtend 30 oktober 05.00 
uur. Tijdens de werkzaamheden zal 
de weg gedeeltelijk worden afgeslo-
ten voor het verkeer, op de resteren-
de twee rijbanen zal het verkeer be-
geleid worden. 
Oversteken blijft mogelijk op ver-
schillende kruispunten. De bussen 
van Connexxion en de hulpdien-

sten worden op bepaalde kruispun-
ten doorgelaten. Het vrachtverkeer 
wordt op de rijkswegen een alter-
natieve route geboden omdat door-
gaand vrachtverkeer niet mogelijk is 
tijdens de werkzaamheden. De al-
ternatieve route gaat via de A4 en 
A9 en de Legmeerdijk. 
In het weekend van 23 oktober zijn 
er ook werkzaamheden op de A4 ter 
hoogte van Leiden. De locaties van 
de borden en de omleidingen wor-
den op elkaar afgestemd, zodat er 
duidelijkheid is voor de weggebrui-
ker. Buiten de werktijden wordt het 
wegvak opengesteld. Het is ech-
ter, bijvoorbeeld door de weersom-
standigheden, niet uitgesloten dat 
de werkzaamheden korter of langer 
zullen duren. Enige overlast valt niet 
te vermijden. (Brom)fietsers zul-
len geen last ondervinden van de 
werkzaamheden. De werkzaamhe-
den worden in opdracht van de pro-
vincie Noord-Holland uitgevoerd. 
De verkeersmaatregelen zijn opge-
steld in overleg met de gemeente 
Aalsmeer en Rijkswaterstaat.

Sportnota en visiedocument Polderzoom

Vanavond beraad en raad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 8 
oktober, komen burgemeester, wet-
houders en fracties bijeen voor de 
tweewekelijkse bijeenkomst van het 
beraad en de raad in de raadzaal 
van het gemeentehuis. De avond 
begint om 20.00 uur met het beraad 
en wordt na een onderbreking rond 
23.00 uur gevolgd door de raad. Het 
beraad staat onder voorzitterschap 
van Pierre Tuning van PACT en start 
met het voorstel van het college om 
een incidentele subsidie van bijna 
45.000 euro te verlenen aan stich-
ting Cardanus voor uitbreiding van 
het jongerenwerk. Vervolgens komt 
de sportnota aan de orde en de be-
handeling is gericht op het vaststel-
len later op de avond in de raad. Als 
vierde onderwerp staat het visiedo-
cument Polderzoom op de agenda. 
De behandeling van dit onderwerp 
is gericht op het vaststellen en het 
beschikbaar stellen van een krediet 
van bijna 212.000 euro voor fase 3 
(ontwerpfase) en fase 4 (realisatie-
fase). Besluit tot aanwijzing ter ont-
eigening is het volgende agenda-
punt.

Fietspad Zonnedauwlaan
Laatste behandelstuk is het voorstel 
om een vrijliggend fietspad te reali-
seren in de Zonnedauwlaan in Ku-
delstaart. Deze profielwijziging van 
deze weg naar de scholen en de 
kruising met de Madame Curiestraat 
gaat 70.000 euro kosten. De ge-
meente hoopt hiermee de verkeers-
veiligheid van de route van school-
gaande kinderen en ouders naar de 
Rietpluim te verbeteren. Er wordt 
een eenzijdig, in twee richtingen be-
reden, vrijliggend fietspad gemaakt 
op de Zonnedauwlaan, tussen de 
Madame Curiestraat en de toegang 
tot het scholencomplex. De aanne-
mer is al begonnen het deel van de 
Zonnedauwlaan aan te leggen dat 
niet aan verandering onderhevig is. 
De fracties wordt gevraagd groen 
licht te geven, zodat het fietspad 
aansluitend aan de bestratingwerk-
zaamheden aangelegd kan worden. 
“Het fietspad in een later stadium 
aanleggen, kost zeker meer dan de 
nu gevraagde 70.00 euro”, aldus het 
college. En het alternatief: “Het pro-
fiel niet aanpassen en geen fiets-

pad aanleggen. Waarschijnlijk zul-
len dan de ouders van de schoolkin-
deren actie gaan voeren om alsnog 
een fietspad te krijgen”, besluiten de 
bestuurders in het voorstel. Het be-
raad wordt besloten met een vraag 
van de fractie AB over de huisves-
tingsverordening Stadsregio Am-
sterdam. Rond 23.00 uur start ver-
volgens een ‘snelle’ raadsvergade-
ring, want de sluiting is reeds ge-
pland rond 23.10 uur.

Overval met hamer en 
pistool op juwelier
Aalsmeer - Op woensdag 30 sep-
tember rond half tien in de och-
tend is een gewapende overval ge-
pleegd op een juwelierszaak in de 
Zijdstraat.
Op het moment dat de eigenaar 
en medewerkers de winkel hadden 
geopend, renden drie licht getinte 
mannen naar binnen. Een had een 
pistool in de hand en hield het per-
soneel onder schot. Een ander had 
een hamer en begon hiermee de 
vitrines stuk te slaan. Dit lukte niet 
helemaal vlekkeloos. Het drietal ar-
riveerde op een bromfiets, deze is 

door een voorbijganger omver ge-
trapt, maar helaas niet onklaar ge-
maakt. De drie zijn met de buit op 
de bromfiets gevlucht via de Rozen-
straat naar de Ringvaartzijde. Hier 
hadden zij een auto klaar staan en 
zijn met hoge snelheid weggereden. 
De scooter hebben ze achter gela-
ten. Vorige week deed deze krant 
reeds een oproep voor getuigen en 
hier is gehoor aan gegeven. De po-
litie hoopt nog meer mensen die de 
overval of overvallers hebben ge-
zien, zich melden via 0900-8844 of 
anoniem 0800-7000.

Geen krant
ontvangen?

0251-674433
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Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8, 
1186 AM Amstelveen, 
tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak. 
Voor patiënten in de Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

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

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

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

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

sinds 1888

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

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

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

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

121e jaargang

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

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

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

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

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

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

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

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

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

te pootjes. Schuw maar wel lief.     
- Hoofdweg in Kudelstaart, forse cyperse kat.
- Parkeerplaats Kwakelse Pad in Uithoorn, zwart witte kat met witte 

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

witte haartjes onder de kin. 

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

jaar.

Aanstaande zaterdag
Aandacht voor palliatieve zorg 
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
10 oktober is het weer de jaarlijk-
se, internationale dag van de palli-
atieve zorg. 
Op deze dag delen vrijwilligers van 
ThamerThuis op diverse plekken in 
de regio rozen uit aan het winke-
lend publiek. 
Zo willen zij de palliatieve zorg en 
het werken als vrijwilliger in de pal-
liatieve zorg onder de aandacht 
brengen. Palliatieve zorg is de zorg 
die aan een ernstig zieke gegeven 
wordt, wanneer genezing niet meer 
mogelijk is. 
Wanneer de dokter geen behande-
ling (gericht op genezing) meer kan 
bieden voor de ziekte waaraan ie-
mand lijdt, wil dat niet zeggen dat er 
niets meer gedaan kan worden, in-
tegendeel. Juist dan komt het erop 
aan goede zorg te geven, zodat men 
tot het laatst toe een zo groot mo-
gelijke kwaliteit van leven kan heb-
ben. Niet alleen lichamelijke klach-
ten moeten behandeld worden, ook 
psychische, emotionele en spiritu-
ele ondersteuning is van groot be-
lang, zowel voor de patiënt als voor 
diens omgeving.
Palliatieve zorg wordt gegeven in 
ziekenhuizen en verpleeghuizen, 
maar ook thuis, in een hospice of 
in een bijna-thuis-huis zoals Tha-
merThuis in De Kwakel. ThamerT-
huis is een kleinschalige, zelfstandi-
ge woonvoorziening voor mensen in 
de laatste fase van hun leven. 
Wanneer thuis sterven, om welke 
reden dan ook, niet tot de moge-
lijkheden behoort, wil ThamerThuis 
aan terminale patiënten een woon-
omgeving bieden die de thuissitua-
tie zo dicht mogelijk benadert. Van-
daar de naam: bijna-thuis-huis. Bij 
deze vorm van palliatieve zorg spe-
len vrijwilligers een belangrijke rol, 
zowel in ThamerThuis als bij termi-
nale patiënten die thuis verblijven. 
Vrijwilliger zijn in ThamerThuis bete-
kent in principe tweemaal per week 
gedurende drie uur zorgen voor de 
gast of gasten (maximaal twee) die 
in het huis verblijven. 

Wijkverpleegkundigen en huisart-
sen komen in huis voor de medi-
sche zorg. 
Vaak is er ook familie, die een deel 
van de zorg op zich neemt. Vrijwilli-
gers zijn er om de familie te onder-
steunen en om hun taken over te 
nemen wanneer zij daar zelf niet toe 
in staat zijn. 
Ook in de thuissituatie kunnen vrij-
willigers worden ingezet, bijvoor-
beeld om een paar uur bij de patiënt 
te zijn, zodat de mantelzorger, die 
de dagelijkse zorg voor de patiënt 
heeft, even vrij is. 
Vaak dreigen mantelzorgers over-
belast te raken door het voortduren-
de zorgen; de hulp van een vrijwilli-
ger kan dan net het verschil maken 
waardoor iemand weer op adem 
komt.
De inzet van vrijwilligers in de pallia-
tieve terminale zorg in de regio Am-
stelland wordt geregeld en onder-
steund vanuit ThamerThuis.
Vrijwilligers worden naar eigen keu-
ze ingezet in ThamerThuis óf in 
thuissituaties, maar het is ook mo-
gelijk om beide vormen te combine-
ren. Geïnteresseerd geraakt, meer 
weten over palliatieve zorg? 
Neem dan contact op met ThamerT-
huis via 0297-540536 of  kijk op de 
website: www. thamerthuis.nl. Het 
zou ook zomaar kunnen dat u aan-
staande zaterdag 10 oktober in Uit-
hoorn, Aalsmeer, Amstelveen, Ku-
delstaart of Ouderkerk aan de Am-
stel iemand tegenkomt die u een 
roos aanbiedt. 
Dan weet u dat dit een vrijwilliger 
is van ThamerThuis, aan wie van al-
les gevraagd kan worden. Of kom 
naar één van de twee voorlichtings-
bijeenkomsten die gehouden gaan 
worden.
Op maandag 26 oktober is een info-
avond vanaf 19.30 uur in het hoofd-
gebouw van Amstelring aan de 
Laan van de Helende Meesters 431 
in Amstelveen en op woensdag  28 
oktober eveneens vanaf 19.30 uur in 
het ThamerThuis aan het Kwakelse-
pad 2 in De Kwakel. 

Aalsmeer - Op woensdag 14 ok-
tober wordt er van 19.15 tot 19.45 
uur weer een Oecumenisch Avond-
gebed gehouden in de kapel van ’t 
Kloosterhof aan de Clematisstraat 
16. Elke maand staat één van ‘De 
zeven hoofdzonden’ centraal. De 
zeven hoofdzonden die in de zes-
de eeuw na Christus zijn vastgelegd 
door paus Gregorius I zijn: luiheid, 
hoogmoed, woede, gulzigheid, wel-
lust, hebzucht en afgunst. De zonde 
is een begrip dat omgeven is door 
geheimzinnigheid. Oorspronkelijk is 
de term door de christelijke kerk in 
het leven geroepen om het kwaad 
te kunnen duiden en uit de wereld 
te helpen. Dat dit niet is gelukt, of 
misschien wel gedoemd is te mis-
lukken. Zonde is iets dat de mens 
onweerstaanbaar aantrekt. De in-
nerlijke strijd van wel of niet doen is 
vanaf de vroege middeleeuwen tot 
aan het heden veelvuldig in beeld 
gebracht door onder andere Jeroen 
Bosch en vele andere kunstenaars. 
Eén zonde is een ondeugd. Maar 
daar kan deugd tegenover gesteld 
en geoefend worden.  Pastor H. Post 
zal tijdens het avondgebed een kor-
te overdenking houden naar aanlei-
ding van de zonde: Wellust.

Oecumenisch 
Avondgebed

Met ANBO aan de wandel
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
heeft de afdeling Aalsmeer van de 
ANBO onder leiding van de familie 
Beijnvoort een wandeling gemaakt 
door de Amsterdamse Jordaan. Ver-
schillende hofjes zijn bezocht. De 
meeste leden waren daar nog nooit 
geweest. Wat een rust, het ene mo-
ment het stads lawaai en dan de se-
rene rust in die hofjes. Allemaal wa-
ren ze weer anders. Veel bloemen 
en planten en soms een prieeltje er 
in. De groep sprak met enkele be-
woners en iedereen vond het fijn om 
hier te wonen. Na een wandeling 
over de grachten, brachten de leden 

een bezoek aan een Jordanees ca-
fé voor de koffie of een neut. Via de 
Elandsgracht naar het Jordaanplein, 
waar de beelden van de vier arties-
ten staan. Om half zes was er een 
tafel gereserveerd bij de Middelba-
re Hotelschool in Oud West. Er werd 
heel professioneel door cursisten 
van die school een 4-gangen diner 
geserveerd. Fantastisch, de groep 
waande zich in een vier sterren res-
taurant. En leuk detail was dat tij-
dens het dessert het zout- en pe-
per garnituur verwijderd werd en zo 
hoort het. Al met al een geslaagde 
trip die voor herhaling vatbaar is.     

Zondag
11 oktober

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18 om 10u. vg. Arie Da-
vidse, Gouda. 

Alphakerk Amstelland
Dienst met Jaroha Haumahu (Jon-
gerendienst). Speciaal programma 
voor kinderen en tieners. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. en 16.30u. dienst.

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. 10u. dienst met ds. 
Liesbet Geijlvoet en br. Jan Broere 
jr. Westhill-kinderkerkdienst. 
Extra collecte: partnergemeenten 
Duitsland. Zondagsschool en oppas 
voor allerkleinsten.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Dienst 19u. br. C. Terpstra, H.I. Am-
bacht. H.A. 
Bijbelstudie dinsdag 13/10 om 20u. 
Locatie Rode Kruisgebouw Spoor-
laan. Door H.B. Slagter.

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
10u. Open Hof Kerk in Ophelialaan. 
ds. J. van Popering. Z.W.O. dienst. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. ds. E.J. Westerman, 
Aalsmeer. 18.30u. 10R-dienst. 
Oost: 10u. C.G. Graafland. Koffie-
drinken. Heilige Doop. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wol-
fert van Borsselenweg 116. 10u. ds. 
J.N.  Zuijderduijn, Nieuw-Lekker-
land.  18.30u. kand. B.J. van Assen, 
Zwolle.

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

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. ds. K. Muller. 16.30u. 

KERKDIENSTEN
ds. G. Nederveen, Alkmaar. 

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.

Karmelparochie Aalsmeer
Vrijdag 9u. Kloosterkapel euch. vie-
ring met Karmelieten. Om 10u. in 
Zorgcentrum Aelsmeer woord-
comm. viering met A. Blonk. Za-
terdag 17u. in Kloosterhof woord-
comm. viering met N. Kuiper. Rij-
senhout: 19u. euch. viering met H. 
Post en J. Snoek. Mmv Soli Deo Glo-
ria. 40 Jaar K.G.r. 
Zondag 10.30u. in Karmelkerk dienst 
olv parochianen. Met Gastkoor.  
Om 14.30u. Poolse dienst in Karmel-
kerk.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u. 
dienst met ds. J. Vrijhof. jeugddienst. 
10u. Kinderkerk.

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. A. Mak, Bloemen-
daal. KzG. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
Zondag 10.30u. woordcomm. vie-
ring. Mmv Kudelkwetters.

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

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

BEGRA Bijbelstudie
Maandag 12 oktober om 20u. in 
gebouw Heliomare, Zwarteweg 
98. Spreker: Evangelist Anthon v.d. 
Laak.

Koppelkaarten 
bij BV Oostend
Aalsmeer - Koppelkaarten stond 
afgelopen maandag op het pro-
gramma bij Oostend in Het Middel-
punt. De avond werd met een ge-
ring verschil gewonnen door het 
koppel N.Bekkers en J.Tameris 
met 4963 punten. Op de tweede 
plek is het koppel K.Kuggelein en 
F.v.Engelen met 4961 punten ge-
eindigd en op de derde plaats het 
koppel J.Alderden en N.Doeve met 
4943 punten. De marsenprijs ging 
naar het koppel A.& J. v.d.Stroom 
met 2 marsen.
De poedelprijs mochten het kop-
pel Mevr.Heijink en T.v.d.Made met 
3902 punten in ontvangst nemen. 
De volgend koppel speelavond is 
op maandag 19 oktober in gebouw 
het Middelpunt aan de Wilhelmina-
straat.
De aanvang is 20.00 uur en de zaal 
gaat open om 19.30 uur. Het tele-
foonnummer van het buurthuis 
is overigens gewijzigd naar 06-
2173729, het oude nummer komt 
hiermee te vervallen.

Glijbaan voor Lotusbloem
Aalsmeer - Maandag 5 oktober 
was het zo ver. Na anderhalf jaar 
had kinderdagcentrum de Lotus-
bloem genoeg geld bij elkaar ge-
spaard voor een nieuwe glijbaan. 

De opbrengst van een rommelmarkt 

en bijdragen van sponsoren hebben 
ervoor gezorgd dat deze wens ver-
vuld kon worden. De plaatsing van 
de glijbaan met klimhuisje is fees-
telijk gevierd. De aankoop is een 
succes, de kinderen spelen er heel 
graag mee!

Zangdienst in het Lichtbaken
Aalsmeer - Zondag 11 oktober 
wordt weer een zangdienst ge-
houden in het Lichtbaken aan de 
Aalsmeerderweg. Aanvang: 16.30 
uur. Al twee keer eerder is met 
een volle kerk lekker gezongen. De 
dienst staat onder leiding van do-
minee Nederveen uit Alkmaar. Hij 
zal een korte overdenking houden 
met als thema: ‘Ik wil zingen voor 
de Heer’’. 
De muzikale medewerking is ook 

dit keer weer in handen van Wim 
Spaargaren uit Aalsmeer. Hij zal 
het orgel weer voluit laten klinken. 
Verder werkt ook zangrroep 4-Him 
weer mee aan de dienst. Vanaf 16.00 
uur is iedereen van harte welkom en 
staat de koffie klaar. Voor de kleine 
kinderen is  oppas aanwezig.
Houdt u 22 november ook vrij in de 
agenda? Dan is er een zangdienst 
onder leiding van Rob van Dijk met 
koor.



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

officiële mededelingen
8 oktober 2009

voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet 
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing 
van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen 
voor:
• Bellefleurstraat 2, het plaatsen van een Wmo unit;
• Hadleystraat 62, het vergroten van de woning;
• Hadleystraat 64, het vergroten van de woning.

Bouwverordening

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
6 weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage bij 
de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387746. 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 sloopvergunning te ver-
lenen:
• Roerdomplaan 3, het slopen van een berging.
Dit besluit wordt op 8 oktober 2009 verzonden.

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 41

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

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

t/m 9 okt Verkeersbesluit vaststellen parkeerschijfzone 
Praamplein;

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

t/m 14 okt Kapvergunning: Wissel 18, 1 prunus en 1 ceder;
t/m 14 okt Uitwegvergunning: Aalsmeerderweg 322;
t/m 14 okt Evenementenvergunning: Historische Motorrace op 13 

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

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

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

t/m 18 okt Uitwegvergunning: Kastanjelaan 3, Aalsmeer;
t/m 26 okt Verkeersbesluit: één rijstrook van de Stommeerweg 

tussen de Ophelialaan en de 1e J.;C. Mensinglaan 
voor 14 september 2009 van 10.00–15.00 uur;

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

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

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

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

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

t/m 16 nov Verkeersbesluit: Duikerstraat in voeren van een 
parkeerverbodzone;

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

t/m 24 nov Kapvergunning: Ampèrestraat 36, 1 kastanje; 
Begoniastraat 35, 1 berk;

t/m 25 nov Kapvergunning: Albrechtstraat 1, 1 blauwspar; 
Perronzijde 11, 2 platanen; Uiterweg 395, 1 kastanje.

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6

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

inzagetermijn tot vrijdag 9 oktober 2009
• Madame Curiestraat 9, het vergroten van een woning d.m.v. een 

aanbouw en het maken van een onderheid terras.
inzagetermijn tot vrijdag 16 oktober 2009
• Achter Bilderdammerweg 113, het plaatsen van een voet-/

fietsbrug
inzagetermijn tot vrijdag 23 oktober 2009
• Lorentzhof 18, het plaatsen van een dakkapel
• Westeinderplassen H 429 en H 3217, het plaatsen van een 

schuilhut
• Uranusstraat 8, het vergroten van de woning
inzagetermijn tot vrijdag 6 november 2009
• Baanvak 103, het plaatsen van een dakkapel
• Middenweg, het plaatsen van een gaashekwerk, een 

kantoorunit en lichtmasten, tevens gebruik van het terrein voor 
fustageopslag;

• Oosteinderweg 247 B, het wijzigen van een bedrijfsgebouw.
inzagetermijn tot vrijdag 20 november 2009
• Bellefleurstraat 2, het plaatsen van een Wmo unit;
• Hadleystraat 62, het vergroten van de woning;
• Hadleystraat 64, het vergroten van de woning.

niet verweten kunnen worden geen zienswijze te hebben ingediend, 
ingevolge artikel 8.2 lid 1 sub c van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro), binnen zes weken na deze kennisgeving, beroep instellen 
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. Op basis van artikel 3.9a lid 4 van de 
Wro, treedt het gewijzigde bestemmingsplan in werking op 20 no-
vember 2009. Het vastgestelde, gewijzigde, bestemmingsplan met 
de daarbij behorende stukken, is in te zien bij de centrale balie op 
het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer. De openings-
tijden van de centrale balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 
8.30 uur tot 14.00 uur (vrije inloop) en van 14.00 uur tot 17.00 uur 
( op afspraak). Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur 
tot 20.00 uur. Voor het overige is het plan in te zien op afspraak. 
Het plan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal beschikbaar 
via www.aalsmeer.nl.

Besluit hogere grenswaarden
Ten behoeve van het gewijzigde bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoe-
vers 2005’ hebben Burgemeester en wethouders van Aalsmeer bij be-
sluit van 29 september 2009 voor de bouwlocatie ‘Kudelstaartseweg 
tussen 40 en 50’ in verband met de aldaar geprojecteerde woning 
een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
vastgesteld. Het besluit tot vaststelling ligt bij de centrale balie 
van het gemeentehuis ter inzage van 9 oktober 2009 tot en met 19 
november 2009. Op grond van artikel 145 van de Wet Geluidhinder 
kunnen belanghebbenden tegen dit besluit gedurende een termijn 
van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, met 
ingang van de dag waarop tegen het besluit tot wijziging van het 
bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2005’ beroep kan worden 
ingesteld.

VastGestelD BestemminGsplan
‘aalsmeerDerweG 250a, 282 en 322’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat de 
gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 24 september 
2009 het bestemmingsplan ‘Aalsmeerderweg 250a, 282 en 322’ heb-
ben vastgesteld. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld 
ten opzichte van het ontwerp. Het ontwerp van het bestemmings-
plan heeft van vrijdag 8 mei 2009 tot en met donderdag 18 juni 
2009 voor een ieder ter inzage gelegen. 

Doelstelling
Het bestemmingsplan omvat drie percelen aan de Aalsmeerderweg, 
namelijk de percelen behorend bij de huisnummers 250a, 282 en 
322. Deze woningen zijn gesloopt ten behoeve van de tijdelijke ont-
sluiting van de nieuwe woonwijk Nieuw Oosteinde. Inmiddels is de 
definitieve ontsluiting in gebruik. Het bestemmingsplan voorziet in 
een planologisch juridische regeling op grond waarvan het mogelijk 
is op de percelen een woning terug te bouwen. 

Procedure
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken 
gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van vrijdag 9 oktober 
2009 tot en met donderdag 19 november 2009. Het besluit tot vast-
stelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 
20 november 2009. Gedurende de inzagetermijn kunnen belangheb-
benden tot en met 19 november 2009 op grond van artikel 8.2 van 
de Wet ruimtelijke ordening beroep instellen tegen het besluit tot 
vaststelling van het bestemmingsplan ‘Aalsmeerderweg 250a, 282 
en 322’ bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een ieder die een zienswijze 
heeft ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan ontvangt een 
reactie, waarin aangegeven wordt op welke wijze de gemeenteraad 
de ingediende zienswijze in haar besluitvorming heeft betrokken. 
Het vastgestelde bestemmingsplan is in te zien bij de centrale ba-
lie op het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer. De ope-
ningstijden van de centrale balie zijn: maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 uur tot 14.00 uur (vrije inloop) en van 14.00 uur tot 
17.00 uur ( op afspraak). Op woensdag is de centrale balie open 
van 8.30 uur tot 20.00 uur. Voor het overige is het plan in te zien 
op afspraak. Het plan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal 
bekendgemaakt en beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl. 

Besluit hogere grenswaarden
Ten behoeve van het bestemmingsplan hebben Burgemeester en 
wethouders van Aalsmeer bij besluit van 11 augustus 2009 voor 
de percelen Aalsmeerderweg 250a, 282 en 322 hogere grenswaar-
den voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting vastgesteld. 
Op grond van artikel 145 en artikel 146 van de Wet Geluidhinder 
en artikel 20, eerste en derde lid van de Wet Milieubeheer kunnen 
belanghebbenden tegen dit besluit gedurende een termijn van 6 
weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, met ingang van 
de dag waarop tegen het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan ‘Aalsmeerderweg 250a, 282 en 322’ beroep kan worden 
ingesteld. 

ontHeffinGen inGeVolGe De wet rUimteliJKe orDeninG

De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken 
tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer. 
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende bij voorkeur schriftelijk 
zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schrif-
telijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van 
de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die bui-
ten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn 
zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling 
vergunningen en handhaving via telefoonnummer (0297) 387 746.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij 

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

Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: 
vrije inloop. 
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur: 
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverle-
ning open van 8.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling 
alleen open voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen en uittreksels. Het 
gemeentehuis is op werkdagen telefo-
nisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.

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

afspraKen BUrGemeester
en wetHoUDers
Wilt u een afspraak maken met de 
burgemeester of met een van de wet-
houders, dan kunt u dit doen via het 
bestuurssecretariaat. Voor een afspraak 
met de burgemeester drs. P.J.M. Litjens: 
tel. 387511. Voor een afspraak met een 
van de wethouders: tel. 387512. Raad-
pleeg voor de portefeuilleverdeling 
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fraCtiespreeKUUr
De volgende fractiespreekuren vinden 
plaats op 27 oktober en 10 november 
2009. Voor het maken van een afspraak 
kunt u contact opnemen met de griffie, 
tel. 0297-387660.

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

oVeriGe loKetten en informatie
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297-513931.

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

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

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

serViCepUnt BeHeer en UitVoerinG
proVinCie noorD HollanD
Voor al uw klachten en vragen over 
provinciale wegen en bruggen: 0800-
0200 600 of mail naar infobu@noord-
holland.nl.

DefinitieVe BesCHiKKinGen

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

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Ampèrestraat 36, 1 kastanje
• Begoniastraat 35, 1 berk
Datum verzending vergunning: 12 oktober 2009
• Albrechtstraat 1, 1 blauwspar
• Perronzijde 11, 2 platanen
• Uiterweg 395, 1 kastanje
Datum verzending vergunning: 13 oktober 2009

Uitwegvergunningen
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat de 
volgende uitwegvergunning is verleend:
• Kastanjelaan 3, Aalsmeer
Datum verzending vergunning: 6 oktober 2009

woninGwet

Bouwaanvragen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Bellefleurstraat 2, het plaatsen van een Wmo unit;
• Kudelstaartseweg 129, het vergroten van een woning;
• Poldermeesterplein 1, het plaatsen van condensors;
• Poldermeesterplein 1, het plaatsen van gevelreclame;
• Praamplein 4, het plaatsen van gevelreclame en 

raambeplakking;
• Uiterweg 253-255, het plaatsen van beschoeiing;
• Westeinderplassen H 2853, het plaatsen van een blokhut;
• Westeinderplassen H 3833, het vervangen van een schoeiing en 

het vergroten van een invaart;
• Willem-Alexanderstraat 35, het vergroten van een berging.

Verleende bouwvergunningen

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op af-
spraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, 
tel. 0297-387746. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Poldermeesterplein 7, het inrichten van een winkel;
• Wilgenlaan 22, het plaatsen van een dakkapel.
Bouwvergunning 2e fase:
• Greenpark (kavel Memid), het oprichten van een bedrijfsruimte.

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op af-
spraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 
6, tel. 0297-387746. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende tegen onderstaande besluiten, 
binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep instellen 
bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam. 

• Rozenhof 3, het plaatsen van een dakkapel.
Verzenddatum bouwvergunningen: 8 oktober 2009.

VaststellinG wiJZiGinG BestemminGsplan
Voor Het realiseren Van een BoUwVlaK

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij 
bij besluit van 29 september 2009 het bestemmingsplan ‘Uiter-
weg-Plasoevers 2005’ gewijzigd hebben vastgesteld. Het besluit 
tot vaststelling ligt ter inzage van 9 oktober 2009 tot en met 19 
november 2009. De wijziging voorziet in de mogelijkheid om op 
perceelsniveau, voor de bouwlocatie ‘Kudelstaartseweg tussen 40 en 
50’, de bouw van één vrijstaande woning met berging en botenhuis 
te realiseren. 

Tegen de genomen beslissing kunnen belanghebbenden die het met 
het genomen besluit niet eens zijn, mits zij in de voorprocedure 
tijdig zienswijzen hebben ingediend, en de belanghebbenden die 
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Aalsmeer - Zondag 4 oktober rond 
half vijf ‘s middags zijn sieraden en 
geld ontvreemd uit een woning in 
de Haydnstraat. Twee vrouwen bel-
den aan bij het huis en wisten met 
een smoes binnen te komen. Hun 
gestamp vervolgens op de vloer 
was waarschijnlijk het teken van de 
derde handlanger om de woning te 

Aalsmeer - Op de Hortensialaan, 
in de bocht bij de 1e J.C. Mensin-
glaan heeft op woensdag 30 sep-
tember rond twaalf uur ‘s middags 
een eenzijdig ongeval plaatsgevon-
den. Een 17 jarige bromfietser uit 
Aalsmeer was tegen een paal ge-
reden. Zijn bromfiets lag gekruld 

Naar ziekenhuis 
na stunt met fiets
Aalsmeer - Rond 3.30 uur in de 
nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 
oktober gebeurde een valpartij met 

Mobiel bellen, 
teveel alcohol
Aalsmeer - Op donderdag 1 ok-
tober rond zes uur in de avond is 
een 40-jarige automobilist uit Ku-
delstaart betrapt op rijden onder in-
vloed van alcohol. 
Nabij het Raadhuisplein werd door 
agenten gezien dat de man mo-
biel achter het stuur aan het bellen 
was. De bestuurder werd tot stop-
pen gemaand en aangesproken op 
zijn gedrag. Toen er alcohol gero-
ken werd, is gevraagd te blazen. De 
test was positief en de 40-jarige is 
meegenomen naar het bureau voor 
een ademanalysetest. Het apparaat 

Kinderfiets
gevonden
Rijsenhout - In Rijsenhout is een 
kinderfiets van het merk Batavus 

6 Boetes voor 
alcoholgebruik
Aalsmeer - Bij de JOP naast de 
parkeerplaats van De Bloemhof aan 
de Hornweg zijn zes personen zon-
der vaste woon- of verblijfplaats be-
keurd vanwege gebruik van alcohol 
op openbaar terrein. 
Alle zes moesten per direct 60 eu-
ro betalen.

betreden. Boven zijn diverse kasten 
doorzocht en zijn genoemde goede-
ren weggenomen. De politie heeft 
nog een soortgelijke melding ge-
kregen. Deze bewoner heeft echter 
de dames de toegang geweigerd. In 
de buurt is het drietal gezien door 
diverse bewoners. De vrouwen en 
een man reden in een Fiat Punto.

Inbrekerstrio slaat slag

gevonden. Het is een jongensfiets, 
blauw van kleur, type mountainbike. 
De eigenaar kan contact opnemen 
met het politiebureau in Aalsmeer, 
bereikbaar via telefoonnummer 
0900-8844.

om de paal. Waarschijnlijk heeft de 
jongen te hard gereden. Bovendien 
was de weg glad vanwege regen en 
bleek de bromfiets een versleten 
achterwiel te hebben. De brommer 
gaat nader bekeken worden door 
de politie. De 17 jarige heeft diverse 
schaafwonden opgelopen.

Bromfietser rijdt tegen paal

een fiets op het Drie Kolommen-
plein. Twee jongens waren op 1 fiets 
hard van de heuvel bij de brug afge-
reden. Degene die achterop stond, 
is van het rijwiel gevallen en kwam 
hard op de grond neer. De 22-jarige 
Amstelvener moest voor onderzoek 
naar het ziekenhuis.

stokte bij 260 Ugl. Er is proces ver-
baal opgemaakt. De Kudelstaar-
ter kreeg verder nog een bon voor 
mobiel bellen en een rijverbod van 
een uur.
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AGENDA
Muziek/Toneel
Vrijdag 9 oktober:
* White Edition dansparty voor leer-
lingen voortgezet onderwijs, klas 1-
3 in Bon Ami, Dreef v/a 20.30u.
* Band The Girlies live in N201, 
Zwarteweg. Open v/a 21u.
* Into the Groove met dj Feigo in Ou-
de Veiling, Marktstraat v/a 22u.
9 en 10 oktober:
* Concerten Aalsmeerse zanger Jan 
Leliveld mmv Glennis Grace en Da-
vanti in De Bloemhof, Hornweg. Vrij-
dag en zaterdag open 19.30u.
* Klucht ‘Alstublieft geen sex’ door 
toneelver. Kudelstaart. Vrijdag en 
zaterdag 20u. Ook op 17 oktober. 
Gratis voorstelling voor senioren op 
woensdag 14 oktober om 14u.
Zaterdag 10 oktober:
* Voorstelling Vivian den  Hollander 
in bibliotheek Mikado, Catharina 
Amalialaan. Voor 4-6jr: 14-14.45u. 
en 7-10jr: 15.30-16.30u.
* Eigentijdse Ierse muziek van  Har-
mony Glen in Bacchus, Gerbe-
rastraat. Open vanaf 21u.
* Peter Beense treedt op in café de 
Praam, Zijdstraat vanaf 21u.
* Band Bad Habbit in café Sport-
zicht, Sportlaan v/a 20.30u.
Zondag 11 oktober:
* Aalsmeerse band Rietveld live 
in Centennial, Oosteinderweg 243 
vanaf 15u.
* Sonates van Sietse-Jan Weijen-
berg en Yun-Yang Lee in Oud Ka-
tholieke kerk, Oosteinderweg 394 
vanaf 15.30u.
* Optreden zangeres Nora Dalal in 
Blitzz, Marktstraat vanaf 16u.
* Disco-avond in café de Praam, 
Zijdstraat van 18 tot 22u. met dj.
* Salsa party in The Beach, Oostein-
derweg 247a van 19.30 tot 23.30u.
Donderdag 15 oktober:
* Soul show met dj Jacko Hansen 
in Centennial, Oosteinderweg 243 
vanaf 21.30u. Ook op 29 oktober.
Zaterdag 17 oktober:
* Zanger en gitarist Danny Schmidt 
uit Texas in De Oude Veiing, Markt-
straat vanaf 20.30u.
* Quintet Amina Figarova in Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21u.
Zondag 18 oktober:
* Reünieconcert Fruitcake in Beach, 
Oosteinderweg 247a.  16-20u.

