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SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

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

Verwarming 
Koeling 

Ventilatie

KETEL 
wINTERKLAAR 
mAKEN?
Vraag nu vrijblijvend naar 
een onderhoudscontract.

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

• Leenauto beschikbaar
• KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

Wij zijn gewoon bereikbaar
via de Machineweg

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

Voor advies over 
jouw volgende 
carrièrestap

www.antennagroep.nl

Aalsmeer 0297 – 380580

Alphen a/d Rijn 0172 – 245945

Amsterdam 020 – 6124945

Nieuw–Vennep 0252 – 629729

Flexibel 
Sporten & Ontspannen
Met een 26- of 52 rittenkaart!

www.amstelhof.com

Flexibel 
Sporten & Ontspannen
Met een 26- of 52 rittenkaart!

www.amstelhof.com

Meedenkavond nieuwe invulling van 
Aalsmeerderweg, Hoge Dijk en N201
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
werkt met het project Groenzone 
aan een nieuwe invulling van de ka-
vels van de sloopzone en een vita-
le toekomst voor de Bovenlanden, 
de Oosteinderweg en de Hoge Dijk. 
Dat gebeurt mede vanwege de ef-
fecten die het Luchthavenindelings-
besluit (LIB) op het gebied heeft en 
de sloopzone die door het gebied 
loopt. Daarvoor heeft op 2 februari 
dit jaar een informatieavond plaats-
gevonden, waarop knelpunten en 
kansen in het gebied en ideeën van 
de gemeente en omwonenden zijn 
besproken. Daarna is een meedenk-
groep van betrokken bewoners en 
partijen van start gegaan. 

Kansen en vragen
Ook voor het gebied tussen de 
Aalsmeerderweg, de nieuwe N201 
en de Hoge Dijk liggen er kansen 
en vragen over de toekomst van het 
gebied. Er zijn plannen van bedrij-
ven, de naastgelegen ontwikkeling 
van Green Park Aalsmeer, beperkin-
gen door Schiphol en kansen voor 

een groene ontwikkeling van de 
Hoge Dijk. Dit zijn aanleidingen om 
naar de toekomst van het gebied te 
gaan kijken. 
Om een goed beeld te krijgen van 
welke problemen en kansen er in 
het gebied spelen en na te gaan 
welke ideeën, wensen en plannen 
er voor de toekomst van het ge-
bied zijn, organiseert de gemeente 
Aalsmeer woensdagavond 20 ok-
tober aanstaande een meedenk-
avond. Tijdens de meedenkavond 
gaat de gemeente met omwonen-
den en gebruikers van het gebied 
in gesprek over wat zij van het ge-
bied vinden en wat belangrijke uit-
gangspunten zijn voor toekomstige 
ontwikkelingen. Wat zijn de kansen 
die de Groenzone voor het gebied 
biedt? Hoe zien omwonenden en 
gebruikers de toekomst van het ge-
bied voor zich? De resultaten van de 
avond zijn, samen met ideeën van 
andere partijen en de doelstellin-
gen voor het gebied, input voor het 
plan dat de gemeente voor project 
Groenzone op gaat stellen.

Vormgeven met bewoners
De bijeenkomst vindt plaats in het 
kader van het plan dat tussen nu en 
de zomer van 2011 wordt opgesteld 
voor de Groenzone. 
De gemeente wil het plan mede met 
partijen en bewoners van het ge-
bied vormgeven. Tijdens de mee-
denkavond kunnen geïnteresseer-
den zich aanmelden voor de mee-
denkgroep. 
Omwonenden zullen regelmatig 
geïnformeerd worden over de ge-
maakte plannen voor het gebied. De 
ontwikkeling van de Groenzone be-
vindt zich overigens op dit moment 
in de initiatieffase. 
Er zijn nog geen uitgewerkte plan-
nen, maar de gemeente wil wel in 
beeld krijgen wat er speelt in het 
gebied. 
Omwonenden en geïnteresseerde 
inwoners van Aalsmeer zijn van har-
te uitgenodigd voor de meedenk-
avond op woensdag 20 oktober van 
20.00 tot 21.30 uur in het gemeente-
huis van Aalsmeer op het Drie Ko-
lommenplein 1.

Confettiregen bij opening 
nieuwbouw de Groenstrook
Aalsmeer - Burgemeester Pieter 
Litjens heeft afgelopen dinsdag 12 
oktober de nieuwbouw van het Wel-
lantcollege vmbo de Groenstrook 
in de J.P. Thijsselaan geopend. De 
eerste burger gaf in zijn openings-
woord aan bijzonder trots te zijn op 

deze middelbare school met haar 
mooie, nieuwe gebouw en met on-
derwijs dat past in Aalsmeer met 
haar vele bedrijven in de sierteelt. 
“De sector biedt heel veel mogelijk-
heden, ook in de techniek, is groei-
ende en ziet de toekomst positief 

Agressieve man verwondt 
een drietal politiemensen
Aalsmeer - Bij een aanhouding van 
een 26-jarige agressieve man in een 
bedrijfspand aan de Legmeerdijk op 
donderdag 7 oktober zijn drie poli-
tiemensen gewond geraakt. Een van 
hen, een vrouwelijke brigadier, is 
per ambulance naar een ziekenhuis 
overgebracht. De twee andere poli-
tiemensen raakten licht gewond bij 
de aanhouding.
Na een melding dat een man amok 
maakte bij een bedrijf troffen de 
politiemensen een zeer agressieve 
man aan. Hij trapte de vrouwelijk 
brigadier tegen het hoofd en gooi-
de met een stoel. Door de situatie 
gedwongen verzochten de politie-
mensen om assistentie van colle-
ga’s. Die troffen de gewonde colle-

ga aan en zij probeerden de agres-
sieveling aan te houden. Een twee-
de man probeerde de aanhouding 
te belemmeren. Die man werd la-
ter aangehouden. Ondanks het ge-
weld, verzet en agressie van de ge-
weldpleger kon hij met moeite on-
der controle worden gebracht. De 
man werd naar de grond gebracht 
en in de handboeien gezet. Beide 
verdachten zijn naar een cellencom-
plex overgebracht.
De gewonde politievrouw onderging 
een hoofdscan in het ziekenhuis en 
een snee in haar gezicht moest ge-
hecht worden. Na dit onderzoek en 
behandeling mocht zij het zieken-
huis verlaten. De zaak is in behan-
deling bij de districtsrecherche.Aalsmeer - Aan het einde van de 

Uiterweg is zondag 10 oktober om 
kwart voor één in de middag een 
dode man aangetroffen. Het lichaam 
werd gevonden in een jachthaven 

door een voorbijganger. De doods-
oorzaak van de man - die 64 jaar 
werd - is niet bekendgemaakt, maar 
de politie sluit een misdrijf in elk ge-
val uit. 

in.” De nieuwe ingang voor de leer-
lingen is aan de achterzijde en hier 
vond ook de openingshandeling 
plaats. Naast de rode loper stond 
een leerlinge van de kookklas met 
in haar hand een cap. 
Burgemeester Litjens complimen-
teerde de school eveneens met de 
speciale paardenklas en de prach-
tige oefenbak die aan de kant van 
de Linnaueslaan is gerealiseerd. 
“Laatst zag ik Victor Reinier op een 
paard springen en dacht, dat wil ik 
ook.” Zou de burgemeester als ope-
ningshandeling op een paard gaan 
rijden? “De cap ga ik niet opzetten.” 
Nee, dus! 
Uit de cap haalde hij een afstands-
bediening en met een druk op de 
knop barstte een kleurige confet-
tiregen los boven de eerste bur-
ger, wethouder Ulla Eurich van on-
derwijs en alle aanwezigen die voor 
in de rij stonden. Na deze offi ciële 
handeling werd iedereen uitgeno-
digd om de leerpleinen in het nieu-
we gebouw te gaan bekijken. Na de 
rondleiding was iedereen het eens: 
De nieuwbouw is niet alleen mooi 
van buiten, maar ook mooi en prak-
tisch van binnen! De nieuwbouw is 
voornamelijk op de plek gekomen 
van het oude gedeelte dat in de zo-
mer van 2009 voor het grootste deel 
is gesloopt. Daarvoor in de plaats 
zijn onder andere praktijklokalen 
gekomen voor vakken als techniek, 
beeldende vorming en dierenhou-
derij. Ook is een schitterend geou-
tilleerd kooklokaal aan de school 
toegevoegd. Op het binnenterrein 
is er een ruime sportzaal gebouwd, 
die met een schuifwand opgedeeld 
kan worden in twee kleinere gymza-
len. Verder zijn de nieuwe kantoren, 
een vergaderzaal en opslagruimten 
een verrijking voor de school. Ten-
slotte zijn er een totaal vernieuwde 
fi etsen- en brommerstalling en on-
geveer 25 parkeerplaatsen op eigen 
terrein aangelegd. 

Woningbrand 
in Kudelstaart
Kudelstaart - De brandweer werd 
zaterdagmiddag 9 oktober rond 
14.00 uur gealarmeerd voor een wo-
ningbrand aan de Joke Smitstraat in 
Kudelstaart. Het bleek te gaan om 
een ‘middelbrand’ met behoorlijke 
rookontwikkeling. De brand in de 
benedenwoning woedde kort maar 
hevig. Gelukkig kon de bewoner 
zich op tijd in veiligheid brengen en 
zijn huisdieren mee naar buiten ne-
men. Hoe de brand is ontstaan, is 
onbekend.

Dode gevonden in jachthaven

Het valt nu nog mee, maar de steigers zullen hoger en hoger worden ge-
plaatst. Hoogtevrees moet je niet hebben! 

Foto’s van ‘unieke situatie’ welkom
Watertoren in de steigers!
Aalsmeer - Eind september is een 
aanvang gemaakt met de renovatie 
van de watertoren. Bij de aankondi-
ging van de omvangrijke klus, riep 
wethouder Gertjan van der Hoe-
ven op om foto’s te maken van de-
ze toch wel ‘unieke situatie’. Het is 
namelijk in het ruim 80-jarige be-
staan nog nauwelijks voorgekomen 
dat de toren in de steigers stond. Op 
dit ogenblik zijn de steigerstellin-
gen nog niet heel hoog, maar dat de 
werklui - die geen last moeten heb-
ben van hoogtevrees - het hogerop 
zoeken, staat wel vast. 
De gehele toren wordt onder han-
den genomen. Plekken van beton-
rot worden aangepakt en binnenin 
de toren staan de nodige verande-
ringen te gebeuren. Zo worden een 

keukenblok en toiletten in het Rijks-
monument aangebracht. Bovendien 
zal ook de buitenruimte een an-
der aangezicht krijgen. Het gras zal 
moeten plaatsmaken voor stenen.

Foto-wedstrijd Aalsmeer 2000
Stichting Initiatiefgroep Aalsmeer 
2000, die de watertoren beheert 
en open dagen organiseert, laat de 
renovatie niet ongemerkt voorbij 
gaan. Zij houdt een foto/fi lmwed-
strijd en looft geldprijzen uit voor de 
meest bijzondere (fi lm-)beelden die 
de opknapbeurt oplevert. Informatie 
hierover bij Dirk van Leeuwen: 06-
51094994. Binnenkort meer info op: 
www.aalsmeerwatertoren.nl 
De stichting hoopt op vele inzendin-
gen.

Bordjes uit tuin 
ontvreemd
Aalsmeer - In de nacht van vrij-
dag 8 op zaterdag 9 oktober zijn uit 
een tuin aan de Oosteinderweg 161 
twee bordjes ontvreemd. Het groot-
ste bord heeft de vorm van een drie-
hoek, is wit van kleur, heeft een rode 
rand en er is een wieg op geschil-
derd. Onder deze ‘waarschuwing’ 
sierde het bordje ‘situatie gewijzigd’. 
De eigenaren vragen zich af of de 
borden echt gestolen zijn of uit bal-
dadigheid uit de tuin zijn meegeno-
men. Wie de borden vindt of weet 
waar ze zijn, wordt verzocht con-
tact op te nemen met de politie via 
0900-8844. Er is aangifte gedaan. 
De eigenaren bellen kan via 324251 
en 06-29187825.

Pappot
úw topSlijter
Dorpsstraat 32
0297-324562

VOOR 2 DAGEN 
UW STUNTSLIJTER!!

✃

✃

Bij inlevering van deze advertentie
vrijdag 15 en zaterdag 16 oktober

2e fl es wijn, binnenlands- en 
buitenlands gedestilleerd

voor de helft v.d. prijs!!!
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INFORMATIEF
DOkTERs

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

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

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

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

bRANDwEER 
& pOlITIE

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

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN 
gEluIDshINDER 
schIphOl

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

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

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

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

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

sinds 1888

Verschijnt donderdag
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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

Bollebozen boekenmarkt in 
oud-katholieke kerk zaterdag
Aalsmeer - In 2011 bestaat de oud-
katholieke kerk, de verborgen parel 
van Aalsmeer-Oost, 150 jaar. Allerlei 
activiteiten worden georganiseerd 
om deze unieke beeldbepalende 
kerk met begraafplaats in stand te 
houden. Vaak wordt er gedacht dat 
kerken toch rijk zijn, echter de oud-
katholieke kerk van Aalsmeer heeft 
geen eigen kapitaal. De laatste ja-
ren is de vloer, die volledig verzakt 
was, geëgaliseerd, er is een keuken-
tje in de kerk geplaatst voor beter 
verhuur, het prachtige Knipscheer 
orgel is weer bespeelbaar gemaakt, 
de vloer en de banken zijn gelakt en 
er is voor veel geld het hoogstnood-
zakelijke gerestaureerd. De oud-ka-
tholieke kerk aan de Oosteinderweg 
394 is een gemeentemonument. 
Onlangs is door de monumenten-
wacht geconstateerd dat er een 
nieuw dak gemaakt moet worden 
vanwege de conditie en de lekka-
ges. Het hiervoor benodigde bedrag 
is fors te noemen. Van de inkomsten 
van de maandelijkse kerkdiensten 
en de concerten van de stichting 
Kunst en Cultuur Aalsmeer, de ver-

huur als lokatie van het gemeente-
huis voor huwelijken, en de verhuur 
van de pastorie kunnen deze kosten 
niet betaald worden. Het bestuur 
van de Bisschopskas van Haarlem, 
die de laatste jaren vele onkosten 
betaald heeft, is ziet het zo af en 
toe niet meer zitten, maar gaat door. 
Help ook mee het complex in stand 
te houden en kom aanstaande za-
terdag 16 oktober naar de bijzon-
dere bollebozen boekenmarkt. Van 
12.00 tot ongeveer 16.30 uur zijn be-
zoekers welkom. Ook wordt curiosa 
te koop aangeboden. De boeken-
markt betreft gloednieuwe kunst- 
en bijzondere boeken van beroem-
de auteurs, Engelse pockets, pa-
perbacks, veel reisgidsen, naslag-
werken en zeventiende en achttien-
de eeuwse antieke, religieuze boe-
ken in het Latijn, Frans en Neder-
lands. Een rommelmarkt is het ze-
ker niet, aldus de organisatie. “Bij-
na alle boeken zijn verrijkende top-
pers.” Iedereen is van harte welkom. 
De koffie en thee staan klaar. Voor 
informatie: Han Louman, tel. 020-
6944753.

Open Huis bij 
ANBO Rijsenhout
Rijsenhout - Wekelijks komen AN-
BO senioren in Rijsenhout op don-
derdagmiddag bij elkaar om gezel-
lig met elkaar te klaverjassen, rum-
mycuppen, een spelletje domino te 
spelen met als slot een rondje bin-
go. Als er belangstelling voor is, 

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

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

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

bij zijn rechter oog wit en linker oog, neus en wang zijn zwart. 
- Mr. Jac Takkade: Grijs cyperse poes van 10 jaar. Ze heet Morit. 
- Koolwitjesstraat: Vaalrood met witte gecastreerde kater van 8 jaar. 

Hij heet Pierre.