Exposities
Tot en met 1 november:
* Kindertekeningen van Carice en 
Jelka van Houten op Kinderkunst-
zolder in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open do. t/m zo. 14-17u. 
Tot en met oktober:
* Expositie ‘Oud Aalsmeer op de 
schop’ in Historisch Centrum bij His-
torische Tuin, ingang Praamplein. 
* Schilderijen van Aalsmeerse kun-
stenares Conny Fransen in fysiothe-
rapiepraktijk, Kudelstaartseweg.
Vanaf 8 oktober:
* Schilderijen van Graham Dean en 
objecten van Albert Geertjes in Ou-
de Raadhuis, Dorpsstraat. Open: do. 
t/m zo. 14-17u. Za. 10 oktober ope-
ning door burgemeester om 16u. 
Expositie duurt t/m 15 november.
* Expositie Jan Paul Heijmans bij 
Carla de Klerk, Zijdstraat 9.
Tot en met 15 november:
* Expositie met schilderijen, beelden 
en glaskunst in galerie Sous-Terre, 
Kudelstaartseweg (tegenover wa-
tertoren). Open iedere zaterdag en 
zondag 13-17u.

Zaterdag 10 oktober:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open van 11 tot 16u. 
* Museum Historische Tuin, ingang 
Praamplein open v/a 13.30u. Ook 
zondag open.

Diversen
Donderdag 8 oktober:
* Sjoelen in dorpshuis De Reede, 
Schouwstraat, Rijsenhout v/a 20u.
* Speelavond buurtver. Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Bijeenkomst Vogelvereniging over 
tentoonstelling in buurthuis Horn-
meer,  Roerdomplaan v/a 20u.
Vrijdag 9 oktober:
* Schaken in ‘t Stommeerkwartier, 
Baccarastraat vanaf 20u.
* Speelavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Schaken bij AAS in  kerk, Zijd-
straat. Les 19u. Competitie 20u.
Zaterdag 10 oktober:
* Klaverjassen in De Oude Veiling, 
Marktstraat van 14 tot 16.30u.
* Verkoop baby- en kinderkleding 
in buurthuis Hornmeer, Roerdom-
plaan  van 10.30 tot 12u. Op 17 okt. 
verkoop dames- en herenkleding.
* Bazaar in ‘t Kloosterhof,  Clematis-
straat van 10 tot 17u.
* Boekenmarkt in Zijdstraat, Cen-
trum van 10 tot 16u.
* Verkoop producten uit Israël in ge-
bouw ‘t Baken, Sportlaan, 10-16u.
Zondag 11 oktober:
* Vogelbeurs Rijsenvogel in SCW-
clubhuis, Konnetlaantje te Rijsen-
hout van 9.30 tot 11.30u.
Maandag 12 oktober:
* Speelavond bridgeclub ‘t Rondje in 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 20u. 
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat. Aan-
wezig 19.45u., start 20u.
Dinsdag 13 oktober:
* Sport- en spelinstuif voor oude-
ren in De Bloemhof, Hornweg. Iede-
re dinsdag van 13.30 tot 15.30u.
* Speelavond bridgeclub Strijd 
en Vriendschap in dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 19.30u.
* Inloop voor tieners 10-15jr. op Bin-
dingzolder Kudelstaart, Haya van 
Somerenstraat. Ook op donderdag 
19-21u. en vrijdag 15-18u.
Woensdag 14 oktober:
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene, 
Kanaalstraat. Aanwezig 19.50u.
Donderdag 15 oktober:
* Thema-middag OVAK met wet-
houder over seniorenwoningen in 
Parochiehuis, Gerberastraat, 14u.
* Ouderensoos Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 14u. 
Vanaf 20u. sjoelavond.
* Speelavond buurtver. De Oude 
Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinder-
weg 273 vanaf 19.30u
* Dia-lezing Groei & Bloei over na-
tuur in MBO Wellant, Linnaeuslaan 
vanaf 20u.

Vergaderingen
Donderdag 8 oktober:
* Beraad en raad in raadzaal, ge-
meentehuis. Aanvang: 20u.
Dinsdag 13 oktober:
* PACT-café over Gebiedsvisie in 
Bacchus,  Gerberastraat v/a 20u.
Woensdag 14 oktober:
* Inloop v/a 19.30u. en vergadering 
v/a 20u. Dorpsraad Kudelstaart in 
Dorpshuis.
Donderdag 15 oktober:
* Vergadering wijkraad Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan, 19.30u.

Met Glennnis Grace en Davanti
Jan Leliveld presenteert 
cd tijdens 2 concerten
Aalsmeer - De Aalsmeerse zanger 
Jan Leliveld presenteert aanstaan-
de vrijdag 9 en zaterdag 10 oktober 
zijn nieuwe cd-album ‘Dit is mijn le-
ven’ tijdens twee concerten in De 
Bloemhof aan de Hornweg. Het eer-
ste album van de Aalsmeerse zanger 
staat, net als zijn eerste single ‘Ge-
woon muziek’ op dit moment hoog 
genoteerd in de hitlijst. Beide avon-
den vangen aan met een spectacu-
laire act, waarna Leliveld alle nieu-
we liedjes van zijn nieuwe album 
presenteert. De zanger gaat optre-
den met een grote band, er komen 
danseressen en gastoptredens van   
de bekende Nederlandse zange-
res Glennis Grace en het Aalsmeer-
se vrouwenensemble Davanti. Ach-
ter het dj-meubel nemen deze avon-
den de dj’s Rile en Kees Markman 
plaats. De liedjes op het nieuwe al-
bum ‘Dit is mijn leven’, veertien in 

totaal, gaan over belangrijke episo-
des  en personen in het leven van 
Jan Leliveld. De Aalsmeerder is ja-
renlang actief geweest als directeur 
van een internationaal bloemen-
bedrijf en heeft enkele jaren gele-
den het bedrijf verkocht om zich ge-
heel te kunnen wijden aan zijn an-
dere passie: muziek.  Kaarten voor 
de twee concerten kosten 10 euro 
en zijn verkrijgbaar via wwww.jan-
leliveld.nl en te koop bij sporthal de 
Bloemhof aan de Hornweg en Rid-
der & Co in de Ophelialaan. Beide 
avonden is de zaal open vanaf 19.30 
uur, gaat de deur dicht om 20.30 uur 
waarna kort daarna de show aan-
vangt. Eind oktober verschijnt de 
tweede single van Jan Leliveld, ge-
titeld ‘Mijn nummer één’. Snel nog 
kaarten kopen is een aanrader, het 
beloven spectaculaire avonden te 
worden!

Eigentijdse Ierse muziek van 
Harmony Glen in Bacchus
Aalsmeer - Bacchus da Musica 
presenteert aanstaande zaterdag 
10 oktober eigentijdse Ierse muziek 
van de Harmony Glen in cultureel 
café Bacchus in de Gerberastraat.
Harmony Glen is een folk band uit 
Nederland met een verfrissende 
jazzy sound. De vier jonge, virtuose 
muzikanten Sjoerd van Ravenzwaai, 
Vincent Pompe van Meerdervoort 
Nienke Bijker en Dominique Bent-
velsen brengen met zichtbaar ple-
zier een gevarieerd repertoire van 

traditionele en eigentijdse folk met 
name uit Ierland, maar ook uit En-
geland, Schotland en Amerika met 
een vleugje Texas- en jazzy invloe-
den. Omdat de muzikanten verschil-
lende muzikale achtergronden heb-
ben, varierend van klassiek tot oude 
stijl jazz en Dixieland, zal Harmony 
Glen’s unieke interpretatie van tra-
ditionele en eigentijdse Ierse muziek 
bijna iedereen raken in hart en ziel . 
Bacchus gaat open om 21.00 uur, 
entree uw gift.

Aanstaande zondag vanaf 15 uur
Spectaculair optreden van 
Rietveld in Centennial!
Aalsmeer - Aanstaande zondag-
middag 11 oktober worden be-
zoekers van grandcafé Centen-
nial aan de Oosteinderweg getrak-
teerd op een spectaculair optre-
den van de band Rietveld. Het vijf-
tal brengt een mix van onder ande-
re Irish folk, Country and Western, 
Rock and Roll, Pop en Texmex. De 
zonnige en opzwepende sound die 
de band vol enthousiasme brengt 
werkt veelal aanstekelijk en geeft 
vrolijke gezichten en veelal ook 
een volle dansvloer. Fiddle, mando-
line en accordeon leggen, aange-
vuld met drums, akoestische gitaar 
en basgitaar, de basis voor een niet 
alledaags geluid. Het repertoire be-
staat grotendeels uit  veelal eigen-
zinnig verbouwde covers uit ver uit-
eenlopende richtingen. Rietveld be-
staat uit Gerrit Biesheuvel op accor-

deon en vocalen, Leen Mulder op 
fiddle, mandoline en vocalen, Hans 
Rietveld op drums en vocalen, Hans 
Millenaar op gitaar en vocalen en 
Toine Visser op basgitaar. 
Het optreden deze zondag begint 
rond de klok van 15.00 uur en de 
toegang is gratis. Centennial is ge-
vestigd naast hotel Chariot aan de 
Oosteinderweg 243. 
Vanwege beperkte parkeergelegen-
heid wordt publiek gevraagd om op 
de fiets te komen. Wie wel de au-
to neemt, kan zijn/haar wagen par-
keren op het voormalige terrein van 
garage Colijn aan de Machineweg. 
Centennial biedt gratis aan de au-
to hier te stallen en later weer op te 
halen, zodat voor de deur in- en uit-
gestapt kan worden. Voor meer in-
formatie: tel. 0297-388144 of kijjk op 
www.centennial.nu.

Eerste voorstelling groot succes!
TV Kudelstaart speelt klucht 
‘Alstublieft, geen sex’
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
is door een volle zaal genoten van 
de eerste voorstelling van toneel-
vereniging Kudelstaart met de ti-
tel ‘Alstublieft, geen sex’. Regelma-
tig waren lachsalvo’s te horen in het 
Dorpshuis.
De klucht ‘Alstublieft, geen sex’ is 
van Anthony Marriot en Alistair 
Foot en gaat over het pas getrouw-
de stel, Peter en Frances, die boven 
een gerenommeerde bank wonen, 
waar Peter en vriend Brian werken. 
Plotseling ontvangt het stel vreem-
de pakketjes, deze zendingen lijken 
niet te stoppen en het stel zit met 
de handen in het haar. Als ook de 
moeder van Peter, zijn baas en nog 
een paar vreemde figuren verschij-
nen is de verwarring compleet. Na-
tuurlijk levert dit vele hilarische mo-
menten op. Voorstellingen worden 

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

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

Voor leerlingen voortgezet onderwijs

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

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

Peter Beense zaterdag voor 
tiende keer in de Praam!
Aalsmeer - Elke Amsterdammer 
kent de volkszanger Peter Beense 
als Ajax fan. Hij was de eerste niet-
voetballende artiest op de grasmat 
van de Ajax Arena. Ook zong hij bij 
de historische Ajax huldiging voor 
200.000 mensen op het Museum-
plein. In de Arena trad Peter vaker 
op. Bij de feestavond voorafgaan-
de aan het huwelijk van Prins Wil-
lem-Alexander en Maxima, of als 
voorprogramma bij de concerten 
van André Hazes. En uiteindelijk, na 
diens overlijden, ook bij de giganti-
sche herdenkingsplechtigheid voor 
André in de Arena. De carrière van 
Peter Beense ging de afgelopen ja-
ren stap voor stap omhoog. Zijn eer-
ste ‘echte’ concert in theater Car-
ré was in een halve dag uitverkocht. 
Daarna volgden jaarlijkse concer-
ten in de Heineken Music Hall, een 
spektakel waar zijn fans telkens 
naar uitkijken.  Maar, Peter Been-
se treedt niet alleen op in grote za-
len, ook in café’s voelt hij zich prima 
thuis. Zeker in danscafé de Praam 

in de Zijdstraat waar hij aanstaande 
zaterdagavond 10 oktober voor de 
tiende keer van zich gaat laten ho-
ren. Zorg dat je er bij bent! Voor in-
formatie: www.cafedepraam.nl.

Aalsmeer - Iedere zondagmiddag is er live-muziek in Blitzz in de Markt-
straat. Ook afgelopen zondag was er een optreden. Dit keer was het podium 
voor zangeres Li-An die met de aanwezigen een jarig tachtig feestje bouwde. 
Aanstaande zondag 11 oktober is in Blitzz de bekende zangeres Nora Dalal 
te zien en te horen. Deze professionele zangeres met internationale ervaring 
trakteert op mooie ballads, jazz- en soulmuziek. Aanvang is rond de klok van 
16.00 uur en de toegang is gratis. Op 25 oktober vindt in Blizz opnieuw een 
optreden plaats van Nora Dalal. Op donderdagavond presenteert Blizz weke-
lijks een spectaculaire pianoshow.

Zondags optredens in Blitzz

Vrijdag The Girlies in N201
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 9 
oktober staat er weer een leuke, jon-
ge alternatieve band op het N201-
podium: The Girlies. De uit deze om-
geving afkomstige band bestaat niet 
helemaal uit girlies zoals de naam 
doet vermoeden, maar uit  drie da-
mes en twee heren. De band speelt  
voornamelijk covers van bekende 
alternatieve rockbands uit allerlei 
genres als Muse, Nirvana, Avril La-
vinge en The Stray Cats Meezingen 
dus, want met bekende hits en een 

enthousiaste band kan dat haast 
niet uitblijven. The Girlies waren al 
vaker te zien in de N201 en telkens 
weer zorgde dit voor een goed ge-
vulde zaal en een bijzonder gezelli-
ge avond! Na afloop van het optre-
den voetjes van de vloer, want de 
huis dj’s van het jongerencentrum 
aan de Zwarteweg draaien dan de 
heetste alternatieve hits van vroe-
ger en nu tot in de kleine uurtjes. De 
zaal is open om 21.00 uur en de en-
tree is gratis.

Into the Groove met dj 
Feigo in Oude Veiling
Aalsmeer -  Even lekker ontsnap-
pen aan de drukte en genieten in 
De Oude Veiling met lounge en nu-
jazz van dj Feigo. Nu op elke vrij-
dag in de oneven weken: Into the 
Groove. Aanstaande vrijdagavond 9 
oktober kan in het café in de Markt-
straat weer heerlijk genoten worden 
van een hapje en een drankje met 
ontspannende muziek van dj Fei-
go. Hij draait de lekkerste Lounge 
en NU-Jazz. Deze muzieksoorten 

zijn momenteel heel populair en 
zeer geschikt om even lekker te re-
laxen (of te swingen) na een drukke 
week! Aanvang: rond 22.00 uur, en-
tree gratis.
Optreden Danny Schmidt
Het akoestische Americana roots 
seizoen begint weer op zaterdag-
avond 17 oktober! De aftrap wordt 
gegeven door de uit Austin, Texas 
woonachtige singer en songwriter 
Danny Schmidt. Aanvang: 20.30uur.

Bazaar in ‘t Kloosterhof
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
10 oktober wordt in ‘t Kloosterhof 
de jaarlijks terugkerende bazaar ge-
houden van ’s morgens 10.00 tot ‘s 
middags 17.00 uur. Er zullen diver-
se spelletjes zijn voor zowel groot 
als voor klein. Verder gaat het rad 
draaien voor mooie prijzen en is er 
een rommelmarkt met kleine spullen 
achter het gebouw van het Kloos-
terhof in de Clematisstraat. 

Handwerk en erwtensoep
Ook zal de handwerkclub van het 
Kloosterhof hun eigen gemaak-
te spullen weer aan de man/vrouw  
proberen te brengen. Er zijn diverse 

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

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

Info: www.stagemusic.nl
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Dialezing bij Groei & Bloei
Aalsmeer - Op donderdag 15 ok-
tober komt Henny van der Wilt op 
verzoek van Groei en Bloei naar 
Aalsmeer voor een dialezing over 
Nederland. Allerlei mooie plek-
jes zijn vastgelegd. Nederland van-
af de fiets, vanuit een boot en uit 
de lucht. De diashow start in het 
groene hart van Holland, gaat naar 
het Limburgse heuvelland en komt 
langs de Drentse Aa met haar unie-

ke stroomdalflora. Ook Groningen 
en Friesland komen bod, evenals or-
chideeën-eiland Texel. U zult zien 
dat ondanks alle milieuproblemen, 
oeverbebouwing en overbevolking 
er nog heel veel moois te zien is in 
ons eigen land. Deze lezing volgen-
de week donderdag begint om 20.00 
uur en is in het Wellantcollege MBO 
in de Linnaueslaan. De toegang is 
vrij, ook voor niet-leden.

Concertserie KCA start met 
cello en piano zondag
Aalsmeer - Twee jonge briljan-
te musici betreden als eerste het 
KCA-concertpodium in de Oud-Ka-
tholieke Kerk aan de Oosteinder-
weg 394. Op zondagmiddag 11 ok-
tober om half vier is het zo ver. De 
cellist Sietse-Jan Weijenberg en de 
pianist Yun-Yang Lee spelen dan 
sonates van Beethoven, Debus-
sy en Sjostakovitsj, en ‘Le grand 
tango’ van Piazzolla. De zaal is om 
drie uur open. Losse kaarten zijn 
te reserveren bij Nico de Groot, tel. 
0297-324160. Sietse-Jan Weijen-
berg speelt sinds zijn achtste cello, 
en studeerde achtereenvolgens bij 
Jirka Pchal en aan het Prins Claus 
Conservatorium bij Jan Ype Nota en 
Truls Svane. Deze studie rondde hij 
in 2005 cum lande af, waarna hij aan 
zijn studie aan het Parijse Conserva-
torium bij Michel Strauss begon. In 
2009 behaalde hij met de hoogste 
onderscheiding zijn diploma. Siet-
se-Jan soleerde met Amsterdam 

Sinfoniëtta, Kamerorkest Metamor-
phoses, het Drents Symfonieorkest, 
het Fries Symfonie-orkest en maak-
te een tournee door Spanje als solist 
met studentenorkest MIRA. Hij won 
verscheidene prijzen bij inter-natio-
nale concoursen, meest recentelijk 
de 1ste prijs van het internationale 
Hradec Beethoven Concours (2008). 
Yun-Yang Lee is in Taiwan geboren. 
Hij heeft aan het Conservatoire Na-
tional Supérieur de Paris gestudeerd 
bij Theodor Paraschivesco en Lau-
rent Cabasso en behaalde het di-
ploma Hogere Opleiding in Piano 
en kamermuziek met de vermelding 
‘uitstekend’. Hij won eerste prijzen 
bij het internationale Carl Czerny 
Concours, het Concours Musical de 
France, het Concours FLAME en het 
Forum de Normandie.Yun Yang is 
regelmatig te gast bij verschillende 
festivals in Europa en Azië, en is ka-
mermuziekpartner van onder ande-
ren Alain Meunier en Gil Sharon.

De Rijzenspelers speelt 
Sonnevelds ‘Kleine Parade’
Rijsenhout - Toneelvereniging De 
Rijzenspelers bestaat dit jaar 65 jaar 
en viert dat groots met een musi-
cal van Wim Sonneveld: ‘De Kleine 
parade’. In 1969 regisseerde Son-
neveld dit stuk zelf met acteurs 
als Leen Jongewaard, Margriet de 
Groot en Joost Prinsen. Met de keu-
ze van deze musical laat de jubile-
rende vereniging wederom zien veel 
talent in huis te hebben en de uitda-
ging aan te durven het op de plan-
ken te brengen. In 1932 schreef 
Henriëtte van Eyck het boek ‘De 
Kleine Parade’, het werd een best-
seller. Op dit werk is de musical uit 
1969 gebaseerd waar Sonneveld de 
muziek voor schreef en tevens de 
regie en productie voor zijn reke-
ning nam. ‘De kleine parade’ han-
delt over thema’s die in de dertiger 
jaren zeer actueel waren: de neer-
buigende omgang van de rijkere 
klasse richting hun als lagere klasse 
getypeerde personeel. Ondanks dat 
de musical eind jaren 60 werd op-
gevoerd had het toch nog een aan-
tal thema’s die indertijd behoorlijk 
gevoelig lagen, zoals homoseksua-
liteit. In de Kleine Parade  wordt het 
wel en wee gevolgd van de adellij-
ke familie en hun dienstbodes. Het 
verhaal draait om de verhouding die 
de gegoede Therѐse Wentinck als 
weddenschap is aangegaan met de 

Concert voor Nepal met 
Sas en King Pelican live
Aalsmeer - Zaterdag 24 okto-
ber wordt voor de zesde keer in 
Aalsmeer en voor de tweede keer 
in De Oude Veiling een benefietcon-
cert voor Nepal georganiseerd. Van-
af 20.30 uur betreedt een keur van 
lokale musici belangeloos het podi-
um om geld bij elkaar te spelen voor 
verschillende kleinschalige humani-
taire projecten in de armste delen 
van Nepal. Optredende acts zijn on-
der andere de rockband The Huck-
sters, de bezielde singer en song-
writer Sas, de succesvolle band King 
Pelican en de lokaal bekende talen-

ten Michel en Scott in hun gelegen-
heidsformatie Blue Venture. En na-
tuurlijk zal ook de Nepalese ‘couleur 
locale’ niet ontbreken met kunstnij-
verheid van Radju Khadka, lekkere 
hapjes van restaurant Himalaya en 
een speciale dansvoorstelling. Over 
de Nepalese projecten is een dia-
presentatie te zien. 
De entreeprijs is 7,50 euro. Voorver-
koop bij kapsalon Tom Meijer in de 
Dorpsstraat en in De Oude Veiling 
in de Marktstraat en aan de kassa, 
die op 24 oktober geopend is van-
af 20.00 uur.

Weekend Es-Lan in Reede
Rijsenhout - Op 17 en 18 oktober 
worden gameliefhebbers uitgeno-
digd naar dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat te komen voor een 
weekendje Es-Lan. In dit weekend 
worden diverse competities gehou-
den. Het gamefeest begint zaterdag 
17 oktober om 10.00 uur ’s morgens 
en eindigt de volgende dag rond 
16.00 uur. Het is natuurlijk ook mo-
gelijk om even een kijkje te komen 
nemen. Es-Lan is een organisatie 
die twee keer per jaar een lanpar-
ty organiseert, LAN staat voor Local 

Area Network. Een lokaal netwerk 
wat gebruikt wordt om (via de com-
puter) petities te spelen. Maar een 
lan is nog veel meer, het mooie van 
een lanparty is dat je met al je vrien-
den kan komen en behalve gamen, 
gezellig wat kan praten, drinken of 
een filmpje kijken. 
Het spelen van spelletjes is dus ze-
ker een deel van de lan, maar de so-
ciale factor speelt hier ook een gro-
te rol in. Voor meer informatie kan 
je altijd de website bekijken: www.
es-lan.nl 

Klaverjasstrijd BV Hornmeer
Aalsmeer - De strijd der gigan-
ten is begonnen. Wie de winnaar 
gaat worden is nog niet te bepalen, 
maar de eerste gegadigden hebben 
zich aangemeld bij buurtvereniging 
Hornmeer. Het zag er na twee par-
tijen nog niet naar uit dat de sco-
re op zou lopen naar een aanvaard-
baar niveau, maar na de derde partij 
waren de kaarten geschud. En met 
machtsvertoon was het Rijk van Eg-
dom die de eerste plaats voor zich 
opeiste met 5403 punten. Op twee 
eindigde Thijs Fokker met 5105 pun-

ten, nummer drie was Marja Joren 
met 5038 punten, nummer vier Paul 
Schouten met 4941 punten en num-
mer vijf Martha Zeldenthuis met 
4838 punten. De poedelprijs mocht 
mevrouw Straathof met 3775 pun-
ten mee naar huis nemen. Het joke-
ren is gewonnen door Rina Tas met 
372 punten en de poedelprijs was 
voor Nel Schouten met 419 punten.
Vrijdag 9 oktober is er weer koppel-
klaverjassen in buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3. Aanvang: 
20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

Jarige ACOV trakteert…
Aalsmeer - Op 24 september be-
stond Aalsmeers Christelijke Ora-
torium Vereniging precies 120 jaar! 
Uiteraard kon het bestuur dit heug-
lijke feit niet voorbij laten gaan. De 
leden werden tijdens de wekelijk-
se repetitie getrakteerd op gebak bij 
de koffie. Tijd voor een feestje was 
er echter niet. Er moet hard gerepe-
teerd worden! Over zes weken, op 

21 november, zal het koor namelijk 
een bijzonder concert geven. Op de-
ze datum zal onder andere Ein Deut-
sches Requiem van Brahms worden 
uitgevoerd. Een imposant stuk, wat 
samen met COV IJmuiden ten ge-
hore gebracht zal worden.
Meer weten? Bekijk de website:  
www.acov.nl of bel met de voorzitter: 
Annet de Jong, tel. 0297-329443. 

Huldigingen bij postzegelvereniging
Koninklijk zilver voor Dory 
Bonnyai-Rikken!
Aalsmeer - Maandagavond 5 ok-
tober is in het Parochiehuis de al-
gemene leden vergadering ge-
houden van Postzegelvereniging 
Aalsmeer. Een avond waar traditie 
getrouw wordt terug gezien op het 
voorliggende seizoen. De vergade-
ring van maandag 5 oktober was 
een wel heel bijzondere. Tijdens de 
vergadering werden twee jubilaris-
sen gehuldigd. Als eerste werd se-
cretaris Martin Mijwaart in het zon-
netje gezet voor zijn 12 ½ jarig ju-
bileum in het bestuur. Martin ver-
zorgt naast het secretariaat ook het 
rondzendverkeer van Postzegelver-
eniging Aalsmeer. Als tweede was 
Jan Nieuwenhuijzen aan de beurt. 
Jan werd gefeliciteerd met het feit 
dat hij al 25 jaar de maandelijkse 
postzegelveiling van de vereniging 
leidt. Voor zijn veilingmeesterschap 
was Jan al 5 jaar commissaris bin-
nen het bestuur. Beide heren ont-
vingen als dank voor hun grote in-
zet een schitterend boeket bloemen 
en een cadeau namens de leden en 
het bestuur van Postzegelvereniging 
Aalsmeer. Naast een hele rij herver-
kiezingen van bestuurders was er 
op 5 oktober ook een afscheid.
Mevrouw Dory Bonnyai-Rikken had 
te kennen gegeven (tot spijt van le-
den en bestuur) niet meer herkies-
baar te zijn. Na 17 jaar bestuurs-
lidmaatschap nam zij afscheid van 
haar functie als keurmeester van de 
veiling. In zijn dankwoord aan me-
vrouw Bonnyai-Rikken somde voor-

zitter Klaas F. Keessen de vele ac-
tiviteiten op waaraan zij had mee-
gewerkt voor de vereniging. Vooral 
de inzet voor de veiling was indruk-
wekkend. Tijdens haar bestuurslid-
maatschap keurde zij ruim 65.000 
veilingkavels op kwaliteit, een waar 
monniken werk. Uiterst nauwgezet, 
vol vuur en zeer punctueel ging zij 
die 17 jaar te werk. Haar inbreng 
in het verenigingsgebeuren en het 
bestuur van Postzegelvereniging 
Aalsmeer zal zeer gemist worden. 
Voor haar waren er natuurlijk bloe-
men, theaterbonnen voor een 
avondje uit met haar echtgenoot en 
een vel met door T.N.T. Post aange-
maakte postzegels met haar eigen 
beeltenis. Op het moment dat Dory 
Bonnyai-Rikken dacht de dank ui-
tingen te hebben gehad nam voor-
zitter Klaas F. Keessen opnieuw het 
woord. Hij kon verheugd mededelen 
dat er een bericht uit Utrecht was 
binnen gekomen van het Bondsbe-
stuur van de Koninklijke Nederland-
se Bond van Filatelistenverenigin-
gen.
Het Bondsbestuur heeft besloten 
om mevrouw Theodora Aleida Maria 
Bonnyai-Rikken de zilveren Bonds-
speld toe te kennen voor de 17 jaar 
waarin zij zich voor Postzegelvereni-
ging Aalsmeer buitengewoon ver-
dienstelijk maakte. Bijzonder vereert 
en onder luid applaus van de leden 
van Postzegelvereniging Aalsmeer 
nam Dory Bonnyai-Rikken de zilve-
ren Bondsspeld in ontvangst.

Van links naar rechts: Martin Mijwaart, Klaas F. Keessen, Jan Nieuwenhuizen 
en Dory Bonnyai-Rikken. Foto: Joop Eveleens.

‘Scheurende’ sax en gitaar 
bij Blood, Sweat & Kiers
Aalsmeer - De komende weken 
zijn of op vrijdagavond of op zon-
dagmiddag live optredens in grand 
café Centennial aan de Oosteinder-
weg. Bands uit Aalsmeer en omge-
ving wordt de mogelijkheid gege-
ven om op te treden voor ‘eigen’ pu-
bliek. Het spits werd afgelopen vrij-
dagavond afgebeten door de band 
Blood, Sweat & Kiers met de lan-
delijk bekende saxofonist Wouter 
Kiers.
Dat zijn bandleden ook over veel 
muzikaal talent beschikken, werd 
tijdens het optreden wel duide-
lijk. Niet alleen Wouter Kiers schit-

terde met zijn ‘scheurende’ saxo-
foongeluid, ook de solo’s van gita-
rist en zanger Chris Clemens wek-
ten bewondering, de solo’s van bas-
sist Ab Hansen werden beloond met 
luid applaus en drummer Maarten 
Kruijswijk kreeg met zijn solo even-
eens met gemak de handen van het 
publiek op elkaar. Een leuk, goed en 
swingend optreden in een mooie 
ambiance. Zeker een bezoek waard 
en dat kan al aanstaande zondag 11 
oktober. De Aalsmeerse band Riet-
veld nodigt u/jou uit om te komen 
kijken, luisteren en dansen vanaf 
15.00 uur.

eenvoudige zakenman Ankerblom. 
Tegen het einde van de voorstelling 
blijkt dat klasse en adel  toch niet 
alles is... 
De Rijzenspelers durven de uit-
daging aan om deze afwisselende  
musical met  zang, dans en spel op 
te voeren. Een productie waar veel 
bij komt kijken en waar al weken 
keihard voor gerepeteerd wordt. 
Het aardige aan de hele productie 
is dat alle leden een rol hebben en 
de talenten op het scherpst worden 
aangesproken. Daarnaast worden 
de voorstellingen gelardeerd met 
muziek van een live band en zal het 
plaatje compleet worden gemaakt 
met veel kenmerken uit de dertiger 
jaren zoals kleding en attributen.
Deze jubileumvoorstelling wordt vier 
keer opgevoerd: Vrijdag 30 oktober 
is de try-out waarna op 31 oktober, 
6 en 7 november nog drie uitvoe-
ringen volgen. Alle optredens vin-
den plaats in dorpshuis De Reede 
aan de Schouwstraat 14 en begin-
nen om 20.15 uur. Kaarten zijn ver-
krijgbaar via e-mail: reserveren@rij-
zenspelers.nl , via de website: www.
rijzenspelers.nl of telefonisch: 0297-
327840. 
Ook losse verkoop aan de kassa op 
één van de speelavonden is moge-
lijk, maar reserveren garandeert ze-
ker een kaart.

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zon-
dag 11 oktober weer een vogel-
beurs. Deze vindt plaats in de kan-
tine van voetbalvereniging SCW aan 
het Konnetlaantje in Rijsenhout. Be-
langstellenden zijn welkom tussen 
9.30 en 13.30 uur. Voor 50 eurocent 
kunt u naar binnen, kinderen onder 
de tien met begeleiding mogen gra-
tis. De Rijsenvogel heeft weer be-
trouwbare handelaren uitgenodigd 
met een grote variatie aan tropi-

sche vogels en diverse soorten gro-
te en kleine parkieten. Ook bieden 
de leden van de vereniging vogels 
te koop aan. Ook niet leden mogen 
hun vogels te koop aanbieden op 
deze beurs. Ondervindt u proble-
men met het kweken van vogels, of 
wilt u ook beginnen met deze hob-
by dan kunt u altijd terecht bij de le-
den van de vereniging. Op de beurs 
kunt u bovendien terecht voor di-
verse soorten vogelvoer en vogel-
accessoires. 

Zaterdag opening door burgemeester

Schilderijen en objecten 
in Het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Vanaf vandaag, donder-
dag 8 oktober, is in Het Oude Raad-
huis in de Dorpsstraat een nieuwe 
expositie te bezichtigen. In de za-
len hangen schilderijen van Graham 
Dean en de vitrines zijn opgevuld 
met objecten van Albert Geertjes. 
De tentoonstelling wordt georga-
niseerd door de stichting Kunst en 
Cultuur Aalsmeer in samenwerking 
met kunsthandel Frans Jacobs. De 
schilderijen en objecten zijn tot en 
met 15 november iedere donderdag 

tot en met zondag gratis te bezich-
tigen tussen 14.00 en 17.00 uur. De 
officiële opening wordt aanstaande 
zaterdag 10 oktober om 16.00 uur 
verricht door burgemeester Pieter 
Litjens. Belangstellenden zijn hierbij 
van harte welkom. Er kan kennis ge-
maakt worden met de kunstenaars. 
De bekende Engelse kunstenaar 
Graham Dean komt namelijk over 
uit Brigthon om zijn nieuwste werk 
aan het kunstminnende Aalsmeerse 
publiek te tonen.

‘Bad Habit’ in Sportzicht
Aalsmeer - Zaterdag 10 oktober 
treedt de coverband Bad Habit op in 
café Sportzicht in de Sportlaan. De 
toegang is gratis en voor iedereen 
die zin heeft in een gezellige avond. 
Aanvang 20.30 uur. 
Bad Habit is een strak spelende co-
verband die op welke locatie dan 
ook het publiek weet te boeien 
met swingende funk, pop en rock-
muziek. Wat Bad Habit ook speelt, 
Anastacia, Kane, Simply Red, Rob-

bie Williams of Skunk Anansie, het 
klinkt scherp, doorleefd en enthou-
siast. Geen rare cabaretteksten op 
het podium en geen zangeres die 
precies het linkerbeentje van Rob-
bie Williams na probeert te doen. 
Het gaat om de song en de sfeer. 
Vier tikken vooraf en gaan. Bad Ha-
bit geniet van ieder optreden en 
maakt er steevast een feestje, Kom 
kijken, luisteren en feest vieren aan-
staande zaterdag!
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Kijkdag deze zaterdag in 
woonplan Rietlanden
Kudelstaart - In Kudelstaart wordt 
het woonplan Rietlanden gereali-
seerd. Deze dorpse omgeving gooit 
hoge ogen op woongebied. Dit komt 
onder meer door de ligging nabij de 
Westeinderplassen en alle denkba-
re moderne faciliteiten. Ook het ge-
moedelijke karakter in een ruime, 
groene en waterrijke opzet geven 
veel meerwaarde. Tel daarbij op het 
gebruik van jaren dertig stijlelemen-
ten in de architectuur en u wilt hier 
nooit meer weg! Aanstaande zater-
dag 10 oktober biedt Lamur Vast-
goed BV samen met Combinatie-
bouw Kennemerland BV de moge-
lijkheid een aantal nog te koop zij-
nde nieuwbouwwoningen en de lo-
catie waar 26 halfvrijstaande villa’s 
aan het water zullen worden ge-
bouwd te bezichtigen. Het betreft 
een gevarieerd aanbod van wonin-
gen in bouwstijl en prijs.
Van het type Brighton zijn nog zes 
huizen te koop. Het betreft een drie-
laagse woning met een begane 
grond van 11.00 meter diep en twee 
slaapkamers vanaf 229.000 euro tot 
een woning met  5 slaapkamers en 
een luxe badkamer met ligbad van 
circa 311.000 euro. Opleverings-
prognose vanaf circa begin 2010. 
Van het type Windsor is nog één huis 
te koop:  Een schitterend drielaags 
herenhuis gesitueerd bij een gro-
te waterpartij. De woning heeft een 
royale living/open keuken en totaal 

vijf slaapkamers. Thans in prijs ver-
laagd naar 389.000 euro en opleve-
ring kan per direct. 
Van de woningen, type Jasmijn, start 
de verkoop deze zaterdag. Het be-
treft halfvrijstaande villa’s met op 
de begane grond een living/keuken 
en een garage. Op de eerste verdie-
ping zijn 3 slaapkamers en een bad-
kamer. Daarnaast kunnen de villa’s 
via woonpakketten worden voorzien 
van extra luxe, geschikt worden ge-
maakt voor senioren of worden ver-
kleind. Koopsom vanaf circa 325.000 
euro. Tussen 11.00 en 16.00 uur zijn 
belangstellenden zaterdag van har-
te welkom in het Informatiecentrum 
Rietlanden aan de Madame Cu-
riestraat 7 te Kudelstaart. Naast een 
kopje koffie met lekkers, ligt er een 
plattegrond klaar met een overzicht 
van de te bezichtigen woningen 
Medewerkers leiden de belangstel-
lenden graag rond. Uiteraard wor-
den ook brochures verstrekt, zodat 
thuis een en ander nog rustig door-
gelezen kan worden. 
De verkoopdocumentatie is overi-
gens nu al op te vragen via de aan-
meldingsformulieren op www.kbwo-
nen.nl en is op te halen in het Infor-
matiecentrum Rietlanden waar ook 
de maquette bekeken kan worden. 
Het informatiecentrum is iede-
re donderdag en vrijdag open van 
12.00 tot 18.00 uur en zaterdag tus-
sen 12.00 en 16.00 uur. 

Baasjes genieten van croissants en koffie

‘Hondenlunch’ Faunaland 
zeer positief ontvangen
Kudelstaart - Een honden- en 
baasjeslunch organiseerde Faun-
land Kudelstaart afgelopen zater-
dag. Een niet-alledaagse actie na-
tuurlijk die rond het middaguur aar-
dig wat honden en baasjes op de 
been kreeg naar het Kudelstaartse 
winkelcentrum. Uiteraard vanwe-
ge Dierendag bood Faunaland deze 
gezellige lunch aan, waarbij overi-
gens niet alleen aan de trouwe vier-
voeters werd gedacht maar ook aan 
hun baasjes. Voor de honden was er 
heerlijk voer waar ze zich, klein en 

groot, vol enthousiasme op stortten. 
Hun bazen genoten van croissants 
met koffie. De lunch werd heel po-
sitief ontvangen. Niet in het minst 
door dierenzaak Faunaland zelf: “De 
honden waren niet te stoppen, zo 
enthousiast! Opvallend vonden we 
dat met zoveel honden alles zo net-
jes is verlopen. Geen gestoei...”, al-
dus Ingrid, die aanvult dat het ‘lun-
chen’ met hond en baas zéker voor 
herhaling vatbaar is. Wellicht heeft 
Faunaland hiermee een nieuwe 
trend gezet...

Opbrengst ruim 4.000 euro
Rommelmarkt Kudelstaart  
geeft kinderen water
Kudelstaart - Op dinsdag 6 oktober 
jl. was het Kudelstaartse Dorpshuis 
voor de 36e keer omgetoverd tot 
een gezellige rommelmarkt. De op-
brengst, 4.000 euro, is bestemd voor 
een drinkwaterput en goede WC’s 
bij de kleuterschool in Iba, Mala-
wi. OSA (Stichting Ontwikkelings-
samenwerking Aalsmeer) steunt het 
project met 2.500,- euro. Hierdoor is 
het zeker dat de waterput er komt. 
Vrijwilligers van ‘Kudelstaart voor 
Iba’ lieten tijdens de markt een 
mooie film zien van het project 
waaraan ze de afgelopen zomer zelf 
hebben meegewerkt. Zij hebben al 
de bouw van een kleuterschool mo-
gelijk gemaakt. De tweede school 
die met Kudelstaartse steun wordt 
gebouwd ligt te ver van de rivier af 
om er water uit te kunnen halen. 
Ook staat de rivier een deel van het 
jaar droog. Daarom is er een goe-
de waterbron nodig. De pomp wordt 
door zonne-energie aangedreven. 
Dorkas is om steun gevraagd voor 
de bouw van een keuken zodat de 
kinderen eenmaal per dag een war-
me maaltijd krijgen. Het water wordt 
ook voor de keuken gebruikt.

Koffer met ‘hete’ inhoud
De belangstelling voor de rommel-
markt was ook nu weer erg goed te 
noemen. Al voor 18.00 uur stonden 
de eerste kopers voor de deur. Toen 
een uur later de deuren open gin-
gen, stroomde het Dorpshuis in een 
minuut vol kopers. Tot 21.00 uur was 
het een komen en gaan van kopers 
en werden er snel gaten geslagen 
in de hoog beladen tafels. De loot-
jesverkopers deden hun best om 
de lootjes, goed voor 400 prijzen, te 
verkopen. De hoofdprijs van de loot-

jes zonder prijs, een gloednieuw es-
presso apparaat werd tijdens de vei-
ling getrokken. Ook de ‘uitverkoop’ 
om 21.00 uur deed het goed. Veel 
mensen kochten voor 5 euro een 
enorme blauwe zak die ze helemaal 
vol mochten stouwen met goederen. 
Dat werd een heel gesjouw. Zo ont-
stond wel de ruimte om de veiling-
tafel op te bouwen. 
Veilingmeester Gert Ubink veil-
de vanaf 21.00 uur ruim 80 kavels 
waaronder nieuwe stoelen, schil-
derijen en nog veel meer wat be-
schikbaar was gesteld door het Ku-
delstaartse bedrijfsleven. Klapstuk-
ken waren natuurlijk de 10 pondjes 
echte Kudelstaartse paling die goed 
werden verkocht. Kudelstaartse zo-
merhoning en lekkere wijn comple-
teerden het smakelijke deel van de 
veiling. Schilderijen stonden garant 
voor het kunstzinnige element van 
de veiling. Tijdens de veiling werd 
het gewicht van de twee reuze cour-
gettes bekend gemaakt: 8221 gram, 
wat op 21 gram na werd geraden. 
De ‘mysterie-koffer’ riep de hele dag 
al nieuwsgierigheid op van zowel 
medewerkers als kopers. Hij werd 
als laatste geveild... Na een span-
nende biedsessie werd uiteinde-
lijk een dame blije eigenares van de 
koffer waarvan de ‘hete’ inhoud bij 
een grote groep dames veel hilari-
teit veroorzaakte en heren nieuws-
gierig maakte. De waardebon van 
één van een Kudelstaarts Chinees 
Indisch restaurant werd zeer ge-
waardeerd.
U kunt helpen de waterput te bo-
ren voor het project door een gift 
over te maken op SNS Regiobank 
nr. 90.41.01.193 tnv. W.A. Husemei-
er- Rommelmarkt.

Opgeven reünie trampoline 
springen kan tot dit weekend! 
Aalsmeer - De trampolinespring-
sport viert dit jaar het 50-jarig be-
staan. Reden genoeg om een groot-
se reünie te organiseren! Deze vindt 
zondag 25 oktober plaats in sport-
haal De Bloemhof in Aalsmeer Oost. 
Uiteraard zijn de voorbereidingen 
al in volle gang. Bent u oud-lid van 
de vereniging of op welke manier 
dan ook betrokken bij de trampoli-
nesport, dan kunt u niet ontbreken! 
De reünie begint om 12.00 uur en 
zal tot 17.00 uur duren.  

Natuurlijk is er alle ruimte om herin-
neringen op te halen, maar ook zijn 
er demonstraties trampolinesprin-
gen, muziek en een heerlijke lunch. 
Voor 20 euro bent u erbij. 
Aanmelden kan nog tot aanstaan-
de zaterdag 10 oktober bij Dirk van 
Leeuwen, Ketelhuis 70, 1431 LT 
Aalsmeer. Tel. 06-51094994 of per 
email: d.n.v.l@hetnet.nl. U kunt de 
entreekosten overmaken op Rabo-
bank 3001 27 286 tnv Reüniecom-
missie Aalsmeer.

Lekker druk voor Faunaland tijdens de honden- en baasjeslunch.

Zwoele bachata en pittige salsa
Salsa-party in The Beach
Aalsmeer - Dat salsa een breed 
publiek aanspreekt, blijkt wel uit 
de druk bezochte salsa- avonden 
en lessen in The Beach. Komen-
de zondag 11 oktober staat er weer 
een gratis salsa party gepland. Deze 
keer met dj Salsaloco. Met zijn bre-
de muziekkeus, van zwoele bacha-
ta, snelle merengue tot pittige sal-
sa, belooft het een bruisende avond 
te worden.

Gratis workshop merengue
Speciale voor de mensen die van 
merengue houden, wordt om 20.00 
uur een gratis workshop merengue 
gehouden. Dit is absoluut de num-
mer één dans van de Dominicaanse 
Republiek! Deze dans is door haar 
eenvoudige telling een hele goede 
manier om kennis te maken met het 
Latijns Amerikaanse dansen. Laat je 
meevoeren op de tropische ritmes, 
met swingende heupen, volop inter-

actie en vooral heel veel plezier. 
Na de workshop neemt dj Salsalo-
co de draaitafel over. Hij zal de zaal 
trakteren op veel muzikaal lekkers! 
Naarmate de avond vordert zal de 
muziek steeds meer up tempo num-
mers bevatten. Hierdoor komt iede-
re danser aan zijn of haar trekken. 
Iedereen is welkom, vrij parkeren 
voor de deur en de toegang is gra-
tis. De avond begint om 19.30 uur en 
om 23.30 uur wordt de laatste dans 
ingezet.

De kans is groot dat tijdens de Salsa 
Party de ‘passie’ van het Latin dan-
sen (her)-ontdekt wordt. En dan? 
Deze mensen nodigt The Beach 
graag uit om eens te komen kijken 
op één van de vele cursusavonden 
Salsa, Zumba of Zouk. Voor meer in-
formatie surf naar www.leersalsa-
dansen.nl. Lokatie: The Beach aan 
de Oosteinderweg 247a.

Aalsmeer - Popkoor Sonority heeft zaterdag meegedaan aan de Korendag 
in Zandvoort onder de titel Zingen aan Zee. Het Aalsmeerse koor had de eer 
de korendag, waaraan 23 koren uit het hele land deelnamen, af te sluiten. Op 
de foto krijgt dirigent Wien Wagenaer een ingelijste foto van het eigen optre-
den van Sonority uit handen van enkele leden van het organiserende koor ‘The 
Beach Pop Singers’, die personages uit ‘The Wizard of Oz’ uitbeelden. In een 
tot de nok gevulde zaal hebben beide koren in de Grand Finale ‘Brand New 
Day’ uit deze musical gezongen.

Succes Sonority aan zee!

Soul shows met dj Jacko 
Hansen in Centennial
Aalsmeer - Op de donderdagavond  
15 en 29 oktober staan gezelli-
ge soul shows op het programma 
van grandcafé Centennial.  Beken-
de soulnummers gaan deze avon-
den gedraaid worden door dj Jacko 
Hansen. Swingen op de muziek of 
gewoon  een biertje of wat anders 
drinken. Natuurlijk bijpraten over 
van alles en nog wat.  Het kan alle-
maal in Centennial. De aanvang van 
deze super gezellige avond  is 21.30 
uur en natuurlijk is de toegang voor 
geheel gratis. Komende periode vin-
den veel activiteiten  en optredens 
in het grandcafé aan de Oosteinder-

weg 243  plaats.  Zanger en gitarist 
Hein Meijer en de bands De Klught 
en King Pelican zullen hun opwach-
ting de komende maanden maken.
Centennial is gevestigd naast Hotel 
Chariot op de Oosteinderweg 243, 
tel. 0297-388144.  Bezoek voor meer 
informatie de website: www.centen-
nial.nu.
Kom op de fiets of zet de auto op het 
oude terrein van garage Colijn  Ma-
chineweg. Ook kunt u zich melden 
bij de ingang van Centennial en dan 
wordt u auto geparkeerd en bij weg-
gaan weer opgehaald. Deze service 
is natuurlijk geheel gratis.

Eenmalig reünieconcert 
‘Fruitcake’ in The Beach
Aalsmeer - Zondag 18 oktober 
vindt een uniek reünieconcert plaats 
in The Beach. De eighties band 
Fruitcake komt optreden en gast-
muzikanten deze middag zijn Deni-
se Jannah, Lillian Day Jackon en on-
der andere Mildred Douglas.
De funk band Fruitcake had in de 
jaren tachtig top 10-hits met “My 
feet won’t move” en “I like the way”. 
De band was behalve in Nederland 
ook razend populair in Japan. Zan-
ger, gitarist en componist Rob Tae-
kema (Amsterdam) heeft de origi-
nele bezetting bij elkaar gekregen 
en de band zal op zondag 18 okto-
ber in Aalsmeer een éénmalig en 
uniek reünieconcert geven. 
Daarnaast laat Rob Taekema uniek 

nieuw materiaal horen en zal er met 
meer dan 25 muzikanten een waar 
muziekfeest losbarsten. De onder-
titel van het concert luidt dan ook: 
Rob Taekema & Friends from the 
past, present and future.
Diverse gastmuzikanten zullen acte 
de presence geven, waaronder Lil-
lian Day Jackson (Spargo), Mildred 
Douglas en Carolien de Windt (Mai 
Tai), Shirma Rouse en Janice Willi-
ams. Het concert begint om 16.00 
uur en duurt tot 20.00 uur. Kaarten 
kunnen in de voorverkoop gekocht 
worden bij The Beach, ticketservice.
nl en de postkantoren en de free re-
cord shops. Surf voor meer infor-
matie naar www.beach.nl of www.
taek.nl.

Andre Ridder voor KWF in 
2010 de Alpe d’Huez op
Aalsmeer - Afgelopen juni werd 
voor de vierde keer de Alpe d’Huez 
beklommen door mensen die voor 
het KWF veel geld sponsorden. De 
race waarbij fietsers zes keer de Al-
pe d’Huez proberen te beklimmen, 
is inmiddels bekender aan het wor-
den. Afgelopen juni gingen er weer 
velen zes keer de berg op en af om 
zoveel mogelijk geld op te halen 
voor het KWF. Werd er in 2006 nog 
370.00 euro opgehaald door 77 ren-
ners, in 2008 was dit met 150 ren-
ners en 150 teams ruim 3,6 miljoen 
en voor dit jaar is er voor ruim 5 mil-
joen euro bij elkaar gefietst. In het 
hoofdkantoor van de Rabobank te 
Utrecht wordt aanstaande maan-
dag de cheque overhandigd door 
Nout Wellink, directeur van de Ne-
derlandse Bank aan Erica Terpstra, 
sportvrouw in hart en nieren. En dan 
zal iedereen weten hoeveel er bij el-
kaar gefietst is dit jaar. Ieder jaar be-
klimmen weer meer teams en indi-
viduele deelnemers de Alpe d’Huez. 
Al het werk, de hele organisatie, alle 
fietsers, het zijn allemaal vrijwilligers 
die gaan voor het goede doel.Dit al-
les wordt georganiseerd door de 
Stichting Alpe d’HuZes. De Stichting 
Alpe d’HuZes voert een antistrijk-
stokbeleid, dus alle binnenkomen-
de gelden zijn voor het KWF. Over-
nachtingen, het materieel, etc. niets 
wordt betaald van de binnenkomen-
de gelden. 
Deze hele race inspireerde een aan-
tal winkeliers en fabrikanten van si-
garen om de handen ineen te slaan, 
om de berg voor het KWF met een 
team te gaan beklimmen. Andre 
Ridder van Ridder & Co uit de Op-
helialaan doet mee in dit landelij-
ke team. De eerste voorbereidin-
gen zijn inmiddels in gang gezet. Elk 
team moet 10.000 euro inbrengen 
om mee te mogen doen. Door mid-
del van allerlei sponsoraktiviteiten 
moet dit geld en liefst meer worden 
opgebracht. De grote aftrap van het 
bijeengaren van sponsorgelden in 
Aalsmeer, zal plaats vinden bij het 
concert van Jan Leliveld op 8 en 9 
oktober in De Bloemhof. Jan Leli-

veld, voor elke Aalsmeerder een be-
kende, heeft de fantastische cd ‘Dit 
is mijn leven’ uitgebracht met ei-
gen gemaakte liedjes, en geeft twee 
concerten aankomend weekend in 
de hal aan de Hornweg.Voor de Al-
pe d’HuZes staat er een bus klaar 
waar bezoekers hun gift kunnen ge-
ven. Het maakt niet uit wat er gege-
ven wordt, met ieder dubbeltje is de 
groep een dubbeltje verder. 

Het sigarenkistje
In de winkel van Andre Ridder staat 
al geruime tijd een klein sigarenkist-
je met individuele giften van klanten 
die afzagen van hun wisselgeld ten 
bate van het KWF en de Stichting 
Alpe d’HuZes. Het tot nu toe opge-
haalde bedrag is 122 euro en 9 cen-
ten. In de winkel komt vanaf nu een 
duidelijke bus te staan met het logo 
van de Stichting Alpe d’HuZes erop, 
waarin iedereen die dat wil, zijn geld 
kan storten om het KWF te onder-
steunen in het vele onderzoekswerk 
tegen de slopende ziekte die kanker 
heet. Regelmatig zal u via de Meer-
bode op de hoogte gehouden wor-
den van de stand van zaken van dit 
landelijke team. Voor wie meer wil 
weten, kan terecht op www.opgeve-
nisgeenoptie.nl waar nog meer ver-
meld staat over de filosofie achter 
deze actie.

Postcodeloterij trakteert!
Aalsmeer - Alle deelnemers, waar-
van het lotnummer begint met wijk-
code 1431 winnen een ijsbeker. In 
één keer wint een hele wijk een ijs-
je! Iedereen die mee heeft gespeeld 
in de trekking van augustus in de 
Postcode loterij wint met elk deelne-
mend lot een beker Ben & Jerry’s ijs. 
Het gaat in dit geval om 3.406 loten.  
Alle winnaars met wijkcode 1431 
kunnen hun prijs ophalen van zater-
dag 10 tot en met zondag 25 okto-
ber bij C1000 Koster aan de Ophe-
lialaan 124. De winnaars krijgen de 
coupon waarmee zij hun prijs kun-
nen ophalen thuis gestuurd.
Vijftig procent van elk meespelend 
lot in de Nationale Postcode Loterij 

is bestemd voor projecten in de sa-
menleving. Dankzij 2,5 miljoen deel-
nemers aan de Postcode Loterij in 
2008 wordt een recordbedrag van 
ruim 244 miljoen euro verdeeld over 
meer dan 57 goededoelenorgani-
saties. Deze organisaties zijn werk-
zaam op het gebied van mens en 
natuur in Nederland en daarbuiten. 
Ook Ben & Jerry’s laat al jarenlang 
een sociaal gezicht zien door conti-
nu initiatieven te ontwikkelen om de 
wereld te verbeteren. Zoals bijvoor-
beeld het Climate Change College 
dat door Ben & Jerry’s en het We-
reld Natuur Fonds is opgericht. Jon-
ge mensen worden daar opgeleid 
tot Climate Ambassadeurs.

Klaverjasavond 
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Op donderdag 15 ok-
tober staat de volgende klaverjas-
avond van buurtvereniging De Ou-
de Spoorbaan op het programma. 
De aanvang is 19.30 uur en plaats 
van samenkomst is gebouw ‘t Anker 
aan de Oosteinderweg 273a. Leden 
en kaartliefhebbers zijn welkom. De 
eerste klaverjasavond op 1 oktober 
is gewonnen door Jopie Boer met 
6814 punten. Op twee is Adri Thuis 
geëindigd met 6776 punten en op 
drie Irene Nuyts met 6704 punten.
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Aalsmeer - Heb je geen tijd om 
te collecteren maar wil je toch een 
steentje bijdragen? Het Nationaal 
MS Fonds zoekt mensen met vlag-
genmasten of vlaggenstokken die 
tijdens de collecteweek van 23 tot 
en met 28 november de vlag van 
het Nationaal MS Fonds willen hij-
sen! Niet bekend is hoe MS ontstaat 
en of het te genezen of te voorko-
men is. Echter lijdzaam toezien hoe 

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

MS Fonds zoekt mensen 
met vlaggenmasten!

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

enthousiast blijft om een boek te 
pakken.

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

Door Ilse Zethof

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

Jeugd enthousiast houden
De bibliotheek is al lang niet meer 

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

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

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

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

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

Tien kwekers genomineerd 
voor Dutch Flower Awards
Aalsmeer - De handelsbedrijven 
die verenigd zijn in Dutch Flower 
Group (DFG), hebben tien van hun 
leveranciers/kwekers genomineerd 
voor de Dutch Flower Awards. Het 
gaat om vier bloemen-, drie planten- 
en drie buitenlandse bedrijven. De 
prestigieuze onderscheidingen voor 
excellente leveranciers worden dit-
maal uitgereikt op de FloraHolland 
Trade Fair Aalsmeer. Dat gebeurt op 
donderdagmiddag 15 oktober om 
15.00 uur op het Meetingpoint Expo 
van de handelsbeurs in Aalsmeer. 
In de categorie bloemen dingen 
vier bedrijven naar de Dutch Flower 
Award. Het zijn L. en A. Vreugden-
hil (met als producten chrysant, le-
lie, leeuwenbek) uit Naaldwijk, Hol-
stein (gerbera) uit De Lier, Kweke-
rij Porta Nova (roos) uit Waddinx-
veen en Mopabloem (tulp) uit Rijns-
burg. Bij de planten zijn de nomina-
ties voor Chris Endhoven (cyclaam, 
helianthus, platycodon) uit ’s-Gra-
venzande, KP Holland (kalanchoe, 
spathiphyllum, anthurium, phalae-
nopsis, curcuma) uit Naaldwijk en 
Oriental Growers (lucky bamboo, 
bonsai, ficus ginseng) uit Bleiswijk. 
De derde categorie die goed is voor 
een Dutch Flower Award, is import. 
De drie genomineerde buitenland-
se bedrijven zijn Protealinhas (pro-
tea) uit Portugal, Langan Lilies (le-
lie) uit Ethiopië en Helechos de Cu-
ero (ledervaren, tropisch groen) uit 
Costa Rica.

Begrip en vertrouwen
DFG heeft de Dutch Flower Awards 
acht jaar geleden in het leven ge-
roepen om leveranciers met uitzon-
derlijke kwaliteiten jaarlijks bij een 
bijzondere gelegenheid in de schijn-
werpers te zetten. “Zeker in de hui-
dige extreem moeilijke tijd is een 

blijk van waardering op zijn plaats,” 
zegt Marco van Zijverden, CEO van 
de Raad van Bestuur van Dutch Flo-
wer Group. “Begrip en vertrouwen 
tussen leverancier en handel zijn 
essentieel om deze moeilijke perio-
de met succes door te komen.” Goe-
de, betrouwbare leveranciers zijn 
volgens Van Zijverden onmisbaar 
voor de handel. “Beide partijen pro-
fiteren van een goed lopende on-
derlinge samenwerking.” 

Geslaagde relatiedag
Om het onderlinge begrip en ver-
trouwen te versterken hield de bloe-
mengroothandelsdivisie van Dut-
ch Flower Group op 24 september 
een relatiedag in het pand van Ha-
mifleurs in Honselersdijk. Ongeveer 
vijftig kwekers kwamen erop af. Ook 
aanwezig waren directieleden van 
OZ Export, Holex Flower, Premier 
& Blehheim International en Ha-
mifleurs en een vijfentwintigtal van 
hun inkopers. “Doel van onze rela-
tiedag was van gedachten te wis-
selen over hoe we met elkaar in de 
toekomst succesvol kunnen zijn en 
wat er daartoe veranderd zou moe-
ten worden,” vertelt Van Zijverden. 
Inleiders die dag waren Paul Fran-
ke van Hamifleurs, Mart Valstar van 
de groente- en fruithandelsbedrij-
vengroep Best Fresh Group en Mar-
co van Zijverden zelf. Tijdens de dis-
cussie stonden virtualisatie van de 
veilingklokken, aangepaste veiltij-
den en onafhankelijke productkeu-
ring centraal. “Het was goed te ho-
ren dat de kwekers en onze DFG-
bedrijven over deze onderwerpen 
dezelfde mening zijn toegedaan,” 
kijkt Van Zijverden terug. Met een 
borrel en buffet plus een mooi boe-
ket van Green Partners werd de ge-
slaagde relatiedag afgesloten.

Veel animo op de Relatiedag van Dutch Flower Group bij Hamifleurs.

Volop voordeel tijdens Renault 
Nieuwendijk open huis dagen
Aalsmeer - De nieuwe animatie-
film UP van Disney staat centraal tij-
dens de Renault UP 10-daagse bij 
Renault Nieuwendijk. Een bezoek 
aan de showroom van Nieuwendijk 
kan van 8 tot en met 17 oktober een 
scala aan prijzen en extra veel voor-
deel opleveren. De hoofdprijs is een 
droomreis ter waarde van tiendui-
zend euro. UP is een echte familie-
film, dus koppelt Nieuwendijk deze 
actie aan 10 dagen extra veel voor-
deel en valt er veel te beleven voor 
het hele gezin. In de eerste week 
van oktober ontvangen consumen-
ten een huissleutel bij de Renault/
UP huis-aan-huis krant. Tijdens 
de UP 10-daagse kunnen zij in de 
showroom met deze sleutel probe-
ren het huisje van Carl, de hoofd-
rolspeler in de film, te openen. Gaat 
de deur open, dan maken ze kans 
op een droomreis ter waarde van 
tienduizend euro. Gaat de deur niet 
open, dan zijn er nog andere prijzen 
te verdelen; zoals Xbox 360’s, Xbox 
UP-games en bioscoopkaartjes.Bo-
vendien ontvangen alle kleine be-
zoekers een speciaal UP cadeautje.

Volop actie voordeel
Gedurende de Renault Nieuwen-

dijk UP 10-daagse kunnen bezoe-
kers profiteren van veel aanbiedin-
gen, zoals drie jaar lang rijden zon-
der zorgen met het 3+3+3 actie-
voordeel. Kopers van een nieuwe 
personenauto ontvangen drie jaar 
Garantie Plus, drie jaar gratis onder-
houd en profiteren van 3,9% rente 
bij een financiering. Alsof dat nog 
niet genoeg is krijgen zij een Bijen-
korfcard tot 500 euro cadeau, zo-
lang de voorraad strekt!

Festiviteiten op zondag 
Voor één keer opent Renault Nieu-
wendijk ook op zondag haar deu-
ren. Op 11 oktober van 11.00 tot 
16.00 uur is iedereen van  harte wel-
kom voor een bezoekje aan de ves-
tigingen Aalsmeer, Badhoevedorp 
en Amstelveen. Op deze zondag is 
er extra vertier in de vorm van on-
der andere spingkussens en een 
ballonnenraad- en kleurwedstrijd. 
Alleen op deze zondag geeft Nieu-
wendijk 500 euro korting op de toch 
al spectaculair geprijsde Clio. Be-
langstellenden kunnen de bouw van 
het nieuwe pand van Renault Nieu-
wendijk in Lijnden bekijken. 
Kijk voor meer informatie  op www.
renault-nieuwendijk.nl.

Afsluiten middagtochten OVAK
Aalsmeer - 1 Oktober was de laat-
ste middagtocht van 2009 van de 
‘pedaalridders’ van de OVAK. Met 
38 personen en met uitstekend 
fietsweer ging de groep op pad.
Dit keer in de buurt, want de af-
sluiting van het seizoen stond ge-
pland in het buurthuis. Gezellig na-
kletsen met koffie en koek over de 

gereden routes dit jaar. Daarna een 
fotospel. Van alle middagen zijn fo-
to’s gemaakt en hierbij vragen op-
gesteld. Met groepjes moest  men 
deze oplossen. 
En daar kwamen behoorlijk 
veel goede antwoorden uit.  Om half 
5 ging ieder huiswaarts, met als af-
scheid: Tot volgend jaar.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij!
Engels en Frans voor 50-plussers
Aalsmeer - De herfst is weer be-
gonnen en misschien denkt u al aan 
‘binnenactiviteiten’ voor de komen-
de herfst en winter. Al eens aan En-
gels en Frans gedacht? U bent nooit 
te oud om te leren! De lessen zijn 
weliswaar al begonnen maar bin-
nenkort wordt met name bij het En-
gels aan nieuwe boeken begonnen 
en er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Deze beginnen op dinsdagmorgen 3 
en vrijdagmorgen 6 november bij de 

Stichting Welzijn Ouderen Aalsmeer 
in de Meander in de Clematisstraat 
20. Er zijn lessen op verschillend ni-
veau: beginnes, halfgevorderden en 
gevorderden.
De Franse cursussen zijn op woens-
dagmiddag. De kosten zijn 74 euro 
voor 10 lessen van een uur en er is 
een vervolgcursus. De prijs is exclu-
sief boeken. Voor inlichtigen en op-
geven kunt u bellen met Carolyn van 
Es-Smith, tel. 0297-364398
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Opening op 9 december
Groot feest rond hoogste punt 
winkelcentrum Nieuw Oosteinde
Aalsmeer - Met een enorm feest 
waaraan zo’n 500 wijkbewoners 
deelnamen is het hoogste punt in 
de bouw van Winkelcentrum Nieuw 
Oosteinde afgelopen woensdag 
30 september gevierd. Loco-bur-
gemeester Berry Nijmeijer onthul-
de met twee acrobaten een specia-
le banier die door kinderen van dag-
verblijf Lievepop is gemaakt.  Het 
grote kinderfeest in Nieuw Oostein-
de markeerde het bereiken van het 
hoogste punt in de bouw. Op 9 de-
cember zal het nieuwe winkelcen-
trum van Nieuw Oosteinde de deu-
ren openen. In het winkelcentrum 
komen naast supermarkten Albert 
Heijn en de Aldi tal van winkels voor 
de dagelijkse boodschappen, zoals 
Foodmaster, Toko Sari Plaza, bloe-
menwinkel Duoplant, kapper Brain-
wash, bakkerij Gorthuis, een Dio-
drogisterij, gezondheidscentrum 
Symphony en een geldautomaat van 
de Rabobank. 

Appartementen voor 55+ers
Vanaf februari volgend jaar worden 
de er boven gelegen appartementen 
opgeleverd die worden gebouwd in 
opdracht van Woningstichting Eigen 
Haard.
Voor mensen met interesse in de 
appartementen boven de winkels 
houdt Woningstichting Eigen Haard 
informatiebijeenkomsten op 20 ok-
tober tussen 14.00 en 16.00 uur in 
zorgcentrum Aelsmeer aan het Mo-

lenpad en op 7 november van 11.00 
tot 13.00 uur in de Brede School in 
Nieuw Oosteinde. De 90 apparte-
menten zijn bedoeld voor mensen 
van 55 jaar en ouder. Twaalf appar-
tementen worden verhuurd in de 
vrije sector, de overige zijn sociale 
huurwoningen.
De kinderen van Nieuw Oosteinde 
genoten tijdens het feest op 30 sep-
tember van optredens van acroba-
tenduo Savar, poffertjes, ijs en mu-
ziek. De jonge bewoners konden 
zelf knutselden, kleuren en bouwen. 
Loco-burgemeester Berry Nijme-
ijer bedankte alle betrokkenen voor 
het voortvarend voortzetten van de 
bouwwerkzaamheden.

Extraatje Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - Een cadeaubon van 5 
euro extra voor hen, die hun volle 
spaarkaarten hebben besteed op de 
braderie van de Bloemenzegelwin-
keliers. De gelukkigen zijn:
M. Baarslag uit Rijsenhout; Carla Al-
derden, Dahliastraat 11; J.A. Bakker, 
Aalsmeerderweg 17; A. Buis-Man, 
Uiterweg 415; Rika Combee, Freesi-
alaan 14; Annemarie Eveleens, Roer-
domplaan 86; M. Eveleens, Uiterweg 
27; Erwin Hoogenboom, Joke Smit-

straat 5; G. van Ingen, Aalsmeer-
derweg 333; F. de Jong, Apollo-
straat 3; A. Könst, Mendelstraat 74; 
Kroon, Kamerfoeliestraat 44; J. en 
H. Loos, Tartinihof 26; Trudy Loos, 
Burggravenambacht 60; Lenie Olij, 
Aalsmeerderweg 60a; M.J. van Rijs-
wijk, Weteringstraat 46; L. Schou-
ten, Machineweg 147; A. Vink-van 
Dam, Oude Spoordijk 6; Van Wie-
ringen, Clauslaan 56 en J. Zwart, Al. 
Jacobsstraat 35.

VGB: “Voordelen veilingfusie 
overschaduwd door crisis”
Aalsmeer - De economische crisis 
heeft aangetoond dat ook de bloe-
misterijsector niet recessieproef is. 
Onder meer zijn de met de veilingfu-
sie beoogde voordelen er door over-
schaduwd. Dat zegt voorzitter Her-
man de Boon van de VGB, de bran-
cheorganisatie voor de groothandel 
in bloemen en planten in het jaar-
verslag 2008.
“Eerst temperden valutaproble-
men de export naar enkele landen, 
daarna ontstond vraaguitval in een 
aantal voor Nederland belangrijke 
groeimarkten”, constateert De Boon. 
De crisis overviel volgens hem de 
producenten in alle hevigheid, ter-
wijl zij nog bezig waren de ster-
ke stijging van de energieprijzen te 
verwerken. Hij voorziet inkrimping 
van het Nederlandse tuinbouw pro-
ductieareaal. Maar omdat de crisis 
zich wereldwijd manifesteert hoeft 
dat naar zijn mening niet automa-
tisch te leiden tot afname van het 
Nederlandse marktaandeel. De pu-
blieke en private organisaties in de 
sector moeten de tering naar de ne-
ring zetten, waarschuwt De Boon. 
Hij constateert dat PT en Hoofd-
bedrijfschap Agrarische Groothan-
del (HBAG) streven naar verlaging 

van de heffingen, bij gelijkblijvend 
serviceniveau. De veilingfusie die 
tot het nieuwe FloraHolland leidde, 
had ook een gewijzigde structuur 
voor overleg tussen handel en vei-
ling tot gevolg. Er wordt nu meer op 
concernniveau onderhandeld met 
de hoofddirectie van FloraHolland, 
naast het overleg per vestiging.
De informatie bij de voor de klokken 
aangevoerde producten blijkt nog 
steeds op grote schaal niet te klop-
pen, al zijn er grote verschillen tus-
sen de diverse gewassen. Dat stel-
de het VGB Kwaliteitsteam opnieuw 
vast aan de hand van uitgevoerde 
inspecties. 
In het jaarverslag wordt geconsta-
teerd dat de veiling de resultaten 
daarvan niet langer betwist en toe-
geeft dat verdere ontwikkeling van 
virtuele afzetsystemen alleen mo-
gelijk is als volledit op de geleverde 
aanvoergegevens kan worden ver-
trouwd. In 2008 bleek de helft er-
van nog steeds niet juist. De VGB is 
de brancheorganisatie voor de bin-
nenlandse, importerende en expor-
terende groothandel in bloemen en 
planten. Haar leden vertegenwoor-
digen 65 procent van de omzet in 
die bedrijfstak.