Gevonden:
- Jasmijnstraat: Zwartkleurig poesje met klein wit befje. 
- Van Heijningenstraat in Kudelstaart: Rood/witte kater.
- Ambachtsheerweg in Kudelstaart: Cyperse poes.
- Bilderdammerweg in Kudelstaart: Grijze poes. Beige onderkin en 

buik. Normaal postuur. 
- Mijnsherenweg in Kudelstaart: Rood/wit grote kater. 
- Aalsmeerderweg: Rood/witte kat.
- Van Swietenstraat in Kudelstaart: Grote grijze, donkere kat. 

Goed tehuis gezocht:
- Spot en Sproet, 2 hondenzusjes (Beagles) van 10 jaar. Goed ge-

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

- Twee kittens. Poesjes. 1 zwart-wit en 1 rode. 5 maanden oud.

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

Jubileum organist Willem 
Spaargaren in dorpskerk
Aalsmeer - Afgelopen zondag 10 
oktober is Willem Albert Spaarga-
ren tijdens de ochtenddienst in de 
Dorpskerk in het zonnetje gezet. De 
heer Spaargaren bespeelt al van-
af z’n twaalfde jaar (sinds 1955) in 
de dienst het mooie kerkorgel in de 
Dorpskerk aan de Kanaalstraat. Nog 
steeds laat hij iedere zondag de ge-
meente genieten van zijn prachti-

ge orgelspel. Inmiddels doet hij dit 
dus al ruim 55 jaar en bij dit bijzon-
dere jubileum is afgelopen zondag 
stil gestaan. Er is Willem Albert een 
draaginsigne in goud met briljant 
opgespeld en hij kreeg een ingelijs-
te oorkonde overhandigd. Vanzelf-
sprekend hoopt de gemeente dat hij 
nog vele jaren de muzikale begelei-
ding zal verzorgen.

Babbette’s Feast 
bij de Karmel
Aalsmeer - Vrijdag 15 oktober om 
17.00 uur draait de film Babbet-
te’s Feast in de refter van het Kar-
melklooster aan de Stommeerweg. 
Een toepasselijk plaats, waar de 
karmelieten dagelijks eten. 
Babette richt een maaltijd aan voor 
12 mensen. 
Zij spendeert haar laatste cent aan 
het diner. Het geeft haar en de gas-
ten het hoogste genoegen en is ook 
een lust voor het oog. Deze Deen-
se film kreeg in Rotterdam de pu-
blieksprijs en in Amerika een Oscar 
voor de beste buitenlandse film. De 
film geeft te denken over het meest 
fundamentele, het hoogste en het 
uiteindelijke in het leven: maaltijd 
houden. 
De groep gaat na de film over dit 
onderwerp met elkaar in gesprek. 
De middag is van 17.00 tot 21.30 
uur en is inclusief broodmaaltijd. De 
kosten zijn 15 euro per persoon. Op-
gave: karmelaalsmeer@planet.nl of 
0297-381470.

Waar is kater Twice?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven 
door zijn baas, is Twice, een zwart 
met witte kater. Het rechteroog van 
het dier is wit. De neus en wang zijn 
zwart. Twice is 1 jaar oud en wordt 
vermist vanuit de Mercuriusstraat in 
de Hornmeer. 
Wie de kat heeft gezien wordt ver-
zocht contact op te nemen met de 
Dierenbescherming Aalsmeer e.o. 
via 0297-343618. 

Zonnebloem Rijsenhout uit eten
Rijsenhout - Donderdagavond 
7 oktober is De Zonnebloem, af-
deling Rijsenhout en Burgerveen 
met ruim veertig gasten en vrijwil-
ligers uit eten geweest. Om onge-
veer 17.45 uur arriveerden de eer-
ste gasten, die door enkele vrijwilli-
gers naar hun plaatsen werden be-
geleid. Na een toespraak van voor-
zitter Ruud Samshuijzen had een ie-

der inmiddels een drankje gekregen 
en kon er gekozen worden uit een 
vis- of vleesmenu. Vooraf een heer-
lijke soep en als afsluiting een ijs-
coupe en een kopje koffie of thee. 
Om ongeveer 21.00 uur werden de 
gasten weer thuisgebracht. Het was 
een geslaagde avond. Voor meer 
informatie: www.rijsenhout.info of 
www.zonnebloem.nl.

Oost-Inn in 
bij De Mikado
Aalsmeer - Woensdag 20 oktober 
is er van 9.30 tot 11.30 uur gelegen-
heid voor inloop en ontmoeting on-
der het genot van koffie en thee bij 
Oost-Inn. 
Daarna kan van 12.00 tot 13.00 uur 
aangeschoven worden voor een 
overheerlijke lunch. ’s Avonds wordt 
van 19.30 tot 22.00 uur een creatie-
ve avond gehouden. 
Brooddeeg is het materiaal waar-
mee gewerkt wordt en het thema 
is herfst. Iedereen is van harte wel-
kom in De Mikado aan de Catha-
rina Amalialaan 66, ingang bibli-
otheek. Voor inlichtingen kan ge-
beld worden naar 0297-325636 of 
345413. Het programma en nieuws 
over Oost-Inn is te vinden op www.
oosterkerk.info.

Zondag 
17 oktober

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in Wellantcollege, Thijsse-
laan 18. Zondag 10u. dienst, vg. Paul 
Wesselius. 

Alphakerk Amstelland. 
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst met Joost Ver-
vark. Speciaal progr. voor de kinde-
ren.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Dienst om 10u. met drs. 
A.G. van der Heijden, Zaandam. Om 
16.30u. themadienst ds. B. van Veen, 
IJmuiden. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met Henriette van Dunné Afscheid 
Jeroen Koopman. Extra collecte: 
Werkgroep Geweldloos Samenle-
ven.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Om 19u. dienst met br. G. Vochteloo, 
Vierhouten. 

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag 10u. dienst met ds. J. v. Po-
pering. Jeugddienst. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. ds. Z. de Graaf, Kat-
wijk. Organist: W. van Veen.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg. 
D.E. Lichti, Koudum. Organist: M. 
Noordam.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van 
Borsselenweg 116.
Zondag dienst om 10u. ds. R.H. 
Kieskamp, Lienden. 
Om 18.30u. dienst met ds. W.C. 
Meeuse, Bilthoven. 

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

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. ds. K. Muller. 16.30u. 
ds. P. van Dolderen, Almere.

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 9u. Kloos-
terkapel, euch. viering met karme-
lieten. Zaterdag 17u. in Klooster-
hof woordcomm. viering met M. van 
Zoelen. Zondag om 10.30u. in Kar-
melkerk woordcomm. viering met 
diaken J. Snoek. Mmv Karmelkoor. 
Mmv gelegenheidskoor. Om 14.30u. 
in Karmelkerk Poolse dienst. 

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Zaterdag dienst om 19u. woord-
comm. viering met diaken J. Snoek.
Mmv dames- en herenkoor SDG.
 
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen viering.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst ds. F. Praams- 
ma. 18.30u. ds. J. Vrijhof. H.A.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. ds. D.J. de Lange, Nij-
kerk.  

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag 10.30u. woordcomm. vie-
ring H. Post. Mmv kinderkoor Ku-
delkwetters.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 18 oktober. Br. Arie-Jan 
Mulder. 
 
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. 

Sjoelen bij BV 
Oostend
Aalsmeer - De volgende sjoe-
lavond van buurtvereniging Oost-
end is volgende week donderdag 21 
oktober. 
Het bestuur hoopt veel sjoellief-
hebbers te mogen verwelkom in 
Het Middelpunt in de Wilhelmina-
straat. Het sjoelen begint om 20.00 
uur, koffie en thee staan vanaf 19.30 
uur klaar. 
De groepswinnaars van 7 oktober 
zijn: de heren W. v/d Merbel met 
117,5, J. v/d Koppel met 11,4 en J. 
De Nooij met 107,8 en de dames E. 
Schuit met 116,5 en T. v/d Merbel 
met 100,9.

zijn er ook andere spelmogelijkhe-
den. Ook is er tijd voor een gezel-
lig een praatje. Om kennis te ma-
ken met deze soosmiddagen no-
digt de ANBO alle vijftigplussers 
van Rijsenhout uit om eens de sfeer 
te komen proeven. Op donderdag-
middag 21 oktober vanaf 13.45 uur 
wordt weer open huis gehouden. Ie-
dereen is welkom in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat. De 
toegang is gratis.



•	 Azaleastraat	10,	1	acer	en	1	crataegus
•	 Ophelialaan	226,	1	chamaecyparis
•	 Uiterweg	174,	1	kastanje
Datum verzending vergunningen: 18 oktober 2010

WoningWet

Bouwaanvragen

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

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	conform	artikel	
41	Woningwet	bekend	dat	de	volgende	aanvraag	om	bouwvergun-
ning	is	ontvangen:
•	 Roerdomplaan	14,	het	plaatsen	van	een	schutting	en	schuur.

Wabo

Wet	algemene	bepalingen	omgevingsvergunning	
Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	dat	de	
volgende	aanvragen	voor	een	omgevingsvergunning,	waarbij	de	re-
guliere	voorbereidingsprocedure	van	toepassing	is,	zijn	ontvangen:
•	 Dorpsstraat	15,	het	oprichten	van	een	technische	ruimte;
•	 Hendrikstraat,	het	kappen	van	een	boom;
•	 Koolwitjestraat	121,	het	plaatsen	van	een	dakkapel;
•	 Mercuriusstraat	29,	het	kappen	van	een	boom;	
•	 Oosteinderweg	91	achter,	het	slopen	van	een	woonark,	een	

koelcel	en	restanten	van	een	kasvoet;
•	 Uiterweg	353,	het	kappen	van	bomen;
•	 Zijdstraat	62,	het	wijzigen	van	de	kleur	van	het	schilderwerk	

van	een	gemeentelijk	monument.

bouWverordening

Een	sloopvergunning,	met	de	daarop	betrekking	hebbende	stukken,	ligt	
6	weken	na	de	dag	van	verzending	tussen	9.00-11.30	uur,	ter	inzage	bij	
de	afdeling	vergunningen	en	handhaving,	balie	6,	tel.	0297-387698.	Op	
grond	 van	 artikel	 7:1	 Algemene	wetbestuursrecht	 kan	 een	 belangheb-
bende	 binnen	 zes	 weken,	 na	 de	 dag	 van	 verzending	 van	 het	 besluit,	
schriftelijk	 een	 gemotiveerd	 bezwaarschrift	 indienen	bij	 het	 bevoegde	
bestuursorgaan.

Het	college	maakt	bekend	dat	op	grond	van	artikel	8.1.1.	van	de	
Bouwverordening,	 besloten	 is	 de	 volgende	 sloopvergunningen	 te	
verlenen:
•	 Cyclamenstraat	48,	het	verwijderen	van	asbest;
•	 Handelstraat	50,	het	verwijderen	van	asbest;
•	 Handelstraat	52,	het	verwijderen	van	asbest.
Deze besluiten worden op 14 oktober 2010 verzonden.

MonuMentenvergunning

De	gemeente	Aalsmeer	is	voornemens	een	monumentenvergunning	
af	te	geven	voor	het	uitbreiden	van	de	woning	gelegen	aan	de	Zwar-
teweg	101	in	Aalsmeer	(gemeentelijk	monument).	Het	ontwerp	be-
sluit	met	bijbehorende	stukken	ligt	met	ingang	van	15	oktober	2010	
gedurende	zes	weken	ter	inzage	op	het	gemeentehuis	van	Aalsmeer	
en	bestaat	voor	belanghebbenden	de	gelegenheid,	gedurende	deze	
periode,	hiertegen	een	zienswijze	in	te	dienen.	

ter inzage bij de afdeling dienstverlening, Week 41

t/m	12	okt.		 Kapvergunning	Clematisstraat	15,	1	laburmum	
watereri	Vossii	en	1x	abies	nordmanniana;

t/m	12	okt.	 Hornweg	t.o.	huisnr	322,	1	esdoorn,	Johan	
Frisostraat	2,	2x	sorbus	intermedia;

t/m	12	okt.	 Perronzijde	14,	1	thuja	plicata;	Uiterweg	93,	
	 1	esdoorn;	Hornweg	175	2x	den;	Kerkweg	21,	1	den;	
t/m	26	okt.	 Verkeersbesluit	Mozartlaan;
t/m	27	okt.	 Kapvergunning:	Violenweg	24,	1	ceder;	Wilgenlaan	

19,	1	berk	en	1	kastanje;
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officiële Mededelingen
14 oktober 2010

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

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

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

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

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

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

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

geMeente-info oP Website
De	gemeente-info	kunt	u	ook	op	www.
aalsmeer.nl	vinden.	Kijk	op	de	home-
page	onder	het	kopje	‘actueel’	en	ver-
volgens	‘gemeente-info’.	Tevens	kunt	u	
daar	de	gemeente-info’s	van	de	afge-
lopen	maanden	raadplegen.

pagina 6 Nieuwe Meerbode - 14 oktober 2010

aanvragen identiteitskaart voor kinderen 
t/M 13 jaar

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

geMeentegids 2011

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

verkeersbesluiten

Burgemeester	en	wethouders	maken	bekend	dat	zij	hebben	besloten	
tot	het	aanleggen	van	een	individuele	gehandicaptenparkeerplaats	
(aangegeven	door	bord	E6	van	bijlage	1	van	het	RVV1990)	bij	
•	 Gerberastraat	145

Burgemeester	en	wethouders	maken	bekend	dat	zij	hebben	besloten	
tot	 het	 aanleggen	 van	 een	 algemene	 gehandicaptenparkeerplaats	
(aangegeven	door	bord	E6	van	bijlage	1	van	het	RVV1990)	op
•	 De	hoek	Gerberastraat/Baccarastraat

Op	deze	parkeerplaatsen	mogen	alleen	de	daarvoor	bestemde	voer-
tuigen	parkeren.	
Datum verzending: 13 september 2010;

Betreffende	verkeersbesluiten	liggen	vanaf	de	dag	na	bekendmaking	
ter	inzage	bij	de	Afdeling	Dienstverlening	Voor	meer	informatie	kunt	
u	contact	opnemen	mevr.	P.D.	Hutters,	tel.	387	652.

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,	een	voorlopige	voorziening	te	vragen.	Voor	de	behande-
ling	van	een	verzoekschrift	worden	door	de	rechtbank	kosten	in	rekening	
gebracht.

Kapvergunning
Het	college	maakt	bekend	dat	op	grond	van	artikel	4	van	de	Bomen-
verordening	de	volgende	kapvergunningen	zijn	verleend:	De	bomen	
mogen	 twee	weken	 na	 publicatie	 gekapt	worden,	 het	 is	 derhalve	
raadzaam	om	binnen	twee	weken	bezwaar	te	maken.
•	 Aalsmeerderweg	20,	1	els
•	 Aletta	Jacobsstraat	25,	1	ulmus

t/m	27	okt.	 Kapvergunning:	Constantijnstraat	17,	1	cederden;
t/m	29	okt.	 Kapvergunning:	A.H.	Blaauwstraat	7,	1	sorbus,	
	 1	picea,	1	pinus;	Azaleastraat	2,	1	salix;	
t/m	29	okt.	 Hornweg	181,	1	naaldboom;	Oosteinderweg	25,	
	 1	conifeer;
t/m	2	nov.	 Kapvergunning:	Geerland	8,	2x	pinus,	1x	cedrus,	
	 2x	berk,	1x	conifeer;
t/m	4	nov.	 Kapvergunning:	Oosteinderweg	102,	
	 1	acer	platanoides	en	1	prunes;
t/m	10	nov.	 Verkeersbesluit:	het	plaatsen	van	een	verkeersbord	

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

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

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

	 3	iepen,	1	cypres	en	1	amberboom;
t/m	18	nov.	 Collectevergunning:	carnavalsvereniging	
	 De	Pretpeurders	van	15	t/m	18	november;
t/m	20	nov.	 Kapvergunning:	Herenweg	29,	5x	alnus	glutinosa,	
	 2x	betula	pendula,	1x	quercus	robur;
t/m	20	nov.	 Kapvergunning:	Van	Cleeffkade	11,	1	kastanje;
t/m	25	nov	 Verkeersbesluit:	Gerberastraat	145,	een	individuele	

gehandicaptenparkeerplaats	aangegeven	door	
	 (bord	E6	van	bijlage	1	van	het	RVV1990);
t/m	25	nov.	 Verkeersbesluit:	De	hoek	Gerberastraat/

Baccarastraat,	een	algemene	gehandicapten-
parkeerplaats	(aangegeven	door	bord	E6	van	
bijlage	1	van	het	RVV1990);

t/m	30	nov.	 Kapvergunning:	Aalsmeerderweg	20,	1	els;	Aletta	
Jacobsstraat	25,	1	ulmus;	Azaleastraat,	10,	1	acer	
en	1	crataegus;	Ophelialaan	226,	1	chamaecyparis;	
Uiterweg	174,	1	kastanje;

t/m	2	dec.	 Drank	en	Horecawet:	Hoogvliet	BV,	
	 Aalsmeerderweg	207;
t/m	4	dec.	 Ventvergunning:	Stichting	Tjernobylkinderen	

Aalsmeer,	voor	het	houden	van	een	
speculaaspoppenactie;

t/m5	dec.	 Standplaatsvergunning:	de	Stichting	Kinderen	
Kankervrij,	op	13	okt.	2010,	Raadhuisplein	voor	de	
verkoop	van	boeketten	t.b.v.	KIKa.

ter inzage bij de afdeling dienstverlening, balie 6

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

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

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

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

plaatsen	van	een	carport.