Nominaties fotostudio Enjoy 
in Engeland en Nederland!  
Aalsmeer - Fotograaf Ingrid van 
Heteren reist aankomend week-
end 11 oktober af naar New Cast-
le in Engeland waar de uitreikingen 
plaatsvinden van de Master Photo-
graphy Awards 2009. De MPA heeft 
verschillende categorieën waar  fo-
to’s voor ingezonden kunnen wor-
den. Deze zijn ook nog onderver-
deeld in een wedstijdgedeelte al-
leen voor deelnemers uit de UK en 
‘Overseas’. Ingrid is in Engeland ge-
nomineerd in twee categorieën. 
Eén foto in de categorie ‘Wedding’ 
en één in de categorie ‘Fashion & 
Beauty’.  Met twee andere beelden 
heeft Ingrid een eervolle vermelding 
behaald! Sinds een paar maanden 
heeft de fotografe zich aangeslo-
ten bij de MPA. Ze zocht, na al ja-
ren bij de DIPP (Dutch Instituut Pro-
fesional Photograhy) in Nederland 
te zijn aangesloten, naar een nieu-
we uitdaging! In Engeland kent In-
grid nog helemaal geen fotografen 
en ze vindt het inspirerend om nieu-
we beelden te zien en nieuwe semi-
nars bij te wonen. Het is in Engeland 
allemaal wat grootser opgezet en er 
doen dan ook veel meer fotografen 
mee aan de wedstrijden! Blij verrast 
was Ingrid dan ook toe ze te horen 
kreeg dat ze genomineerd was. Hoe 
het er allemaal zal verlopen is nog 

een grote verrassing! In de wandel-
gangen heeft ze wel gehoord dat de 
uitreikingen Oscar-achtige tafare-
len vertonen met dito grote beelden 
en de uitreiking ‘s avonds met een 
groot feest wordt afgesloten! Ui-
teraard hoopt Ingrid met een beeld 
naar huis te komen, maar om eerlijk 
te zijn vindt ze het al een eer om ge-
nomineerd te zijn! In Nederland bij 
de DIPP is Ingrid natuurlijk ook nog 
actief en heeft daar eveneens mee-
gedaan aan de wedstrijden. “Het 
werkt daar wel iets anders”, vertelt 
Ingrid. “Je moet vier beelden inle-
veren die los van elkaar beoordeeld 
worden, maar de punten worden wel 
bij elkaar opgeteld. Als één beeld 
minder scoort, kun je dus al buiten 
de prijzen vallen!” Deelnemen kan 
in twee categorieën,  Portret/huwe-
lijk en reclame/vrij werk. In de laat-
ste categorie is Ingrid genomineerd 
samen met vijf andere collega’s. Op 
7 november tijdens de jaarlijkse af-
sluitingweekend van de DIPP zul-
len de prijswinnaars bekend wor-
den gemaakt! Ook zal Ingrid net als 
vorig jaar weer een trouwalbum in-
leveren om mee te doen aan de Best 
Weddingalbum 2009. Wil je meer in-
formatie, of op de hoogte blijven? 
Neem dan een kijkje op de website 
www.fotostudioEnjoy.nl.

Winkeliersvereniging Aalsmeer 
Centrum blijft groeien! 
Aalsmeer - Winkeliers Vereniging 
Aalsmeer Centrum (WVAC) heeft 
er weer twee nieuwe leden bij. Zo-
wel grandcafé Blitzz en Boekhuis 
Aalsmeer hebben zich aangemeld 
als lid en ontvingen onlangs een 
bloemetje uit handen van Ria Bouw-
man, de secretaris van de WVAC.
Blitzz is een grandcafé zoals in 
Aalsmeer nog niet bestond. Een 
luxe maar toch informele inrichting, 
een grote keuze aan lekkere drank-
jes en live muziek maken dit nieuwe 
grandcafé tot een uitdagende uit-
gaansplek.
Blitzz opende begin september haar 
deuren in de Markstraat 22. Het in-
terieur heeft een metamorfose on-
dergaan en een witte vleugel staat 
op een prominente plek in het café. 
Elke zondagmiddag is er live muziek 
en elke donderdagavond vindt de 
Blitzz Piano Show plaats. Voor meer 
informatie over openingstijden en 
optredens kan gekeken worden op 
www.blitzz.biz
Vanaf deze zomer is de boekwinkel 
in de Zijdstraat 12 weer geopend. 
De voormalige Plantage Boekhan-

del is per juli overgenomen door de 
Aalsmeerder Constantijn Hoffschol-
te. De vernieuwde winkel draagt de 
naam Boekhuis Aalsmeer, waar-
mee een bekende naam is terugge-
keerd in de Zijdstraat. Het Boekhuis 
biedt een breed assortiment boe-
ken in vrijwel alle genres. Daarnaast 
worden wenskaarten, kantoorarti-
kelen, cd’s, dagbladen en tijdschrif-
ten verkocht. Een speciale plek is in-
geruimd voor Aalsmeerse boeken 
en cd’s. 
Het lidmaatschap van de winkeliers-
vereniging houdt voor de aangeslo-
ten ondernemers diverse voordelen 
in. Zo krijgen zij tijdens markten de 
eerste kraam gratis, ontvangen ze 
regelmatig een nieuwsflits en kun-
nen ze meedoen aan acties van de 
WVAC. 
De leden van de WVAC dragen bo-
vendien bij aan een gezellig en 
sfeervol winkelgebied. Zo verzorgt 
de winkeliersvereniging jaarlijks de 
Sinterklaasintocht en de kerstver-
siering in het centrum. Voor meer 
informatie: www.aalsmeercentrum.
nl.

Doe mee aan kinderrommelmarkt 
in winkelcentrum Kudelstaart
Kudelstaart - Winkelcentrum Ku-
delstaart organiseert op zaterdag 
17 oktober van 12.00 tot 16.00 uur 
een kinderrommelmarkt. Kinde-
ren kunnen zich vanaf nu opgeven 
voor deze markt waar ze hun eigen 
speelgoed mogen verkopen. Een in-
schrijfformulier is op te halen en kan 
ingeleverd worden bij bakkerij van 
Leeuwen. Je krijgt gelijk een plaats-
nummer toe gewezen. Haast is ge-
boden, want er is maar een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar. Kinde-
ren tot en met 12 jaar mogen deel-
nemen.  Kinderen moeten zelf een 
kleedje meenemen en kunnen daar 
op hun speelgoed en andere spulle-
tjes uitstallen. Alle kinderen ontvan-
gen gedurende de middag een trak-
tatie via de Albert Heijn.

Kanskaartenactie
Momenteel loopt de kanskaarten-
actie in winkelcentrum Kudelstaart. 
Er zijn weer zeven gelukkige prijs-
winnaars van de tweede tussentrek-
king te melden. 
Waardebonnen van 25 euro zijn 
opgestuurd naar H. Nagel uit Lei-
muiden en D. Heemskerk uit Ku-
delstaart. 
Getrakteerd op waardebonnen van 
10 euro zijn D.C. van Kessel uit Lei-
muiden, C.B. Hodden-Bach, E.A.G. 
de Jong en P.J. Prochazka uit Ku-
delstaart en M. Antal uit Aalsmeer. 
In week 43 wordt de hoofdtrekking 
verricht.
Prijswinnaars van de tussentrek-
kingen spelen ook weer mee in de 
hoofdtrekking.

Nieuwe kinderkledingzaak in Dorpsstraat

Voor betaalbare kindermode 
naar Robin Hood Fashion
Aalsmeer - In april opende Robin 
Hood Fashion haar deuren in de 
Dorpsstraat. De kinderkleding-
zaak is gezellig ingericht en ver-
koopt zeer betaalbare kindermode 
van goede kwaliteit. Onder andere 
zijn de merken Blue Seven en RYB 
verkrijgbaar voor jongens en meis-
jes in de maten 92 t/m 164. Robin 
Hood Fashion verkoopt ook goede 
en mooie tweedehands kinderkle-
ding. Heel het jaar is badkleding te 
koop en je kunt er ook terecht voor 
leuke cadeautjes, zoals sieraden of 
haaraccessoires. Om de prijzen laag 
te kunnen houden, kan alleen con-
tant afgerekend worden. In de win-
kel, waar voorheen Yep Kindermo-
de gevestigd was, hangt een lek-
ker informeel sfeertje. Eigenares-
se Ellen Segers vindt het belang-
rijk dat kinderen zich thuis voelen in 
haar winkel. Ellen is zelf moeder en 
weet hoe vervelend het voor sommi-
ge kinderen kan zijn om nieuwe kle-
ding te moeten passen. “Ik neem al-
tijd uitgebreid de tijd voor mijn klei-
ne klanten,” vertelt de enthousiaste 
Ellen. “Het draait in mijn winkel om 
hen en zij moeten zich als een prins 
of prinsesje voelen.” In de winkel is 
veel en leuk speelgoed te vinden en 
ook de nodige lekkernijen ontbre-
ken niet. Kinderen hoeven zich geen 
minuut te vervelen. Ellen adviseert 
haar klanten graag, maar laat ieder-
een eerst altijd even rustig rondkij-
ken. Niets is zo vervelend als een 

opdringerige verkoopster, vindt El-
len.
De winkel heet Robin Hood Fa-
shion wat verschillende betekenis-
sen voor Ellen heeft. Haar zoon heet 
Robin en Robin Hood is een strij-
der. “Net als ik weet hij van aan-
pakken en hij vecht voor rechtvaar-
digheid.” Ellen heeft het onderne-
men met de paplepel ingegoten ge-
kregen. Ze heeft veel verschillen-
de banen gehad, maar toen de ge-
legenheid zich voordeed om deze  
winkel te gaan beginnen, heeft ze 
geen moment getwijfeld. “Natuur-
lijk is het niet altijd makkelijk in de-
ze crisistijd. En het is voor een al-
leenstaande moeder hard werken 
om toch die goede balans te houden 
tussen werk en privétijd. Maar door 
mijn lef en de leuke mensen die ik in 
de winkel mag ontmoeten, zie ik de 
toekomst zonnig tegemoet. Als alles 
goed draait, zou ik graag een twee-
de winkel openen in bijvoorbeeld 
Kudelstaart. Daar is vraag naar, heb 
ik me laten vertellen.”  Om de winkel 
meer uren open te kunnen houden, 
is Ellen nog op zoek naar iemand die 
woensdagmiddag in de winkel wil 
staan. Alleen op maandag is Robin 
Hood Fashion de hele dag geslo-
ten. Aalsmeer heeft er een gezellige 
winkel bij waar je prima kunt slagen 
voor leuke kinderkleding, die heel 
betaalbaar is. 

Door Ilse Zethof

Enthousiaste reacties op 
actie van Ophelialaan
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
was er weer een feestelijke sfeer 
in de Ophelialaan. Elke maand de-
len wisselende winkeliers cadeaus 
uit namens de Winkeliersvereniging 
Ophelialaan. Dit keer verzorgde die-
renspeciaalzaak René Jagerman de 
actie. Iedere maand zijn de reac-
ties van het publiek op de Ophelia-
uitdeelactie weer hartverwarmend. 
Een van de enthousiaste ontvangers 
van een cadeaubon was Joca Traa 
die samen met haar dochtertje Jets-
ke aan het winkelen was. Ze waren 
zeer verrast dat ze een cadeau kre-
gen, want dit hadden ze nooit ver-
wacht. Ze zijn erg blij met hun bon 
die te besteden is bij Rene Jager-
man. En dat die goed terecht is ge-
komen blijkt wel, want Joca en Jets-
ke hebben 2 honden en 2 katten 
thuis. Jetske vertelt dat haar honden 
Siep en Miep heten, en haar katten 
Janno en Juultje. Janno vangt vaak 
vogeltjes en muizen, en Juultje gaat 
op eerbiedige afstand zitten kijken 
hoe Janno ze binnenbrengt en ze op 
gaat peuzelen. Dat Joca en Jetske 
plezier beleven aan hun dieren mo-

ge duidelijk zijn, en dat zullen Siep, 
Miep, Janno en Juultje afgelopen 
zondag zeker geweten hebben toen 
het dierendag was. Joca is heel blij 
met de Ophelialaan. Ze is heel te-
vreden over de perfecte samenstel-
ling van de diverse winkels bij el-
kaar. Ze doet hier vaak haar bood-
schappen, komt uit Rijsenhout, en 
is van plan nog veel vaker naar de 
Ophelialaan te gaan om te winke-
len. Ze voelt zich er thuis, en waar-
deert de aktieve winkeliersvereni-
ging. Met haar cadeaubon gaan ze 
naar René Jagerman om iets leuks 
of lekkers te kopen voor hun dieren. 
En dat zal zeker lukken, want het 
assortiment van René Jagerman is 
heel uitgebreid. En net zoals de Op-
helialaan, is René van alle markten 
thuis. De winkeliersvereniging Op-
helialaan is blij met blije en tevreden 
klanten zoals Joca. Opgetogen gin-
gen Joca en Jetske naar huis, druk 
fantaserend over hoe ze hun dieren 
zouden verwennen met de gewel-
dige cadeaubon van Winkeliersver-
eniging Ophelialaan. In november is 
de volgende actie.

Kaaswinkel ‘Een blokje om’ 
viert eerste verjaardag
Kudelstaart - Eigenaresse Ineke 
Saarloos viert samen met haar me-
dewerkers én klanten de eerste ver-
jaardag van kaaswinkel Een Blokje 
Om in het winkelcentrum. Ineke ver-
telt dat het een heel druk jaar is ge-
weest waarin niet alleen het klanten-
bestand, maar ook zijzelf gegroeid 
is als zelfstandig onderneemster. 
“Klanten vinden ons een fijn adresje 
voor binnen- en buitenlandse kaas 
en versgebrande noten. De waren 
uit eigen keuken zoals kruidenboter, 

knoflook olijven en roomkaas vin-
den dan ook gretig aftrek.” 
De ’grootste’ kaaswinkel van Ku-
delstaart wil dit heuglijke feit na-
tuurlijk niet ongemerkt voorbij la-
ten gaan en wie jarig is trakteert! 
Dit betekent voor klanten die vrijdag 
9 en zaterdag 10 oktober de win-
kel bezoeken, een attentie. Naast 
de weekend aanbiedingen wordt 
er weer een luxe kaasmand verloot. 
Dus kom de jarige feliciteren en loot 
mee!
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Kudelstaart - Op woensdag 14 ok-
tober komt de Dorpsraad van Ku-
delstaart weer bijeen in het dorps-
huis van Kudelstaart om daar de 
belangrijke en minder belangrijke 
punten de revue te laten passeren. 
Wat te denken van de bouw, de ver-
plaatsing van al die mensen door 
en om het dorp, het wegennet, re-
creatie en hoe gaat het oversteken 
van de vele kinderen naar hun nieu-
we school in Rietland? De verga-
dering is openbaar en wordt bijge-
woond door leden van de gemeen-
teraad en de wijkagent. Speciaal de 
‘nieuwe’ bewoners van Kudelstaart 
zijn welkom.  Zonder suggesties 
vanuit de dorpsgemeenschap kan 

het bestuur geen stappen onderne-
men, dus kaart items aan waar het 
bestuur zich  over kan buigen. Wie 
weet kan de Dorpsraad helpen. De 
vergadering begint om 20.00 uur en 
wordt voorafgegaan door een in-
loop-half-uurtje voor vragen en/of 
suggesties vanuit de gemeenschap, 
van 19.30 tot 20.00 uur. De Dorps-
raad is overigens op zoek naar nieu-
we, enthousiaste leden die zich wil-
len inzetten voor  Kudelstaart. Kom 
eens langs op een van de vergade-
ringen of vraag meer informatie via 
dorpsraadkudelstaart@hotmail.com 
of bel Robert Uytenbogaardt (vzt), 
tel.  06-53153252 of Ria Boon (se-
cr.), tel. 0297-328169.

Dorpsraad Kudelstaart vergadert 

Aalsmeer - Met een begripsver-
warring over bouwhoogte en goot-
hoogte startte afgelopen maandag 
5 oktober de presentatieavond over 
het definitief stedenbouwkundig 
ontwerp voor de Polderzoom, dat 
onderdeel uitmaakt van het project 
De Tuinen van Aalsmeer. Het betreft 
het gebied tussen de Stommeer-
kade, Ophelialaan, Baanvak en de 
Burgemeester Kasteleinweg. Heet 
hangijzer vormt namelijk al lange 
tijd de hoogte van de bebouwing 
langs de N201, dat gepland is te-
genover de huidige flats. De bouw-
hoogte van deze appartementen-
complexen is gesteld op 17 meter en 
niet hoger. “Met of zonder kapver-
hoging?“ Wethouder Berry Nijme-
ijer leek de begripsverschillen ‘ge-
neuzel’ te vinden en greep in. “De 
bouwhoogte is 17 meter, klaar.” De 
mannen van het ontwikkelingsbe-
drijf &2=1 leken een avond te krij-
gen waar het hemd van hun lijf ge-
vraagd zou worden en dit bleek ook 
het geval. De heren lieten zich ech-
ter niet uit het veld staan en bleven 
enthousiast en geduldig. Over de 
breedte van de sloten, hoe de wa-
terloop precies gaat lopen, kon nog 
niet veel gezegd worden. Dit moet 
nog verder uitgekristalliseerd wor-
den. Wel toegezegd is dat de water-
problematiek aangepakt zal worden 
en: “De sloten worden zo breed als 
nodig.” Het gebied van Van Leeuwen, 
na de bocht aan de Stommeerkade 
richting Aalsmeerderweg, heeft de 
gemeente en het ontwikkelingsbe-
drijf niet in handen kunnen krijgen. 
Er kon geen overeenstemming be-
reikt worden. Inmiddels is het ge-
bied verkocht en zal de nieuwe ei-
genaar binnenkort het plan presen-

teren. “Zo lang er geen plan wordt 
gepresenteerd, blijft de bestemming 
vooralsnog agrarisch”, legde de wet-
houder uit. “Het plan moet wel aan-
sluiten op dit project. Een Polenhotel 
komt er absoluut niet meer.”  

Wijkontsluiting Stommeerkade
Het is de bedoeling dat de Stom-
meerkade bij de N201 dicht gaat. 
Wel gaat een wijkontsluiting ge-
maakt worden op de Stommeerka-
de, maar waar is nog de vraag. Er 
waren pijltjes bij de ontsluitingen 
gezet en met één pijltje was een be-
woner van de Stommeerkade het 
absoluut niet eens. “U heeft  het pijl-
tje op mijn kavel gelegd. Ik zit niet te 
wachten op verkeer langs mijn raam 
en de buurman ook niet.” Ook hier 
gaat nader naar gekeken worden. 
De aan te leggen Noordvork gaat 
de verbinding vormen tussen het 
centrum en het Oostelijke deel van 
Aalsmeer. Deze weg wordt volgens 
de ontwikkelaars absoluut geen 
tweede N201. Als voorbeeld werd 
de Kudelstaartseweg genoemd. “Je 
rijdt een dorp binnen, een paral-
lelweg met een groene haag. Het 
wordt geen afslag Schiphol.“ Naast 
deze verbindingsweg komt voor de 
wijk een aparte ontsluitingsweg en 
dit leverde de opmerking “Het wordt 
vast ‘retedruk’op de Noordvork” op. 
In deze konden wel aantallen ge-
noemd worden. Per etmaal rijden 
gemiddeld 41.000 auto’s, bussen 
en vrachtwagens over de N201. De 
Noordvork zal zo’n 7.000 voertuigen 
per etmaal te verwerken krijgen. 

Wel groen, mis park
Over de beoogde groene wijk wa-
ren eveneens bedenkingen. “Ik zie 

wel groen, maar geen parkje. Waar-
om wordt het pleintje van Kooij niet 
groen gehouden en kunnen de ho-
ge bomen niet blijven staan? “  En-
kele oude bomen gaan wel het mid-
delpunt vormen, maar een groot 
aantal heeft de tand des tijds niet 
overleefd en heeft het stempel ‘niet 
bijzonder’ gekregen. En zo kabbelde 
deze avond, die eigenlijk meer een 
info-bijeenkomst voor omwonen-
den genoemd had moeten worden, 
voort. Over de voetbalkooi die drie 
meter hoog wordt en waar voorals-
nog geen net over gespannen gaat 
worden, tot ongenoegen van enke-
le bezoekers overigens, over brug-
getjes, over fietsverbindingen, over 
bedrijfskavels die niet ingevuld gaan 
worden met grote bedrijfspanden, 
maar gezien moeten worden als 
ateliers in panden van karakteris-
tiek boerderijniveau, de volkstuinen, 
die gaan verdwijnen, en, best posi-
tief, er komen 51 appartementen in 
de sociale sfeer! 

Kwaliteitswijk
De medewerkers van het ontwikke-
lingsbedrijf &2=1 bleven optimis-
tisch. De ambitie is er om er een 
kwaliteitswijk van te maken. Er moet 
nog her en der ‘geschaafd’ worden 
ofwel afspraken met omwonenden 
gemaakt worden. Best begrijpelijk 
overigens dat zij sceptisch tegen-
over de plannen staan: Het wordt 
heel anders wonen voor hen. Van 
uitzicht op groen en kassen naar 
woningen in de nabijheid. 
Het visiedocument Polderzoom 
komt vanavond, donderdag 8 ok-
tober, ter vaststelling in het beraad 
en de raadsvergadering in het ge-
meentehuis.

Omwonenden sceptisch over 
planvorming Polderzoom

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

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

Uit de B&W-kamer
Schoonmaak 
raadhuis in 
andere handen
Aalsmeer - Burgemeester en wet-
houders hebben dinsdag 6 okto-
ber vergaderd en een aantal zaken 
bedproken en vastgeteld. Zo zal de 
schoonmaak van het gemeentehuis 
per 1 november dit jaar door het be-
drijf CSU Total Care BV voor reke-
ning worden genomen. Het contract 
is voor een periode van 3 jaar of lan-
ger. Van het huidige schoonmaak-
bedrijf fa. Hectas, neemt de ge-
meente per 1 december afscheid.

Wrak
Ook ‘schoongemaakt’ is de Einstein-
straat. Althans, de gemeente gaat 
daar een autowrak weghalen dat in 
deplorabele staat op de openbare 
weg geparkeerd staat. Het wegha-
len van het voertuig gebeurt na het 
toepassen van bestuursdwang. 

Aanlegplaatsen
Als onderdeel van het project 
Praamplein zullen acht extra zoge-
heten ‘passanten’ aanlegplaatsen 
aan het Praamplein worden gerea-
liseerd. De aanleg bedraagt 10.000 
euro. Ook wil de gemeente onder-
zoeken of er aanvullende voorzie-
ningen bij de plaatsen moeten kom-
men. Vorig jaar november nam de 
raad een motie aan waarin een on-
derzoek naar een passantenhaven 
aan de orde kwam. 

Geen apartenten, geen winkels
Het college heeft een bouwaan-
vraag voor het realiseren van twee 
winkels met bovenwoningen op 
de hoek Machineweg en Hendrik-
straat niet goedgekeurd. Eenzelfde 
weigering geldt voor de bouw van 
twaalf apartementen aan de Bilder-
dammerweg. Daartoe was een aan-
vraag ingediend. B&W stellen de 
raad voor het projectbesluit voor de 
apartementen te weigeren.

Aalsmeer - Op vrijdag 20 novem-
ber wordt in de burgerzaal van het 
gemeentehuis de jaarlijkse Oude-
rendag georganiseerd. Ouderen uit 
Aalsmeer en Kudelstaart zijn van 
harte welkom om 14.15 uur, als de 
zaal opengaat. Burgemeester Litjens 
opent de Ouderendag om 15.10 uur. 
Er zijn optredens van het Shantykoor 
‘de Brulboeien’, Aalsmeers Mannen-
koor Con Amore en er is een bin-
go. Natuurlijk is er veel tijd om ge-
zellig met elkaar te praten. Achter-

grondmuziek wordt verzorgd door 
het Westend Trio onder leiding van 
Chris van Dijk. Gasten worden ver-
volgens op een broodmaaltijd ge-
trakteerd en uiteraard is er koffie en 
thee. Kaarten kosten 10 euro en zijn 
vanaf heden te koop. Adressen: An-
nemiekes Kramerie aan de Machi-
neweg, Gall & Gall in Kudelstaart, 
Ridder & Co aan de Ophelialaan, 
Aalsmeers Boekhuis in de Zijdstraat 
en bij de zorgcentra ‘t Kloosterhof 
en Aelsmeer. 

Kaartverkoop Ouderendag 
20 november is begonnen!

Vervoerscontrole 
op de Dreef
Aalsmeer - Op donderdagavond 
1 oktober hield de politie Aalsmeer 
in samenwerking met de Inspec-
tie voor verkeer en waterstaat en 
de Belastingsdienst een verkeers-
controle op de Dreef. Daarbij wer-
den vijf vrachtauto’s bekeurd. Eén 
was 10 ton te zwaar, maar het was 
wel de derde keer dat het bedrijf 
betrapt werd. De bekeuring werd 
daarom fors hoger. Twee vrachtwa-
genchauffeurs gebruikten de tacho-
graafschijf verkeerd en zijn op de 
bon geslingerd. Eén vrachtwagen 
had een lading die te hoog was en 
is eveneens bekeurd. Verder is pro-
ces verbaal opgemaakt tegen een 
scooterrijder. Zijn voertuig kon niet 
alleen veel te hard rijden, maar had 
ook ondeugdelijke verlichting en 
slechte remmen.

Aalsmeer - Donderdag 1 oktober 
was wethouder Ronald Fransen op 
bezoek in Wijkraad Oost naar aan-
leiding van klachten over te hard rij-
den en parkeerproblematiek in de 
wijk Nieuw Oosteinde. 
De wethouder heeft aangekon-
digd  dat na de herfstvakantie snel-
heidsmetingen gedaan gaan wor-
den in Nieuw Oosteinde. De bewo-
ners hebben verschillende sugges-
ties gedaan over de locaties waar 
gemeten moet worden. 
Naar aanleiding van deze metingen 
kan gekeken worden of extra maat-
regelen genomen moeten worden. 
Er ontstond een levendige discussie 
met de aanwezige bewoners over 
de praktische toepasbaarheid van 
allerlei snelheidsbeperkende maat-
regelen, aan de meeste kleven na-
melijk ook grote nadelen of hebben 
weinig effect. 
Vastgesteld werd dat het veelal de 

eigen bewoners zijn die te hard rij-
den of op de stoep parkeren.

Parkeerverbodzones
In Nieuw Oosteinde duiken ook re-
gelmatig klachten op over verkeerd 
parkeren en te weinig parkeerplaat-
sen. De wethouder heeft uitgelegd 
dat Nieuw Oosteinde is opgezet vol-
gens landelijke normen voor het a
Nu blijkt dat sommige bewoners veel 
meer auto’s hebben en dat sommi-
ge bewoners de verplichte parkeer-
plaats op eigen terrein daarvoor niet 
ingericht hebben.
Het college had al een verkeersbe-
sluit genomen voor de wijken Vlin-
derwijk, Vissenwijk en Boomgaard, 
waarmee een parkeerverbodzo-
ne voor deze gebieden is ingesteld. 
Vanwege de bouwactiviteiten zijn de 
verkeersborden nog niet geplaatst. 
Voor de Duikerstraat is onlangs het 
verkeersbesluit voor een parkeer-

verbodzone genomen, dat houdt in 
dat hier alleen binnen de parkeer-
vakken geparkeerd mag worden. Na 
de periode van bezwaar en beroep 
zullen half november de verkeers-
borden geplaatst worden in de Vlin-
derwijk, Vissenwijk , Boomgaard en 
de Polderlanden. 
Na half november zal er door de 
BOA’s (opsporingsambtenaren) van 
Aalsmeer gehandhaafd worden op 
fout parkeren. 
Ook zal worden gecontroleerd of de 
particuliere parkeerplekken op ei-
gen terrein echt beschikbaar zijn 
om te parkeren.

In de oude Oranjebuurt komt op een 
later tijdstip ook zo’n parkeerver-
bodzone, waardoor alleen in de vak-
ken geparkeerd mag worden. Hier-
voor moet eerst de bestaande par-
keerruimte als parkeervak worden 
gemarkeerd.

Wethouder Ronald Fransen bij wijkraad Oost:

“Snelheidsmetingen en handhaven 
op parkeren in Nieuw-Oosteinde”

Verharding van Punterstraat
Aalsmeer - In het kader van de re-
constructie van het Praamplein en 
omgeving zal, na het aanbrengen 
van de definitieve verharding van 
het Molenpad, aannemer KWS op 
maandag 12 oktober starten met 
het aanbrengen van de definitieve 
verharding in de Punterstraat. Het 
verkeer kan het Praamplein berei-
ken vanaf de Grundelweg en vanaf 
het Molenpad. De makelaar en de 

bakker zijn via een loopcorridor voor 
voetgangers bereikbaar. Door mid-
del van bebording zal een vooraan-
kondiging worden gedaan voor de 
bereikbaarheid van het Praamplein.
Naar verwachting zullen deze werk-
zaamheden in ieder geval twee we-
ken duren. Hierna komt de rest van 
het Praamplein aan de beurt. Hier-
over geeft gemeente Aalsmeer te 
zijner tijd nog meer informatie. 

Aalsmeer - De wijkraad Hornmeer 
komt op donderdag 15 oktober in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3 vanaf 19.30 uur bijeen. 
Begonnen wordt met het inspreken 
door bewoners.  Zij kunnen onder-
werpen voor de wijkraad inbren-
gen en bespreken. Daarna volgen 
de vaste agendapunten, zoals me-

dedelingen vanuit gemeente en po-
litie, voortgang Waterplan  in de Wa-
terhoenstraat en Verkeers- en Ver-
voersplan. Alle Hornmeerders zijn 
van harte welkom en kunnen alvast 
onderwerpen opgeven voor het ge-
sprek met het college van burge-
meester en wethouders op 23 no-
vember.

Kudelstaarat - In het beraad en de 
raad vanavond, donderdag 8 okto-
ber, stellen burgemeester en wet-
houders voor om voor uitbreiding 
van het jongerenwerk in de ge-
meente in 2010 een extra bedrag van 
44.364 euro uit te trekken. Gevraagd 
wordt verder om incidenteel geld 
beschikbaar te stellen voor huisves-
tingslasten voor de stichtingen Car-
danus en de Binding en jeugdclub 
Het Gilde. Een jeugdhonk gaat ge-
realiseerd worden in de ruimte aan 
de Graaf Willemlaan 3. Het SJOK-
gebouw aan de Haya van Someren-
straat blijft ook een plek waar acti-
viteiten voor tieners, jeugd en jon-
geren georganiseerd gaan worden. 

De Binding neemt deze organisa-
tie op zich en door verhuizing van 
jeugdclub Het Gilde naar de ruim-
te aan de Graaf Willemlaan 3 komen 
meer ruimten in het SJOK-gebouw 
beschikbaar voor het Bindingwerk. 
De ruimte aan de Graaf Willemlaan 
inzetten voor jeugdhonk betekent 
uiteraard dat er meer geld nodig is 
voor huisvestingslasten en de in-
zet van jongerenwerk door stichting 
Cardanus moet natuurlijk betaald 
worden. Aan de raad vanavond of zij 
akkoord gaan met dit voorstel van 
het college om laagdrempelig jon-
gerenwerk in Kudelstaart te creë-
ren. Portefeuillehouder is wethou-
der Jaap Overbeek.

Subsidie voor laagdrempelig 
jongerenwerk in Kudelstaart

Wijkraad Hornmeer weer bijeen

Wethouder te gast bij OVAK
Aalsmeer - Donderdag 15 oktober 
organiseert de OVAK een thema-
middag voor haar leden. Deze mid-
dag is wethouder Berry Nijmeijer 
als gast uitgenodigd. De wethou-
der komt spreken over de woning-
bouw in Aalsmeer met in het bijzon-
der de seniorenbouw. Het bestuur 
heeft ook enige vragen voor de wet-

houder op haar lijstje staan. Tevens 
zal er gelegenheid zijn voor de leden 
om vragen te stellen aan de wethou-
der. Het bestuur hoopt dat het een 
interessante middag gaat worden. 
Na afloop is er een rondje bingo met 
leuke prijsjes. Weet u welkom, in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat. 
Aanvang 14.00 uur.

Ongeval op de N201

Bus botst achter 
op auto
Aalsmeer - Donderdag 1 oktober 
rond 10 voor 4 in de middag is een 
ongeval gebeurd op de N201, ter 
hoogte van de Legmeerdijk Een au-
to werd daarbij van achteren aange-
reden door een bus.
 De achterkant van de auto raakte 
zwaar beschadigd. De bestuurder 
is vervoerd naar het ziekenhuis met 
onbekend letsel.

Foto: Michael van Doorn

Verkoop van 
nepmerkkleding
Aalsmeer - Vorige week heeft een 
Italiaanse man geprobeerd nep-
merkkleding te verkopen in de Zijd-
straat.
De 21-jarige man zonder vaste 

woon- en verblijfplaats reed in een 
grijze Fiat Panda en beweerde kle-
ding van het merk Armani bij zich te 
hebben en deze voor zachte prijsjes 
van de hand te willen doen. 
De politie is gebeld en agenten zijn 
op zoek gegaan naar de verkoper. 
Hij kon getraceerd worden en ge-
trakteerd op een echte bon wegens 
venten zonder vergunning.

Auto te water, 
inzittenden gered
Amstelveen - Daadkrachtig optre-
den van omstanders heeft woens-
dagmiddag 30 september, rond vijf 
uur, op de Amsteldijk Noord in Am-
stelveen een moeder en twee kin-
deren het leven gered. De slacht-
offers waren met hun auto te wa-
ter geraakt.
De 41-jarige automobiliste reed met 
haar twee vierjarige dochters langs 
de Amstel toen zij onwel werd. Hoe-
wel daar niemand getuige van was, 
reageerde een voorbijganger alert 
toen hij de achterzijde van een au-
to boven het water zag uitsteken. 
Hij sloeg direct alarm. Drie vrouwen 
en een man sprongen vervolgens 
het water in. Met een andere au-
to sleepten ze de auto naar de kant 
en sloegen de achterruit in. Daarna 
konden zij de inzittenden eruit ha-
len. Het slachtoffer is overgebracht 
naar een ziekenhuis. Het gaat naar 
omstandigheden goed met haar. De 
kinderen bleven ongedeerd.



pagina 36 Nieuwe Meerbode  - 1 oktober 2009

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

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

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

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

Snelle bustracé tussen 
Amstelveen en Uithoorn 

Toekomstige business-, kennis- en 
belevingscentrum van sierteelt

Aalsmeer - Bloomin’Holland be-
looft één van de dragers voor de 
toekomst van de sierteeltsector te 
worden. De ontwikkeling van dit 
business-, kennis- en belevings-
centrum gaat een nieuwe fase in: 
Van idee, naar plan, naar uitvoe-
ring. De komende maanden gaan 
alle belanghebbenden in deze sec-
tor met elkaar Bloomin’Holland ver-
der uitwerken en invullen. Dit unie-
ke concept moet er toe bijdragen 
dat Aalsmeer zijn sterke positie en 
uitstekende reputatie als sierteelt- 
en businesscentrum van de wereld 
behoudt en verder uitbouwt. 

Wereldhandelsgebouw sierteelt
Bloomin’Holland wordt meer dan 
een onderzoeks- en onderwijscen-
trum, meer dan een permanente 
beurs, meer dan een permanente 
tentoonstelling, meer dan een we-
reldhandelsgebouw voor de sier-
teelt. Het is de combinatie die Bloo-
min’Holland maakt. Aalsmeer is een 
wereldmerk. Nederlandse bloemen 
zijn wereldwijd een begrip. Deze 
positie is al jarenlang onaantast-
baar. Maar dat is steeds minder 
vanzelfsprekend.
De bloementeelt verplaatst zich 
naar het buitenland, de concurren-
tie in de handel is heviger dan ooit 
en het wordt steeds belangrijker om 
snel in te spelen op de laatste trends 
en ontwikkelingen in de mode en 
de lifestyle. In Aalsmeer zien wij 

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

liteiten gevestigd worden. Ook is er 
voorzien in een apotheek.”

Bereikbaarheid
Naast de uitstekende bereikbaar-
heid van het gebouw, komt er rond-
om het centrum ruime parkeergele-
genheid. Ook met het openbaar ver-
voer is het centrum straks bereik-
baar. Op de middenlange termijn 
komt er ook een bushalte. De archi-
tect van het gebouw, Hans van Twil-
lert, inspecteert in het zonnetje het 
terrein. Hij neemt actief deel aan het 
slaan van de eerste paal, de start 
van een groot project. 
“Na wat laatste aanpassingen, op 
basis van de inbreng van de wel-
standscommissie, is het ontwerp nu 
helemaal goedgekeurd”, zegt van 
Twillert. “Ook dit gebouw zal ruim-
te en licht uitstralen, net als het ge-
bouw van Ziekenhuis Amstelland.” 
Met de realisatie van het Gezond-
heidscentrum in 2011 wil Zieken-
huis Amstelland haar ambities waar-
maken om ook in de regio, dichtbij 
haar (potentiële) klanten aanwezig 
te zijn. De huisartsen in Uithoorn 
kunnen hun patiënten op een ruime 
en goed bereikbare locatie ontvan-
gen en de mogelijkheid bieden om 
bij doorverwijzing het eerste onder-
zoek onder hetzelfde dak te onder-
gaan. Voor patiënten een hele ver-
betering omdat ze zo in één bezoek 
allerlei zaken kunnen regelen.

Eerste Paal Gezondheidscentrum 
Uithoorn de grond in!
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de omzet stagneren en de marges 
krimpen. Met steeds meer mondia-
le netwerken die de keten beheer-
sen (zowel productie als verkoop), 
ligt het voor de hand dat Aalsmeer 
zich positioneert als hét internatio-
nale knooppunt. Dat kan alleen als 
eeuwenoude kennis en ervaring ge-
bundeld en verstevigt wordt. Green-
port Aalsmeer dat onderdeel uit-
maakt van het extra investerings-
pakket van het Kabinet, zal daarbij 
een doorslaggevende rol gaan spe-
len want deze organisatie is, zeker 
in deze economisch zware tijd, van 
groot belang voor alle partijen in de 
sierteeltsector. 
Greenport Aalsmeer ontwikkelt zich 
volgens de lijnen van het Master-
plan Greenport Aalsmeer en geeft 
daarmee de kwaliteit van de ruim-
te een krachtige impuls. Door de 
gecoördineerde en integrale aan-
pak worden verschillende herstruc-
turerings-, ontwikkelings- en trans-
formatietrajecten in onderlinge sa-
menhang uitgevoerd. 
Eén van die transformatiegebie-
den is Green Park Aalsmeer. Bloo-
min’Holland wordt het hart van dit 
bedrijvenpark en daarmee ook van 
Greenport Aalsmeer. Voor verdere 
informatie kunt u contact opnemen 
met Wendy van der Velde, email: 
wendy@kaapz.nl of telefonisch: 06-
55301502 of ga naar de websites: 
www.greenport-aalsmeer.nl, www.
bloominholland.com,

Beroeps Onderwijs in de kijker!
Najaarsmarkt voor plant en dier 
op Wellantcollege MBO Aalsmeer
Aalsmeer - Tijdens de zesdaag-
se van het Middelbaar Beroeps On-
derwijs van 9 tot en met 16 oktober 
weten alle middelbare beroepsop-
leidingen de ogen op zich gericht. 
In dat kader hebben de Regionale 
en Agrarische Opleidingscentra op 
zaterdag 10 oktober de deuren ge-
opend om nader kennis te maken 
met de diverse beroepsopleidingen 
die de verschillende scholen in huis 
hebben.
Wellantcollege MBO Aalsmeer pre-
senteert zich met een sfeervolle na-
jaarsmarkt voor plant en dier en 
men kan een kijkje nemen in de ‘op-
leidingskeuken’ van het beroeps-
onderwijs. Deze najaarsmarkt geeft 
iedere tuinliefhebber de kans om 
op een voordelige wijze voorberei-
dingen te treffen voor een kleur-
rijke voorjaarstuin. Een grote ver-
scheidenheid aan droge bollen en 
knollen en vaste planten zijn op de 
school te koop. Bezoekers kunnen 
tijdens deze markt ook zelf de knop-
pen bedienen van een originele vei-

lingklok. Op die manier kunnen ze 
hun eigen weekendbloemetje inko-
pen. Op deze markt komt de dieren-
liefhebber ook aan zijn trekken. Zij 
kunnen voor een klein prijsje in het 
bezit komen van een verrassings-
pakketje voor hun huisdier. De fiet-
sers onder de bezoekers kunnen 
gratis een fietsroute afhalen waar-
mee je in ongeveer 1 uur langs het 
regionale groene bedrijfsleven rijdt. 
Vanzelfsprekend geven medewer-
kers en leerlingen van Wellantcol-
lege MBO Aalsmeer ook informa-
tie over de middelbare beroepsop-
leidingen van Bloem & Design, In-
terieur & vormgeving, Plantenteelt & 
tuinbouw, Groothandel & logistiek, 
Commercieel ondernemen, Dier-
verzorging, Diergezondheid en tuin, 
Paardenhouderij, Tuin, park & land-
schap (hovenier). Iedereen is op za-
terdag 10 oktober tussen 12.00 en 
16.00 uur van harte welkom in het 
Wellantcollege MBO in de Linnaeu-
slaan 2. Kijk voor meer informatie op 
www.wellant.nl.

Week van de toegankelijkheid
OLGA presenteert documentaire 
‘De getekende huid’ van Dantzig 
Amstelveen - Op  dinsdag 13 ok-
tober presenteert OLGA de indruk-
wekkende documentaire “De Ge-
tekende Huid” van Rudi van Dant-
zig in de kleine zaal van de Schouw-
burg in Amstelveen. De getekende 
huid is een korte choreografie van 
Rudi van Dantzig, gemaakt op uit-
nodiging van theatergroep Diago-
naal, een uniek Nederlands gezel-
schap waarin acteurs met een licha-
melijke handicap samenwerken met 
niet-gehandicapte acteurs. Eén van 
de grote verdiensten van de thea-
tergroep is haar eigenzinnige werk-
wijze met bewegingstheater. In een 
documentaire, die voor af gaat aan 
de choreografie, wordt het repetitie-
proces van De getekende huid ge-
volgd. De documentaire is een on-
derdeel van het programma dat OL-
GA (Overleg Lichamelijk Gehandi-
capten Amstelland) presenteert in 
het kader van de landelijke Week 
van de Toegankelijkheid 2009. The-
ma van deze week is Kunst en Cul-
tuur. De toegang tot de middag, die 
aanvangt om 14.00 uur, is gratis. 
In september zijn er in de vier Am-
stelland gemeentes (Amstelveen, 
Ouder-Amstel, Aalsmeer en Uit-
hoorn) schouwen uitgevoerd door 
de vrijwilligers van OLGA op fysie-
ke toegankelijkheid. De resultaten 
zullen op dinsdag 13 oktober wor-
den gepresenteerd. OLGA stond in 
deze dagen voor verrassingen, dus 
laat u ook verrassen door er bij te 
zijn. Er is in de zaal een beperkt aan-
tal zitplaatsen, dus het is raadzaam 
u even aan te melden, al is zomaar 
binnenlopen uiteraard ook moge-
lijk. Er is meer dan genoeg ruimte 

voor mensen met een rolstoel. De 
schouwburg is uiteraard toeganke-
lijk voor mensen met een lichame-
lijk beperking. Mocht u hulp nodig 
hebben om vanaf het busstation de 
schouwburg te bereiken, dan kunt u 
dat aangeven via het onderstaande 
telefoonnummer. De schouwburg is 
gevestigd op het Stadsplein 100. 
Voor meer informatie over het pro-
gramma of  over OLGA kan gekeken 
worden op de website www.olga-
amstelland.nl. Een mail sturen kan 
naar info@olga-amstelland.nl, wie 
telefonisch contact wil, kan bellen 
naar 020-345 34 29. Informatie over 
de week van de toegankelijkheid en 
alle activiteiten die in die week wor-
den georganiseerd in het land is te 
vinden op de website www.week-
vandetoegankelijkheid.nl.

Kookcursus kids in Binding
Aalsmeer - In De Binding start op 
woensdag 14 oktober een kookcur-
sus ‘Kokkerellende Kids’ voor kinde-
ren uit groep 5 tot en met 8 van de 
basisschool.
Tijdens deze cursus zullen kinde-
ren van alles leren koken waaron-
der rijst met kip en sperzieboon-
tjes, macaroni en overheerlijke pe-
ren egeltjes staan op het menu. Om 

je vingers erbij af te likken. De kos-
ten voor de kookcursus bedragen 
35 euro voor zeven lessen van 13.00 
tot 15.00 uur. De cursus wordt gege-
ven in de BindingBoven aan de Zijd-
straat 53. 
Opgeven kan via lenneke@debin-
ding.nl of 0297-326326. Voor meer 
informatie kan de site www.debin-
ding.nl bezocht worden.

Fotowedstrijd jarige VAC
Aalsmeer - Overkomt u dat nou ook 
wel eens: Een raam dat niet goed te 
lappen is of waar je niet goed bij 
kunt om het te openen of dicht te 
doen, een hal waar geen kapstok 
geplaatst kan worden, een keuken 
waar geen muur meer vrij is om een 
kast tegen aan te zetten, een voor-
deur waarbij je in de regen drijfnat 
wordt door het ontbreken van een 
afdak of als je een emmer of stof-
zuiger nergens kunt opbergen. De 
VAC-Aalsmeer, Vrouwen Advies 
Commissie voor de woningbouw, 
probeert al 25 jaar om dit soort si-
tuaties te voorkomen. Dat lukt niet 
altijd, omdat bijvoorbeeld de archi-
tect het aanzien van zijn gevel niet 
wil aantasten, het bouwbesluit niet 
langer een binnenberging verplicht 
stelt, een huis zo goedkoop mogelijk 
en daarmee zo klein mogelijk ge-
bouwd moet worden, maar gelukkig 
kan er nog veel aangepast worden 
en heeft het VAC-advies heel vaak 
wel een gunstig resultaat.
Onder invloed van de landelijke 
stichting VACpunt Wonen, waarbij 
de plaatselijke VAC’s zijn aangeslo-
ten, is in ieder geval het bouwbesluit 
ten aanzien van de binnenberging 
herzien evenals een verplichte bui-
tenruimte die opnieuw moet worden 
toegepast. De VAC in Aalsmeer be-
staat momenteel uit Marry de Grauw 
als voorzitter, Marianne van der Me-
ijden als penningmeester, Hans-
je Havinga als secretaris, Greet van 
den Bergen, Judith Bakker en Ma-
rion Groeneveld. Deze enthousias-
te vrijwilligers hebben contact met 
VAC’s in de omgeving om ideeën uit 
te wisselen. Er wordt kennis opge-
daan door het volgen van cursus-
sen en excursies naar interessan-
te bouwprojecten. Het doel van de 
VAC is om de gebruikskwaliteit van 
de woningen en de woonomgeving 
te verbeteren en zo dicht mogelijk te 

laten aansluiten bij de wensen van 
de bewoner. De VAC zal zich blij-
ven inzetten voor een zo goed mo-
gelijk resultaat, ook de komende ja-
ren.VAC-Aalsmeer bestaat 25 jaar. 
Om dat te vieren organiseert zij een 
fotowedstrijd. De fotowedstrijd heeft 
als thema ‘Uw entree’, maar wel in 
de breedste zin van het woord.
U kunt een foto van de mooiste, 
gekste of origineelste entree opstu-
ren. Het mag uw eigen deur, hal, op-
rit of garderobe zijn, maar dat is ze-
ker niet verplicht. De beste inzen-
ding wordt beloond met een leuk 
boek. De winnaar wordt in decem-
ber bekend gemaakt. De foto, voor-
zien van naam en (e-mail) adres-
gegevens, dienen voor 15 novem-
ber opgestuurd te worden naar: va-
caalsmeer@live.nl of per post naar 
Secretariaat VAC-Aalsmeer, Free-
sialaan 11, 1431 TT Aalsmeer. Wie 
meer wil weten over de VAC kan kij-
ken op www.vacpuntwonen.nl waar 
VAC-Aalsmeer haar eigen website 
heeft ondergebracht.

Speelavond Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 21 ok-
tober houdt buurtvereniging Allen 
Weerbaar weer een speelavond in 
buurthuis ‘t Middelpunt in de Wil-
helminastraat. Klaverjassen en joke-
ren staan op het programma. Leden 
en kaartliefhebbers worden ver-
zocht om 19.45 uur aanwezig te zijn, 
zodat vanaf 20.00 uur gespeeld kan 
worden. Iedereen is welkom. Wie 
weet lukt het om meer punten bij-

een te vergaren bij het klaverjassen 
dan de winnaar van de vorige keer, 
de heer P. Konst met 5112 punten. 
Op twee en drie zijn de heren C. 
Kooy en G. Presser geëindigd met 
5060 en 5044 punten. De marsen-
prijs is uitgereikt aan de heer Bek-
kers. Bij het jokeren behaalde me-
vrouw L. Schuit de hoogste eer met 
186 punten, gevolgd door mevrouw 
Buwalda met 741 punten.

Aalsmeer - Het lijkt misschien nog 
lang niet aan de orde, maar plannen 
moeten nu eenmaal ver van tevoren 
worden gemaakt. Vooral als het gaat 
om de ontwikkelingen in het eigen 
dorp tot 2020. Daarom is er een ge-
biedsvisie opgemaakt. Die gebieds-
visie vormt het centrale kader voor 
het opstellen en verder uitwerken 
van plannen voor de toekomt. 
De gebiedsvisie is tot stand geko-
men samen met de inwoners van 
Aalsmeer, via de kranten, brief-
kaarten, enquêtes en op de websi-
te, straat gesprekken van raadsle-
den en ambtenaren en een aantal 
dorpsdiscussies. 
De ondernemersvereniging heeft 
dit onderwerp aangegrepen om een 
onderzoek te verrichten naar de ge-
wenste toekomstige ontwikkeling 

van ondernemend Aalsmeer en dit 
onderzoek is als bouwsteen voor de 
gebiedsvisie gebruikt. In november 
wordt deze, nu nog conceptvisie, in 
de gemeenteraad behandeld. Heeft 
u de inspraak gemist en wilt u er 
meer van weten? 

Meediscussiëren
Op dinsdag 13 oktober kunnen be-
langstellenden meer over dit onder-
werp te weten komen en meepra-
ten in het politieke café van PACT 
Aalsmeer. Wethouder Berry Nijme-
ijer zal als verantwoordelijke porte-
feuillehouder aanwezig zijn om vra-
gen te beantwoorden en mee te dis-
cussieren.
De zaal is open om 20.00 uur en de 
discussie is in cultureel café Bac-
chus aan de Gerberastraat.

Nieuwe serie politieke café’s
PACT over Gebiedsvisie

Inbrekers Vlinderweg gespot
Aalsmeer - Op vrijdag 2 oktober 
is rond tien uur in de avond gepro-
beerd in te breken in een woning 
aan de Vlinderweg. Een buurtbewo-
ner zag twee mannen met een ge-
tinte huidskleur rommelen bij de 
voordeur. De buitenlamp had het 

tweetal al onklaar gemaakt. Toen ze 
‘gespot’ werden, zijn de mannen op 
de vlucht geslagen. Beiden waren in 
het zwart gekleed. Het tweetal blijkt 
ook aan de achterzijde getracht bin-
nen te komen via een keukenraam. 
Er is schade.

Alarm na fikkie naast bedrijf
Aalsmeer - Op woensdag 30 sep-
tember rond zes uur in de avond 
kreeg de politie een melding dat 
er in de A.H. Blaauwstraat een fik-
kie werd gestookt door drie jongens 
naast een bedrijfspand. De jongens 
in de leeftijd van 10 en 11 jaar had-

den in een hier staande vuurkorf 
kranten en folders gestopt en een 
vuurtje gemaakt. De jongens heb-
ben onder toeziend oog van de 
agenten en hun ouders het brand-
je geblust en alles opgeruimd. De 
vuurkorf is weggehaald.

Hersenschudding 
na aanrijding
Aalsmeer - Op dinsdag 29 septem-
ber om twee uur in de middag heeft 
een aanrijding plaatsgevonden op 
de kruising Ophelialaan met de Cy-
clamenstraat tussen een bromfiets 
en een auto. De bromfietser, een 
16 jarige Aalsmeerder, reed over de 
Ophelialaan richting de N201. Van-
uit de Cyclamenstraat draaide een 
66 jarige Aalsmeerder de weg op. 
De bromfietser kon de auto niet 
meer ontwijken en raakte deze in de 
flank. De 16 jarige kwam ten val. Hij 
is naar het ziekenhuis vervoerd met 
een hersenschudding.



pagina Nieuwe Meerbode  -  oktober 2009

In december presentatie ‘Zwaar geschut’ en in de maak: Likeuren

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

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

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

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

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

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

Door Jacqueline Kristelijn

Duren uw zondagen ook zo lang?
Nieuwe activiteit Rode Kruis: 
buddyproject op zondag
Aalsmeer  -  Het  Rode Kru is 
Aalsmeer is voornemens een nieu-
we activiteit te beginnen waarbij 
met name alleenstaanden hun zon-
dagen een positieve invulling kun-
nen geven. Veel mensen, met name 
alleenstaanden, hebben moeite met 
de invulling van de zondagen. Voor 
velen duurt deze erg lang, omdat 
ze de contacten missen of nergens 
naar toe kunnen. Dit geldt ook voor 
de achtentwintig jonge en oude-
re mensen met een geestelijke be-
perking, die geheel zelfstandig wo-
nen in de woonvoorziening de Spil 
in Kudelstaart, onderdeel van Stich-
ting Ons Tweede Thuis. Misschien 
vindt u het een leuk idee om samen 
met een van deze mensen op de 
‘eenzame’ zondagen leuke dingen 
te gaan doen. Deze bewoners, voor 
wie op zondag ook weinig te bele-
ven is, zoeken van hun kant men-
sen waarmee ze leuke activiteiten 
kunnen ondernemen. Ook op ande-
re dagen, met name ’s avonds, heb-
ben de bewoners van de Spil inte-
resse in het ondernemen van acti-
viteiten. Gedacht kan worden aan 
fietsen (ook mogelijkheid gebruik 
te maken van een duofiets), zwem-
men, naar het voetbal, handbal of 
ander sportevenement gaan, naar 
de disco gaan, spelletjes doen in het 
restaurant van de Spil, wandelen in 
het bos, in de omgeving, naar de 
kinderboerderij of op het strand, ge-
woon ergens iets drinken, naar de 
film of een museum, cursussen ge-

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

Vrijwilligers gezocht                     
Het Rode Kruis Aalsmeer zoekt vrij-
willigers, mannen en vrouwen, om 
regelmatig iets met de bewoners 
van de Spil te ondernemen. Dit kan 
natuurlijk ook in groepjes gedaan 
worden. Men is volledig vrij in het 
kiezen van de dag en de frequentie 
van de uitjes. 
Dat kan zijn een keer per week, twee 
keer in de maand of één keer in de 
maand en op een tijdstip en dag 
die de vrijwilliger zelf het beste uit-
komt. Mochten er kosten als entree 
of reis-/benzinekosten aan het uit-
stapje verbonden zijn, dan worden 
die vergoed. Voor meer info kunt u 
contact opnemen met Marie-Louise 
Boom-Hoes, telefoonnummer 0297- 
213279. Voor bovengenoemd zon-
dag-project is het Rode Kruis ook 
op zoek naar jongeren, aangezien 
veel bewoners van de Spil behoef-
te hebben aan contact met leeftijds-
genoten. Wil jij leuke activiteiten 
ondernemen in het weekend of ’s 
avonds. Neem contact op met Lotte 
Klumper van de jongerengroep van 
het Rode Kruis via rodekruisjonge-
ren@gmail.com.

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

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

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

Collectanten en wijkhoofden gezocht
Diabetes Fonds huis aan 
huis in november

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

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

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

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

FloraHolland Trade Fair
Aalsmeer - Volgend jaar wordt de 
FloraHolland Trade Fair Aalsmeer in 
de eerste week van november ge-
houden. Bloemenveiling FloraHol-
land, organisator van deze handels-
beurs, heeft daartoe besloten om 
tegemoet te komen aan de wensen 
van haar ketenpartners (aanvoer-
ders en klanten). 
De beurs vindt in 2010 plaats van 
woensdag 3 tot en met vrijdag 5 no-
vember. Locatie blijft het Aalsmeer-
se veilingcomplex. Samen met de 
organisatie van de Horti Fair is de 
afgelopen tijd intensief overlegd 
over het houden van beide beurzen 
in dezelfde week. Synchronisatie 
van beurstijdstippen heeft de voor-

keur van beide organisaties. In goed 
onderling overleg is echter vastge-
steld, dat dit om logistieke en orga-
nisatorische redenen de komende 
jaren niet haalbaar is. 
FloraHolland organiseert handels-
beurzen als de FloraHolland Trade 
Fair om haar aanvoerders van bloe-
men en planten in de beste ver-
kooppositie te brengen. 
De belangstelling van standhouders 
en beursbezoekers voor de Flora-
Holland Trade Fair is de laatste ja-
ren gegroeid. 
Met deze verschuiving van het 
beurstijdstip naar november wil Flo-
raHolland de groei van de Trade Fair 
beter kunnen faciliteren.

Snoeiboot vaart weer uit 
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
10 oktober vaart de snoeiboot weer 
uit. De snoeiboot, inmiddels een 
begrip op de Aalsmeerse wateren, 
biedt eilandeigenaren de mogelijk-
heid snoeihout gratis en op een ver-
antwoorde manier af te voeren. Al-
leen snoeihout van recreanten wordt 
aangenomen. Bedrijfsafval, zoals 
seringenhout -en kluiten, wordt niet 
geaccepteerd. Tussen 9.00 en 12.00 

uur ligt de snoeiboot bij schuilha-
ven de Winkel aan de zijde van de 
grote Poel en tussen 13.00 en 16.00 
uur is het anker uitgegooid bij bag-
gerdepot Otto bij doorgang de Gro-
te Brug. Als de boot op de aangege-
ven tijd niet aanwezig is, dan is deze 
waarschijnlijk even aan het lossen. 
Voor meer informatie t kan contact 
opgenomen worden met de afdeling 
Handhaving, tel. 0297–387788.

Bijeenkomst
Vogelvereniging
Aalsmeer  -  Vogelvereniging 
Aalsmeer organiseert vanavond, 
donderdag  8 oktober, haar jaar-
lijkse bijeenkomst waarin het werk-

schema van de komende tentoon-
stelling wordt besproken en uitleg 
gegeven wordt hoe de tentoonstel-
ling wordt ingedeeld.
Tussendoor wordt een loterij gehou-
den waarmee leuke prijzen zijn te 
winnen. De bijeenkomst is in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdom-
plaan 3 en begint om 20.00 uur.

Nieuw: Het Aalsmeers twaalf 
uurtje in Strandpaviljoen
Aalsmeer - Restaurant Het Strand-
paviljoen en The Beach introduce-
ren deze maand een geheel ver-
nieuwde lunchkaart. Met verras-
sende combinaties, waaronder het 
‘Aalsmeers twaalf uurtje’ is het ook 
tijdens de lunch heerlijk genieten 
in de voormalige oude veiling Bloe-
menlust. ‘Het Aalsmeers twaalf uur-
tje’ werd geboren tijdens één van de 
proeverijen die Het Strandpaviljoen 
begin van het jaar organiseerde. Ter 
introductie van de vernieuwde me-
nukaart konden gasten een selec-
tie van de nieuwe gerechten proe-
ven. Dit initiatief werd door de fijn-
proevers zeer gewaardeerd. Met het 
idee van een proeverij in het ach-
terhoofd is de chef aan de slag met 
de nieuwe lunchkaart. Het resultaat: 
‘Het Aalsmeers twaalf uurtje’, vier 
verschillend belegde broodjes op 
één bord: een broodje met gebak-
ken ei, een broodje vleessalade, een 
broodje met een ambachtelijk be-
reidde kroket en tot slot een broodje 

gezond. ‘Het Aalsmeers twaalf uur-
tje’ is niet het enige nieuwe gerecht 
op de lunchkaart. Zo kan men kie-
zen uit verschillende Club sandwi-
ches en rijkelijk belegde puntbrood-
jes. Ook aan de grote luncher is ge-
dacht, zij kunnen kiezen voor de 
plate service gerechten. Chefkok 
Edwin Hoogeveen geeft aan dat er 
uitsluitend met natuurlijke en eer-
lijke ingrediënten wordt gewerkt bij 
de bereiding van de alle gerechten. 
“Zo maken wij gebruik van het op 
ambachtelijke wijze bereidde brood 
van bakkerij Carl Siegert. Deze bak-
kerij werkt uitsluitend met biolo-
gisch geteelde tarwe van Hollandse 
bodem. De tarwe wordt op traditio-
nele wijze tussen stenen molenste-
nen gemalen en in steenovens ge-
bakken. En dat proef je!” Restaurant 
Het Strandpaviljoen en The Beach 
zijn dagelijks geopend voor lunch 
en diner. Reserveren is gewenst en 
kan door te bellen met de receptie: 
0297-347444.

Reuze-schilderijen Crash
Aalsmeerderbrug - Luchtoorlog 
en verzetsmuseum Crash ‘40-’45 is 
twee kunstwerken rijker. Het gaat 
niet om brokstukken van vliegtuigen 
dit keer maar om twee wandschil-
derijen. Uiteraard hebben de voor-
stellingen wel het thema ‘oorlog en 
verzet’. Het gaat om twee schilde-
rijen van grote afmetingen die zijn 
gemaakt door Rob Hinse uit Ben-
nebroek. De amateur-fijnschilder 
klaarde eerder een klus voor het 
museum. Hij restaureerde een be-

staande, maar beschadigde wand-
schildering. Toen dat naar volle te-
vredenheid van de Crash-vrijwill-
gers was volbracht, werd Hinse ge-
vraagd twee nieuwe werken te ma-
ken. Momenteel legt de Benne-
broekse kunstenaar de laatste hand 
aan twee reuze-schilderijen, die het 
uitzicht vanuit een controle-toren op 
een Engels vliegveldje uit de Tweede 
Wereldoorlog voorstellen. Volgen-
de week gaan de werken naar het 
museum.

Kledingbeurs in 
de Hornmeer
Aalsmeer - Zaterdag 10 oktober 
staat de verkoop van baby- en kin-
derkleding tot en met maat 170 op 
het programma in buurthuis Horn-
meer aan de Roerdomplaan 3. Kle-
ding inbrengen, maximaal vijftien 

stuks, kan tussen 9.30 en 10.00 uur. 
Uiteraard dient de kleding schoon, 
heel en modieus te zijn. De verkoop 
vindt plaats van 10.30 tot 12.00 uur. 
Voor een inschrijfnummer kan da-
gelijks na 13.00 uur gebeld worden 
naar Rina Tas, tel. 322994 of Thea 
van Aalst, tel. 327541. Niet verkoch-
te kleding wordt geschonken aan 
een goed doel.
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Gezellig griezelen met heksen 
en slangen op Boerenvreugd
Aalsmeer - Het was afgelopen zon-
dag gezellig griezelen op kinder-
boerderij Boerenvreugd. De vele be-
zoekertjes konden vele dingen doen 
en bekijken. Sommige waren wel 
erg griezelig. 
Veel bekijks hadden bijvoorbeeld de 
echte slangen, de waarzegster deed 
goede zaken en voorspelde mooie 
dingen voor de meesten, er kon een 
gezellige heks geknutseld worden, 
er liepen heuse heksgeschminkte 

kinderen rond, maar ook twee wel 
erg gezellige en vrolijke heksen. De 
griezelhindernisbaan had veel af-
trek, de vleermuizententoonstelling 
was interessant, maar ook de grie-
zelige en donkere griezelgang werd 
druk bezocht. Kortom, eigenlijk te 
veel om op te noemen. Een compli-
ment voor de organisatoren en ve-
le vrijwilligers is weer op z’n plaats. 
Voor foto’s zie de website van Boe-
renvreugd.

Feestelijke opening door wethouder
Scholen groepen 6 gezond 
van start in The Beach
Aalsmeer - Sportservice Haarlem-
mermeer en GGD Amsterdam ge-
ven op woensdag 14 oktober het 
startschot voor het project ‘Groep 
6 On the Move’, dat voor het der-
de jaar draait in Aalsmeer. In The  
Beach aan de Oosteinderweg 247a 
zijn diverse sportieve- en gezonde 
voedingsactiviteiten. Om 08.45 uur 
wordt het project feestelijk geopend 
door wethouder Jaap Overbeek in 
de Beach. Na de opening doen ruim 
120 kinderen diverse sportieve en 
gezonde onderdelen, zoals een cli-
nic beachvolleybal, streetdance en 
activiteiten met betrekking tot ge-
zonde voeding. De kinderen krij-
gen een schort met daarop het logo 
van Groep 6 On the Move. De kin-
deren mogen op de schort tekenen 
wat zij onder Groep 6 On the Move 
verstaan, bijvoorbeeld verschillende 
sporten, fruit en groente, rijmpjes of 
zelfs dieren. Voor een gezond tus-
sendoortje en een drankje wordt ge-

zorgd. De ochtend wordt om 12.00 
uur gezamenlijk afgesloten. Ouders 
en belangstellenden zijn van harte 
welkom om de leerlingen in actie te 
zien en aan te moedigen.
Groep 6 On the Move is een project 
ter preventie van overgewicht bij 
kinderen uit groep 6 van het basis-
onderwijs. De nadruk bij dit project 
ligt op bewustwording van de leu-
ke kanten van bewegen en het lek-
kere van gezond eten bij kinderen 
en hun ouders. De deelnemende 
scholen in de gemeente Aalsmeer 
zijn: De Zuidooster, De Oosteinder, 
De Hoeksteen en De Brug en Sa-
men Een. Voor meer informatie met 
betrekking tot dit project kan con-
tact opgenomen worden met Tom 
Schutte, Sportservice Haarlemmer-
meer, tel. 023-5575937 of tschutte@
sportservicehaarlemmermeer.nl) of 
met Karin Dieleman, GGD Amster-
dam, tel. 020-5555086 of kadiele-
man@ggd.amsterdam.nl).

Voorstellingen voor kids 
in bibliotheek De Mikado
Aalsmeer - Ook in de maand okto-
ber presenteert Bibliotheek Amstel-
land een mooi cultureel programma. 
In de bibliotheek in De Mikado aan 
de Catharina Amalialaan worden in 
het kader van de kinderboekenweek 
op zaterdag 10 oktober twee voor-
stellingen gegeven. ‘Aan tafel! Slag-
room op je snoet’  van Vivian den 
Hollander wordt verteld van 14.00 
tot 14.45 uur. De voorstelling is ge-
schikt voor kinderen van 4 tot 6 jaar. 
Na afloop signeren Vivian den Hol-
lander en Juliette de Wit (illustratri-

ce). Pashouders betalen 4,50 euro, 
niet-pashouders 5,50 euro. Voorver-
koop 1 euro korting. Van 15.30 tot 
16.30 uur start vervolgens in De Mi-
kado voor 7 tot 10 jarigen de voor-
stelling ‘Aan tafel! Spekkie en Sproet 
en het geheim van de soes’, even-
eens van Vivian den Hollander. Na 
afloop signeren Vivian den Hollan-
der en Juliette de Wit (illustratrice) 
opnieuw.
Pashouders betalen 4,50 euro, niet-
pashouders 5,50 euro. Voorverkoop 
1 euro korting.

Annemarie Bon en Gertie Jacquet geven tekst en uitleg

Schrijfsters Annemarie Bon en 
Mieke van Hooft op De Hoeksteen
Aalsmeer - Als inleiding op de kin-
derboekenweek bezochten twee 
schrijvers PC Basisschool 
De Hoeksteen. Op dinsdag 29 sep-
tember bezocht kinderboeken-
schrijfster Annemarie Bon de groe-
pen 1 en 2. Zij schrijft veel verha-
len en boekjes voor beginnende le-
zers. Samen met Gertie Jacquet (il-
lustrator van kinderboeken) werd de 
kinderen een leuk programma voor-
geschoteld. Allerlei boekjes werden 
besproken, er werd poppenkast ge-
speeld en er werd voorgedaan hoe 
een illustratie ontstaat. Vol verba-
zing zagen de leerlingen hoe de 
haas uit het boek ‘Worteltjestaart’ 
levensgroot op papier werd gezet.
Op donderdag 1 oktober kwam 
schrijfster Mieke van Hooft op be-
zoek in groep 6, 7 en 8. Mieke van 
Hooft is een bekende kinderboe-
kenschrijfster. Zij heeft onder ande-
re de boeken ‘De tasjesdief’, ‘Kin-

deren ontvoerd’ en ‘Straatkatten’ 
voor kinderen geschreven. Ze ver-
telde over haar beroep als schrijfster 
en hoe ze aan ideeën voor verhalen 
komt. Ook las ze een stukje voor uit 
haar boek ‘Straatkatten’. Verder liet 
Mieke haar nieuwste boek ‘De ver-
dwenen oma’ op school zien. Ten-
slotte werd er nog een wedstrijd ge-
daan in elke klas. 
Het thema van de kinderboeken-
week is ‘Aan tafel’- eten en snoepen 
in kinderboeken. Hier had ze een 
wedstrijd bij bedacht namelijk een 
zo hoog mogelijke toren van peper-
muntjes maken. Haar record stond 
op 15 en die van haar man op 16. 
Een aantal kinderen probeerden dit 
te evenaren. De prijs voor de kinde-
ren bij wie het lukte was een spe-
ciale boekenlegger, waar er maar 
weinig van gemaakt zijn. Alle ande-
re kinderen kregen een gesigneerde 
andere boekenlegger. 

Schrijfster Mieke van Hooft en een leerling staan vol spanning te kijken naar 
de wedstrijd van de hoogste pepermunttoren. 

Hapjes maken Binding Oost
Aalsmeer - Op woensdag 14 okto-
ber gaan er lekkere hapjes gemaakt 
worden bij Binding Oost. De deel-
nemers krijgen een receptenboek-
je vol met leuke, lekkere en gezon-
de hapjes om eens wat anders aan 
je vrienden en vriendinnen te geven. 
Natuurlijk gaan alle hapjes geproefd 
worden, dus eet niet te veel voor de-
ze kookmiddag. 
De deelnemers krijgen hulp van Eve-
line en een moeder. Voor 2,50 euro 
word je deze middag even een kok! 
De start is om 13.00 en rond 15.00 
uur zijn de hapjes klaar, alles wat er 
over is, mag je lekker mee naar huis 
nemen. Zit jij in groep 6 tot en met 
8 of brugklas 1 en 2 dan mag je ko-

men bij Binding Oost aan de Machi-
neweg 12. Er kunnen 12 kinderen 
meedoen, dus wees vlug met aan-
melden, voor jongens en voor mei-
den!
Na de kookmiddag is er weer inloop. 
Vanaf 15.30 uur ben je welkom, de 
inloop is gratis. Om 17.30 gaat Bin-
ding Oost weer dicht. Je kunt lek-
ker computeren, tijdschriften lezen, 
dobbelspelletjes doen of televisie 
kijken. Buiten staat een tafeltennis-
tafel, maar voetballen mag natuurlijk 
ook. Opgeven kan door een e-mail 
te sturen naar Eveline@debinding.
nl Bellen kan naar 06-13989285 op 
dinsdag- en woensdagmiddag tus-
sen 12.00 en 17.30 uur.  