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

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

serviCePunt beHeer en uitvoering ProvinCie noord Holland
Voor	 al	 uw	klachten	over	provinciale	wegen	en	bruggen:	0800-0200	
600	of	mail	naar	infobu@noord-holland.nl.
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Aalsmeer - Maandag 11 oktober rond 16.45 uur is een auto te water geraakt. 
langs de Catharina Amalialaan. Niemand raakte gewond; er waren geen in-
zittenden. De eigenaar had de Citroën geparkeerd maar was vergeten die op 
de handrem te zetten, waarna het voertuig is gaan rollen en vervolgens in de 
sloot belandde. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water getakeld en af-
gevoerd voor onderzoek.

De handrem vergeten...

ingezonden
Reactie op ingezonden bericht:
Wel starterswoningen voor 
jongeren in Aalsmeer!
Aalsmeer - Half september is pro-
jectontwikkelaar Timpaan samen 
met EKZ|Makelaars in Aalsmeer ge-
start met de verkoop van fase 1 van 
nieuwbouwproject Dorphaven-Zuid. 
In dit plandeel worden 65 wonin-
gen en appartementen te koop aan-
geboden. Vanwege wettelijke pro-
cedures was het helaas niet moge-
lijk om in deze eerste fase starters-
woningen in de verkoop te bren-
gen. In totaal zullen er echter in 
Dorpshaven-Zuid 72 starterswonin-
gen met een vrij op naam prijs van 
circa 155.000,- euro in de verkoop 
worden gebracht. Daarnaast ko-
men er nog negen starterswoningen 
met een vrij op naam prijs van cir-
ca 175.000,- euro. Kortom, er is wel 

degelijk rekening gehouden met 
de grote behoefte van jongeren op 
de startersmarkt in Aalsmeer. Zo-
dra er zicht is op de bouwvergun-
ning van één van deze appartemen-
tengebouwen, zullen ook deze ap-
partementen verkocht worden. Met 
de gemeente Aalsmeer is daarnaast 
afgesproken dat voor deze starters-
woningen de inwoners van de ge-
meente Aalsmeer voorrang in de lo-
ting zullen krijgen. 
Tevens zal de gemeente naar ver-
wachting  startersleningen voor de 
inwoners van Aalsmeer ter beschik-
king stellen.

Nathasja van Rijn, Timpaan
nvanrijn@timpaan.nl.

Stuk Stommeerweg dicht voor 
reparatie en nieuw asfalt
Aalsmeer - Aannemingsbedrijf 
Ballast Nedam is in de eerste week 
van september gestart met de laat-
ste werkzaamheden aan het Maar-
se & Kroonhof. De werkzaamhe-
den duren, als alles volgens plan-
ning gaat, tot 22 oktober. Allereerst 
zijn de kelders onder de woningen 
aan de Stommeerweg afgebroken. 
Momenteel wordt de dijk met grond 
aangevuld. 
Er gaat nog gras ingezaaid wor-
den, zodat een natuurlijk groen ta-
lud ontstaat. Deze week is gewerkt 
aan de realisatie van de definitie-
ve weg tussen de Hortensialaan en 
de woonwijk. Volgende week wacht 

de laatste klus. Het verzakte gedeel-
te van de Stommeerweg ter hoog-
te van het Maarse & Kroonhof gaat 
gerepareerd worden en krijgt een 
nieuwe asfaltlaag. En dit kan na-
tuurlijk alleen maar als de weg af-
gesloten wordt. 
Van 18 tot 22 oktober gaat dit ge-
deelte van de weg dicht voor al het 
verkeer. Er zijn deze week borden 
geplaatst om inwoners alvast voor 
te bereiden. Omleidingsborden vol-
gen nog. 
Het verkeer wordt naar de ande-
re kant gestuurd via de Ophelia-
laan, de  Hortensialaan en de 1e J.C. 
Mensinglaan.

ingezonden
Oproep: Ruim zelf de
poep van uw hond op!
Het begon ongeveer een week of 
drie geleden. Twee keer heb ik een 
grote hoop moeten verwijderen van 

de stoep rond ons huis. Zondag 3 
oktober stapte ik tijdens een rond-
je langs de tuin midden in een ‘berg 

geluk’ en zaterdag 9 oktober moest 
ik opnieuw de schep hanteren. Vo-
rige week zondag, ten tijde van mijn 
uitglijder, bleek na inspectie, dat an-
deren mij reeds vóór waren gegaan 
in het proeven van geluk. Als zo’n 
hoop eenmaal is plat getrapt, wordt 
het steeds lastiger de overlast te 
verwijderen.
Ik vind het plezierig in en rond de 
tuin te werken en ervaar het als on-
smakelijk mijn handen in de grond 
te steken waar een hond regelmatig 

zijn poot optilt of zijn behoefte tegen 
de struiken neerlegt.
Mijn oproep voor hondeneigenaren, 
die hun viervoeter aan Ringvaartzij-
de, met name langs perceel num-
mer 1 uitlaten: Maak in geval van 
hoge nood bij de hond gebruik van 
de goot of beter nog, neem zelf de 
schep ter hand!

I. van Rooy-Prins,
Ringvaartzijde 1
rooyprins@kpnplanet.nl
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AGENDA
Muziek
Donderdag 14 oktober:
* Dave van Mokum live in de Praam, 
Zijdstraat vanaf 21u.
* Blitzz piano’s met entertainers uit 
Scheveningen, Marktstraat v/a 21u.
Vrijdag 15 oktober:
* Dj Henk in de Praam, Zijdstraat 
vanaf 21u.
* Dance classics en optreden zan-
ger Sascha Visser in Blitzz, Markt-
straat vanaf 21u.
* Metalbands Gnadab en Youre too 
Young in N201, Zwarteweg. Open 
vanaf 21u.
Zaterdag 16 oktober:
* Step by step met na afloop optre-
den Eddy Walsh in de Praam, Zijd-
straat. Vanaf 23u.
* Gipsy Jazz Trio in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21.30u.
* Back in Time in The Beach, Oost-
einderweg 247a vanaf 21u.
Zondag 17 oktober:
* Kleinkunstpodium met Niels van 
der Gulik in Oude Veiling, Markt-
straat vanaf 15.30u. Gast Janneke 
Brakels.
Woensdag 20 oktober:
* Hip hop, r&b en reggae me zan-
gers Maikal en Gregory Pataca van 
band Postmen in Blitzz, Marktstraat 
vanaf 21u.

Exposities
Tot en met 17 oktober:
* Expositie ‘40 Jaar beelden van 
Miep Maarse’ in Het Oude Raad-
huis, Dorpsstraat. Open: donderdag 
tot en met zondag 14-17u. Op Kin-
derkunstzolder kindertekeningen 
van nijlpaarden.
Oktober:
* Expositie ‘Aalsmeer op de kaart’ in 
Historisch Centrum in Historische 
Tuin, ingang Praamplein.
Zaterdag 16 oktober:
* Luchtoorlog en Verzetsmuse-
um Crash in fort Aalsmeer open. 
Aalsmeerderdijk 460. Zaterdag 
open 11 tot 16u. 
* Historische tuin open, ingang 
Praamplein, 13.30 tot 16.30u. Laat-
ste dag dit seizoen.
Tot eind oktober:
* Zeefdrukken van Tineke van Dijk 
bij Carla de Klerk, Zijdstraat.
Tot en met 14 november:
* Glaskunst van Katrin Maurer in 
galerie Sous Terre, Kudelstaartse-
weg, tegenover watertoren. Open 
zaterdag en zondag 13-17u. 

Diversen
Donderdag 14 oktober:
* Sjoelen in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-

huis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Speelavond BV Oostend in Mid-
delpunt, Wilheliminastraat v/a 20u.
* Sjoelen in dorpshuis De Reede, 
Rijsenhout vanaf 20u.
Vrijdag 15 oktober:
* Bijeenkomst Zegelkids in Paro-
chiehuis, Gerberastraat vanaf 19u.
Zaterdag 16 oktober:
* Bazaar in zorgcentrum ‘t Klooster-
hof, Clematisstraat, 10-17u.
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 9.30u.
* Bollebozen boekenmarkt in Oud 
Katholieke Kerk, Oosteinderweg 
394 van 12 tot 16.30u.
* Tweedehands kinderkleding en 
speelgoedbeurs in ‘t Baken, Sport-
laan van 11 tot 13u.
Zondag 17 oktober:
* Verhalenmiddag ‘Snuffelen aan 
Amsterdam’ in Dorpshuis Ku-
delstaart. Aanvang: 14u.
Maandag 18 oktober:
* Koppelkaarten bij BV Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Bijeenkomst vrijmetselarij in bo-
venzaal van Oude Veiling, Markt-
straat vanaf 20u.
* Amsterdamse verhalenavond bij 
Damesvereniging in Dorpshuis Ku-
delstaart. Aanvang: 20u.
* Werkavond Film- en Videoclub in 
‘t Anker, Oosteinderweg 273a, 20u.
Dinsdag 19 oktober:
* Koffie-ochtend in ‘t Baken, Sport-
laan van 10 tot 11.30u.
* Speelavond buurtvereniging Ons 
Genoegen in Ons Tweede Thuis, 
Hortensialaan vanaf 19.30u.
* Erfrecht, testament en succesrecht 
bij OVAK met notaris. In Parochie-
huis, Gerberastraat v/a 14u.
* Speelavond Ons Aller Belang in 
Parochiehuis, Gerberastraat, 20u.
Woensdag 20 oktober:
* Oost-Inn in De Mikado, Cath. 
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
* Breek in de week in de Praam, 
Zijdstraat met spijkerslaan, darten, 
pokeren, dobbelen en kaarten.
Donderdag 21 oktober:
* Bijeenkomst PCOB over deltawer-
ken in Nederland in zorgcentrum 
Aelsmeer,, Molenpad v/a 14.30u.
* Ouderensoos Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 14u.
* Sjoelen bij BV Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Dialezing over reis door Frankrijk 
bij Groei en Bloei in Wellantcollege, 
Linnaeuslaan 2. Vanaf 20u.
* Klaverjassen bij buurtver. Oude 
Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinder-
weg 273a vanaf 19.30u.

Vergaderingen
Woensdag 20 oktober:
* Vergadering wijkraad Stommeer in 
Vita-gebouw, Parklaan v/a 19.30u.
Donderdag 21 oktober:
* Beraad en Raad in raadzaal, ge-
meentehuis vanaf 20u.

Zondag met gaste Janneke Brakels
Open podium met Niels van 
der Gulik in Oude Veiling
Aalsmeer - Op zes zondagmidda-
gen presenteert KCA een open po-
dium met Niels van der Gulik in De 
Oude Veiling. Niels toert al enkele 
jaren met z’n vijfkoppige band door 
Noord-Holland. Met zijn kleinkunst-
programma brengt hij liederen ten 
gehore van Ramses Shaffy, Maar-
ten van Roozendaal, Toon Hermans 
en velen andere coryfeeën uit de 
kleinkunstwereld. Elke maand is er 
een gastoptreden. De eerste voor-
stelling is op zondag 17 oktober en 
gast is Janneke Brakels. Janneke 
schrijft haar liedjes in de Friese taal. 
Met haar band ‘Equal Souls’ won ze 
dit jaar het Friese festival Liet. Het 
optreden begint om 15.30 uur, zaal 
open vanaf 15.00 uur, en de entree 
bedraagt 8 euro. De overige zon-
dagmiddagen kleinkunst zijn op 21 
november, 26 december, 23 janua-
ri, 20 februari en 20 maart. Reser-
veren kan via www.kunstencultuur-
aalsmeer.nl of telefonisch bij De Ou-
de Veiling: 0297- 368378.

Zaterdag opening KCA jazzseizoen
Gipsy Jazz Trio met Tim 
Kliphuis in Bacchus
Aalsmeer - Een heel bijzonder trio 
opent aanstaande zaterdag 16 okto-
ber het KCA jazzseizoen in Bacchus. 
De swingende violist Tim Kliphuis is 
bereid gevonden een optreden te 
verzorgen, begeleid door Vincent 
Koning op gitaar en Dion Nijland 
op contrabas. De reputatie van Tim 
Kliphuis groeit snel aan beide zijden 
van de Atlantische oceaan. Begon-
nen in de Hot Club de France stijl 
van Django Reinhardt en Stépha-
ne Grappelli, combineert hij tegen-
woordig allerlei muziekstijlen zo-
als klassiek, tango en wereldmuziek 
met zijn Gipsy Jazz. KCA is blij dat 
hij, tussen zijn Amerikaanse en En-
gelse concerten door, zin heeft om 
zijn viool in Bacchus akoestisch te 
bespelen. Kliphuis is niet de eerste 
de beste. In 2008 maakte hij een cd 
met het Rosenberg Trio: ‘Tribute To 
Stéphane Grappelli’, en ook schreef 
hij in datzelfde jaar een succesvol 
boek met lesmateriaal voor dege-
nen die jazzviool willen leren spe-
len: ‘Grappelli Gipsy Jazz Violin’. Zijn 

begeleiders zijn ook grootheden op 
hun instrument. Gitarist Vincent Ko-
ning studeerde aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag, een 
studie die hij in 1997 cum laude af-
sloot. Hij kreeg veel ervaring met 
het spelen met beroemdheden als 
Benny Bailey, Wynton Marsalis, Roy 
Hargrove, David Murray, Teddy Ed-
wards, Vincent Herring en Tal Far-
low. Dion Nijland studeerde contra-
bas aan het Sweelinck Conservato-
rium in Amsterdam. Hij speelt jazz, 
improvisatie- en wereldmuziek in de 
groepen Dimami, Talking Cows, De 
Bende van Drie en Het Oleg Fateev 
Trio. Het concert van Dimami in Het 
Bimhuis werd op cd uitgebracht. In 
2008 was Dion een maand lang Ar-
tiest-in-huis in de provincie Utrecht: 
hij kreeg de vrije hand om een aan-
tal concerten te geven.
Het concert van het Gipsy Jazz Trio 
begint zaterdagavond 16 oktober 
om half tien in cultureel café Bac-
chus in de Gerberastraat 4. Toe-
gang: uw gift.

Ruilen en (ver)kopen in Parochiehuis

Zaterdag postzegelbeurs
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 16 
oktober half tien precies gaat de 
deur van het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat weer open voor alle 
ruilers en verzamelaars van postze-
gels. Om te ruilen moet je natuur-
lijk wel je eigen dubbele postzegels 
meenemen. Heb je die niet of is het 
teveel werk dan zijn er de vijf eu-
rocent boeken op de verenigings-
tafel. Hierin zit heel mooi materiaal 
voor een spotprijs. Ten slotte zijn er 
nog de handelaars, die hebben mis-

schien wat u zoekt. Er is volop par-
keergelegenheid en wie met de bus 
komt, het Parochiehuis is slechts 5 
minuten lopen vanaf het Horten-
siaplein of Drie Kolommenplein. Er 
wordt geen entreegeld gevraagd. 
Gewoon even bijpraten kan ook, 
want er is een verloting met mooie 
levende (planten) prijzen. Let op, in 
november is de ruilbeurs op de vier-
de zaterdag, dus 27 november. Voor 
informatie kan gebeld worden met 
Cor via 343885 of Sietze via 340257.