Sport en zwemplezier voor 
kinderen in de herfstvakantie!
Aalsmeer - De herfstvakantie is dit 
jaar van maandag 19 tot en met vrij-
dag 23 oktober voor de kinderen uit 
Aalsmeer en omgeving. Het perso-
neel van de ESA heeft dit jaar extra 
veel activiteiten georganiseerd om 
het de vakantie vierende kinderen 
naar de zin te maken. 
Zo staan op maandag 19 en donder-
dag 22 oktober de bekende sport- 
en spelinstuiven in de Proosdijhal 
in Kudelstaart op het programma. 

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar 
zijn welkom tussen 9.30 en 12.00 
uur. En natuurlijk is er in de herfst-
vakantie volop gelegenheid om vrij 
te komen zwemmen in De Waterle-
lie aan de Dreef. Ook in de vakantie 
in het zwembad: Een borstcrawl-in-
stuif, een mini-snorkel en mini-sur-
vival cursus en voor de allerklein-
sten tot 4 jaar een baby- en peuter-
instuif. Meer informatie: www.esa-
aalsmeer.nl.

Wedstrijden Funny Horse
Aalsmeer - Op 27 september zijn 
bij manege en rijvereniging Funny 
Horse weer onderlinge dressuur-
wedstrijden verreden. Vijftig com-
binaties reden voor drie verschillen-
de juryleden om de felbegeerde be-
kers en linten. 

De volgende wedstrijd is op 1 no-
vember. Tevens staat dit jaar nog 
een groot sinterklaasfeest op het 
programma.
Voor informatie over Funny Horse en 
uitslagen van de wedstrijden: www.
funnyhorse.nl

De pas 5 jarige Gijs Reurekas met Okki.

Caril Heeren en Alexander de Kok speelden een mooie partij.

Schaakclub Aalsmeer
Strijd in jeugdcompetitie
Aalsmeer - In de jeugdcompetitie 
was vrijdag volop strijd. Van de elf 
partijen eindigde geen enkele par-
tij in remise. Iedereen wil zijn par-
tij winnen om zo gelijk in het begin 
van het seizoen in de top te komen. 
Alexander de Kok moest in zijn par-
tij tegen Caril Heeren vechten voor 
remise, maar Caril wist in het eind-
spel toch nog de winst af te dwin-
gen. Winst was er ook voor Arlet-
te Maarse en Mariëlle Hooiman, de 
nummers één en twee van het vori-
ge seizoen. 
Beiden stijgen weer na verlies in de 
eerste ronde. Bovenaan staan Gel-

led Hulsbos en Daniël van Dijk, die 
allebei drie keer wisten te winnen. 
Daarachter volgt een grote groep 
die nog volop kansen heeft.
Uitslagen ronde 3:
Daniel Veruzab-Arie Jonk              1-0
Ruan Heeren-Gelled Hulsbos           0-1
Fouad Nakad-Marielle Hooijman          0-1
Arlette Maarse-Mishi Owedenski        1-0
Rachel v.d. Drift-Julia v.d. Drift             0-1
Marije de Haan-Faas Kaaijk            1-0
Florence de Kok-Joris Roos              0-1
Tom Korenwinder-Mathijs v.d. Drift        1-0
Nicky Jonkers-Daniel van Dijk         0-1
Kamil Nakad-Inge de Haan          0-1
Alexander de Kok-Caril Heeren            0-1

Eerste en tweede prijs voor 
Judoschool Blaauw
Uithoorn - Zondag 4 oktober jl. 
organiseerde het rayon Zuid-Oost 
van de Judo bond Nederland, dis-
trict Noord Holland een ontwikke-
lingstoernooi voor geboorte jaren 
2001 tot en met 2003. Aan dit toer-
nooi mochten judoka’s meedoen die 
maximaal gele band met een slip 
zijn.  Judoschool Blaauw had twee 
judoka’s ingeschreven. Nadat om 
09.30 iedereen was gewogen wer-
den de poules ingedeeld en konden 
de wedstrijden rond 10.00 uur be-
ginnen. Thijs Kees moest in de eer-
ste wedstrijd tegen een judoka van 
Pijloo Sports. 
Deze judoka deed linker worpen. 
Hiermee had Thijs moeite en on-
danks dat Thijs uit een houdgreep 
wist te komen verloor hij zijn eer-
ste partij. In de tweede wedstrijd 
wist Thijs zijn tegenstander vrij vlot 
te werpen in een heupworp. Ook  
in zijn derde en vierde partij was 
Thijs duidelijk beter dan zijn tegen-
standers en wist hij beide wedstrij-
den op een ippon te winnen. Hier-
door werd Thijs na vier wedstrij-
den tweede in zijn poule en mocht 
hij trots de zilveren medaille in ont-
vangst nemen bij de prijsuitreiking. 

Ook Mats Koolmoes deed het erg 
goed in zijn poule. Mats maakte in 
zijn eerste wedstrijd binnen 10 se-
conden een hele mooie linker o-so-
to-gari. Met goed aanvallend judo 
wist Mats ook zijn tweede wedstrijd 
op een ippon te winnen. In zijn der-
de wedstrijd stond Mats tegenover 
een judoka die met gestrekte armen 
aan het judoen was. Mats wist zijn 
tegenstander goed mee te nemen 
en ook deze wedstrijd met een ip-
pon te winnen. Nadat Mats zijn vier-
de wedstrijd had gewonnen wist hij 
ook in de vijfde wedstrijd een hele 
mooie ippon te maken met een lin-
ker heupworp. Hierdoor werd Mats 
overtuigend eerste in zijn poule en 
kon hij bij de prijsuitreiking de gou-
den medaille in ontvangst nemen. 
Om ongeveer 12.00 uur kwam een 
einde aan een gezellige wedstrij-
dochtend en kon iedereen tevreden 
huiswaarts keren. Meer informatie 
over jeugdjudo, vanaf 4 jr., en seni-
orenjudo is te vinden op de websi-
te www.judoschoolblaauw.nl. Ook 
kan contact opgenomen worden 
met Judoschool Blaauw, tel. 0297–
569865 of via het e-mailadres info@
judoschoolblaauw.nl.
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Eerste team Schaakclub 
ontsnapt met winst
Aalsmeer - Met meer geluk dan 
wijsheid wist het eerste team van 
Schaakclub Aalsmeer afgelopen 
vrijdag de eerste bondswedstrijd te 
winnen.
Op papier waren de Aalsmeerders 
ondanks drie invallers beduidend 
sterker, maar op de borden leek eer-
der het omgekeerde. 
De bezoekers van De Waagtoren 
uit Alkmaar begonnen strijdlustig 
aan de wedstrijd. Al snel leken de 
Aalsmeerders dan ook overrompeld 
te worden. Kopman Joran Donkers 
had binnen een half uur al een ho-
peloze stelling, terwijl Koen Been-
tjes snel een stuk kwijtraakte. Jan 
Bosman deed de Aalsmeerse hoop 
herleven door overtuigend te win-
nen, maar was daarmee het enige 
lichtpuntje.
Naast Koen verloor ook Elham zijn 
partij ondanks felle tegenstand. On-
dertussen kon Willem Hensbergen 
maar net ontsnappen met een re-

mise, terwijl Vincent Jongkind zijn 
goede stelling zelfstandig om zeep 
hielp.
Het lot was de Aalsmeerders ech-
ter gunstig gezind. De tegenstander 
van Vincent deed pardoes een to-
ren cadeau en Joran wist de aanval 
te overleven en een voordelig eind-
spel te bereiken. 
Nadat Huup Joosten en Rik Konst 
met enige moeite remise wisten 
te maken lag alle druk bij de jon-
ge kopman.  Deze wist hier wel mee 
om te gaan en speelde het eindspel 
fraai uit. Al met al en benauwde 4,5-
3,5 overwinning, maar de punten 
zijn binnen.
Uitslagen 3e ronde clubcompetitie
Gerrit Harting-Abdul Wasei             1-0
Cees Verburg-Ron Klinkhamer        1-0
Thierry Siecker-Rob van Haaften           rem
Arie Spaargaren-Jan van Willigen          1-0
Willem Alderden-Marco Hutters           1-0
Tom van der Zee-Goos Kaayk             rem
Clemens Koster-Ahmadshah Ebadi        1-0

Start waterpolo seizoen Oceanus
Aalsmeer - Na een lange zomer-
stop met het WK Waterpolo (Neder-
land 5e) in Rome is ook voor Ocea-
nus het waterpolo seizoen weer be-
gonnen. Dit jaar wordt gespeeld 
met 12 teams met leeftijdsklassen 
van onder de 11 jaar tot senioren. 
Afgelopen seizoen zijn vier teams 
kampioen geworden waardoor het 
een zwaar jaar zal worden voor de 
teams die nu een klasse hoger spe-
len. Voor Heren 1 stond als eerste 
in de competitie de ManMeer be-
kerwedstrijden te wachten. Hierin 
wordt gestreden voor de beker via 
een knock-out systeem. Voor Ocea-
nus stond als eerste GZC Donk ge-
pland, eenmaal thuis en eenmaal uit. 
Thuis werd een gelijkspel behaald 
met 7-7 en uit helaas verloren met 
6-4. Hierdoor ligt Oceanus al vroeg-
tijdig uit de bekercompetitie. Heren 
2 is sterk van start gegaan na het 
kampioenschap vorig jaar. Na vier 
weken en drie wedstrijden hebben 
zij nog geen enkel punt laten liggen. 
Met 5-11 werd de overwinning ge-
haald op WZ&PC Purmerend, 10-5 
tegen De Vaart en afgelopen week-
end 16-4 tegen de Duinkikkers uit 
Soest. Heren 2 maakt door deze 
sterke start weer goede kans om 
bovenin de competitie te eindigen 
en de aansluiting met Heren 1 vast 
te houden. Heren 3 maakte een wat 
moeilijke start van het seizoen. Met 
een nieuwe keeper en twee nieu-
we spelers (en het vertrek van twee 
anderen naar Heren 2) moet het 
team zijn draai nog een beetje vin-
den. Ook deze heren promoveerden 
afgelopen seizoen en spelen dus 
eveneens op een hoger niveau. De 
eerste wedstrijd werd met 14-4 ver-
loren van de Meeuwen uit Diemen. 
Een week later werd gelijkspel (5-
5) behaald tegen DJK-ZAR uit Am-
sterdam. De wedstrijd van afgelo-
pen weekend mocht helaas geen 
doorgang vinden in verband met te 
warm water in het zwembad. He-
ren 4 begonnen de eerste wedstrijd 
goed door met 3-5 van de Snippen 
te winnen. Twee weken later werd 
echter met 9-6 verloren van Het Y.

Dames en jeugd
Nadat Dames 1 vorig jaar onge-
slagen kampioen is geworden spe-
len zijn nu in het District op twee-
de klasse. Dit betekent een grote-
re speelregio en dus nog veel onbe-
kende teams. Hun start van het sei-
zoen is echter zeer goed. 
Met overwinningen van 2-6 en 7-1 
werden Alliance en ZV Utrecht aan 
de kant gezet. Dames 2 had ook wat 
opstartproblemen in de eerste we-
ken. Met 3-8 verlies tegen Het Y 
en een nipte 9-7 nederlaag tegen 
ZPCH hebben de dames nog geen 
punten weten te scoren maar gaan 
die dit seizoen nog zeker halen.De 
jongens onder de 19 zijn allemaal 
doorgestroomd vanuit een lagere 
leeftijdsklasse. Hierdoor spelen zijn 
meestal tegen jongens van 1 à 2 jaar 
ouder. Zij wisten dit seizoen te star-
ten met 9-5 winst tegen De Reuring, 
9-4 verlies tegen SG Haerlem en 1-
14 verlies tegen De Ham. 
Jongens onder de 17 maakte een 
mooie start door met 5-15 te win-
nen van SG Amersfoort en 4-1 winst 
op De Waterwolf. De teams Jon-
gens onder de 15 en Gemengd on-
der de 13a wisten toch wel de mooi-
ste cijfers binnen te halen. Jo15 be-
gon met drie keer winst, 0-27 te-
gen IJselmeer, en in de return 30-
1. Afgelopen week wonnen zij met 
7-3 van de Dolfijn. Go13a haalde 
net zulke mooie overwinningen, 3-
20 tegen DJK-ZAR, 2-16 tegen De 
Robben en afgelopen week 9-3 te-
gen de Waterwolf. 
Het jongste competitieteam van 
Oceanus begon het seizoen met 
een 10-6 verlies tegen Het Y en een 
6-4 overwinning op De Waterwolf. 
Het aller jongste team van Oceanus 
speelt geen competitie, maar regel-
matig een oefenwedstrijd en een 
toernooi. Zij wisten hun eerste wed-
strijd helaas niet te winnen. Met 4-
8 was ZPCH uit Hoofddorp net iets 
sterker. 
Voor meer informatie en uitslagen 
(zoals wie de meeste doelpunten 
maakt) is de website beschikbaar: 
www.zsc-oceanus.nl.

Finalisten Scone Ronde Edwin Verhaegen en Jan Kranendonk, op de achter-
grond het Mystery Out Wheel! 

Dartcompetitie
Danny Zorn onverslaanbaar 
bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart - Wie verslaat Danny 
Zorn in het Dorpshuis Kudelstaart?  
Danny is de niet te kloppen man in 
de dartwereld van Poel’s Eye. Veel 
eredivisie toppers aanwezig, maar 
niet één die Danny van zijn twee-
de opeenvolgende zege kon afhou-
den.  Ook Bollenstreek eredivisionist 
Edward Steggerda kon Danny niet 
afstoppen. In de finale wist Edward 
wel met 2-0 in legs voor te komen.  
Daarna gingen echter de volgende 
vier legs 501  naar de Kudelstaar-
ter Danny Zorn.  De rozen van Barn-
hoorn BV gaven de zege extra glans!  
De finales bij Poel’s Eye?  Een waar 
spektakel!  Maar liefst vijf finales op 
een rij.  Drie rondes bij de heren en 
twee rondes bij de dames.  Laat u 
niet afschrikken door het niveau van 
de eredivisionisten, want bij Poel’s 
Eye komt een ieder uiteindelijk op 
z’n  eigen niveau (van die avond) te-
recht. De uitslagen van de finales: 
Winnaarsronde: Danny Zorn - Ed-
ward Steggerda 4 - 2. Scone ronde: 
Edwin Verhaegen - Jan Kranendonk 
3 - 1. E-Ronde: Arnold Sluys – Du-
strin Straver 2 – 1. Dames Winnaars-
ronde: Bianca Los – Vanessa Rös-
ken 3 - 1. Dames Verliezersronde: 
Tilly – Amy  2 – 1.  Bianca Los wint 
voor het eerst een avondje Poel’s 
Eye, bij de dames wel te verstaan. 
Jarenlang schreef zij zich in bij de 
heren; dit seizoen begeeft zij zich 
tussen de dames en direct op haar 
eerste avond bracht dit haar succes!  

De foto voor de ‘board of fame’ moet 
overigens nog wel gemaakt worden.  
Op de ‘board of fame’ van de web-
site www.poelseye.nl prijken immers 
alle avondwinnaars vanaf 2002. Va-
nessa Rösken was de laatste nieuwe 
winnaar bij de dames en zij stond nu 
al twee keer achter elkaar in de fina-
le.  Twee keer verloren, maar wel de 
trotse lijstaanvoerder van de rang-
lijst! Met 70 deelnemers (59 heren 
en 11 dames) was het prima vertoe-
ven in het Dorpshuis. Door de nieu-
we formule zijn er meer dartwed-
strijden, het blijft dan ook wat langer 
lekker druk.  Veel darters uit de re-
gio weten Kudelstaart inmiddels te 
vinden.  De Mystery Out voegt zeker 
iets toe aan de Poel’s Eye avonden 
en het unieke Rad geniet inmid-
dels landelijke bekendheid !   Dimi-
tri Poncin is de eerste sensatione-
le winnaar van de Mystery Out. Hij 
checkte twee weken geleden 140 
en dat was precies het cijfer waar-
op het Rad tot stilstand kwam.  140 
Was twee weken geleden overigens 
niet de hoogste finish van de avond, 
óók niet van deze speelavond.  De 
hoogste finish van deze speelavond 
was van René Kruit.  Hij checkte 
eerst 160 en ging er in de volgen-
de partij voor de zekerheid zelf over-
heen met 161, klasse darts natuur-
lijk!  Het derde avondje Poel’s Eye 
is op vrijdag 16 oktober, aanvang 
19.45 uur. Voor foto’s en informatie: 
zie www.poelseye.nl.

Zondag recreanten welkom
Midgetgolfbaan zaterdag dicht
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
10 oktobeer organiseert midget-
golfclub Aalsmeer weer een afval-
toernooi voor leden van de vereni-
ging. Om 10.00 uur start dit evene-
ment. Daar er voor de volhouders 
maar liefst 9 omlopen op het pro-
gramma staan, zal de gehele dag de 
baan gesloten zijn voor recreatie-
golf. Kijkers zijn uiteraard van har-
te welkom. Ongeveer twintig leden 
worden aan de start verwacht.
Zondag 11 oktober is de baan wel 
open voor de recreanten. Tijdens 
de herfstvakantie van 19 tot en met 

26 oktober zal de baan alleen op 
woensdagmiddag geopend zijn. En 
uiteraard in het weekend.
Op dit moment worden er herbe-
stratingswerkzaamheden uitge-
voerd in het park. Hierdoor is er eni-
ge hinder wegens zand en tegels op 
het terrein. De club vraagt hiervoor 
enig begrip. 
Na afloop van de werkzaamheden 
zal het terrein goed toegankelijk zijn 
voor eenieder. Ook voor rolstoelge-
bruikers zal het speelveld makkelij-
ker berijdbaar worden. 
Voor informatie: 0297-340433.

Voetbal 3e klasse
Aalsmeer simpel langs HBC 
Aalsmeer - In een tegenvallende 
wedstrijd van Aalsmeer werd HBC 
duidelijk gemaakt dat zij niets in de 
3e klasse te zoeken hebben. Met 
een zeer harde zijwind tegen was 
goed voetbal toch al niet mogelijk, 
maar ook de tegenstand van HBC 
was nihil. 
Dus was Aalsmeer constant voor 
het doel van HBC te vinden. Echter 
Lionel Grootfaam en Lino de Noten 
verzuimden om de dubbele cijfers 
te halen. Het was weer Ilker Yildiz 
waar een constante dreiging vanuit 
ging en die herhaaldelijk de ballen 
goed voorgaf. 
Helaas werd er in de eerste helft 
niet van geprofiteerd. Al in de eer-
ste 10 minuten bleek dat Aalsmeer 
hier wel met 3 punten zou vertrek-
ken. Zelfs met wind mee kon HBC 
niet over de middenlijn komen. Het 
was gewoon wachten op het eer-
ste doelpunt dat te lang uitbleef. 
Het eerste doelgerichte schot kwam 
van Erik Rijkmans in de 14e minuut. 
Het schot ging rakelings over. Een 
goed genomen vrije trap van Lionel 
Grootfaam in de 17e minuut vloog 
langs de kruising. 
Tenslotte was het Lino de Noten 
die uit een pass van Ilker Yildiz in 
een scrimmage in de 21e minuut 
de 0-1 inschoot. Het was meligheid 
troef wat beide elftallen op de gras-
mat lieten zien. Aalsmeer kan be-
ter, maar deed het niet en HBC deed 
zijn uiterste best, maar had zich be-
ter in de veteranencompetitie kun-
nen inschrijven. 

Het was komisch wat er zich alle-
maal voor het doel van HBC afspeel-
de. Het bleef 0-1 tot aan de rust. In 
de eerste 10 minuten in de tweede 
helft viel niets te beleven. Een paar 
schoten op doel van Aalsmeer ver-
anderden daar niets aan. Uiteinde-
lijk werd het in de 60e minuut door 
Lionel Grootfaam 0-2. In de 72e mi-
nuut na een voorzet van Stefan v.d. 
Dussen omspeelde Ilker Yildiz eerst 
de keeper en tekende daarna de 0-
3 aan.  In de 74e minuut werd Ilker 
Yildiz onderuit gehaald. De toege-
stane penalty werd door Wieger Vis-
ser verzilverd, 0-4.
Het enige gevaarlijke moment voor 
Aalsmeer kwam in de 76e minuut 
toen Harmen Colijn met een sli-
ding en een doelkans voor HBC 
kwam. Dat bleef in deze wedstrijd 
ook het eerste en laatste wapenfeit 
van HBC. Het was aan HBC doel-
man Dunken Bloem te danken dat 
Aalsmeer niet meer doelpunten 
maakte. Hij moest echter nog een-
maal capituleren. In de 85e minuut 
was het goed doorzetten van Tho-
mas Harte die vijf man voorbij liep 
en Salih Yildiz in staat stelde om de 
0-5 in te schieten. Iedereen was blij 
dat de scheidsrechter precies op de 
90 minuten de wedstrijd voor gezien 
hield.
Komende zaterdag 10 oktober speelt 
Aalsmeer thuis aan de Dreef tegen 
VEW uit Heemstede. Aanvang wed-
strijd 14.30 uur. 

Jack van Muijden

Old Stars winnaar van het 
Beachvolleybal maandtoernooi
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
werd het San Miguel Maandtoer-
nooi gespeeld in The Beach. Met 
bijna 40 deelnemende teams was 
het gezellig druk tijdens het eerste 
indoor beachvolleybal maandtoer-
nooi van dit seizoen in The Beach. 
De spelers konden zich inschrijven 
voor drie verschillende niveaus; 2x2 
hoog, 4x4 allround en 2x2 laag. Van-
af 10.00 uur startte het 2x2 Hoog 
toernooi. Na het spelen van de voor-
rondes, werden de teams opnieuw 
ingedeeld op sterkte om uiteinde-
lijk tot finales te komen. Winnaars 
bij de heren was het team ‘Mattijs & 
Arnold’ die in de zeer spannende fi-
nale de ‘Kanniballe Boys’ versloegen 
met een stand van 21-19. Bij de da-
mes ging de strijd tussen de teams 
‘De vrouwen van’ en ‘Cars’. Het team 
‘De vrouwen van’ trokken daar, na 
een dubbele competitie, aan het 
langste eind en haalde de zege bin-
nen. Om 12.00 uur ging het 4x4 all-
round toernooi van start. In dit toer-
nooi er in de eerste ronde gestreden 
voor een plek bij de beste vier. De 
beste vier teams streden vervolgens 
in de halve finales voor een plek-
je in de finale. De halve finales wa-
ren spannende wedstrijden tussen 
de jonge teams en de teams van de 
oud gedienden. Uiteindelijk lieten de 
oudjes zien dat zij nog net iets beter 
zijn en kwalificeerden zich de finale. 
In de finale speelden ’De Opa’s’ te-

gen de ‘Old Stars’. In een spannende 
strijd moesten ‘De Opa’s’ hun meer-
dere erkennen in de ‘Old Stars’ die 
er met de mooie prijzen van San Mi-
guel vandoor gingen. Tot slot startte 
om 14.00 uur het 2x2 Laag toernooi. 
Er werd in drie poules gestreden om 
een plek in de finalewedstrijden. Na 
de poulefase volgden er kruiswed-
strijden voor een plek in de finales. 
De twee teams die het in de fina-
le tegen elkaar opnamen waren ‘De 
Beachboys’ en ‘Balhalla’. ‘De Beach-
boys’ gingen er met de overwinning 
en de mooie prijzen vandoor. Naast 
de mooie prijzen, beschikbaar ge-
steld door de toernooisponsor San 
Miguel, konden de deelnemende 
teams ook punten verdienen voor 
de Club Kastalia ranking. Voor deze 
ranking kunnen de deelnemers aan 
de maandtoernooien in The Beach, 
gedurende het seizoen, individu-
eel punten verzamelen en een ge-
heel verzorgd arrangement tijden 
de Beachvolleybal reis naar Turkije 
winnen. Na de prijsuitreiking werd 
er met alle spelers nog gezellig ge-
geten en gedronken in Het Strand-
paviljoen, waar tevens de verjaarda-
gen van verschillende deelnemers 
werden gevierd. Het volgende in-
door beachvolleybal maandtoernooi 
wordt gespeeld op zondag 1 no-
vember. Surf voor meer informatie 
en inschrijvingen naar www.beach.
nl of mail naar sportief@beach.nl.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 10 oktober

AALSMEER
Aalsmeer 1 – VEW 1 14.30 u
Aalsmeer 2 – VVC 2 12.00 u
Aalsmeer 3 – Spakenburg 4 14.30 u
Aalsmeer 4 – De Meer 5 12.00 u
Aalsmeer 5 – Buitenveldert 3 14.30 u
RKAV 2 - Aalsmeer 6 14.00 u
Pancratius 4 - Aalsmeer 7 14.45 u
Aalsm/RKAV Vet.1 – SCW Vet.2 14.30 u

Junioren
Texel’94 A1 - Aalsmeer A1 14.30 u

Dames
Zuidvogels DA.2 - Aalsmeer DA.1 12.45 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – Aalsmeer 6 14.00 u
RKAV Vet.2 – Concordia Vet.1 14.00 u

Meisjes
Buitenveldert MB.1- RKAV MB.  14.45 u      
                             

Jong Aalsmeer United
Junioren
J.A.United.B1 – SCW B1 14.30 u
Kadoelen B2 - J.A.United.B2 12.15 u
J.A.United.C1 – Argon C2 13.00 u
J.A.United.C2 – VVC C2 11.30 u
J.A.United.C3 – Olympia Haarlem C311.30 u

Pupillen
J.A.United.D1 – Amstelveen D1 13.00 u
J.A.United.D2 – AS’80 D3 11.15 u
J.A.United.D3 – Waterwijk D4 10.00 u
J.A.United.D4 – Zwanenburg D3 11.15 u
Legm.vogels D9 - J.A.United.D5 13.00 u
Roda’23 D 10 - J.A.United.D6 14.00 u
J.A.United.E1 – Alliance’22 E1   9.00 u
J.A.United.E2 – Overbos E1   9.00 u
Hillegom E1 - J.A.United.E4 10.00 u
J.A.United.E5 – Bloemendaal E6   9.00 u
DSOV E3 - J.A.United.E6 10.00 u
Olympia Haarlem E3 - J.A.United.E7 10.00 u
J.A.United.E8 – Swift E8   9.00 u
Legm.vogels E8 - J.A.United.E9  9.30 u
J.A.United.F1 – Zwanenburg F1 10.15 u
J.A.United.F2 – Legm.vogels F2 10.15 u
VEW F1 - J.A.United.F3   9.30 u
DIOS F3 - J.A.United.F4 11.30 u
Hillegom F1 - J.A.United.F5  9.00 u
J.A.United.F6 – IJmuiden F1  9.00 u
UNO F2 - J.A.United.F7 10.30 u
J.A.United.F8 – Roda’23 F6   9.00 u
Kon.HFC F 16 - J.A.United F9 10.00 u

Meisjes
Pancratius MC.2 - J.A.United.MC.1 13.00 u
Overbos MD.1 - J.A.United.MD.1 14.30 u
VVC MD.1 - J.A.United.MD.2 13.00 u
J.A.United.ME.1 – Concordia ME.1   9.00 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1  - RKAVIC D1 11.00 u
RKDES D2 – Amstelland United D2   9.30 u
SCW D3 - RKDES D3 10.00 u
Bloemendaal D4 - RKDES D4 10.00 u
RKDES E1 – VVC E2   9.30 u
Legm.vogels E5 - RKDES E2 11.15 u
RKDES E3 – CSW E7 11.00 u
RKDES E4 – Buitenboys E 18 11.00 u
RKDES F1 – Roda’23 F3   9.30 u

RKDES F2 – Roda’23 F5 11.00 u
De Meer F3 - RKDES F3 10.00 u
RKDES F4 – Arsenal F6 11.00 u
Amstelveen F3 - RKDES F5 9.00 u
Nw.Sloten F5 - RKDES F6   9.00 u
RKDES F7 – Hoofddorp F 14   9.30 u
Ouderkerk F 11 - RKDES F9   9.00 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – CSW DA 2 13.00 u
RKDES MA.1 – CSW MA.2 11.00 u
VSV MB.1 - RKDES MB.1 14.00 u
Sp.Martinus MC.1 - RKDES MC.1 12.45 u
RKDES MD.1 – Tos Actief MD.1 11.00 u
VVC E 12 - RKDES ME.1  9.00 u

S.C.W.
SCW 1 – AMVJ 1 14.30 u
SCW 2 – AMVJ 3 12.00 u
RAP 5 - SCW 3 14.30 u
Purmerend Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u
Aalsmeer/RKAV Vet.1 - SCW Vet.2 14.30 u
Kennemerland Vet.1 - SCW Vet.3 14.30 u
SCW Vet.4 – Bloemendaal Vet.2 14.30 u

Junioren
Kennemerland A1 - SCW A1 13.00 u
J.A.United B1 - SCW B1 14.30 u
SCW B2 – HBOK B1 11.00 u

Pupillen
SCW D1 – WV-HEDW D1 10.00 u
TABA D5 - SCW D2   8.45 u
SCW D3 – RKDES D3 10.00 u
HBC E4 - SCW E2   9.00 u
SCW E3 – RCH E4   9.00 u
Zandvoort F5 - SCW F2 10.30 u
VVC F 10 - SCW F3 10.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – Baarn DA.1 14.30 u
Buitenveldert MB.2 - SCW MB.1 13.00 u
Volendan MC.2 - SCW MC.1 12.00 u
SCW MD.1 – Sp.Martinus MD.1  9.00 u
SCW ME.1 – Roda’23 ME.1  9.00 u

Zondag 11 oktober

R.K.A.V.
Sp.Noord 1 - RKAV 1 14.00 u
Abcoude 4 - RKAV 2 14.00 u
Arsenal 3 - RKAV 3 16.15 u
RKAVIC 3 - RKAV 4 12.30 u
RKAV 5 – DIOS 6 11.30 u
RKAV 6 – RKDES 7 12.00 u

Jong Aalsmeer United
J.A.United B1 – Zwanenburg B2 11.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – Abcoude 1 14.00 u
RKDES 2 – Fortius 2 11.00 u
RKDES 3 – Zwanenburg 3 14.00 u
RKDES 4 – De Dijk 2 12.00 u
RKDES 5 – Legm.vogels 3 14.00 u
WV-HEDW 9 - RKDES 6 14.30 u
RKAV 6 - RKDES 7 12.00 u

Junioren
DIOS A1 - RKDES A1 11.00 u
Legm.vogels A3 - RKDES A2 12.00 u
Kon.HFC B1 - RKDES B1 14.30 u
RKDES B2 – Waterwijk B5 10.00 u
RAP C1 – RKDES C1 10.30 u
RKDES C2 – VVC C1 12.00 u

Handbal jeugd
VOC iets te groot voor C2
Kudelstaart - Piet Paulusma had 
het al voorspeld: Harde wind en la-
ter op de dag toenemende kans op 
regen. Een kleine menigte van en-
thousiaste ouders zag korte tijd voor 
de wedstrijd RKDES C2 tegen VOC 
C2 afgelopen zaterdag de donkere 
wolken naderen. 
Het zou toch niet gaan regenen? 
Het altijd goed georganiseerde VOC 
bestond dit keer uit een groep zeer 
gemotiveerde meisjes, die behoor-
lijk in lengte en fysieke kracht vari-
eerden. Dat heb je als je eerste jaars 
C-handbal speelt. Kortom, het zou 
een lastige wedstrijd worden. En 
toen de scheidsrechter op zijn fluit-
je blies om de wedstrijd te begin-
nen, daalde de eerste motregen op 
speelsters en publiek neer. 
VOC begon de wedstrijd gedisci-
plineerd met schoten uit de twee-
de lijn. Nog niet echt gevaarlijk, 
maar wel een indicatie dat het eer-
ste doelpunt weldra zou vallen. RK-
DES zocht duidelijk naar de wijze 
hoe deze meiden te bestrijden. Op 
lengte, kracht of snelheid was de te-
genstander de betere. Wellicht door 
samenspel. 
Het eerste doelpunt viel voor VOC, 
al snel gevolgd door een doelpunt 
van RKDES (Birgitte). VOC volgde 

met twee doelpunten. Een prachtig 
doelpunt van Thamar gaf het thuis-
publiek hoop op een gelijk opgaan-
de wedstrijd. Helaas brak een fase 
aan (tot aan de rust) waarin RKDES 
slordig speelde en VOC deze slor-
digheid met snelle uitbraken afstraf-
te. Ruststand 2-7. 
De donderspeech in de rust moest 
uitkomst bieden voor de tweede 
helft. En inderdaad. Het eerste deel 
van de tweede helft ging gelijk op. 
Twee doelpunten van VOC gevolgd 
door twee doelpunten van Thamar 
en Roos. 
Hadden de meiden geleerd dat leng-
te niet bestreden moet worden met 
ballen door de lucht? Dat voorzich-
tig omgesprongen moet worden met 
balverlies op de eigen helft? De in-
middels natgeregende RKDES-aan-
hang (teleurgesteld in Piet) kreeg er 
weer zin in. 
Aanmoedigingen en goed bedoelde 
adviezen volgden vanaf de zijkant 
naar de speelsters. Helaas was het 
VOC dat reageerde op dit rumoer. 
Met snelle uitbraken, onderschep-
pingen en goed cirkelspel liepen zij 
uit naar 4-14. In de eindfase gaf een 
mooi doelpunt van Thamar nog eni-
ge franje aan deze wedstrijd. Eind-
stand 5-15.