Beste bluesgitarist van Nederland?
Nominatie voor Little 
Boogie Boy Hein Meijer
Aalsmeer - Little Boogie Boy Hein 
Meijer is genomineerd voor de Dut-
ch Blues Awards 2010 in de cate-
gorie: Beste bluesgitarist. “Natuur-
lijk een hele eer en ik ben uiter-
aard trots als een pauw! Deze no-
minatie is weer een kroon op mijn 
werk als bluesman”, aldus de sym-
pathieke Aalsmeerder. De motivatie 
van de jury om Hein te nomineren: 
Hij speelt de Chicago blues oude 
stijl uit het diepst van zijn ziel. Geen 
geforceerd gedoe. Een jongen uit 
de polder met een grote passie voor 

de echte blues. Natuurlijk hoopt 
Boogie Boy Hein dat alle inwoners 
gaan stemmen en natuurlijk wel 
op hem. Dit kan tot 1 december via  
www.dutchbluesfoundation.com/
stemmen. Op 9 april volgend jaar 
worden de awards uitgereikt. 
Op zaterdag 23 oktober is Hein te 
zien en te horen tijdens een blues-
avond in De Oude Veiling in de 
Marktstraat. Het optreden van de 
Aalsmeese zanger en gitarist be-
gint om 21.00 uur. Zeker een bezoek 
waard!

Zanger Sascha in Blitzz
Aalsmeer - De 22-jarige zan-
ger, acteur en televisiepresenta-
tor Sascha Visser verzorgt aan-
staande vrijdag 15 oktober een op-
treden in Blitzz. Rond 0.00 uur be-
treedt deze Rotterdammer het podi-
um van de club in de Marktstraat. 
Sascha‘s carrière begon met een 
gastrol in de Nederlandse komedie-
serie Ben zo terug en toen hij der-
tien was kreeg hij de rol van San-
der de Hert in de serie Oppassen. Al 
snel werd hij gecast voor de rol van 
Steven in Kees & Co, en daar heeft 
hij twee seizoenen in gespeeld tot-
dat de serie werd beëindigd. Daar-
na kreeg hij een rol aangeboden in 
ONM. Van 2006 tot 2008 was Visser 
te zien als Sam Massini in de popu-
laire jongerensoap Onderweg naar 
Morgen. Tussen ONM speelde hij in 
2007 ook een rol in de telefilm De 
Avondboot.
Naast ONM was Sascha ook te zien 
als één van de elf deelnemers in So 
You Wannabe a Popstar? op SBS 6. 
In dit programma streed Visser te-
gen deelnemers waaronder Erik 
Hulzebosch, Roxeanne Hazes en 
Viktor Brand voor een platencon-
tract. Hij wist de finale op 18 mei te 
bereiken met Erik Hulzebosch. Hij 

won de finale niet, maar bracht op 
4 juni toch zijn single Ik wil met je 
mee uit. Op de TMF Awards 2007 
was Visser ook aanwezig, waar hij 
aangaf de nieuwe VJ te worden van-
af begin 2008. Hij presenteert on-
der andere het programma Kijk dit 
nou. In mei 2008 kwam Visser in het 
nieuws voor zijn programma Wakker 
worden met Sascha, waarin hij pro-
beerde met iemand op een vreem-
de (vaak verboden plaats) de nacht 
door te brengen. Sascha’s zangcar-
rière loopt prima en wie meer wil 
zien en horen van deze zanger staat 
aanstaande Vrijdag vast en zeker in 
Blitzz. De toegang is gratis, ieder-
een vanaf 18 jaar is welkom, maar 
vol is vol. 

Vanavond, donderdag 14 oktober, 
presenteert Blitzz de wekelijke pia-
noshow met muzikanten uit de pia-
nobar in Scheveningen vanaf 21.00 
uur en zaterdag 16 oktober kan ge-
noten worden van allerlei leuke en 
dansbare muziek tijdens het party-
café. Iedere woensdagavond pre-
senteert Blitzz een jamavond met 
live muziek van Maikal X. en Gre-
gory Pataca. Vanaf 21.00 uur, gra-
tis entree.

In Het Oude Raadhuis
Laatste weekend expositie 
nijlpaarden Miep Maarse
Aalsmeer - Ruim 1100 mensen be-
zochten de afgelopen weken de 
nijlpaarden, olifanten en beren op 
de overzichtstentoonstelling van 
Beeldhouwster Miep Maarse. Tot 
zondag 17 oktober staan de vrolij-
ke, vaak goedlachse dieren nog op-
gesteld in Het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat. De nijlpaarden onder-
gingen door de jaren heen een be-
langrijke gedaanteverwisseling. De 
vroegste kleine nijlpaarden staan 
er vrij sober bij, met vier poten op 
de grond . Maar gaandeweg de ja-
ren zeventig worden de nijlpaar-
den van Miep Maarse onstuimiger, 
gaan ze schaatsen, dansen , zwem-
men en krijgen ze menselijke trek-
ken. Met haar onstuitbare optimis-
me verbeeldt de kunstenares de 
lichtvoetige kant van de volumineu-

ze beesten. De titels weerspiegelen 
deze ontwikkeling. De eerste beel-
den heten eenvoudigweg moeder 
olifant, terwijl latere werken titels 
hebben als Rugby Dirk of Madonna. 
Tegelijkertijd wordt de vorm meer 
geabstraheerd. In Aalsmeer bevin-
den zich drie beelden in de open-
bare ruimte die tot belangrijke wer-
ken in het oeuvre van Miep Maarse 
behoren. Wie kennis wil maken met 
de ontwikkeling en de veelzijdigheid 
van deze Aalsmeerse kunstenares, 
krijgt in deze unieke overzichtsten-
toonstelling, samengesteld door 
stichting KCA, volop de kans! Een 
kijkje nemen kan nog aanstaan-
de donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag, alle dagen tussen 14.00 en 
17.00 uur. De toegang tot Het Oude 
Raadhuis in de Dorpsstraat is gratis.

Zaterdag weer beurs
2e Handskinderkleding 
en speelgoed in ‘t Baken
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
16 oktober wordt er weer een twee-
de handskinderkleding- en speel-
goedbeurs georganiseerd in ‘t Ba-
ken aan de Sportlaan 86. Voor klei-
ne prijzen worden kleding en speel-
goed te koop aangeboden. Het as-
sortiment is groots. Kleding in maat 
56 tot en met maat 176. Ook regen-

laarzen, slofjes, badjassen, diver-
se speelgoed voor groot en klein en 
onder andere spelletjes. Kom ook 
snuffelen. Wie interesse heeft om 
een plekje te huren, kan contact op-
nemen via plunjebeurs@gmail.com. 
De toegang is gratis en de beurs is 
zaterdag te bezoeken van 11.00 tot 
13.00 uur.

Musical Toneelvereniging Kudelstaart

Zaterdag start verkoop 
kaarten voor ‘Working’
Aalsmeer - Toneelvereniging Ku-
delstaart begint aanstaande zater-
dag 16 oktober met de kaartverkoop 
voor de mooie, gezellige, musical 
‘Working’. De voorstellingen worden 
dit jaar gespeeld in De Oude Veiling 
in de Markstraat 19. Het wordt een 
bijzondere serie voorstellingen met 
veel muziek. De voorstellingen wor-
den gegeven op de vrijdagen 5, 12, 
19 en 26 november, de zaterdagen 
6, 13 en 27 november en donderdag 

18 november. Aanvang alle avonden 
is 20.15 uur. Kaarten kosten 10.00 
euro per stuk en zijn vanaf zater-
dag 16 oktober van 11.00 tot 12.00 
uur te koop bij Lia Bon aan de Ku-
delstaartseweg 224 en van 13.00 tot 
14.00 uur in De Oude veiling, Markt-
straat. Na zaterdag kunnen kaarten 
telefonisch besteld worden bij Lia 
Bon via 06-22410451 en afgehaald 
worden bij Gall & Gall in winkelcen-
trum Kudelstaart.

Zaterdag step by step en vanavond:
Amsterdams vermaak met 
Dave van Mokum in Praam
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag was het supergezellig met de 
Aalsmeerse zangeres Sasja Brou-
wers in de Praam. Zaterdagavond 
was het café in de Zijdstraat totaal 
uitverkocht voor het optreden van 
Jan Leliveld tijdens de Nacht van 
Aalsmeer. Leliveld bracht al zijn fa-
voriete nummers ten gehore. Het 
publiek zong luidkeels mee. Van-
avond, donderdag 14 oktober, kun-
nen bezoekers weer mee komen 
zingen. Amsterdam heeft prachtig 
entertainment. Wie kent niet de ty-
pische volksmuziek en die heerlij-
ke levensliedjes die het publiek uit-
nodigt tot mee te zingen en mee te 
dansen. Het zo bekende dialect, de 
beroemde artiesten die het heeft 
opgeleverd. Dit alles krijgt het pu-
bliek vanavond gepresenteerd tij-
dens een avondje ouderwets Am-
sterdams vermaak met de zanger 
Dave van Mokum. Vanaf 21.00 uur 
is iedereen welkom, de toegang is 

gratis. Elke zaterdagmiddag heeft 
de praam een gastdj, maar vanwe-
ge het step by step evenement ver-
loopt deze zaterdag iets anders. De 
Praam is zaterdagmiddag geopend 
van 14.00 tot 16.30 uur, daarna is 
het café vanwege het step evene-
ment gesloten tot 23.00 uur. Er kun-
nen overigens geen deelnemers 
meer mee doen, alle 300 kaarten 
zijn verkocht. Wel is iedereen vanaf 
23.00 uur welkom om het slotfeest 
van step by step mee te vieren on-
der begeleiding van de bekende dj 
Martijn. Ook trakteert de Praam de-
ze zaterdagavond op een optreden 
van zanger Eddy Walsh. Mensen zijn 
die de steppers willen aanmoedi-
gen: De start is om 16.30 uur van-
af het Praamplein. De route loopt 
via de Nieuwe Meer, de watertoren, 
zwembad, Driekolommenplein, ge-
meentehuis en de finish is weer op 
het Praamplein. Volgende week is in 
de Praam de grote Jillz lounge party.

STAGE
MUSIC SHOP

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

klASSIEkE GITAAr
‘vAlEnCIA’ 

MET MASSIEf bOvEnblAd 
E 114,-

kEybOArd ‘MEdElI’
(aanslag gevoelig)

E 145,00

GITAAr-SlEUTElHAnGEr 
PlECTrUMHOUdEr E 9,95

kEybOArd STATIEvEn
rUIM OP vOOrrAAd!
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Clash of the Coverband verkiezing
Aalsmeerse band ‘The 
Stirrrs’ in halve finale
Aalsmeer - De Aalsmeerse band 
The Stirrrs zijn voor de vakjury van 
The Clash of the Coverband ver-
kozen tot winnaar van de voorron-
des waarmee zij zondag 7 novem-
ber in de halve finale staan van deze 
bandcontest in de Heeren van Aem-
stel in Amsterdam. Volgens de vak-
jury die bestaat uit vertegenwoordi-
gers van onder andere platenmaat-
schappijen, boekingsbureau’s en 
vakmedia behoren The Stirrrs nu 
tot de acht beste coverbands van 
Noord-Holland. Bandleider Joran 
van Liempt zegt apetrots te zijn op 
zijn band. “We zijn onverhoopt ver-
zeild geraakt in deze wedstrijd. De 
muziek die wij maken is wel zo af-
wijkend, dat we eigenlijk nooit ver-
wacht hadden zo vèr te komen. We 
vinden het vooral zelf heel erg leuk 
om te doen, en dat zie je op het po-
dium. Dat anderen het ook leuk vin-
den is mooi meegenomen”, aldus 
deze Aalsmeerder. De EasyTunes 
van The Stirrrs kun je het beste om-
schrijven als truttige lottoballemu-
ziek, gezapige lift muzak, Geile ja-

ren zeventig softporn showtunes, 
en vette fonduepan blues, maar dan 
ruig. Lullige exotische jaren vijftig-, 
zestig- en zeventig-behang deun-
tjes in een funky, jazzy, latin, hip Ha-
waï jasje. Op zondag 7 november 
zullen The Stirrrs hun truttige, lotto, 
lift muzak opnieuw ten gehore bren-
gen in De Heeren van Aemstel, op 
het Thorbeckeplein 5 in Amsterdam. 
Naast de vakjury zal dit keer de win-
naar worden gekozen door het pu-
bliek door middel van stembiljetten. 
De twee winnaars van deze avond 
zullen het tegen elkaar opnemen in 
de landelijke halve finale in poptem-
pel Paradiso in Amsterdam. 

Op deze avond spelen ook: Stic-
ky Honey uit Amsterdam, Kaas uit 
Edam, Shark Bait uit Haarlem, Koek 
& the Pack uit Edam, De Heeren van 
Aemstel gaat open om 15.00 uur en 
het programma begint om 16.00 uur. 
Kaarten zijn in de voorverkoop voor 
10 euro te bestellen via www.the-
clashofthecoverbands.com en www.
stirrrs.nl.

Aalsmeerse exposeert in Amsterdam

Expositie grafisch werk 
van Karin Borgman
Aalsmeer - Galerie Libbe Vene-
ma toont de nieuwste schilderij-
en en het grafische werk van de 
Aalsmeerse kunstenares Karin 
Borgman. In ruim dertig jaar heeft 
Borgman een geheel eigen stijl en 
werkwijze ontwikkeld. Ze speelt met 
perspectief in een strakke eenvou-
dige vormentaal die rijk van kleur is. 
In haar werk draait het om het the-
ma ‘Mensen samen’. Dagelijkse ta-
fereeltjes als mensen aan tafel, op 
de fiets of op het water in de boot 
brengt Borgman met haar linoleum-
sneden terug tot eenvoudige maar 
krachtige vormen die tot de verbeel-
ding spreken door hun universe-
le karakter. “Ik probeer zo de com-
plexiteit van het dagelijkse terug te 
brengen tot een bijna archetypische 
vorm. Ik noem de linoleumdrukken 
wel eens mijn rotstekeningen over 
mijn leven in deze tijd.” 
De linoleumdrukken die ze maakt 
zijn uniek en zeer beperkt in op-
lage. Sleutelwerk is de afdruk met 
de titel ‘Just the two of us, or is it a 
boat?’ . Borgman brengt hier de the-
ma’s water, mensen en tafel virtuoos 
bij elkaar in één beeld. Dat doet ze 
ook met het schilderij ‘Just de two of 
us’. Het is de verstilde sleutel naar 
een serie krachtige doeken als een 
‘Angel at my table’ of ‘Islands in the 
ocean’. Karin Borgman schildert hier 

kleurrijk met krachtige penseelstre-
ken trefzeker haar eigen verhaal. 
Soms is dat strak en abstract en dan 
zijn het weer expressieve impres-
sies maar altijd staat de verbinding 
centraal. Het individuele, de tafel, de 
boot, het water smelten samen tot 
één vorm, tot één beeld. Het zijn niet 
te vergeten stempels die Borgman 
hiermee zet. 
De expositie loopt van 9 oktober tot 
en met 9 november bij Galerie Lib-
be Venema aan de Hogeweg 2a in 
Amsterdam, Watergraafsmeer. Ope-
ningstijden: woensdag tot en met 
zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. In-
formatie: www.karinborgman.nl.

Ierse folksonggroep zoekt 
zangers en muzikanten
Aalsmeer -  De gemeente Aalsmeer 
telt vele koren en bands en velen 
genieten bekendheid binnen de re-
gio en ook ver daarbuiten. Klassiek, 
pop, populair, smartlappen en shan-
tymuziek is geregeld te beluisteren. 
Kortom, muziek staat hoog aange-
schreven in Aalsmeer en omstreken. 
Toch ontbreekt er nog iets naar de 
mening van een aantal zangers bin-
nen en buiten Aalsmeer, namelijk 
Ierse folk. Een groepje enthousias-
te mannen  wil dit genre heel graag 
ten gehore brengen in deze regio, 

maar dat kan niet zonder de brood-
nodige muzikanten. Ze zijn daarom 
op zoek naar mannen die zich ook 
aangetrokken voelen tot deze mu-
ziekstijl en graag willen meewerken. 
De groep zoekt mannen die gitaar, 
trekzak, viool of andere passende 
instrumenten bespelen en een mooi 
stem is natuurlijk altijd welkom. 
Voelt u zich aangesproken, bent u 
ook enthousiast geworden of wilt u 
eerst nog iets meer weten? Bel dan 
voor meer informatie of opgave naar  
0297-532680.

30 Oktober, 5 en 6 november
Rijzenspelers spelen ‘De 
flat van Jet’ in De Reede
Rijsenhout - Toneelvereniging de 
Rijzenspelers uit Rijsenhout speelt 
op 30 oktober, 5 en 6 november de 
klucht ‘De flat van Jet’ van Haye van 
der Heyden. ‘De Flat van Jet’ is een 
klucht, niet een gewone natuurlijk, 
maar wel een echte, met deuren, 
overspel en misverstanden. Alles d’r 
op en d’r aan. Geschreven door de 
bekende auteur Haye van der He-
ijden die onder meer de tv-kome-
dies ‘In de Vlaamsche pot’ en ‘Kin-
deren geen bezwaar’ op zijn naam 
heeft staan.
De Rijzenspelers hebben de afgelo-
pen jaren een grote diversiteit aan 
stukken op de planken gebracht en 
bewezen met elk genre prima uit 
de voeten te kunnen. Dit maal was 
het weer eens tijd voor een oerou-
de vorm van toneel: de klucht. Uiter-
aard een klucht waar alle kenmer-
kende ingrediënten in verwerkt zijn: 
vermomming, persoonsverwisse-
ling, opzettelijke absurditeit, achter-
volgingsscènes en uiteraard verbale 
humor met een wisselend bescha-
vingspeil, zoals woordspelingen en 
seksuele insinuaties. Een gegeven 
waarmee de gelouterde auteur van 
der Heyden prima uit de voeten kan. 
In het vorig theaterseizoen is het 
stuk ‘De flat van Jet’ met zeer veel 
succes opgevoerd door het theater-
gezelschap ‘Mussen en Zwanen’ in 
de Nederlandse schouwburgen met 
een glansrol voor Alfred van den 

Heuvel.
Titelrolspeler Jet heeft een flat in 
de stad waar ze haar minnaar Ka-
rel ontmoet. Maar ze wil van hem 
af. En de flat heeft ze dan eigen-
lijk ook niet meer nodig. Karel, die 
ook getrouwd is - wat Jet niet weet, 
want ze is nogal jaloers - leent de 
flat wel eens uit aan zoon André, die 
daar wel eens met een vriendinnetje 
komt. Maar dan neemt één van die 
vriendinnetjes, Natas, die op zoek is 
naar woonruimte, Veertje, de doch-
ter van Jet, mee. Veertje is ook op 
zoek naar woonruimte. En dan gaat 
het mis. Jet mag niet weten dat en 
Karel mag niet weten dat en Veer-
tje mag helemaal niet weten dat. En 
dan verschijnt ook nog eens Jules, 
de man van Jet, en die mag hele-
maal niets weten! 
Volgt u het nog? Gelukkig is er drie 
keer een mogelijkheid om alle ont-
wikkelingen te komen bekijken! Op 
zaterdag 30 oktober, vrijdag 5 no-
vember en zaterdag 6 november 
brengt toneelvereniging de Rijzen-
spelers ‘De flat van Jet’ in dorps-
huis De Reede in Rijsenhout. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar via e-mail: re-
serveren@rijzenspelers.nl, via inter-
net: www.rijzenspelers.nl, maar ook 
telefonisch: 0297-327840 en voor de 
late beslisser: gewoon aan de kas-
sa van het dorpshuis in de Schouw-
straat 14. Alle voorstellingen starten 
om 20.15 uur.

Verhalenavond in het Dorpshuis
Snuffelen aan Amsterdam 
van vroeger en nu
Kudelstaart - De verhalenvertel-
lers  Gerard Voortallen en  Wim We-
ijsman werden een aantal jaren ge-
leden uitgenodigd om met wat ver-
halen een aandeel te leveren aan 
een typisch Amsterdamse middag 
onder het motto ‘Mazzel en Sores’. 
Dit hebben ze, afgewisseld met mu-
ziek door het bekende Zeedijkkoor, 
met veel succes gedaan. Inmiddels 
is het verhalen vertellen uitgegroeid 
tot een theatervoorstelling van cir-
ca anderhalf uur waarin Gerard 
en Wim Amsterdam op een luchti-
ge manier van verschillende kan-
ten belichten. Aanstaande zondag 
17 oktober geven Gerard en Wim 
een voorstelling in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. De show begint 
om 14.00 uur, maar is uitverkocht. 
De Damesvereniging biedt de mo-
gelijkheid om alsnog van dit twee-

tal te genieten. Op maandagavond 
18 oktober komen Gerard Voortallen 
en Wim Weijsman voor de dames 
van de Damesvereniging een zelfde 
soort avond verzorgen met ook weer 
verhalen en anekdotes over de stad 
Amsterdam van vroeger en nu. De 
avond vindt plaats in het Dorpshuis 
van Kudelstaart en begint om 20.00 
uur. De Damesvereniging biedt da-
mes die geen lid zijn van hun ver-
eniging, maar ook interesse hebben 
om deze leuke verhalenavond bij te 
wonen, de kans om in plaats van de 
uitverkochte zondag, aanstaande 
maandagavond op de Damesver-
eniging te komen. 
De kosten voor niet leden zijn 8 euro 
inclusief een kopje koffie. Wel even 
opgeven bij Marijke Braam via 06-
54744716 of via  mcgbraam@hot-
mail.com.

Vrijdag het betere ragwerk!
Metalbands Gnadab en 
Youre too young in N201
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 
15 oktober weer even vol gas op 
het N201 podium met metalbands 
Gnadab en Youre too young. Bei-
de bands bestaan nog niet zo lang, 
maar de muzikanten hebben deel 
uitgemaakt van bands die eerder 
het jongerencentrum al eens onvei-
lig hebben gemaakt. Zo is Gnadab 
voortgekomen uit het opgeheven 
Malthus en Youre too young uit het 
eveneens opgeheven Hylash. 
Gnadab speelt een ongehoord ex-
plosieve mix van authentiek metal 

doorspekt met moderne deathcore 
invloeden en Youre too young blinkt 
uit in tempo- en sfeerwisselingen 
van ingetogen naar snoeihard. Het 
ligt voor de hand dat beide bands 
het goed zullen doen in N201, dus 
liefhebbers van het betere ragwerk 
zullen beslist aan hun trekken ko-
men vrijdag!
De N201 aan de Zwarteweg is open 
vanaf 21.00 uur en de entree is gra-
tis. Meer info over de bands en de 
rest van het programma is te vinden 
op www.n201.nl 

Nostalgie in Oude Veiling
Aalsmeer - In De Oude Veiling 
draaide het afgelopen zaterdag 9 
oktober om muziek van toen en 
het in groten getale aanwezige pu-
bliek bleek hier helemaal geen pro-
blemen mee te hebben, de nostal-
gie van toen werd juist bijzonder ge-
waardeerd. De concertavond rond 
de ex-Hobo String Band man Dick 
Kuin werd door de zanger en gita-
rist geopend met zijn muziekmaten 
Piet van Leeuwen op bas en Robbie 
Ruijter op gitaar. Het drietal kreeg 
versterking van zanger en gita-
rist Hugo van Riet en bij een aantal 
nummers van pianist Martijn Schok. 
Na een kort setje werd het podium 
‘ontruimd’ en werd plaats gemaakt 
voor andere muzikanten. Gitarist 
Robbie Ruijter presenteerde zijn an-
dere band met een prima zangeres 
en een even goede zanger. Vervol-
gens kreeg het publiek iets heel an-

ders voorgeschoteld. Dick Kuin nam 
zelf weer plaats op het podium en 
bracht met zijn ex-Hobo collega 
Leen Mulder op fiddle een drietal 
mooie ballads ten gehore, waaron-
der het liefelijke ‘Dust in the Wind‘. 
Na dit luistermoment, werden de 
bezoekers wakker geschud door 
Huckster-zanger en gitarist Hans 
Millenaar die samen met Jack Bak-
ker op cajun en Piet van Leeuwen 
op bas een beetje foute, maar daar-
door leuke, bekende hits de zaal in 
galmden. Meezingen mocht en na-
tuurlijk klonk het refrein van  ‘Mull 
of Kintyre’ van Paul Mc.Cartney luid 
in de zaal. 
De afsluiting vormde een gezamen-
lijk nummer van Dick, Piet, Robbie, 
Hans, Jack, Leen en Martijn. Met 
‘The Breeze’ nog nadreunend in het 
hoofd keerden de bezoekers en-
thousiast en tevreden huiswaarts.

Zaterdag met dj’s Meindert, Cees en Ruud

Back in Time in The Beach
Aalsmeer - Bij velen staat het in-
middels in de agenda: elke derde 
zaterdagavond van de maand is er 
Back in Time, het grote dance clas-
sics feest in The Beach aan de Oos-
teinderweg. Dj’s en gastheren Cees 
van der Schilden, Meindert van der 
Zwaard en Ruud Vismans gaan 
aanstaande zaterdag 16 oktober 
weer helemaal los met de beken-
de en minder bekende hits uit de ja-
ren 65-95. Dj Meindert is weer terug 
van zijn Amerika-tour en zal zater-
dag, samen met dj Cees, de bezoe-
kers weer vermaken met de meest 
dansbare gouwe ouwe hits. Tijdens 
Back In Time-avonden staan de mu-
ziek en gezelligheid centraal. In sa-
menwerking met X-treme Showpro-
ductions zijn er weer videoclips op 
het grote scherm te zien. De disco-
bar staat weer te pronken op het 

podium en iedere bezoeker krijgt bij 
entree weer de Favoriete Top 3-ver-
zoeknummerkaart uitgereikt. Deze 
kan ingevuld bij de dienstdoende dj 
worden ingeleverd. Met deze kaart 
wordt in grote mate de muziek van 
de avond bepaald. Een andere ge-
legenheid om je eigen smaak voor 
die avond kenbaar te maken, is om 
een bezoek te brengen aan de web-
site: www.backintime.nu. Vanaf daar 
kan ook een Muzikale Favoriete Top 
3 doorgestuurd worden. Bovendien 
kan je, als het je leuk lijkt om ook 
een keer gast dj te zijn op een Back 
In Time-avond, jezelf opgeven via 
deze site. Ook vrouwelijke dj’s kun-
nen zich aanmelden! Back in Time 
begint zaterdag om 21.00 uur in The 
Beach aan de Oosteinderweg 247a 
en de entree bedraagt 5 euro, inclu-
sief twee consumptiemunten.Flora zoekt spullen voor 

jaarlijkse rommelmarkt
Aalsmeer - Zaterdag 27 en zondag 
28 november houdt Flora weer haar 
jaarlijkse rommelmarkt in het club-
huis aan de Wim Kandreef. De op-
brengst, de vereniging hoopt na-
tuurlijk weer op een goede verkoop, 
wordt besteed aan de aanschaf van 
muziek, instrumenten en heel be-
langrijk, de opleiding van jeugdle-
den. 
Momenteel heeft de vereniging een 
grote, enthousiaste groep jeugd-

leden en wie de jeugd heeft, heeft 
de toekomst! Wie bruikbare spul-
len heeft voor de rommelmarkt, kan 
deze op de vrijdagavonden 5, 12 en 
19 november tussen 19.00 en 21.00 
uur inleveren bij het clubhuis Flora. 
Let wel, de spullen moeten heel zijn 
en voor grote meubelen als kasten 
en banken is helaas geen ruimte. 
Voor vragen kan contact opgeno-
men worden met Ton Hol via 0297-
326209.

Panfluitisten in Dorpskerk
Aalsmeer - Op donderdagavond 
28 oktober vanaf 20.00 uur treden 
in de Dorpskerk in de Kanaalstraat 
twee wereldberoemde panfluitis-
ten op. Vasile Raducu uit Roeme-
nië en Liseltte Rokyta uit Tsjechië 
zullen samen met mannenkoor De 
Geestmerzangers uit Broek op Lan-
gedijk, de sopraan Mirjam Betjes 
uit Heemskerk en de bariton Peter 

Schoon een concert verzorgen in de 
Dorpkerk. De begeleiding is in han-
den van pianist Arie Horst uit Hoog-
woud en de Zaanse organist Dub de 
Vries. Er is een veelzijdig program-
ma samengesteld. Ook staan twee  
nummers samenzang op het pro-
gramma. De entree prijs is 8 euro. 
Kaartverkoop vindt op de avond van 
het concert bij de kerk plaats.

Indonesisch eten in café
Aalsmeer - Afgelopen zondag 10 
oktober werd in café Sportzicht voor 
de tweede een Indonesisch buf-
fet geserveerd. Kok Leo van Dru-
nen, had een menu voorbereid met 
zestien verschillende gerechten, zo-
als: Sajoer Lodeh, Sambal Goreng 
Boontjes, Babi Roedjak, Rendang, 
Ajam Putih, Sambal Pedis Pedis en-
zovoorts. Dit jaar had Leo ook ver-
schillende gerechten gemaakt voor 
de vegetariërs. De gerechten wer-
den gepresenteerd in au bain ma-
rie schalen, deze stonden op het bil-

jart. De gasten kwamen rond 16.00 
uur binnen en konden alvast genie-
ten van de Indonesische geur. Voor-
af werden al enkele kleine gerecht-
jes geserveerd, zoals Rempah en In-
donesische Fricadelle. Er werd lek-
ker gekletst met een muziekje op de 
achtergrond. 
Om 18.30 uur opende Leo het buf-
fet. Er waren 47 gasten aanwezig, 
die echt genoten hebben van het 
eten. Het was een gezellige avond 
met volop keuze aan gerechten, 
voor een ieder wat wils. 
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Zaterdag voor laatste maal open
Buxus knippen en veiling 
op de Historische Tuin
Aalsmeer - Op zaterdag 16 oktober 
is de Historische Tuin Aalsmeer voor 
de laatste maal open voor individu-
ele bezoekers dit jaar. Traditioneel 
zijn er diverse activiteiten bij de slui-
ting. Voor geïnteresseerden worden 
demonstraties buxus knippen en 
vormen gegeven. Vrijwilligers laten 
zien hoe vrij eenvoudig een pauw 
of beer gemaakt kan worden. Om 
15.00 uur draait de veilingklok voor 
de laatste keer dit seizoen. Dit is de 
kans om nog eens zelf bloemen of 
fruit in te kopen. 
Voor liefhebbers wordt de eerste 
partij Stiense bonen geveild met 
zoete appeltjes, een traditioneel 
Aalsmeers gerecht. De verkoop van 
planten start ook zaterdag. Sommi-
ge planten kunnen direct meegeno-

men worden. Bestellen behoort ook 
tot de mogelijkheid. Er staan in ie-
der geval voldoende opgepotte ro-
zen te wachten op nieuwe eige-
naars. Verder is een expositie over 
het bloemencorso te zien en in het 
Historisch centrum kan de exposi-
tie Aalsmeer op de Kaart te beke-
ken worden. Verdere informatie via 
www.historischetuinaalsmeer.nl. of 
bel 0297-322562. Voor groepen be-
staat overigens nog wel de moge-
lijkheid om de Historische Tuin op 
afspraak te bezoeken. 
De Tuin, ingang Praamplein, gaat 
zaterdag open om 13.30 uur en de 
entree bedraagt 3,50 voor volwasse-
nen en 3 euro voor 65plussers. Mu-
seumkaarthouders hebben gratis 
toegang.