Ouderensoos BV Oostend
Aalsmeer - Op een bijzonder goed 
bezochte ouderensoos bij BV Oost-
end  is afgelopen donderdag weer 
ontspannend gekaart. 
Om de veertien dagen staat kaar-
ten voor ouderen op het program-
ma in gebouw het Middelpunt aan 
de Wilhelminastraat. De aanvang is 
14.00 uur en de zaal gaat open van-
af 13.30 uur. Het kaarten is gewon-
nen door de heer Doeve met 5439 
punten. Op twee is de heer Tromp 
geëindigd met 5115 punten, op drie 
mevrouw van der Stroom met 5051 

punten, op vier de heer van der Sluis 
met 4897 punten en op vijf mevrouw 
Verkerk met 4803 punten. De poe-
delprijs was voor mevrouw van de 
Made met 3542 punten.
 Bij het rummicuppen was mevrouw 
Speelman de sterkste en op num-
mer twee is mevrouw de Vries ge-
eindigd. De volgende speelmiddag 
is op donderdag 15 oktober. 
Het buurthuis heeft overigens 
een nieuw telefoon nummer: 06-
21273729. Het oude nummer komt 
dus te vervallen.



pagina 0 Nieuwe Meerbode - 8 oktober 2009

OVAK-soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - Het klaverjassen tij-
dens de wekelijkse OVAK-soos op 
woensdagmiddag in het Parochie-
huis is gewonnen door Stefan Par-
ti met 5813 punten. 
Op twee is Wim Buskermolen Gzn. 
geëindigd met 5205 punten, op drie 

Voetbalcompetitie
RKAV wint ‘derby’ KDO
Aalsmeer - Een volledige derby is 
het niet geworden, de wedstrijd tus-
sen RKAV en KDO afgelopen zon-
dag. De eerste helft was van een 
hoog gehalte van beide kanten. 
RKAV had het geluk dat ze al in de 
vijfde minuut op een 1-0  voorsprong 
kwam. Het was Barry Springintveld 
die voor de 1-0 tekende met een 
verrassend hard schot in de bene-
denhoek, die de doelman van KDO 
totaal verraste. Doordat KDO veel-
al de lange bal hanteerde gaf dat bij 
RKAV wel eens de nodige proble-
men, maar die werden door Robert 
Jansen, Martien van Tol, Timo Peters 
en Tommas Brink, en niet te verge-
ten Tom Schrama, koelbloedig teniet 
gedaan. KDO kreeg zeker in de eer-
ste helft de nodige kansen om gelijk 
te komen. Timo Peters was de spel-
breker in dit geval, hij was het die 
met fantastische kopbal RKAV op 
2-0 zette. KDO had met Joeri Stan-
ge een handenbinder voor de RKAV 
defensie. Stange was het ook die 
voor 2-1 zorgde met een fantastisch 
mooi doelpunt. Men ging van KDO 
zijde er nog eens goed voor zitten, 
want er zat meer in. Met de stand 
van 2-1 werd de rust bereikt.
Een helft waarin voor RKAV ove-
rigens het noodlot weer eens toe-

sloeg. Het was Tom Schrama die 
dizzy het veld moest verlaten. Met 
Van Halm nog geschorst, Levarth op 
zakenreis, wie moet dan in de goal? 
Het werd Nick van Leeuwen voor 
veel toeschouwers een totaal onbe-
kende, maar hij was wel de man die 
op zeer vakkundige wijze zijn doel  
schoon hield. In de dertiende mi-
nuut van de tweede helft kreeg KDO 
de genade stoot. Alexander Goes 
gaf Peter Onderwater van KDO het 
nakijken, 3-1 KDO had in de twee-
de helft het accent meer op de aan-
val gezet, Zitvast e ruit en daar voor 
in de plaats een aanvaller. RKAV 
daar en tegen kwam meer en meer 
in hun ritme en dat was heel goed te 
merken in het veld. KDO was aan-
geslagen. Men probeerde het wel, 
maar de fut was er enigszins uit. 4-1 
Werd het door Edwin van Maris die 
ook weer een doelpuntje meenam. 
Al met al was het een wedstrijd tus-
sen twee ploegen die elkaar lieten 
voetballen. Een compliment voor 
scheidsrechter Diaz die er door zijn 
optreden een mooie wedstrijd van 
maakte.
Komende zondag de uitwedstrijd te-
gen Sporting Noord. Aanvang 14.00 
uur.
Theo Nagtegaal.

Zaalvoetbal
Farregat-1 zorgt voor spektakel
Aalsmeer - Voetballen op donder-
dagavond om 20.10 uur in Haarlem 
nodigt misschien niet echt uit, maar 
40 minuten voor de wedstrijd was 
Farregat-1 al compleet. Het team 
heeft al twee wedstrijden gewonnen 
en de wat vernieuwde ploeg begint 
steeds beter te voetballen. De Farre-
gatters wisten dit keer dat ze moei-
lijk gingen krijgen. Tegenstander 
was United/Davo1 dat bestond uit 
jonge jongens die behoorlijk han-
dig waren met een bal. Toch begon 
Farregat 1 met vertrouwen aan de-
ze wedstrijd en al snel stond het 0-
2. Omdat de Farregatters daarna 
niet goed omgingen met de gebo-
den ruimte, ging United/Davo er in 
geloven en voor  Aalsmeer het wist, 
stond het 4-2. Farregat bleef rus-
tig voetballen en dit resulteerde in 
een 4-3 ruststand. Na de pauze een 
open wedstrijd die alle kanten op 
kon gaan. Na een paar onwerkelijke 
reddingen van jeffrey nam het Far-
regat het initiatief en dit resulteer-
de 15 minuten voor tijd in de 4-4. 

Farregat bleef rustig voetballen en 5 
minuten voor tijd werd het zelfs 4-5.  
De mannen proefden de smaak van 
winst, maar wisten dat het noch niet 
gedaan was. United/Davo ging vol 
in de aanval, zelfs de keeper stond 
op de andere helft en dat hadden de 
Haarlem bewoners beter niet kun-
nen doen. Na een prachtige redding 
van Jeffrey stelde hij Eliaz in staat 
om op een leeg doel af te gaan en 
de wedstijd in het slot te gooien. 
Daarna noch een prachtige aanval 
over meerdere schijven die Tim vak-
kundig afrondde waardoor de aan-
trekkelijke wedstrijd eindigde in een 
4-7 overwinning voor het Farregat. 
Over twee weken spelen de zaal-
voetballers in Zandvoort en omdat 
het team nog ongeslagen is, zullen 
de tegenstanders vast steeds gemo-
tiveerder zijn om de eerste punten af 
te snoepen. Farregat 1 speelde met 
de volgende spelers: Jeffrey Groe-
neveld, Dennis Maarssen, Gert-Jan 
Harting Khalid Akhiad, Eliaz Elhadji, 
Jordy Smit en Tim Bloklander.

Fiqas C1 te sterk voor Volendam!
Aalsmeer - Volendam was afgelo-
pen zaterdag de tegenstander van 
de meiden C1 van Fiqas Aalsmeer. 
Als je aan Volendam denkt, denk je 
aan groot, sterk en moeilijk. De eer-
ste twee klopte wel, maar moeilijk 
werd het zeker niet. Fiqas Aalsmeer 
miste twee speelsters: Iris van Aalst 
deed mee met de selectie training 
en Michelle Groenewegen had een 
leuk weekendje met de familie. Ge-
lukkig hebben de meiden genoeg 
wissels om dit op te vangen. De 
C1 stond al snel op een makkelij-
ke voorsprong. Volendam had wei-
nig in te brengen. Vanuit de hoek 
scoorde Jytte Groeneveld een paar 
prachtige doelpunten. Na mooi sa-
menspel maakte Fallon Hooyman 
vanaf de opbouw prachtig af. Al-
tijd verrassend een linkshandige. 
Met de rust stond het 1-6 voor Fiqas 
Aalsmeer. Britt van de Polder bleef 
niet achter en scoorde met haar ra-
zendsnelle schot diverse malen van-
af de opbouw. Demi de Groot maak-

te een paar prachtige schuinbewe-
gingen, waardoor de hele Volen-
damse verdediging op het verkeer-
de been stond, en maakte het mooi 
af. Marjolein van Aalst maakte heel 
wat meters vanaf de hoek, met haar 
snelheid liep ze alle dames van Vo-
lendam eruit. 
Fiqas liep steeds meer uit. Fabien-
ne Vork scoorde vanaf de cirkel een 
prachtige bal . Zo ook Lynn van de 
Polder die een puntje wist te pak-
ken. Sophie van Rozen sloot de rij 
met een mooie snelle bal vanuit de 
hoek. Keepster Vanessa Botic is de 
minst gepasseerde keepster van 
de poule:15 doelpunten tegen in 5 
wedstrijden. Eindstand 1-16 voor Fi-
qas Aalsmeer. De eerste helft van de 
buiten competitie zit er op, er gaat 
nu binnen gespeeld worden. De 
meiden zijn ingedeeld in een hele 
sterke poule. Op zaterdag 24 okto-
ber is de eerste binnen competitie-
wedstrijd thuis in De Bloemhof te-
gen Dss om 11.40 uur.

Handbalcompetitie jeugd
D-meiden FIQAS ijzersterk!
Aalsmeer - De D-meiden van Fi-
qas Aalsmeer zijn ijzersterk bezig 
met het buitenseizoen. Gemotiveerd 
en met veel plezier gaan de meiden 
er tegen aan. Nog geen een wed-
strijd hebben ze verloren en winnen 
met ruime cijfers. Afgelopen zater-
dag moesten de meiden in Volen-
dam handballen. 
Met een volledig team reisde de 
meiden af naar Volendam. Een vaste 
keep hebben de meiden niet, dus er 
wordt steeds gerouleerd. Deze keer 
stonden Fabienne van de Knaap in 
de eerste helft en Samantha Postma 
de tweede helft op doel. Samantha 
is nieuw en doet het super. De op-
bouwrij bestaande uit Sanne Ro-

meijn, Cheyenne Zaal, Anouk Ste-
vens en Danisha Zaal  waren goed 
op schot. De ruststand was 0-6 
voor Fiqas Aalsmeer. Na een pep-
talk van de coaches Jorinde Zaal 
en René Romeijn gingen de meiden 
weer met veel plezier het veld in. 
De hoekspeelsters Vita Samsom en 
Clair Groenveld maakten het Volen-
dam knap lastig. Rose Koehler deed 
als cirkelloopster goed werk, zo ook 
Lisa Doeswijk die net nieuw is bij de 
meiden D. 
De meiden D van Fiqas Aalsmeer 
bleven scoren en de eindstand werd 
1-13. De eerste helft van het seizoen 
zit er op. De D meiden staan op de 
eerste plaats.

Prijzen voor jonge judoka’s 
Aalsmeer - In Amsterdam Zuid-
oost is afgelopen zondag een ont-
wikkelingstoernooi gehouden voor 
jonge beginnende judoka’s. Voor 
Pijloo Sports kwamen zeven judo-
ka’s uit. Aan dit ontwikkelingstoer-
nooi deden judoka’s mee met wei-
nig tot geen wedstrijdervaring en 
met hooguit een gele band. 
Voor de meeste judoka’s was het 
dus een  eerste kennismaking met 
het wedstrijdjudo. En dat is best 
spannend als er officiële scheids-
rechters van de judobond op de mat 
staan en er ouders aan de kant zit-
ten die vol verwachting toekijken. 
Het was heel verschillend hoe de 
kinderen om gingen met de span-
ning. Sommige judoka’s stonden 
stijf van de zenuwen, terwijl andere 
judoka’s helemaal los gingen. De ju-

doka’s Tom Loos en Paakwesie Ako-
meah waren gelukkig goed in vorm. 
Zij wonnen alle wedstrijden en wer-
den  eerste in hun gewichtsklasse. 
Ook Alvin Udijana en Jaro Abrams 
konden hun zenuwen de baas. Met 
vier van de vijf winstpartijen gingen 
beide judoka’s met een zilveren me-
daille naar huis. 
De drie andere judoka’s, Stan Angel-
beek, Colin Hofman en Joep Klaas-
sen, gaven alles wat ze in huis had-
den, maar vielen helaas niet in de 
prijzen. Al met al was het een leu-
ke en leerzame dag voor de begin-
nende judoka’s. Ook bij de nieuwe 
generatie wedstrijdjudoka’s zit dus 
toekomst. Ben je ook geïnteresseerd 
in judo bij Pijloo Sports? Kijk dan op 
www.pijloosports.nl voor meer in-
formatie.

Start jeugdtrainingen beach-
volleybal in The Beach
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
namen ruim 20 kinderen deel tij-
dens de kennismakingstrainingen 
voor de jeugd in The Beach. 
De jongens en meisjes in de leef-
tijdscategorie van 8 tot 16 jaar kon-
den onder leiding van  twee trai-
ners van BeachTeamAalsmeer ken-
nis maken met de beginselen van 
het beachvolleyballen.
De groep werd in tweeën gedeeld 
en elk van de groepen ging met een 
trainer aan de slag. 
In de vorm van leuke spelletjes, kre-
gen de kinderen de beginselen van 
het beachvolleybal door de trainers 
aangereikt. Na anderhalf uur lang 
trainen verlieten de jongens en mei-
den bezweet en voldaan het trai-
ningveld.
Volgende week start het eerste blok 
van tien trainingen voor de kinde-
ren en kunnen zij rekenen op veel 
spelletjes in combinatie met het 
aanleren van de beginselen van het 
beachvolleybal.

Jeugdsportpas
Aanstaande woensdag is ook het 
project jeugdbeachvolleybal voor 
kinderen met de jeugdsportpas van 
start gegaan. Met de jeugdsport-
pas kunnen basisschool leerlin-
gen een maand lang kennisma-
ken met verschillende sporten in 
de regio, waaronder beachvolley-
bal. Meer dan zestig kinderen heb-
ben zich al via school ingeschreven 
voor het beachvolleybal. Na de ken-
nismakingsperiode van één maand, 
kunnen de kinderen er voor kie-
zen om deel te nemen aan de re-
guliere beachvolleybaltrainingen 
voor de jeugd. In totaal zullen ko-
mende week meer dan tachtig kin-
deren zich uitleven op het zand van 
The Beach en kennis maken met 
deze inspannende maar vooral leu-
ke sport. Heb je ook zin om mee te 
doen? Surf dan voor meer informa-
tie naar www.beach.nl informatie 
of stuur een mailtje naar sportief@
beach.nl.

BeNeLiga handbal
Wisselende resultaten FIQAS 
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer speelden dit weekend 
twee wedstrijden in de Belgisch/Ne-
derlandse BeNeLiga competitie: Za-
terdag uit bij KV Sasja, zondag thuis 
tegen Achilles Bocholt. En er werd 
zaterdag nog ‘handballes’ gegeven 
in Antwerpen, zondag moest er aan-
merkelijk meer strijd geleverd wor-
den. Zaterdagavond kon Sasja het 
tempo van FIQAS Aalsmeer slechts 
tien minuten bijhouden, daarna lie-
pen de Aalsmeerders steeds verder 
uit. Micha Hoogewoud stond uit-
stekend te keepen en er werd ge-
scoord vanuit alle hoeken. Met na-
me Stefan Geleijn en Luuk Obbens 
waren zeer trefzeker. Zo stond er bij 
rust al een 21-10 voorsprong voor 
FIQAS Aalsmeer op het bord en was 
de wedstrijd in feite gespeeld. In de 
tweede helft liepen de Aalsmeerders 
eerst nog wat verder uit (via 15-32 
naar 17-37) om die marge vervol-
gens te consolideren. Het werd uit-
eindelijk 24-44.
Zondag kreeg FIQAS Aalsmeer 
Achilles Bocholt op bezoek (dat de 
avond ervoor van Bevo had gewon-
nen), een ploeg die dit seizoen voor 
het eerst deelneemt aan de BeNe-
Liga. Het is een fysiek sterke ploeg 
met een paar uitstekende schut-
ters en daar wisten de Aalsmeer-
ders in de beginfase niet goed raad 
mee. Er kon veelvuldig uit de tweede 
lijn gescoord worden en ook aan-
vallend liep het niet lekker: er werd 
te vaak geprobeerd de cirkel vrij te 
spelen, wat niet lukte en uitmondde 
in balverlies. Het gevolg was een 3-
10 achterstand na tien minuten. Pas 
na een kwartier (bij een tussenstand 
van 5-12) kwam FIQAS Aalsmeer, 
dat duidelijk moeite had met het fy-
siek harde spel van de Belgen, beter 
in de wedstrijd. Via fraaie goals van 
Stefan Geleijn en Jeffrey Boomhou-
wer werd de achterstand verkleind: 
9-13. Verdedigend kreeg FIQAS 
Aalsmeer meer controle en keeper 
Jeffrey Groeneveld blonk opnieuw 
uit. De Belgische schutter Bart Len-
ders werd ook beter aan banden 
gelegd en aanvallend ging het tem-

po omhoog. Het leverde een 15-17 
ruststand op en dat beloofde veel 
voor de tweede helft.
In die tweede helft waren de eerste 
tien minuten nogal rommelig. Beide 
partijen misten de nodige kansen en 
beide keepers stopten veel, zodat de 
marge twee bleef: 18-20. Daarna wa-
ren het opnieuw de schoten van af-
stand die Bocholt een grotere voor-
sprong opleverden: 18-23, alvorens 
FIQAS Aalsmeer weer iets terug kon 
doen. Veel dichterbij kwam de ploeg 
echter niet, omdat opnieuw de no-
dige kansen gemist werden. De Bel-
gen brachten het verschil zelfs weer 
op zes 22-28 met nog een minuut 
of acht te gaan en dat leek onover-
brugbaar. Trainer/coach Björn Bud-
ding probeerde het nog met een wat 
offensievere dekking en leverde nog 
wel een aantal fraaie goals op (Ste-
fan Geleijn scoorde vier keer op rij) 
en een 26-28 tussenstand. Maar 
omdat ook Bocholt kon blijven sco-
ren, bleef FIQAS Aalsmeer uiteinde-
lijk steken op 30-33. Door deze re-
sultaten staat FIQAS Aalsmeer op 
de derde plaats in het BeNeLiga-
klassement, waarin ook de andere 
Nederlandse ploegen allemaal één 
keer wonnen en één keer verloren. 
Alleen Tongeren en Bocholt behaal-
den de volle winst en deze twee Bel-
gische ploegen gaan dan ook aan 
de leiding. In december/januari vol-
gen weer internationale BeNeLiga-
wedstrijden. Dit weekend zijn de he-
ren van FIQAS vrij. De eerstvolgen-
de wedstrijd is zaterdag 17 oktober 
uit tegen Kras/Volendam om 19.40 
uur. Zaterdag 24 oktober speelt FI-
QAS thuis in De Bloemhof aan de 
Hornweg tegen Loreal. Deze wed-
strijd begint om 20.30 uur. 

Wedstrijd verplaatst
De wedstrijd van de heren van FI-
QAS Aalsmeer tegen Pals Groep/
E&O die gepland stond voor zondag 
11 oktober is verplaatst naar don-
derdag 5 november. Dit in verband 
met Challenge Cup wedstrijden van 
E&O in dat weekend. Aanvang van 
de inhaalwedstrijd: 20.00 uur. 

Foto: Don Ran.

Jan Alderden met 4829 punten en 
op vier mevrouw Post  met 4671 
punten. Bij het pandoeren behaal-
de Tom Verlaan de hoogste plek met 
660 punten. 
Op twee, drie en vier zijn Kees van 
de Meer met 625, Wim Buskermo-
len met 595 en Dora Wittebol met 
520 punten geëindigd. De volgende 
kaartmiddag is op 21 oktober vanaf 
14.00 uur in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat.

Verlies U18 meiden BVA 
ondanks hard werken
Aalsmeer - De meiden U18 van BV 
Aalsmeer hebben in hun tweede 
competitiewedstrijd van het seizoen 
laten zien snel volwassen te worden. 
Na de eerste ruime nederlaag in en 
tegen Hillegom werd er met 28-37 
verloren van het sterke Derba uit de 
Rijp, maar de nederlaag had klei-
ner kunnen zijn en misschien had er 
zelfs wel nog meer in gezeten. 
De eerste periode van de wedstrijd 
bijvoorbeeld gingen de Aalsmeer-
se meiden keihard van start. Tegen 
de man-to-man verdediging van de 
gasten uit Noord Holland stond het 
in no-time 8-2 voor Aalsmeer. Via 
10-5 eindigde de eerste periode in 
12-9 voor Aalsmeer.  Andrea scoor-
de in deze periode 8 punten. De 
achterstand zorgde bij Derba voor 
wat omzettingen. Zij kozen voor een 
ander soort verdediging en daar 

had Aalsmeer zeker in het begin 
wat moeite mee. Te vaak werd voor 
moeilijke oplossingen in de aanval 
gekozen. In het begin van de peri-
ode wist Aalsmeer niet te scoren en 
wist Derba de achterstand snel weg 
te werken. 
Via 14-18 was het bij rust 18-25 voor 
Derba. Na de rust kreeg Aalsmeer 
beter vat op de aanvallen van Der-
ba. Het team wist slechts drie pun-
ten te scoren. 
Het was jammer dat de productie 
aan de Aalsmeerse kant ook een 
beetje achterbleef. Stand na de der-
de periode 21-28. In de laatste pe-
riode kon Aalsmeer niet meer dich-
terbij komen en speelde Derba de 
wedstrijd geroutineerd uit. Eind-
stand 27-38. Scores: Andrea 9, 
Roosmarijn 8, Lotte 4, en Fenna, De-
nise en Ula ieder 2.

RKDES MB1 in nieuw tenue
Kudelstaart - Lex Voorn Rozen-
veredeling is al jaren een succesvol 
veredelaar van rozen.  In de top van 
het rozensegment doen meerdere 
rassen mee, waaronder het beken-
de ras Avalanche +. 
Behalve het ontwikkelen van nieu-

we rozenrassen zijn Lex en Anita 
echte voetballiefhebbers en vaak te 
vinden bij RKDES.  
Ze vinden het dan ook leuk om de 
MB1,  één van de talentvolle meis-
jesteams bij de Kudelstaartse sport-
club, van nieuwe kleding te voor-

Staand links naar rechts: Peter Lentjes (leider), Anita Voorn (sponsor), Lotte 
Baas, Pam de Boer, Mieke Lentjes, Joyce Verkuijl, Britt Lieberton en Peter Ro-
denburg (leider). Zittend: Sandra Rodenburg, Fiordalisa Cespedes Balbuena, 
Esmee Markwat, Djoena Luyten, Kim Eveleens en Shaunie de Zanger.
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Schaken
Team van AAS derde bij 
bedrijvenkampioenschap
Aalsmeer  - Afgelopen week-
end werd in Den Haag het bedrij-
venkampioenschap schaken geor-
ganiseerd door TNT. In een uitste-
kend georganiseerd toernooi wist 
het team van Allshare, bestaande 
uit de Azen Ben de Leur, Bob Feis, 
Bas Jonkers en AJ Keessen, beslag 
te leggen op een zeer knappe derde 
plaats. Het team was goed op dreef 
en wist enkele goede overwinnin-
gen te behalen op teams die op pa-
pier toch sterker hadden moeten 
zijn, terwijl er eenmaal een gelijk-
spel werd behaald. 
Door deze resultaten stond in de 
laatste ronde het duel met het eer-
ste team van Sogeti op het program-
ma, al een aantal jaren het sterkste 
team in dit kampioenschap. Ditmaal 
had dit team slechts 1 grootmees-
ter meegenomen, Matthew Sadler 
is echter nog altijd een zeer sterke 
grootmeester die dan ook de per-
soonlijk hoogste score haalde van 
het toernooi met 7 uit 7. In dit on-
derlinge duel stond de eerste plaats 

op het spel, had Allshare met 3-1 
gewonnen had dit zelfs het kampi-
oenschap opgeleverd maar dit zou 
teveel van het goede zijn geweest; 
Sogeti hield het hoofd koel en won 
met 3,5-0,5. Hierdoor wist Allsha-
re toch nog derde te worden, ge-
deeld met het team van Aegon die 
nog langszij kwamen, maar Allshare 
had aanzienlijk meer matchpunten 
hetgeen de eerste tiebreak criteri-
um was. Het team van TNT wist be-
slag te leggen op de tweede plaats, 
met een half bordpunt voorsprong 
op Allshare en 4,5 achterstand op 
Sogeti. Schaakclub AAS schaakt 
van begin september tot eind mei 
op de vrijdagavond in de Doopsge-
zinde Kerk in de Zijdstraat 53. Trai-
ning en les wordt gegeven van 19.00 
tot 20.00 uur, daarna start de com-
petitie tot 01.00 uur. Voor meer in-
formatie: AJ Keessen (competitie-
leider), tel. 0297-324459 of Henk 
Noordhoek (secretaris), tel. 0297-
326143. Homepage: http://www.aas.
leisb.org.

Tafeltenniscompetitie
Goed herstel Bloemenlust 1
Aalsmeer - Na nederlagen tegen 
de twee sterkste teams uit de der-
de klasse poule, wist Bloemenlust 
1 weer eens de volle winst te boe-
ken. Diemen 1 werd in de Bloem-
hof met 7-3 terugverwezen. De nog 
niet geheel herstelde Brian v.d. heu-
vel bleef toch knap ongeslagen en 
samen met Ed Couwenberg werd 
ook het dubbelspel gewonnen. In 
het enkelspel moest Ed zijn eerste 
tegenstander nog feliciteren, maar 
hij nam revanche door zijn volgende 
twee wedstrijden winnend af te slui-
ten. Johan Berk verloor zijn eerste 
wedstrijd onnodig, en ook de twee-
de partij dreigde verloren te gaan. 
Na een gewonnen eerste game leek 
hij ook de tweede game in zijn voor-
deel te gaan beslissen. Maar met 
15-17 werd het 1-1 in plaats van 2-
0, en vervolgens zelfs 1-2 achter. Jo-
han knokte zich terug tot een beslis-
sende vijfde game, die hij uiteinde-
lijk zeer nipt met 12-10 wist te win-
nen. Bloemenlust 2 ging vrijdag-
avond teleurstellend het weekend 
in na een 9-1 nederlaag tegen The 
Victory 4 in Weesp. Na hele mooie 
wedstrijden en heel veel mazzelbal-
len tegen,  konden Wim v.d. Aard-
weg en Ton de Hollander niets an-
ders dan al hun tegenstander feli-
citeren. Tegen de sterkste speler 
S. Groot kwam Ton nog heel dicht 
bij, maar na vier spannende games 
moest hij toch z’n meerdere erken-
nen in de tot dan toe nog ongesla-
gen Weespenaar. Wim kwam er ook 
niet echt aan te pas. In het dubbel-
spel visten Wim en Bart Spaargaren 
ook net achter het net in vijf games. 
Bart kon in de enkelspelen z’n draai 
niet goed vinden en moest twee 
nipte verliespunten op rij incasse-
ren, allebei in vijf games. Getergd 
begon hij dan ook z’n laatste par-
tij tegen de sterke S. Groot. En tot 
grote spijt van deze tegenstander 
kon Bart de wedstrijd met geduldig 
schuiven en af en toe toch spinnen 
en aanvallen naar zich toe trekken. 
De spreekwoordelijke eer was daar-
mee gered en dat tegen een 100% 

speler. De komende wedstrijden 
moeten meer punten behaald gaan 
worden, anders zal handhaving in 
de vierde klasse nog zeer penibel 
worden. Bloemenlust 3 heeft het 
zwaar in de vijfde klasse. Tegen het 
Uithoornse VDO/SE 4 kwamen de 
Aalsmeerders in de Bloemhof niet 
verder dan een 3-7 nederlaag. Zjim-
my Kuztykiewicz zorgde voor de drie 
punten met duidelijke overwinnin-
gen, ondanks dat hij soms wat afge-
leid werd. Mees v.d. Broeck en Wil-
lem Visser konden helaas geen ze-
ge op hun naam schrijven (wel op 
hun buik). Het sterkteverschil was te 
groot of misschien toch ook de af-
leiding? Hoewel er in één wedstrijd 
van Willem nauwelijks verschil was, 
ging ook dat punt helaas verloren 
(10-12, 4-11, 13-11, 11-9, 10-12). In 
het dubbelspel kwamen Zjimmy en 
Willem ook net tekort tegen de Uit-
hoornse dames.

Eerste nederlaag
Na een overwinning en een gelijk-
spel volgde nu een nederlaag voor 
Bloemenlust 4, dit keer bestaande 
uit Tilly en Rob Faber en Danny Knol. 
GSV Heemstede 4 was met 7-3 te 
sterk. Na een prima begin van Rob 
(overwinning in drie games) volg-
den nederlagen voor Danny en Tilly 
in hun enkelspelen en voor het dub-
bel Rob/Danny. Ook na de pauze 
zette die trend door met nederlagen 
van Tilly, die ondanks een blessure 
toch speelde, en Rob, die aan een 
2-0 voorsprong niet genoeg had en 
na vijf games toch verloor. Pas daar-
na wist Danny weer een partij win-
nend af te sluiten voor Bloemenlust. 
Toen Tilly en Rob ook hun laatste 
wedstrijden verloren, moest Dan-
ny proberen nog een punt te ma-
ken. Zijn tegenstander, in een rol-
stoel gezeten, was een taaie. Maar 
Danny gaf maar 1 game tegen hem 
prijs en won verdiend. De 7-3 ne-
derlaag werd daarna snel vergeten 
toen de tegenstanders iets te drin-
ken aanboden met zelfs een stuk 
taart daarbij.

Korfbalcompetitie
VZOD bindt ook Vlug & 
Vaardig aan zegekar
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
werd op een stormachtig korfbal-
complex aan de Wim Kandreef de 
wedstrijd gespeeld tussen VZOD 
en Vlug & Vaardig uit Amsterdam. 
Slechte wedstrijden moet je ook 
winnen en dit was er zo één. VZOD 
trok in deze draak van een wed-
strijd met 7-5 aan het langste eind 
en gaat soeverein aan kop. Het spel 
van de Kudelstaartse korfballers, 
wat gekenmerkt wordt door tech-
niek en fijngevoeligheid, werd ge-
hinderd door de weersomstandig-
heden. Onder bijzonder krachtige 
wind moest er aangetreden wor-
den tegen V&V. Een tegenstander 
die de laatste jaren opgerold wordt 
met minstens tien goals verschil. Het 
eerste wapenfeit van de wedstrijd 
was een jammerlijk gemiste straf-
worp aan VZOD-zijde, maar via af-
standsschoten van Martijn Vervark 
en de niet geheel fitte Bart Verheul 
stond het binnen 10 minuten al 2-0. 
Het andere vak had het niet makke-
lijk, mede omdat wegens blessures 
Donja Passies en Arjan de Boer ont-
braken. Zij werden uitstekend ver-
vangen door Mirjam van Soest en 
Eric Spaargaren. Toch was het uit-
eindelijk, acht minuten vóór rust, Jo-
sine Verburg die de 3-0 scoorde. De 
thee werd opgezocht bij 3-1 omdat 
V&V uit een scrimmage een straf-
worp versierde die benut werd. Na 
rust scoorde Vervark direct de 4-1, 
helaas gevolgd door twee gemiste 
strafworpen van Maaike Heil. V&V 
bleef zodoende aan het elastiek en 
scoorde de 4-2. VZOD/vd Boon au-
to’s morste teveel 100% kansen en 
liet V&V daarmee onnodig te lang 
in de wedstrijd, hoewel VZOD van-
daag weinig kansen weg gaf. Toch 
was het Spaargaren die, na een 
prachtig ingestudeerde vrije bal, de 
5-2 liet aantekenen. Een kwartier 
later scoorde hij tevens ook de 6-
2. Omdat het nemen van een straf-
worp bij stormachtige wind een an-
dere techniek vereist werd een door 
Heil meegekregen strafworp de-
ze keer genomen door Verheul. Hij 
mist echter ook en het onfortuinlij-
ke VZOD mocht zich gelukkig prij-
zen dat Vervark later twee heren 
in de luren legde waarna Verheul 
zich kon revancheren en de trekker 
mocht verhalen: 7-2. Een comforta-
bele voorspong die met redelijk ge-

disciplineerd spel bereikt was. Toch 
liet VZOD het, net als eerder tegen 
Atlantis, in de slotfase nog onnodig 
spannend worden door een aan-
tal malen slordig te verdedigen en 
V&V kwam terug tot 7-4. Gelukkig 
was de voorsprong toereikend ge-
noeg waardoor de winst niet meer 
in gevaar kwam. De Amsterdam-
mers scoorden nog éénmaal, maar 
konden met een 7-5 nederlaag naar 
huis terugkeren. 

E1 Kampioen
Trainer/coach Klaas Bosman na af-
loop: “Slechte wedstrijden moet je 
ook winnen, dit was een erg slech-
te. Toch zijn we door hard werken 
nooit in de problemen geweest. 
VZOD had vandaag, mede door de 
harde wind, moeite met zichzelf; niet 
met de tegenstander. Positief is wat 
de invallers van Soest en Spaarga-
ren brachten”.  Komende zaterdag 
gaat VZOD om 15.30 uur op bezoek 
bij Esdo in Kockengen. Vermeldens-
waard is dat alle seniorenteams van 
VZOD in hun poules met de maxi-
male score alleen aan kop gaan. 
VZOD2 won met 9-7 van V&V 2 ter-
wijl VZOD3 na een stroef begin los 
ging bij Oranje Nassau: 7-19. Ook 
de junioren 1 wonnen met 6-3 van 
DKV en staan trots bovenaan terwijl 
ook de junioren 2 na een gelijkspel 
tegen Top (2-2) de minste verlies-
punten hebben. Bij de jeugd is zelfs 
al een kampioenschap binnen. De 
E1 is ongeslagen eerste in de pou-
le en heeft de medailles reeds ver-
diend.

Mirjan van Soest, prima vervangster!

Voetbal
RKDES lijdt onnodig verlies
Kudelstaart - De vijfde competitie 
wedstrijd van RKDES voerde naar 
Driemond waar de plaatselijke FC 
Geinburgia afgelopen zondag de te-
genstander was. Deze club had vo-
rige week een afstraffing gehad van 
maar liefs 7-0. Des begon wel heel 
slap aan de wedstrijd, maar liefs drie 
goede mogelijkheden kreeg Gein-
burgia in de eerste 5 minuten. De 
beste man van het veld, de nummer 
11 van Geinburgia, ramde de bal in 
het zijnet, een goal werd afgekeurd 
wegens buitenspel en een bal be-
landde op de paal. DES kwam hier-
door de eerste 10 minuten bijzon-
der goed weg. Des begon een beet-
je wakker te worden en de aanval 
werd weer gezocht. Toen liet Des 
ook zien over een betere ploeg te 
beschikken. Na een stief kwartiertje 
verstapte de keeper van Geinbur-
gia zich bij een hoge bal en liep met 
bal en al achter de lijn. Helaas, de 
scheidsrechter had het niet gezien 
en kon het eigenlijk ook niet zien, 
de grensrechter kon het natuurlijk 
wel zien maar die was van Geinbur-
gia. De plaatselijke FC werd gaande 
weg sterker en creëerde een steeds 
groter wordend veldoverwicht. Maar 
elke aanval werd gesmoord, omdat 
men veel te lang de een/tweetjes wil 
doorvoeren.
De ruststand was 0-0. In de twee-
de helft lag na 10 wellicht 11 se-
conde spelen de bal in het Des net-
je. Na de aftrap werd de bal gelijk 
gespeeld naar de nummer 11 van 
Geinburgia, die net zoals in de eer-
ste helft zomaar door kon lopen 
en de bal achter Ivo Peters ramde. 
Wakker zou je zeggen, maar nee. 
Nog geen 2 minuten later was het 
2-0. Het was Mark Pothuizen die on-
nodig bal verlies leed. Nu wel wak-
ker, nog niet dus. Een minuut later 
liet een speler van Geinburgia zien 
hoe je met het windje mee op doel 
behoord te schieten en de bal ver-
dween dan ook in de rechter boven 

hoek, 3-0. Kompleet onnodig, want 
eigenlijk had Des het spel het laat-
ste gedeelte van de eerste helft pri-
ma onder controle. Zou Des com-
pleet over zich heen laten lopen of 
recht het team de rug? Gelukkig 
was het dit laatste en de Afas/v Ber-
kel brigade begon zich terug in de 
wedstrijd te vechten. En dat loon-
de, de bal viel voor Mark Pothui-
zen en die schoof de bal beheerst in 
de benedenhoek, 3-1. Maar helaas, 
ook Sander Boshuizen verspeelde 
in de 62ste minuut knullig de bal en 
het snelle mannetje van Geinburgia 
schoof de 4-1 binnen. Mohammed 
el Ahmadi ging naar de kant voor de 
meer aanvallender ingesteld spe-
lende Mischa van der Scheur.
En Des begon eigenlijk nu pas echt 
te voetballen, Geinburgia werd voor 
de eigen zestien vast gezet en dat 
resulteerde al gauw in de 4-2, Gijs 
Lentjes joeg de bal in het dak van 
de goal.
En met nog een kwartier te spelen 
kwam RKDES zelfs op 4-3.  Een la-
ge voorzet van Mark Pothuizen werd 
binnen gelopen door Ibra el Ahma-
di. Met nog een kwartier te spe-
len werd Eddy Jansen vervangen 
door stormram Mishon Bucuclar 
en speelde Des het laatste kwartier 
met vier spitsen met alle risico, s van 
dien. Beide ploegen kregen nog wat 
kansjes, maar er werd niet meer ge-
scoord. Kortom, een onnodige ne-
derlaag. Komend weekend speelt 
DES thuis tegen Abcoude. Komt al-
len naar de Wim Kandreef, de jon-
gens hebben uw steun hard no-
dig! RKDES speelde in de volgen-
de opstelling: Ivo Peters, Barry Mul-
der, Mo el Ahmadi (63 Mischa van 
der Scheur), Sander Boshuizen, Jef-
frey Stravers, Robin Spaargaren, Gijs 
Lentjes, Eddy Jansen(73Mishon Bu-
cuclar), Mark Pothuizen, Roald Pot-
huizen, Ibra el Ahmadi.