Thea Pronk in praktijk
Kudelstaart - Sinds enige tijd is in 
de praktijk voor fysiotherapie aan de 
Kudelstaartseweg het werk te zien 
van Thea Pronk. Pronk maakt schil-
derijen. Grote kleurrijke portretten 
of landschappen. Flamboyante da-
mes met kleur als voile doeken om 
hun hoofd. Of portretten, zoals Pi-
casso ze zou maken; kubistisch en 
met grijstonen. Landschappen uit 
de werkelijkheid naar foto’s of uit 
boeken. Maar ook fantasie land-
schappen hangen in de wachtruim-
te en in de gang naar de fitnesszaal. 
Voor Thea zijn de kleuren in haar 
werk essentieel, daarmee legt ze 
sfeer in haar schilderijen. Door veel 

naar het werk van anderen te kijken 
en lessen te volgen (onder ande-
re van Piet Reeker) blijft ze zichzelf 
vernieuwen. Dit resulteert in zeer di-
vers werk waarin volop wordt geëx-
perimenteerd met de mogelijkheden 
van acrylverf en materialen als zand, 
karton, gel en medium worden toe-
gevoegd. waardoor zogenaamde re-
liëf schilderijen ontstaan. De werken 
hangen tot eind oktober in de prak-
tijk die geopend is op werkdagen 
van 8.00 tot 20.00 uur, op woensdag 
tot 18.00 uur. Op de leestafel in de 
wachtruimte is meer informatie over 
het werk van Thea te vinden. De 
werken zijn allemaal te koop.

Vrijdag benefietconcert voor 
Nepal in De Oude Veiling
Aalsmeer - Vier bands uit Aalsmeer 
zijn wederom bereid hun steentje bij 
te dragen aan het benefietconcert 
dat aanstaande vrijdag 15 oktober 
gegeven wordt om de armste kin-
deren in Nepal te steunen. De op-
brengst gaat dit jaar naar de school-
kinderen van Chitrasari. Er worden 
schooluniformen en computers ge-
sponsord. Tijdens de avond worden 
Nepalese sjaals te koop aangebo-
den en restaurant Himalaya huis zal 
weer zorgen voor heerlijke ooster-
se hapjes. De bands en artiesten die 
op gaan treden zijn Ten Beers After, 
Rood, Lee Roud Band, Sas en Bima-
la Shresta. Ten Beers After verzorgt 
een set vol suizende swing, drui-
sende disco en fluisterende blues. 
De band Rood treedt voor de twee-
de keer op voor Nepal. Primeur de-
ze avond: de introductie van nieu-
we bassist Karl Reats! De Lee Roud 
Band is oorspronkelijk opgericht 
voor de akoestische avonden 2008 
in café Bacchus waar een eerbetoon 
aan Lou Reed gegeven werd. De da-
mes en de heren hadden de smaak 
zeer te pakken en zijn door blij-
ven gaan met optreden. Singer And 
Songwriter Saskia Veenswijk ont-
breekt ook dit jaar niet. Ongetwij-

feld brengt ze het nummer ‘Namas-
te’ ten gehore, dat ze schreef voor 
de kinderen in het kinderhuis in Ne-
pal. Deze avond zal ze weer worden 
begeleid door haar zus Monique op 
percussie en nog enkele jonge mu-
zikale vrienden. De sympathieke Bi-
mala Shresta, is behalve opricht-
ster van de Stichting Chirldrenhome 
Dharan, ook zangeres. In Nepal ze-
ker geen onbekende. Samen met 
haar man Henk runnen zij diverse 
kinderhuizen in Nepal. Nu komt ze 
geheel belangeloos optreden voor 
de projecten, die in een ander deel 
in Nepal gesponsord gaan worden. 
Bimala neemt een Nepalese danse-
res mee, zodat het een ware Nepa-
lese show zal worden. Het belooft 
wederom een spektakel te worden. 
Bij de OSA (Ontwikkelings Samen-
werking Aalsmeer) is verdubbeling 
van de opbrengst aangevraagd. De 
benefietavond is aanstaande vrij-
dag 15 oktober in De Oude Veiling 
in de Marktstraat, zaal open vanaf 
20.00 uur en de toegang bedraagt 
minimaal 7,50 euro. Iedereen is van 
harte welkom. Voor meer informa-
tie: www.nepalbenefiet.webs.com of 
bij Joke van der Zwaan: nepalbene-
fiet@gmail.com.

Nieuwe dirigent Sonority
Aalsmeer - Met ingang van het 
nieuwe zangseizoen staat popkoor 
Sonority uit Aalsmeer onder leiding 
van Rik Henning uit Den Haag. Rik 
Henning is geboren en getogen in 
Tiel. Hij heeft trompet en koordirec-
tie gestudeerd bij de Hoge School 
voor de Kunsten in Utrecht. Inmid-
dels heeft Rik ruim ervaring als di-
rigent bij orkesten en koren waar-
onder verschillende popkoren en 
een barbershopkoor. Ook speelt Rik 
niet onverdienstelijk piano en heeft 
hij een prachtige zangstem. Voor 
Rik zijn een goede sfeer en een en-
thousiaste groep zangers voorwaar-
den om met een koor te werken. 
Daarmee is Rik een goede match 
met popkoor Sonority, want aan die 
‘voorwaarden’ voldoet het koor be-
slist. Sonority gaat samen met Rik 
toewerken naar het jubileumoptre-
den dat in het voorjaar van 2011 
gaat plaatsvinden. Sonority viert na-
melijk dit jaar haar 20-jarig bestaan 
en wil dit niet ongemerkt voorbij la-
ten gaan. 

Bas en sopraan welkom
Voor het optreden worden nummers 
van onder andere Adele, Melée, 
Krezip, Anouk en Amy MacDonald 
ingestudeerd. Wie dit optreden van-

af het podium mee wil maken, kan 
zich aanmelden; er is ruimte voor 
een bas en een sopraan. Omdat Rik 
tot januari 2011 verplichtingen heeft 
bij een koor in het oosten van het 
land, zal Sonority tijdelijk op de don-
derdagavond repeteren. Vanaf ja-
nuari wordt de dinsdagavond weer 
de vaste repetitieavond. Interesse in 
Sonority? Kijk op www.sonority.nl of 
bel Ingrid Uithol: 331639.

Dirigent Rik Henning.

recensie
Eerste klassieke KCA-concert een topper

Muzikale verwennerij van 
Klaviertrio Amsterdam
Aalsmeer - Muziekcritici beschou-
wen het Klaviertrio Amsterdam, be-
staande uit Klára Würtz op piano, 
Joan Berkhemer op viool en Nadia 
David op cello, als één van het bes-
te van de wereld. Afgelopen zondag 
speelden de musici in het Oud Ka-
tholieke Kerkje aan de Oosteinder-
weg. KCA wist voor het eerste klas-
sieke concert van het seizoen 2010-
2011 een topper binnen te halen.
Voor de pauze stonden twee werken 
van Ludwig van Beethoven (1770-
1827) op het programma en na de 
pauze werd een minder bekend 
stuk van Camille Saint-Saëns (1835-
1921)gespeeld. Violist Joan Berkhe-
mer hield vooraf een korte inleiding 
en verstrekte interessante informa-
tie aan een publiek die veel van KCA 
gewend is, maar nu muzikaal super 
verwend werd. Trio opus 1 nummer 
3 in c gecomponeerd in 1793. Beet-
hoven maakte op vrij jonge leeftijd 
al snel naam als pianist, bovendien 
had hij al het een en ander gecom-
poneerd. Zijn leermeester Haydn 
was maar matig tevreden over de 
capaciteiten van zijn leerling, Eigen-
lijk vond hij het maar niets wat deze 
presteerde. Gelukkig trok Beetho-
ven zich weinig van deze kritiek aan. 
Gelukkig maar, want uiteindelijk 
leek het gelijk aan zijn kant te staan. 
Want zoals de cabaretier Hans Dor-
restein afgelopen maandag op radio 
vier zei: “Beethoven verveelt nooit, 
net zoals kippen en ooievaars.”
Het stuk van extreme uitingen, me-
de bedoeld als een ode aan zijn leer-
meester, is heerlijk om naar te luis-

teren en zeker door de wijze waarop 
het werd uitgevoerd.
Het tweede stuk dat zeven jaar la-
ter door Beethoven werd gecompo-
neerd, werd door Berkhemer beti-
teld als een diepzinnig stuk met een 
lichtvoetig karakter.
“Beethoven hield ervan om met ge-
wonen mensen om te gaan. Je zou 
kunnen zeggen dat hij de Frans 
Bauer van zijn tijd was.” Het trio 
opus 121 ‘Kakadu-variaties’ werd op 
een prachtig beeldende wijze uitge-
voerd, met een gelaagdheid zoals je 
die ook vindt in de schilderijen van 
Vermeer. Dat ene pareltje in het oor 
of de lichtval over het blauwe ge-
waad. Kortom, een wonderschone 
voordracht!
Het mag een publiek geheim zijn dat 
over de klank van de piano verschil-
lend wordt gedacht. Klára Würtz 
wist iedere negatieve bedenking 
weg te nemen. Onder haar handen 
onderging de vleugel een metamor-
fose. De vleugel leek verliefd, ge-
noot van iedere aanraking en stre-
ling en toonde zich op z’n mooist. 
De celliste Nadia David en violist Jo-
an Berkhemer vlinderde weg in hun 
eigen verhaal, zij benadrukte daar-
mee de totale harmonie van de uit-
voering. Trio opus 92 nummer 2 in g 
gecomponeerd door Camille Saint-
Saëns(1892) leek op 
vuurwerk dat tot op de laatste om-
hoog geschoten pijl door het pu-
bliek wordt bewonderd. Men kwam 
oren en ogen te kort.

Janna van Zon

Drie bijzondere bands traden afgelopen vrijdag 8 oktober op in de N201. Al-
len brachten swingende rock, wisten af en toe een gevoelige snaar te raken, 
maar schuwden een energieke uitbarsting ook niet. Het publiek kon de op-
tredens waarderen en gaf de formaties alle drie een daverend applaus. De af-
trap werd gegeven door het duo Wishbrother, daarna stapten de twee muzi-
kanten Timme en Rob met hun band Fluid Essence in de spots en voor een 
rockende afsluiting droeg Agitated zorg. Het jongerencentrum aan de Zwar-
teweg presenteert wekelijks live muziek. De aanvang is 21.00 uur en de toe-
gang is (meestal) gratis.

Lekker rocken in de N201

Zaterdag in zorgcentrum ‘t Kloosterhof

Bazaar met spelletjes voor 
fitness buitenterras
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 16 oktober wordt in zorgcen-
trum ‘t Kloosterhof in de Clematis-
straat de jaarlijkse bazaar gehou-
den. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn be-
langstellenden welkom en vergeet 
de portemonnee niet, van de op-
brengst gaat een fitness buiten ter-
ras gebouwd worden. Tijdens de ba-
zaar worden eigen gemaakte spul-
letjes van de handwerkclub ver-
kocht, kunnen door jong en oud al-
lerlei spelletjes gespeeld worden, 
draait het rad van fortuin, is een fo-

tograaf aanwezig om familiekiekjes 
te maken en met de verloting zijn 
mooie prijzen te winnen. De hoofd-
prijs is een flatscreen televisie, een 
laptop en een radio-cd-speler. Ach-
ter bij ‘t Kloosterhof kan gesnuffeld 
worden over de rommelmarkt. Na-
tuurlijk zijn er ook diverse lekkernij-
en verkrijgbaar, waaronder koffie en 
thee met taart, oliebollen en war-
me snert. Ook per liter koud te koop 
overigens. Komt allen zaterdag naar 
‘t Kloosterhof en help de bewoners 
aan een derde terras.

F&VA organiseert werkavond
Aalsmeer - Maandagavond 18 ok-
tober wordt er door de Film- en Vi-
deoclub Aalsmeer een werkavond 
georganiseerd. Elke videoclub, die 
is aangesloten bij de Federatie van 
Audiovisuele Amateurs FAA NH’63, 
heeft de opdracht gekregen om vijf 
filmpjes van 1 minuut te maken. Nu 
valt het al niet mee om een filmpje 
van 1 minuut te maken, laat staan 
vijf filmpjes. 
Er zal dan ook nog heel wat werk 
verzet moeten worden om tot een 
aantal van vijf filmpjes van 60 se-
conden te komen. Maar er zijn idee-

en genoeg en op deze werkavond 
zal blijken welke ideeën uitvoer-
baar zijn. Mensen, die geïnteres-
seerd zijn in het filmen met een vi-
deocamera en eens een clubavond 
van de F&VA willen meemaken, zijn 
van harte welkom. Wel even contact 
op nemen met het secretariaat via 
326344. 
De clubavonden van de F&VA wor-
den om de veertien dagen gehou-
den in gebouw ’t Anker aan de Oos-
teinderweg 273a te in Oost en be-
ginnen om 20.00 uur. Informatie: 
www.videoclubaalsmeer.nl.

Halloween Party voor jongeren
Aalsmeer - Voor eerste, tweede en 
derdejaars leerlingen van het voort-
gezet onderwijs organiseert stich-
ting de Binding op vrijdag 29 okto-
ber weer een party in Bon Ami. Deze 
keer wordt het een Halloween Par-
ty! De deuren van Bon Ami gaan om 
20.30 uur open en sluiten pas weer 
om 00.00 uur. 
Zorg wel dat je voor 21.30 uur bin-

nen bent, anders kom je er niet 
meer in. De dresscode is: Hallo-
ween. Kaartverkoop is alleen moge-
lijk aan de deur. De entree bedraagt 
6 euro inclusief een drankje. Voor 
meer informatie: www.debinding.nl 
of neem contact op met viola@de-
binding.nl. 
Kijk ook eens op www.bonbini-dis-
co.hyves.nl en wordt gelijk lid.

“Een tocht vol verwondering” 
Expositie kalligrafie kunst
Aalsmeer - Erna Fransen exposeert 
haar kalligrafiekunst sinds zater-
dag 9 oktober in Paramedisch Ad-
vies Centrum Aalsmeer in de La-
kenblekerstraat 2. Kalligrafie be-
tekent schoon schrijven. Dit lijkt 
overbodig in deze tijd van compu-
ters, maar voor velen is dat het niet. 
Door het kalligraferen kan men een 
persoonlijke, verzorgde vorm mee-
geven aan de boodschap die men 
stuurt. Het schrift blijft een zeer be-
langrijk middel voor communicatie. 
Het schrijven zelf is een prettige be-
zigheid waar men veel ontspanning 
in kan vinden. Erna is oorspronkelijk 
opgeleid tot bloemiste aan de RMTS 
en is na het afronden van die oplei-
ding negen jaar werkzaam geweest 
in de bloemsierkunst. Ondertussen 
heeft zij bij De Werkschuit teken- 
en schilderlessen gevolgd. In 2004 

maakte Erna kennis met kalligra-
fie. Dit bleek voor haar een heerlij-
ke manier om zich volledig te kun-
nen uiten. Sinds 2007 volgt zij les-
sen bij de bekende kalligraaf Wil-
bert Wegman. In haar kalligrafische 
schilderijen maakt Erna gebruik van 
de vele handschriften en technie-
ken die zij heeft geleerd. Dit combi-
neert zij onder andere met collage-
techniek. Erna omschrijft kalligra-
fie als: “Een tocht vol verwondering, 
waarin ik een boodschap of gevoel 
vorm probeer te geven door middel 
van vorm en kleur. Het is altijd een 
zoektocht naar harmonie.” Geïnte-
resseerden zijn van harte welkom 
om tijdens de openingstijden van 
het Centrum kennis te maken met 
haar werk. Voor meer informatie kan 
contact opgenomen worden via er-
na_fransen@hotmail.com.