Eppo

Van links naar rechts: Jorgos Skotadis, Ruben Griffioen, Dennis Weening, San-
der Kirillova en Bart Sommeling.

Prima competitiestart 
zwemmers van Oceanus
Aalsmeer - De eerste ronde van de 
landelijke zwemcompetitie zit erop. 
Zo aan het begin van het seizoen is 
het altijd weer even afwachten hoe 
de teams ervoor staan. Welke ver-
eniging is weer versterkt met leden 
van buitenaf, welke trainer is naar 
een andere vereniging gegaan en 
hoe is men de zomervakantie door-
gekomen? Bij Oceanus is er ten op-
zichte van vorig jaar niet veel ver-
anderd. Net als ieder jaar een paar 
(oudere) zwemmers die stopten, 
maar in de breedte en vooral bij de 
jeugd zit het prima in elkaar. Omdat 
Oceanus vorig jaar vijfde werd en de 
eerste vier ploegen gepromoveerd 
zijn, was er hoop op een hoge klas-
sering. Al op zaterdag werd duide-
lijk dat twee teams (Stadskanaal en 
DZ&PC Drachten) hoog hadden ge-
scoord. Beide teams waren in de zo-
merstop flink versterkt. Nu de mees-
te tellingen binnen zijn, staat Ocea-
nus achter deze twee teams op de 
derde plaats. Er werd zo’n anderhal-
ve minuut harder gezwommen dan 
vorig jaar in de eerste ronde. 
Individuele successen waren er in 
de vorm van clubrecords voor Maxi-
me van den Heuvel met 1.13.12 op 
de 100 vlinder. Het oude clubrecord 
bij de meisjes 12 jaar stond al sinds 
1986 op naam van Louise Croes, nu 
aan de kant aanwezig met haar 2 
maanden oude dochtertje. Michel-
le Meulenbroek pakte op haar beurt 
een record af van Maxime. Op de 
50 vrij zwom Michelle 31.55, waar 
Maxime vorig jaar tot 31.70 kwam. 
Istvan Spaargaren pakte in één race 
zes clubrecords. Hij zwom 100 me-
ter rugslag met als tussentijd 29.97 
en eindtijd 1.01.66. Deze tijden wa-
ren goed voor clubrecords bij de 
jongens 15, 16 en 17 jaar. 
Er werden ook weer een aan-
tal NJK limieten behaald of verbe-

terd: Tamara Grove zwom als start-
zwemster van de vrijeslagestafet-
te 1.03.24, Maxime van den Heuvel 
als genoemd de 100 vlinder, Vincent 
Moolhuijsen en Jeffrey Reijnders de 
200 vrij in resp 2.01.84 en 2.04.92 en 
Istvan Spaargaren de 100 rug. Te-
vens zijn nu de estafetteploegen op 
de 4x200 vrij meisjes en jongens en 
de 4x100 wissel meisjes snel genoeg 
om te kunnen starten op het NJK.
Er werden bijna 80 persoonlijke re-
cords verbeterd. Het grootste per-
soonlijke record kwam deze week 
op naam van Simone Huisman die 
haar 100 wissel tijd verbeterde van 
1.50 naar 1.32.51! Ook op de 50 vrij 
maakte zij een forse tijdsprong. An-
dere grote tijdsverbeteringen waren 
er voor Eva van der Born (100 vlin-
der), Aicha Croes (50 rug, 100 wis-
sel), Luca Ebbinge (50 vrij, 100 wis-
sel), Ruben Griffioen (50 vrij), Su-
zanne Hobo (50 vrij, 100 wissel), 
Nikki van der Hoorn (100 school), 
Lisa de Jong (100 vlinder), Wes-
sel de Jong (100 vlinder, 200 rug), 
Anouk van Noord (100 wissel), Jef-
frey Reijnders (100 school, 200 vrij), 
Carmen Roskam (100 school), Jor-
gos Skotadis (100 wissel), Bart 
Sommeling (100 wissel, 50 vrij), Jos 
Vergeer (100 school), Thomas Ver-
ouden (100 vlinder), Yves-Maurice 
Vork (50 vrij, 100 wissel), Max Weg-
brans (200 school) en Martijn van 
der Zwaard (200 rug, 100 vlinder). 
Gelukkig kon ook bij deze ron-
de weer een beroep worden ge-
daan op bijna alle zwemmers van 
jong (9 jaar) tot ouder (45 jaar). Zo 
kon de last van het toch zware pro-
gramma gedragen worden door ve-
le schouders. Komend weekeinde 
komt de jongste jeugd aan de start 
bij de Speedo-jaargangwedstrijden 
in Aalsmeer en zwemmen de oude-
ren bij de Hutspottrofee in Leiden. 

De winnaar van 2008, de heer Aad Turk uit Leimuiden, ontvangt de wissel-
beker.

Voor tweede maal Jan Elshout 
senioren biljarttoernooi 
Weteringbrug - Voor de tweede 
maal wordt dit jaar het senioren bil-
jarttoernooi om de Jan Elshout Wis-
selbeker gehouden in biljartzaal De 
Sport aan de Huigsloterdijk 3,  hoek  
Lisserweg in Weteringbrug. De voor-
wedstrijden vinden plaats op  de za-
terdagen 17, 24, 31 oktober en  7 no-
vember. De deelnemers ingedeeld 
in poules van vier personen, ieder-
een speelt dus drie partijen op één 
dag. Alleen de poulewinnaars gaan 
door naar de finale. Deze is gepland 
op vrijdagavond 13 en zaterdag 14 
november. Dankzij enkele sponsors, 
kunnen de winnaars buiten de ge-
ijkte prijzen,, zoals bekers etc., ook 
nog rekenen op een leuke extra ver-
rassing en beginnen de voorwed-
strijden met een gratis kopje kof-

fie, thee of een glaasje melk en een 
kleine attentie. Het inschrijfgeld be-
draagt 5 euro per persoon. Om de 
spanning en de gezelligheid van 
vorig jaar te continueren, is beslo-
ten de volgende regels te hanteren: 
Lid zijn van een biljart-, ouderen- of 
personeelsvereniging, tenminste 55 
jaar zijn en geen hoger gemiddel-
de  spelen dan 3, 60 oftewel 110 ca-
ramboles.
Kledingvoorschrift, zo mogelijk in 
clubtenue of anders in donkere 
pantalon met overhemd en eventu-
eel stropdas. Bij aanmelding gaarne 
opgeven, welke datum u bent ver-
hinderd.
Aanmelden bij: Jaap van Pietersom, 
telefoon 023-5577326, 06-43280244 
of per e-mail: jeevanpee@xs4all.

Sportvereniging Omnia 2000
Drie maal goud en zilver 
voor springers Oldies Cup 
Aalsmeer - Na enige weken na de 
zomervakantie getraind te hebben, 
togen de trampolinespringers Ron, 
Rien en Jeannette de Ruiter vrij-
dag 25 september westwaarts. Zo 
ook vertrokken Riet Renting, Ma-
rijke en George Harm richting Bes-
se in Duitsland. Dit plaatsje ligt iets 
ten zuiden van Kassel. Hier werden 
op zaterdag  26 september de 28e 
Oldies Cup wedstrijden georgani-
seerd. Onder Oldies wordt verstaan 
dames 28 jaar en ouder en heren 30 
jaar en ouder. 
De vrijdagavond kon benut worden 
voor het verkennen van de sporthal, 
de Mehrzweckhalle in Besse en om 
in te turnen. Aldus konden de sprin-
gers uitproberen op welke trampoli-
ne zij de volgende dag de wedstrij-
den wilden springen. Zaterdag, de 
dag van de wedstrijden, kon ’s mor-
gens nog getraind worden, voordat 
om half elf de wedstrijden begon-
nen. In de oudste klasse dames nam 
Riet Renting met twee goed uitge-
voerde sprongseries de leiding in de 
voorwedstrijd met 51.40 punten. In 
de finale handhaafde zij deze positie 
en eindigde met een eindscore van 
82.40 punten. Hiermee behaalde zij 
goud. Bij de heren twee categorie-

en jonger sprong Ron de Ruiter drie 
bijna perfecte series. Na drie series 
stond zijn eindscore op 82.40 pun-
ten. Ook hij kon een gouden plak 
mee naar huis nemen. In de oud-
ste herenklasse stelde Rien de Rui-
ter met de verplichte sprongserie de 
eerste plaats veilig. 
Na nog twee uiterst gedisciplineerde 
series eindigde hij met 83.50 pun-
ten eveneens op de eerste plaats. 
Dit betekende dat Omnia 2000 drie 
gouden medailles rijker is gewor-
den. George Harm tenslotte behaal-
de, ook in de oudste klasse heren, 
met drie stabiele sprongseries de 
tweede plaats met 71.70 punten. 
Hij kreeg de zilveren medaille om-
gehangen. Zonder jury geen wed-
strijden. De springers zijn Rolf den 
Hartog dan ook zeer erkentelijk dat 
hij namens Omnia 2000 heeft wil-
len jureren. Hij heeft voor het vier-
tal toch maar een heel weekend aan 
deze Oldies Cup besteed. Klasse! 
Niet onvermeld tot slot mag blijven 
dat Omnia door bovenstaande re-
sultaten als verenging op de derde 
plaats is geëindigd. 
Op nu naar volgend jaar, of in Gro-
ningen of in Grasdorf (D) nabij Han-
nover.

Jaap winnaar
bij ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjas-
sen, jokeren en ook biljarten staan 
op het programma. 

Afgelopen donderdag is het klaver-
jassen gewonnen door Jaap We-
ij met 5470 punten, gevolgd door 
Geertje Koopstra met 5391 punten 
en  Jos Thijssen met 5354 punten 
op drie. 
Het jokeren is gewonnen door Jan-
ny Lubbert met 120 punten en op de 
tweede plaats is Riek Kok geëindigd 
met 125  punten.
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Geslaagde afsluiting van 
seizoen TV Kudelstaart
Kudelstaart - Zaterdag 3 oktober 
heeft de jeugd van Tennis Vereni-
ging Kudelstaart het tennisseizoen 
afgesloten met een intern toernooi-
tje. In totaal deden bijna 60 kinde-
ren mee! Ondanks de enorme wind 
hebben zij zich kranig geweerd en 
zonder te “piepen” alle wedstrijden 
hartstikke leuk en sportief met el-
kaar gespeeld. De tweetallen (1 ou-
dere en 1 jongere jeugdspeler) wa-
ren in poultjes ingedeeld. Veertien 
poultjes in totaal. Er moesten drie 
wedstrijden van een half uur ge-
speeld worden. Na afloop waren er 
twee prijzen per poule te verdelen, 
één voor de winnaar en één als aan-
moedigingsprijs. Tussen de wed-
strijdjes door waren er allerlei lekke-

re hapjes klaar gemaakt en was er 
ontzettend veel aandacht voor de fi-
nale van de zoektocht naar de nieu-
we (derde) K3. Veel aandacht van 
natuurlijk de meisjes, maar toch ook 
wel van heel veel jongens! De avond 
was helemaal geslaagd nadat ook 
nog eens Josje had gewonnen.
Tijdens de winter stopt de Tennis 
Vereniging niet helemaal. Er wordt 
dan eens per maand de Ouder-Kind 
competitie gespeeld, namelijk op 8 
november, 13 december, 10 januari, 
7 februari en 14 maart is de finale. 
Iedereen is natuurlijk van harte wel-
kom om langs te komen op het park 
aan de Bilderdammerweg. Meer in-
formatie is er te vinden op de web-
site: www.tvkudelstaart.nl. 

Basketbal scholentoernooi 
zaterdag in Proosdijhal
Kudelstaart - Ook in 2009 orga-
niseert BV Aalsmeer het jaarlijkse 
basketbal scholentoernooi voor de 
basisscholen in Aalsmeer en Ku-
delstaart. Op zaterdag 10 oktober 
strijden teams van zes scholen om 
de prijzen. Het toernooi begint om 
12.00 uur in de Proosdijhal in Ku-
delstaart. De teams worden ge-
vormd door leerlingen van de groe-
pen 6, 7 en 8.
Basketbal is een snelle en actieve 
sport van aanval en verdediging. 
Het basketbalseizoen is net weer 

begonnen en loopt van september 
tot april. BV Aalsmeer heeft teams 
van jongens en meiden vanaf 10 
jaar en draait mee in de competitie 
in Noord Holland.
Heb je talent of lijkt het je gewoon 
leuk om basketbal eens te probe-
ren? Kom dan eens kijken en mee-
doen op de trainingen bij de BV 
Aalsmeer. Er wordt getraind op de 
donderdagavond vanaf 17.00 uur in 
De Bloemhof aan de Hornweg. Meer 
informatie vind je op de website van 
de vereniging: www.bvaalsmeer.nl.

Nipte winst dames FIQAS 
Aalsmeer een teamprestatie
Aalsmeer - Zaterdag 3 oktober 
stond er voor de dames van FIQAS 
Aalsmeer een uitwedstrijd op het 
programma bij Foreholte. Een las-
tige tegenstander, ook omdat daar 
altijd veel publiek in de hal zit én er 
niet met hars gespeeld mag wor-
den. De Aalsmeerde dames had-
den dan ook de hele week voor de 
wedstrijd getraind zonder hars en 
waren goed voorbereid. Toch be-
gon FIQAS Aalsmeer niet goed: in 
de beginfase kwam de ploeg zelfs 
op een 6-2 achterstand. Een snel-
le time out van trainer/coach Men-
no de Klerk (die ook 3 jaar trainer 
bij Foreholte is geweest) moest het 
tij keren. Veel beter werd het spel 
niet, maar er werd nu wel meer ge-
scoord door de Aalsmeerse ploeg, 
die van 11-7 terug wist te komen tot 
11-10. Dat was tevens de ruststand. 
FIQAS Aalsmeer kwam de tweede 
helft iets beter in het spel en wist 
de achterstand meteen om te zetten 
in een 13-11 voorsprong. En vanaf 
dat moment ontspon zich een bij-
zonder spannende wedstrijd. Na 13-
13 bleven de ploegen elkaar con-
stand in evenwicht houden tot 21-
20 voor Foreholte met nog twee mi-
nuten te spelen. 
Op dat moment kreeg F IQAS 
Aalsmeer, na een zware overtre-
ding op de cirkelspeelster, een 

strafworp en de tegenstander een 
2-minutenstraf. Die situatie buit-
ten de Aalsmeerse dames maxi-
maal uit, door eerst uit de strafworp 
te scoren (Yessica v.d. Kroon): 21-
21 en vervolgens in de allerlaatste 
minuut van de wedstrijd het over-
tal ook nog eens prima uit te spe-
len: 21-22. “Een teamprestatie”, al-
dus Menno de Klerk na afloop. “De 
ploeg heeft karakter getoond door 
tot het einde te blijven knokken en 
alles voor elkaar over te hebben. 
En dan zó twee punten uit het vuur 
slepen! De enorme ontlading én 
het feestje na afloop waren volko-
men terecht!”  Door deze overwin-
ning staat FIQAS Aalsmeer tweede 
in de Eerste Divisie achter DSS. Ko-
mende zondag 11 oktober wacht de 
Aalsmeerse dames een ontmoeting 
met de nummer vier, HCV’90 in de 
Bloemhof aan de Hornweg. De wed-
strijd begint om 13.45 uur. Voor wie 
een heerlijke handbalzondag wil be-
leven: Om 12.00 uur spelen de da-
mes van FIQAS Aalsmeer 2 tegen 
PSV, om 13.45 uur gevolgd dus door 
dames 1. Daarna, om 15.10 uur kun-
nen liefhebbers ook nog de heren 
van FIQAS Aalsmeer 3 aan het werk 
zien tegen Hellas 2. Dinsdag 13 ok-
tober staat voor de dames 1 vanaf 
20.00 uur de bekerwedstrijd uit te-
gen Westsite op het programma.   

JAKO verlengt sponsorcontract
Aalsmeer - FIQAS Aalsmeer heeft 
het contract met kledingsponsor 
JAKO verlengd. Onlangs onderte-
kende Michael Koster van JAKO sa-
men met Rene Noorbergen van En-
duro Sportz en vice-voorzitter van 
FIQAS Aalsmeer, Michael van der 
Laarse het contract. De eerste twee 
teams van de dames en heren van 
FIQAS Aalsmeer spelen al in de 
nieuwe tenue’s (op de foto aanvoer-

der Jarcha van Dijk in zo’n nieuw 
shirt), maar ook een aantal jeugd-
teams wil in dezelfde kleding gaan 
spelen als als hun grote voorbeel-
den. En dankzij een paar sponsoren 
en ouders zal dat de komende we-
ken ook gaan gebeuren. Ook is het 
mogelijk je eigen shirt te laten ma-
ken. Met dezelfde sponsoren op het 
shirt als op die van heren 1 én met je 
eigen naam op de rug gedrukt.

Jeugdnieuws handbal
Jongens B1 FIQAS winnen 
twee keer in één weekend
Aalsmeer - De jongens B1 van FI-
QAS Aalsmeer speelden afgelopen 
weekend twee wedstrijden voor de 
competitie. Vrijdagavond werden ze 
om 20.00 uur in Almere verwacht. 
Het was inmiddels al donker en dus 
werd er gespeeld met lichten aan. 
In het begin ging het scoreverloop 
aardig gelijk op en na een kwartier 
spelen stond het dan ook 5-4 in het 
voordeel van FIQAS Aalsmeer. Na-
dat het even stopte met regenen lie-
pen de systeempjes beter en gingen 
beide ploegen uiteindelijk de rust 
in met 11-6 in het voordeel van de 
Aalsmeerse jongens. 
De tweede helft kregen ze heel veel 
schotkansen, maar helaas werden 
deze niet allemaal goed benut. Wel 
werd er fanatiek verdedigd en zo 
werd er uiteindelijk toch gewon-
nen met 26-17. Doelpunten: Men-
no 8, Nils 6, Michael 4, Michel 3, Ni-
gel en Floris 2, Rein 1. Zondag werd 
er opnieuw gespeeld, nu thuis tegen 
Aristos, waar veel bekende spelers 
in zitten voor Aalsmeer. Er werd wat 
zenuwachtig begonnen, waardoor 
er veel balverlies was. Aristos speel-
de ook deze keer weer snel, maar 
de jongens van Aalsmeer speelden 
daar prima op in. Er werd goed ver-
dedigd en op de cirkel werd goed 
met elkaar gepraat. In de aanval 
werden er door de middenopbou-
wer verschillende systemen ingezet 
en die verliepen prima. In de eerste 
helft werd het dan ook 20-11. 
Na rust hielden de jongens de con-
centratie goed vast en werd er goed 
gecombineerd. Ook de keepers 
stonden goed, zodat Aristos in de 
tweede helft nog maar  7 keer kon 
scoren. De B1 won dan ook met 34-
18 en kan terugkijken op een goe-
de en sportieve wedstrijd. Doelpun-
ten: Floris 8, Michael 7, Nigel 5, Mi-
chel en Nils 4, Remco 3, Menno 2 
en Jeffrey 1. 
De jongens B2 van FIQAS Aalsmeer 
moesten het zondag opnemen te-
gen de B2 van Aristos.En dat is altijd 

een mooie pot handbal. Coach On-
no vertelde in de voorbereiding dat 
ze vooral moesten letten op de snel-
le breaks van Aristos. De Aalsmeer-
ders begonnen scherp. Ze hadden 
de pech dat Glenn last van zijn rug 
kreeg en Roy zijn hand kneusde 
met de warming up. Maar gelukkig 
kwamen Sven en Dion uit de C het 
team helpen. Niels scoorde het eer-
ste doelpunt en al gauw liep FIQAS 
Aalsmeer uit naar een 6-3 voor-
sprong. In de tweede helft stond 
het zelfs 11- 5 voor de Aalsmeer-
ders. Toen kwam Aristos eindelijk in 
de wedstrijd en ging proberen het 
verschil kleiner te maken. Het spel 
werd harder en zelfs toen de Am-
sterdamse ploeg met een man min-
der speelde, konden de jongens van 
FIQAS niet voorkomen dat de stand 
3 minuten voor tijd gelijk werd: 15-
15. Toch kon Martijn met een mooi 
afstandschot FIQAS Aalsmeer weer 
op voorsprong brengen: 16-15. Maar 
15 seconde later lag de bal ook weer 
bij Aalsmeer in het net. In de laatste 
minuut kregen de beiden ploegen 
nog wel kans de winnende goal te 
maken, maar het bleef 16–16.

Twirlsters SV Omnia plaatsen 
zich wederom voor NK!
Aalsmeer - Op zaterdag 3 okto-
ber jl. was het voor een tweetal so-
listen de start van het tweede ge-
deelte van het twirl seizoen. Solen-
ne Köhler en Chris van Dijk namen 
deel aan een wedstrijd in Zwijn-
drecht. Samen met trainster Maai-
ke de Langen hadden zij een nieuw 
onderdeel ingestudeerd. Chris start-
te met haar 1 baton in de catego-
rie juvenile beginner op verplichte 
muziek, en scoorde daar een fraaie 
65.7. Solenne liet voor het eerst haar 
solo Rhythmic dance twirl zien, die 
beloond werd door de jury met een 
puntentotaal van 68! Dit was direct 
goed voor een NK plaatsing. Chris 
deed daar nog een schepje bovenop 
met haar solo, en werd eerste met 
een puntentotaal van 69.1! Dit le-
vert ook NK plaatsing op. Het NK 
wordt gehouden op 16 en 17 januari 
2010 in Sporthallen Zuid in Amster-
dam. De voorrondes vinden plaats 
op zondag 13 december in Lelystad. 
De wedstrijd van 3 oktober was een 
goede opwarmer voor deze solisten, 
want de volgende dag stond ook de  
wedstrijd in Alphen aan de Rijn op 
het programma waar de gehele ver-
eniging aan deelnam. In sporthal De 
Arena was de organisatie in handen 
van de plaatselijke Drum- en Show-
band Con Brio. Selina Kok mocht 
het spits afbijten met haar debuut 
op het onderdeel 1 baton in de cate-
gorie peewee beginner. Ze was best 
een beetje nerveus, maar liet een 
mooie show zien. Dit was goed voor 
een tweede plaats met een punten-
totaal van 65.1. Chris van Dijk was 
de volgende in rij, in de categorie 
juvenile beginner zette ze haar bes-
te beentje voor!  De jury vond het 
dan ook een NK plaatsing waard, 
met een puntentotaal van 67.2 had 
Chris de tweede NK plaatsing in één 
weekend op zak! Na dit onderdeel 
verder met Duo twirling. In de cate-
gorie juvenile beginner mochten vier 
twirlsters van SV Omnia het tegen 
elkaar opnemen. Solenne Köhler en 
Ramona Ezink hadden een nieuwe 
show ingestudeerd, en dat zag er 
erg leuk uit. Selina Kok en Kim Ne-
derstigt hadden op hun bestaande 
show heel hard getraind, uiteinde-
lijk gingen zij er vandoor met de eer-
ste prijs met 66 punten en Solen-
ne en Ramona behaalden een twee-
de plaats met een puntentotaal van 
65.1. Na de duo’s was voor Kim Ne-

derstigt het debuut op het onder-
deel Super-X-strut. Dit is een oefe-
ning op verplichte muziek volgens 
een X-vormig patroon. Trainster Va-
lerie had hier nog geen ervaring in, 
maar heeft een mooie show in el-
kaar gezet. Kim liet heel beheerst 
haar kunsten zien, en de jury be-
loonde haar met een puntentotaal 
van 67.1, dus ook een NK-plaatsing! 
Rond het middaguur stonden de ba-
sicstrutters in de rij. Opvallend was 
het grote aantal deelnemers in de 
diverse categorieën. De uitslagen 
waren als volgt:
Peewee: Vierde plaats Isabelle ter 
Laak 8.3, vijfde plaats Selina Kok 
met 8, zevende plaats Yvanka Wul-
ving met 7.8 en Chance Monsees 
voor de eerste keer deelneemster, 
geëindigd als tiende met 7.3. Juveni-
le: Eerste plaats Chris van Dijk 8.5 ( 
NK plaatsing), derde plaats Ramona 
Ezink met 8.3, vierde plaats Solenne 
Kohler met 8.2 en Ivanka Vrees  zes-
de met 7.3. Preteen: Vijfde plaats Jos-
hka van Ree 8.2, zevende plaats Ali-
cia Schaafsma 7.9, tiende plaats Ra-
chella van Westerop 7,  elfde plaats 
Yosra Abdelrazek 6.9, en twaalfde 
plaats Jaimy Monsees 6.8. Het fa-
voriete onderdeel van veel twirlsters 
is de Rhythmic dance twirl, een solo 
op eigen gekozen muziek. Het was 
in alle categorieën een sterk deel-
nemersveld. Bij de Peewees twaalf 
deelneemsters, en Selina Kok ein-
digde toch fraai op de tweede plaats 
met een puntentotaal van 67, weder-
om goed voor NK plaatsing. Yvan-
ka Wulving kreeg een totaal van 62. 
De juvenile solisten Solenne Köhler, 
Chris van Dijk en Kim Nederstigt 
moesten het ook opnemen tegen 
zeven deelneemsters. Uiteindelijk 
wist Kim het goud te veroveren met 
een totaal van 69, dus wederom NK 
plaatsing. Met een puntentotaal van 
66,3 werd Chris derde, op de voet 
gevolgd door Solenne met 66,2 pun-
ten. In de preteen beginner catego-
rie kwamen dertien solisten in ac-
tie, waaronder Yosra Abdelrazek, 
Alicia Schaafsma, Joshka van Ree, 
Rachella van Westerop en Amber 
Glebbeek. Amber vertoonde haar 
nieuw ingestudeerde solo, en werd 
door de jury beloond met 66.7, goed 
voor een derde plaats! Net geen NK 
plaatsing, maar wel een fantastisch 
resultaat. De andere solisten zaten 
dicht in de buurt, maar vielen buiten 

de prijzen helaas. Yosra 65.8, Josh-
ka 66.1, Alicia 65.9 en Rachella 66.2. 
In de categorie junior beginner 1 
deelneemster van SV Omnia, Tiffany 
Zandvliet. Zij had ook negen tegen-
standers, en twirlde een puntento-
taal van 63.2 bij elkaar. 
De teams vormden het laatste on-
derdeel van deze wedstrijddag! 
Voor het Peeweeteam het laatste 
optreden in deze formatie, omdat 
een aantal twirlsters doorschuiven 
naar de preteen categorie en Ivan-
ka Vrees neemt afscheid. Ze straal-
den van plezier en hun show was 
goed voor de tweede plaats, 64 
punten, met 0.1 punt verslagen door 
het team van Surprise. Voor het 
preteenteam was het heel erg span-
nend, zij hebben vanaf half mei hun 
nieuwe show ingestudeerd, onder 
leiding van Maaike, en gaven een 
positieve draai aan deze Girls Girls 
filmmuziek. Ze behaalden hiermee 
een puntentotaal van 65.2, goed 
voor een derde plaats. 
Als laatste mocht het junior team 

aantreden onder leiding van Corine 
van der Neut. De meiden lieten een 
mooie show zien, en dat ze goed op 
elkaar ingespeeld zijn. Dit werd dan 
ook beloond met een eerste plaats, 
met een totaal van 63.5!  Op zater-
dag 31 oktober sluiten enkele solis-
ten en het preteenteam het seizoen 
af in Zevenhoven in sporthal de Vlijt, 
daarna staat de voorbereiding voor 
het NK op het programma voor de 
geplaatste solisten.
Lijkt het je ook leuk om te komen 
twirlen? Je bent van harte welkom, 
afhankelijk van leeftijd en niveau, 
op zaterdagochtend van 9 tot 10 uur 
of van 10 tot 11 uur of op vrijdag-
avond uur van 19.15 tot 20.15 uur  
in de gymzaal van de Mikado aan 
de Catharina Amalialaan 66. Voor 
meer informatie over twirlen kun je 
contact opnemen met de Product-
groep Coördinator Colinda van Dijk: 
06-24532039 of per e-mail twirlen@
svomnia.nl  of het sportpunt van SV 
Omnia via e-mail sportpunt@svom-
nia.nl.

2 Lingerie-avonden voor 
(ex)borstkankerpatiënten
Aalsmeer - Al jaren stromen ze da-
gelijks binnen: brieven en e-mails 
van vrouwen getroffen door borst-
kanker met het verzoek aan Mar-
lies Dekkers om iets voor hen te 
ontwerpen. “De feiten liegen er niet 
om: in Europa krijgt één op de ne-
gen vrouwen borstkanker, de meest 
voorkomende vorm van kanker in 
de Westerse wereld”, aldus de lin-
gerie-ontwerpster. Dat goed pas-
sende lingerie na zo’n ingrijpen-
de ziekte een belangrijk hulpmid-
del kan zijn bij het hervinden van 
De vrouwelijkheid en dus het zelf-
vertrouwen, begrijpt Marlies maar 
al te goed. “Helaas is het voor mij 
technisch onmogelijk om voor iede-
re vrouw een aparte collectie te ont-
werpen, hoe graag ik dat ook zou 
willen.” Onlangs werd Marlies bena-
derd door Jean Klinkenbijl, chirurg-
oncoloog in het Academisch Me-
disch Centrum van de Universiteit te 
Amsterdam. In een brief vertelde hij 
hoe tijdens de controles die volgden 
op een borstoperatie, de moeizame 
zoektocht naar de juiste bh telkens 
weer ter sprake kwam. De ontwerp-
ster besloot een speciale pasavond 
te organiseren voor (ex)-borstkan-
kerpatiënten om te kijken of zij hen 

met lingerie uit haar bestaande col-
lectie kon helpen. Het was een groot 
succes. “De dames liepen met een 
glimlach de deur uit”, aldus een me-
dewerkster. 
De borstkankermaand vindt jaarlijks 
in oktober plaats en is een interna-
tionaal erkende bewustwordings-
campagne, georganiseerd door al-
le grote liefdadigheidsinstellingen 
voor kanker en borstkanker. Dit jaar 
zal Marlies in samenwerking met 
chirurg-oncoloog Jean Klinkenbijl 
het personeel, van zowel de eigen 
Marlies Dekkers stores als van haar 
retailers, trainen om de verkoop van 
lingerie aan (ex)-borstkankerpatiën-
ten te optimaliseren. 
Vervolgens zullen de Marlies Dek-
kers stores en tientallen lingeriespe-
ciaalzaken voor hen op de woens-
dagavonden 14 en 28 oktober tus-
sen 19.00 en 21.00 uur extra open-
gesteld worden. Tijdens deze bij-
zondere avonden kunt u op uw ge-
mak kijken of de lingerie van Mar-
lies Dekkers ook voor u geschikt is. 
Bovendien krijgt u op deze avonden 
10% korting op de huidige lingerie 
collecties van Marlies Dekkers. Na-
tuurlijk ook bij Van der Schilden op 
het Raadhuisplein.

Jaarlijkse koffieochtend 
Rode Kruis oergezellig!
Aalsmeer  - Afgelopen zater-
dag vond de jaarlijkse koffieoch-
tend voor de gasten van afdeling 
Aalsmeer van het Nederlandse Ro-
de Kruis plaats in het restaurant ge-
deelte van de Spil in Kudelstaart. 
Net zoals in voorgaande jaren had-
den de leden van de Aalsmeerse Ro-
tary en Lions Club weer de taak op 
zich genomen om de bijna 70 gas-
ten van huis op te halen om ze naar 
het gebouw ‘de Spil’ in Kudelstaart 
te brengen. 
De gasten kregen meteen een kop 
koffie en daarbij een stuk appeltaart 
of cake dat door de bewoners van 
‘De Spil’ speciaal voor deze gele-
genheid was gebakken. Na de kof-
fie was het de beurt aan de heer 
Siem Kooij die bereid was gevonden 
om een paar filmpjes over Aalsmeer 
van vroeger te vertonen. Er waren 
films uit de periode tussen 1930 en 
1950 en speciaal die van ‘het Farre-
gat’ vielen zeer in de smaak. 
De gasten  herkenden buren, vrien-
den familieleden en bekenden en 
dat gaf veel stof tot praten en op-

merkingen over en weer. Hartstik-
ke leuk om zo’n filmpje van vroeger 
over zoveel bekends te kunnen zien. 
Zoals altijd tijdens de Rode Kruis 
koffieochtend was er weer een offi-
cieel gedeelte ingelast en deze keer 
om de coördinator van de Telefoon-
cirkel, Jacqueline Weij, te bedanken 
voor haar werk dat ze hier aan ver-
richt heeft en het feit dat ze de acti-
viteit met veel inspanning een nieuw 
leven heeft ingeblazen. Jacqueline 
werd daarom tijdens het dankwoord 
in de bloemen gezet. Haar opvolg-
ster, Rie Pieterse, werd daarna voor-
gesteld en het bestuur wenste haar 
heel veel succes toe. 
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 Lions-
club waren precies op tijd om hun 
gasten op te halen. De gasten lie-
ten volmondig weten dat ze weer 
een prachtige en oer gezellige och-
tend hadden gehad en allen hoop-
ten er volgend jaar weer bij te kun-
nen zijn.

Sjoelavond bij ‘t Middelpunt
De tweede sjoelavond van buurt-
vereniging Oosteind is goed be-
zocht en er werd weer vrolijk ge-
sjoeld. Niet fanatiek, maar er werd 
wel gestreden om een prijsje. Een 
groot aantal sjoelers die de vorige 
keer nog met vakantie was, meldde 
zich weer in buurthuis ‘t Middelpunt 
in de Wilhelminastraat.  

De prijzen gingen deze avond naar 
de heer D. Boer en de dames J. 
Schuttel,  R. van de Koppel en R. van 
Schaik. De volgende sjoelavond is 
donderdag 15 oktober in buurthuis 
Het Middelpunt, aanvang 20.00 uur. 
De deuren gaan om 19.30 uur open 
voor een kopje koffie of thee en de 
inschrijving.

Verkoop van 
Israel producten
Aalsmeer - Op zaterdag 10 okto-
ber worden in ‘t Baken in de Sport-
laan weer allerlei producten uit Is-
rael te koop aangeboden. Van 10.00 
tot 16.00 uur is de verkoop. Artike-
len die te koop aangeboden worden 
zijn onder andere wijnen, sieraden 
en huidvriendelijke verzorgingspro-
ducten. Israelconsulente Diny Wi-
chers heet belangstellenden van 
harte welkom. Voor informatie kan 
gebeld worden naar 020-6455530. 
De volgende verkoop is op zaterdag 
21 november.