Sursum Corda geeft concert met 
zusterverenigingen uit het zuiden
Aalsmeer - Muziekvereniging Sur-
sum Corda laat letterlijk en figuur-
lijk weer van zich horen. De enthou-
siaste muzikanten van Sursum Cor-
da zijn al vanaf eind augustus druk 
aan de gang met het repeteren voor 
een spetterend najaarsconcert dat 
op zaterdagavond 30 oktober in de 
dorpskerk plaats zal vinden. Tijdens 
dit concert treedt niet alleen Sursum 
Corda op, maar ook kan kennis ge-
maakt worden met twee andere ver-
enigingen, die net als Sursum Cor-
da onder leiding staan van dirigent 
Dick Hesselink, die de afgelopen 
zes jaar met veel plezier het aller-
beste uit de muzikanten van Sursum 
Corda heeft weten te halen. Deze 
verenigingen komen helemaal uit 
het zuiden van het land om zich aan 

Aalsmeer en zijn inwoners te pre-
senteren, dus kom in grote getale. 
Fanfare St. Caecilia komt uit Hoeven 
en is een vereniging met wel 100 le-
den, waarvan er 34 in het A-orkest 
zitten, en harmonie St. Cecilia komt 
uit Zegge en viert over vier jaar haar 
eeuwfeest. Er staan diverse soorten 
stukken op het programma waaron-
der werken van de bekende Neder-
landse componist Jacob de Haan, 
en een prachtig beeldend stuk over 
het bekende schip Rainbow Warri-
or van de organisatie Greenpeace. 
Laat u verrassen en meenemen op 
een muzikale reis op zaterdag 30 
oktober in de Dorpskerk in de Ka-
naalstraat. De aanvangstijd is 19.30 
uur en de toegangsprijs bedraagt 5 
euro per persoon.

Dia-lezing bij 
Groei en Bloei 
Aalsmeer - Donderdagavond 21 
oktober verzorgt Henny van der Wilt 
een avond met dia’s en het bijbeho-
rende verhaal over haar reis door 
Normandië en Bretagne in Frank-
rijk. De kenner van alles wat groeit 
en bloeit, weet altijd de meest bij-

zondere bloemen en planten op de 
foto te zetten en er bij te vertellen 
hoe ze ook in Nederlandse tuinen 
kunnen groeien.
Iedereen is weer welkom, ook niet 
leden van Groei&Bloei. De toegang 
is gratis, evenals de koffie. Voor de 
verloting gaan weer mooie en bij-
zondere planten ingekocht wor-
den. De lezing begint 21 oktober om 
20.00 uur en is in het Wellantcollege 
aan de Linnaeuslaan 2.

Aalsmeerse vrijmetselaars 
bijeen in De Oude Veiling
Aalsmeer - Vrijmetselarij is niet ge-
heimzinnig. Ook Aalsmeerders zijn 
er lid van. De meesten van hen zijn 
lid van vrijmetselaarsloges in Am-
stelveen. Het logegebouw aan de 
Amsterdamseweg 168-170 is her-
kenbaar aan het symbool van de 
passer en winkelhaak aan de gevel. 
Waarom zij lid zijn geworden van de 
vrijmetselarij en wat dat inhoudt, 
willen zij graag in alle openheid ver-
tellen. Daarom komen de vrijmet-
selaars bij elkaar om te praten over 
de rol die de vrijmetselarij speelt in 
hun persoonlijke kijk op het leven 
en op het samenleven met ande-
ren. Iedereen die aan het gesprek 
wil meedoen, is van harte welkom. 
Op maandagavond 18 oktober van-

af 20.00 uur komen de Aalsmeer-
se vrijmetselaars bijeen in de kleine 
bovenzaal van De Oude Veiling in de 
Marktstraat. Inlichtingen: Maarten 
Strootman, tel. 06-20432076. Websi-
te: www.logemozaiek.nl.
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Familiebedrijf Goemans is 
toe aan metamorfose
Aalsmeer - Goemans is een begrip 
in Aalsmeer. Het tapijtenbedrijf be-
staat deze maand reeds dertig jaar. 
Zoon en dochter Goemans hebben 
samen met compagnon Ruud Fon-
taine de zaak tien jaar geleden al 
overgenomen. 
Maureen Goemans: “Mijn vader 
werkt nog steeds mee hoor, het be-
drijf is toch een beetje zijn kindje 
natuurlijk. Iedere week staat hij wel 
een dag in de winkel en ook mijn 
moeder laat zich geregeld zien, al 
is het maar om wat opruimwerk te 
verrichten. Ze blijven op die manier 
toch betrokken bij de zaak.” Goe-
mans verkoopt naast tapijt ook gor-
dijnen, trapbekleding, rolgordijnen, 
zonwering, etcetera, maar heeft ook 
een aparte linnenafdeling met de 
nieuwste collectie linnengoed van 
topmerken als Van Dijk en Vossen. 
Onder andere worden lakens, dek-
bedovertrekken, badjassen, thee- 
en handdoeken en badkleedjes in 
allerlei soorten en maten te koop 
aangeboden. Op de bovenverdie-
ping in de grote zaak is de bedden-
afdeling te vinden met merken als 
Norma, Auping en M-Line. Momen-
teel zijn er flink wat showroomop-
stellingen die tegen een zeer gere-
duceerd tarief weg mogen. Ruud 
vertelt over hun metamorfose plan-
nen: “We vinden dat de zaak na zo-
veel jaar eens een flinke opfrisbeurt 
kan gebruiken. Na onze verbou-
wingsuitverkoop, die per direct van 
start gaat, is het de bedoeling dat 
we de gehele benedenverdieping 
gaan verbouwen. Er komt een nieu-
we vloer in met gedeeltes van ver-
schillende materialen en designs, 
zodat de klant, die geïnteresseerd 
is in een nieuwe vloer, meteen een 
duidelijk beeld krijgt hoe dat eruit 
ziet. Erg handig natuurlijk. We gaan 
ons ook meer richten op PVC vloe-
ren en Vinyl. Dit materiaal, wat niet 
onder doet voor echt hout, is zeer 
solide en er kan zelfs vloerverwar-
ming onder geplaatst worden. Er zal 
een uitgebreidere opstelling van ko-
men. Ook wordt de winkel wat over-

zichtelijker. Als je nu binnenkomt 
dan staan er veel stellages, maar 
dat wordt allemaal laag. De bedoe-
ling is dat de klant in één oogop-
slag kan gaan zien wat wij te bie-
den hebben. We gaan ook werken 
met een nieuwe gordijnenfabrikant 
die steeds mee gaat met het mode-
beeld, zodat de stalen altijd up tot 
date zullen zijn.” 
Maureen vervolgt: “De kinderhoek 
zal blijven, maar wordt ook wat op-
geleukt met wat nieuw speelgoed. 
Altijd makkelijk dat je op je gemak 
bij ons kunt shoppen, terwijl de kin-
deren zich vermaken.” 

Re-styling
Tijdens de verbouwing, die een paar 
maanden in beslag zal nemen, zal 
de winkel gewoon geopend blijven. 
“We gaan het in etappes doen”, zeg-
gen de compagnons. “Het zal mis-
schien wat rommelig ogen op som-
mige momenten, maar daarentegen 
zullen de aanbiedingen niet van de 
lucht zijn. Alles mag voor een prik-
kie weg. Het is dus de moeite waard 
om even bij ons te komen kijken.” 
Voor mensen die slecht ter been zijn 
en toch boven willen kijken is er een 
speciale traplift in het pand aanwe-
zig. Goemans Tapijt en Slaapcomfort 
heeft de service sowieso hoog in het 
vaandel staan. Ruud Fontaine: “We 
kennen de meeste klanten bij naam 
en weten vaak precies wat ze bij ons 
aangeschaft hebben en wanneer. 
Dat maakt ons bedrijf denk ik zo 
persoonlijk en daar houdt de con-
sument van. Uiteraard blijft dat zo. 
Ook na de metamorfose. We heb-
ben er zin in!” 
Openingstijden zijn op maandag van 
één tot zes uur, op dinsdag tot en 
met vrijdag van negen tot zes uur, 
vrijdagavond koopavond van zeven 
tot negen en zaterdag geopend van 
negen tot vijf uur. Adres is Zijdstraat 
23 en telefoonnummer 0297-324541 
of 328665 Voor meer informatie kijk 
op www.goemanstapijt.nl.

Door Miranda Gommans

Nieuw hybride-product op markt
Aalsmeer - Na een jaar intensief 
voorbereiden brengen bloemen- 
en plantenleverancier Dutch Flower 
Group en groenteveredelaar Rijk 
Zwaan op een unieke wijze een ge-
heel nieuw hybride product op de 
markt. Het wat, wanneer en hoe van 
deze unieke samenwerking is te er-
varen op de Horti Fair. Een jaar lang 
werkten Dutch Flower Group en 
Rijk Zwaan intensief samen in de 
ontwikkeling van een geheel nieuw 
product en marketing. Dit nieuwe 
product, dat op diverse wijzen door 
de consument kan worden gebruikt, 
wordt al een werkelijk geheel nieu-

we, duurzame marktbenadering ge-
noemd. Naast de innovatie op pro-
ductniveau hebben de beide bedrij-
ven ook een geheel nieuwe afzet-
methode ontwikkeld. Hierbij speelt 
het strategisch en tactisch inspelen 
op marktontwikkelingen in de digi-
tale omgeving een cruciale rol. Zo-
wel het unieke product als de nieu-
we wijze van marketing worden tij-
dens de gehele Horti Fair (tot en 
met 15 oktober) gepresenteerd. Zo-
doende is het mogelijk via een per-
soonlijke uitleg en digitale demo het 
nieuwe hybride-product en afzetsy-
steem zelf te ervaren.

Hillenraad, glastuinbouwsector:

Hoge noteringen Dutch 
Flower en FloraHolland
Aalsmeer - Rijk Zwaan uit De Lier 
heeft de eerste plaats in de Hillen-
raad 100 weten te handhaven. Prof. 
dr. Willem Vermeend, voorzitter van 
het expertcomité, maakte dit op vrij-
dag 8 oktober bekend tijdens het 
Hortigala van het Jaar in Delft be-
kend. De lijst van de honderd meest 
toonaangevende bedrijven in de 
glastuinbouwsector telt dit jaar acht 
nieuwkomers en weer tal van ver-
rassingen. 
Directeur Martien Penning van Hil-
lenraad: ‘De tuinbouw is duidelijk in 
transitie. Nog nooit gingen de ont-
wikkelingen zo snel, nog nooit wa-
ren de verschillen zo groot. Dat is 
kenmerkend voor deze nieuwe tijd. 
Deze sector transformeert in een 
hoog tempo van productiegedre-
ven naar vraaggestuurd. De bedrij-
ven die dit al succesvol toepassen, 
maken grote sprongen vooruit.” Ook 
dit jaar omvat de Hillenraad 100 een 
prachtige selectie van de 100 meest 
toonaangevende ondernemingen in 
de Nederlandse glastuinbouw. 
Voor het samenstellen beoordeelt 
een expertcomité onder leiding van 
voormalig staatssecretaris en mi-
nister Willem Vermeend de resulta-
ten van topbedrijven uit de sector, 
die in totaal 10.000 ondernemingen 
telt. Het expertcomité sprak loven-

de woorden over de winnaar van dit 
jaar: “Ook in deze lastige tijden doet 
dit inmiddels internationale concern 
geen concessies. Rijk Zwaan staat 
dertiende in de R&D-top 30, om-
ringt door namen als Philips, ASML 
en Unilever. De kredietwaardigheid 
wordt door Dun & Bradstreet als tri-
ple A beoordeeld.“ 
Op twee is opnieuw de Dutch Flo-
wer Group geëindigd en op drie, 
één plaats gestegen, FloraHolland.

Jonge Bedrijven Klassement
Nieuw dit jaar is het Jonge Bedrij-
ven Klassement. Dit is een logische 
ontwikkeling. Een sector die conti-
nu verandert, kent per definitie ook 
jonge bedrijven. Zelfs nu de tuin-
bouwsector door een economische 
zware tijd gaat. Crises en veran-
deringen bieden immers ook kan-
sen. Nu komen bedrijven op die er-
voor zorgen dat de sector vernieuwt, 
scherpt blijft en het hoge innovatie-
niveau vasthoudt. Deze bedrijven 
tonen lef. Zij richten de blik vooruit 
en kijken niet terug. Ook dát is no-
dig, in een gezonde sector. 

De top 3 van het nieuwe klasse-
ment ziet er als volgt uit: Special 
Plant Zundert (1), FlowerWatch (2) 
en Bromelia Specialist (3).

Deel klokken FloraHolland 
Aalsmeer alleen virtueel
Aalsmeer - Sinds eind vorige 
week is een aantal bloemenklok-
ken bij FloraHolland Aalsmeer uit-
sluitend nog virtueel beschikbaar. 
De klokken zijn alleen zichtbaar op 
de schermen van de inkoperwerk-
plekken en via KOA (Kopen Op Af-
stand). Ze worden niet meer gepro-
jecteerd in de afmijnzaal. De be-
amers van klok 9 t/m 13 (in veilcen-
trum E/F in Aalsmeer) zijn uitgezet 
en de bij deze klokken horende pro-
ductgroepen worden nu virtueel ge-
veild. Inkopers op tribune E/F kopen 
vanaf een scherm zonder geprojec-
teerde klok. 
FloraHolland heeft voor begin okto-
ber gekozen in verband met de Al-
lerheiligen-drukte in de bloemenaf-
zet, die eind oktober zijn piek heeft. 
Het virtueel maken van de klokken 
is een belangrijke stap in het cen-
traliseren van de klokinkoop van 
bloemen in Aalsmeer op veilcen-
trum E/F. 

Klokinkoop vanaf één werkplek
De inkopers van het huidige veilcen-
trum A/B kunnen vanaf 1 november 
gebruik maken van de voordelen die 
de veiling hen met veilcentrum E/F 
te bieden heeft. Het veilcentrum E/F 
beschikt over de nieuwste technie-
ken en innovaties op veilgebied. Het 
totale aanbod bloemen in Aalsmeer 

is er geconcentreerd beschikbaar, 
vanaf één werkplek. Inkopers en 
handelsbedrijven kunnen op tribune 
E/F hun inkoopproces efficiënter in-
richten met allerlei verschillende ex-
tra diensten. Voor inkopers worden 
trainingen op de inkoperswerkplek-
ken georganiseerd. Het verouderde 
veilcentrum A/B wordt gesloten.
Het centraliseren van de klokinkoop 
bloemen staat los van de ontwikke-
ling van beeldveilen.

Verhuizing A/B in november
In november verhuizen de tribunes 
A en B. De producten van afmijnzaal 
B (klok 3 en 4) worden vanaf 1 no-
vember fysiek geveild in afmijnzaal 
E. Per 15 november worden de pro-
ducten van afmijnzaal A (klok 1 en 
2) fysiek geveild in afmijnzaal F. 
Het product komt nog steeds voor 
de klok. Ook de veilvolgorde en het 
veilschema blijven onveranderd. Per 
15 november wordt de opstelplan-
ning aangepast aan de nieuwe si-
tuatie. De veilingmeesters van de 
virtuele klokken 9 t/m 13 zijn van-
uit hun loge in de afmijnzalen E en 
F gefaseerd verhuisd naar nieuwe 
studio’s naast het veilingmeester-
kantoor onder de tribune. De vei-
lingmeesters van deze klokken zijn 
nu niet meer in de afmijnzaal aan-
wezig.

Meer synergie tussen Flora 
Holland en Hogescholen
Aalsmeer - Een aantal onderwijsin-
stellingen en FloraHolland onderte-
kenden hebben donderdag 30 sep-
tember een convenant ondertekend 
dat gaat uitmonden in meer syner-
gie en samenwerking. Met de Ho-
geschool van Amsterdam, IN Hol-
land Rotterdam/Delft en Regiore-
gisseur (Haagse Hogeschool, TH 
Rijswijk en Mondriaan College) is 
een aantal concrete afspraken ge-
maakt die de kwaliteit van het on-
derwijs ten goede komen. Met de 
ondertekening van het convenant is 
een goede basis gelegd voor de sa-
menwerking in de komende jaren.
FloraHolland werkt in het kader van 
arbeidsmarktcommunicatie al vele 
jaren samen met verschillende on-
derwijsinstellingen in haar omge-
ving. Met de ondertekening van het 
convenant hebben de veiling en de 
scholen de intentie vastgelegd om 
ook langdurig te gaan samenwer-
ken. In het convenant zijn heldere 
afspraken gemaakt over het aantal 
stageplaatsen en afstudeerprojec-
ten die FloraHolland aanbiedt. Ook 

over gastdocentschappen en solli-
citatietrainingen voor de studenten 
en docenten van de Hogescholen 
zijn afspraken gemaakt. FloraHol-
land ziet het als haar maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid om bij 
te dragen aan de kwaliteit van het 
middelbaar, hoger en wetenschap-
pelijk onderwijs in Nederland. De 
huidige studenten zijn ook voor de 
veiling de medewerkers van de toe-
komst. Zelfs in haar CAO heeft Flo-
raHolland vastgelegd dat per jaar 
75 stagiair(e)s de mogelijkheid krij-
gen om binnen de veilingorgani-
satie een stage en/of afstudeerop-
dracht te vervullen. Aan het slot van 
de bijeenkomst daagde Timo Hu-
ges (algemeen directeur FloraHol-
land) de aanwezige vertegenwoor-
digers van de onderwijsinstellingen 
uit. Hij vroeg ze om met een uitge-
werkt plan te komen om nog meer 
synergie te halen uit de samenwer-
king tussen scholen en FloraHol-
land. Het beste idee wordt door de 
veiling verder uitgewerkt en in gang 
gezet.

Samenwerking Hogescholen en FloraHolland floreert

Starlight winnaar Dungan 
toernooimiddag van C1000
Aalsmeer - Ik win, jij wint, oh nee, 
gelijk spel”, zo klonk het de hele 
middag op woensdag 6 oktober, de 
dag dat C1000 Koster een Dungan 
ruil- en toernooimiddag organiseer-
de in de gymzaal aan de J.P. Thijs-
senlaan. 
Bijna 50 kinderen probeerden twee 
uur lang aan de top te komen om de 
felbegeerde speciale Dungan-munt 
te bemachtigen. Starlight werd eer-
ste, Gelled verdiende de tweede 
plaats en de derde plaats was voor 

Joris. Alledrie de prijswinnaars kre-
gen een doosje met een speciale 
Dungan-munt erin. Voor Starlight 
was de mastermunt, speciaal voor 
deze middag geslagen. 
De ruil- en wedstrijdmiddag hoor-
de bij de actie die op dit moment 
bij C1000 loopt. Bij elke 10 euro aan 
boodschappen krijgen klanten een 
Dungan-munt cadeau. 
De actie is vanwege het grote suc-
ces verlengd tot en met zaterdag 16 
oktober.Duurzame dates: 

Van idee naar praktijk
Uithoorn - Op 5 oktober, regionale 
Duurzame Dinsdag, vonden ‘duur-
zame dates’ plaats in de Thamer-
kerk te Uithoorn. Noordholland-
se inzenders van duurzame ideeën 
werden gekoppeld aan organisaties 
die hen kunnen helpen om dat idee 
uit te voeren. Gedeputeerde Hel-
ler: “Er waren weer veel vruchtba-
re initiatieven dit jaar. Duurzaam-
heid leeft echt in deze provincie en 
daar ben ik trots op.” Dit jaar kwam 
meer dan 20 procent van de idee-
en die ook voor landelijke Duurza-
me Dinsdag zijn ingezonden, uit 
Noord-Holland. Zoals het initiatief 
‘Wijkraad als voorvechter verduur-
zaming bestaande bouw’, waarbij 
een wijkraad in Hoofddorp bewo-
ners wil stimuleren energie te be-
sparen. Dit initiatief wilde in con-
tact komen met andere organisaties 
die dit soort ervaring al hebben op-
gedaan. Gastheer van de regionale 

Duurzame Dinsdag was dit jaar het 
milieusamenwerkingsverband Am-
stelland en Meerlanden. Wethouder 
Zijlstra van Uithoorn: “Als we wil-
len dat mensen nu, maar ook later 
prettig kunnen leven op deze aarde, 
moeten we duurzamer worden. Veel 
mensen hebben daar slimme ideeën 
over. We zijn blij dat we als gastregio 
een aantal van deze ideeën verder 
kunnen helpen.” Duurzame Dinsdag 
is een initiatief van het IVN en part-
nerorganisaties. Provincie Noord-
Holland is financieel partner van 
de regionale Duurzame Dinsdag. 
Twee weken voor Prinsjesdag vond 
de jaarlijks terugkerende landelijke 
Duurzame Dinsdag plaats. Op die 
dag worden de ingezonden idee-
en uit heel Nederland in ‘het duur-
zame koffertje’ aangeboden aan het 
kabinet. Van de 416 landelijke in-
zendingen kwamen er dit jaar 80 uit 
Noord-Holland. 

PCOB midweek in Limburg
Aalsmeer - Op maandagmorgen 27 
september vertrokken 43 PCOB-ers 
op weg naar grand hotel Monopole 
in Valkenburg. 
Onderweg in Eindhoven werd ge-
stopt voor koffie met gebak. Een heel 
prettige ontvangst viel de gasten in 
het hotel ten deel. Na de lunch werd 
de kamer aangewezen en hier lag 
voor de vakantiegangers een pro-
gramma overzicht klaar. De PCOB-
ers hebben veel van de omgeving 
gezien: Maastricht met het Vrijthof, 
de Limburgse wijnroute gereden, 
De Ardennen en de Eifel bezocht. 
Bij ‘De dikke bakker’ in Hechteld in 
België werd de groep op heerlijke 

zelfgemaakte bonbons getrakteerd. 
’s Avonds stond een bezoek aan de 
kolenmijnen op het programma. Ge-
zien kon worden hoe de steenkolen 
vroeger, van 560 meter diepte, naar 
boven kwamen. Ook werd uitleg ge-
geven over het mergel waar vroe-
ger de huizen van werden gebouwd. 
Natuurlijk is er tijdens deze vakantie 
bingo gespeeld met prachtige prij-
zen en niet te vergeten het optre-
den van mannenkoor Teek 9 tijdens 
de laatste vakantie-avond. Vrijdag 
1 oktober werd de reis terug naar 
Aalsmeer ingezet. Alle deelnemers 
hebben bijzonder genoten van de-
ze gezellige midweek.

Lezing Deltawet bij PCOB
Aalsmeer - Op donderdag 21 ok-
tober hoopt de PCOB afdeling 
Aalsmeer de heer Lammert Neut te 
verwelkomen. Wanneer men vanuit 
het buitenland naar Nederland komt 
en te horen krijgt dat men op Schip-
hol onder de zeespiegel landt en 
eigenlijk ‘koppie onder’ staat, dan 
wordt de spreker bestookt met vra-
gen van ‘hoe kan dat dan’ en ‘zijn 
jullie dan niet bang om te verdrin-
ken?’ Het illustreert de verwonde-
ring en het respect voor de vinding-
rijkheid van de Nederlanders in de 
strijd tegen het water. De heer Neut 
zal zich in zijn presentatie beperken 
tot een vogelvlucht over de veran-
derende Nederlandse kustlijn tus-
sen het jaar 838 toen de eerste gro-
te overstroming werd beschreven, 
waarbij 2437 mensen verdronken tot 

de ramp van 1953 waar 1835 men-
sen omkwamen. Daarna werd de 
Deltawet van kracht, waardoor de 
Nederlandse kustlijn met vele hon-
derden kilometers werd verkort. 
Tussen 838 en 1953 was de kust-
lijn van ons land door een veelheid 
van watersnoden namelijk véél lan-
ger geworden. Het laatste werk on-
der de Deltawet werd zeer onlangs 
voltooid: de waterkeermuur te Har-
lingen. In woord en beeld wordt een 
prima indruk van de geschiedenis 
en uitvoering van de Maeslantke-
ring gegeven, een waterbouwkun-
dige prestatie van wereldformaat. 
De middag volgende week donder-
dag begint 14.30 uur en is in de gro-
te zaal van Zorgcentrum Aelsmeer 
aan het Molenpad. U wilt het mee-
maken? Hartelijk welkom!

14.897,29 voor 
Kankerbestrijding
Aalsmeer - De collecte voor KWF 
Kankerbestrijding in Aalsmeer heeft 
14.879,29 euro opgebracht. Wie de 
collectant heeft gemist, kan alsnog 
een gift overmaken op giro 26000 
ten name van KWF Kankerbestrij-
ding in Amsterdam. 
Met het geld dat de collectanten 
hebben opgehaald blijft KWF Kan-
kerbestrijding zich inzetten voor 
minder kanker, meer genezing en 
een betere kwaliteit van leven. Dat 
doet zij echter niet alleen, maar sa-

men met patiënten, onderzoekers, 
artsen, donateurs en vrijwilligers. 
Door de vergrijzing van de bevol-
king en omdat kanker eerder ont-
dekt wordt, zal het aantal kanker-
patiënten de komende jaren sterk 
toenemen. De strijd tegen kanker is 
dan ook nog niet gestreden. 
Ondanks de goede resultaten is nog 
een lange weg te gaan, want helaas 
overlijden er nog jaarlijks 38.000 
mensen aan kanker. Wetenschap-
pelijk onderzoek blijft nog steeds 
heel hard nodig. De KWF-afdeling 
Aalsmeer dankt daarom iedereen 
voor zijn of haar bijdrage aan deze 
collecte.
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‘Voorbijrazende’ 
man bekeurd
Rozenburg - Een 47-jarige auto-
mobilist trok vrijdag 8 oktober op 
de N201 de aandacht van de poli-
tie. De agenten bevonden zich rond 
dat tijdstip (18.40 uur) in zijn buurt 
tijdens een surveillance met video. 

CDA Tweede Kamerlid in Aalsmeer
Protestactie van Heliomare: 
Stop verdere bezuinigingen 
Aalsmeer - De cliëntenraad Dag-
besteding Aalsmeer van Heliomare 
ontvangt aanstaande vrijdag 15 ok-
tober om 13.00 uur het Tweede Ka-
merlid van het CDA, Sabine Uitslag. 
Het bezoek is in het kader van de  
actie die is gericht tegen de bezui-
nigingen bij Dagbesteding LG (Li-
chamelijk Gehandicapten) en vindt 
plaats bij het Activiteitencentrum 
Heliomare aan de Zwarteweg. De 
cliëntenraden voeren actie tegen 
de grote stapeling van maatrege-
len vanuit Den Haag voor mensen 
met een beperking en met name bij 
Dagbesteding in de sector voor Li-
chamelijk Gehandicapten. De cli-
entenraden van Dagbesteding heb-
ben een brief gestuurd aan alle le-
den van de commissie van VWS en 
hen uitgenodigd om met eigen ogen 
te zien hoe waardevol dagbesteding 
is voor mensen met een beperking. 
Mevrouw Uitslag heeft aan dit ver-
zoek gehoor gegeven en is op de 
uitnodiging ingegaan. Tijdens het 
bezoek van mevrouw Uitslag krijgt 
zij voldoende de gelegenheid om in 

persoonlijk contact met cliënten te 
horen waarom Dagbesteding voor 
hen zo belangrijk is voor hun ont-
wikkeling en kwaliteit van leven.  

Kortingen in AWBZ
De cliëntenraden van Helioma-
re Dagbesteding maken zich ern-
stig zorgen over de kortingen op 
de tarieven voor dagbesteding. De 
raden hebben een brief gestuurd 
naar de voorzitter en leden van de 
Commissie voor VWS. Zij zijn te-
vens een protestactie gestart. Al-
le cliënten van de activiteitencen-
tra zijn gevraagd een actiekaart te 
sturen waarin zij persoonlijk aange-
ven dat zij het niet eens zijn met de 
bezuinigingen. Deze actie is door-
gegeven aan alle cliëntenraden van 
dagbestedinginstellingen in Neder-
land met de vraag dit ook te doen. 
En hieraan wordt massaal gehoor-
gegeven. Door steun van het Lande-
lijks Steunpunt Medezeggenschap 
Raden ( het LSR), de CG- Raad en 
Makkers Unlimited breidt de actie 
zich uit door het hele land.

Stommeer houdt 
vergadering
Aalsmeer - Wijkraad Stommeer 
komt weer bijeen en wel op woens-
dag 20 oktober aanstaande. Plaats 
van samenkomst is het Vita-ge-
bouw aan de Parklaan 27 en de bij-
eenkomst begint om 19.30 uur.
Eerst krijgen bewoners de gelegen-
heid om onderwerpen in te brengen 
en te bespreken. Naast de gebrui-
kelijke agendapunten wil het be-
stuur ook een presentatie geven 
over belastingen en koopkracht. De 
afgelopen jaren is de belastingdruk 
gelijk gebleven of voor groepen ge-
stegen. De koopkracht blijft duide-
lijk achter. Een discussie.

Veel bloemen voor diamanten-
echtpaar Alderden-Boomhouwer
Aalsmeer - Maandag 11 oktober 
was het een heugelijke dag voor 
Willem en Neeltje Alderden. Het 
was die dag precies zestig jaar ge-
leden dat ze met elkaar in het hu-
welijksbootje stapten. Hun huis aan 
de Aalsmeerderweg was gezellig 
versierd met slingers en bloemen. 
Vooral de enorme hoeveelheid feli-
citatiekaarten viel op. Ook hadden 
ze een gelukwens mogen ontvan-
gen van Hare Majesteit de Koningin 
en de commissaris van de Koningin 
van Noord-Holland. En burgemees-
ter Pieter Litjens kwam maandag-
middag langs om hen persoonlijk te 
feliciteren en namens het gemeen-
tebestuur een bloemetje te over-
handigen. Samen met drie doch-
ters, schoondochter en schoonzoon 
werd gezellig gekletst over hun ge-
lukkige leven samen, onder het ge-
not van koffie en taart.  

Dagelijks rondje kwekerij
De 84-jarige Willem Alderden is ge-
boren en getogen aan de Aalsmeer-
derweg. Zijn vader is daar met een 
kwekerij begonnen, waar onder an-
dere anjers, rozen en hortensia’s 
gekweekt werden. Het duurde niet 
lang voordat Willem, samen met zijn 
broer, mee ging werken in de kwe-
kerij. Het bedrijf is nog steeds in de 
familie, want kinderen van zijn broer 

runnen de kwekerij op dit moment. 
En ook al werkt Willem al jaren niet 
actief meer mee, toch is hij er iede-
re dag nog te vinden voor zijn da-
gelijkse rondje kwekerij. Willem 
is het liefste buiten aan het werk 
in zijn groentetuintje of in de tuin. 
Maar gezellig koffiedrinken of een 
spelletje rummikub met zijn 82-ja-
rige vrouw geeft hem ook veel vol-
doening. Neeltje Boomhouwer, die 
van de Aalsmeerderdijk komt, is al-
tijd erg druk geweest met de opvoe-
ding van hun vier dochters en twee 
zonen. Inmiddels is hun hechte ge-
zin uitgebreid met twintig kleinkin-
deren en tien achterkleinkinderen, 
met zelfs nog eentje op komst. De-
ze laatste komt in Canada ter we-
reld, waar hun oudste dochter met 
haar gezin woont en wederom oma 
hoopt te worden. Gelukkig is er re-
gelmatig contact en reizen de ver-
schillende familieleden over en weer 
om elkaar te zien. Neeltje en Willem 
waren blij dat ze er ook nu weer was 
om het feest mee te vieren. Naast 
gezellig met elkaar eten op hun 
trouwdag, hebben ze met de hele 
familie en een paar vrienden feest 
gevierd in de Schakel, de vaste plek 
waar het echtpaar graag hun feest-
jes viert. Eerder zijn Willem en Neel-
tje al in het zonnetje gezet toen ze 
met de PCOB (Protestants Christe-

lijke Ouderen Bond) een midweek-
je weg waren. Trots werd een DVD 
tevoorschijn gehaald, waarop vele 
foto’s van de afgelopen zestig jaar 
staan. Deze hadden ze samen met 
een mooi familieportret van de fa-
milie cadeau gekregen. Op de voor-
kant van de DVD prijkt een foto van 
hun trouwdag zestig jaar geleden. 
Een fotograaf hadden ze toen niet 
geregeld, maar toevallig zagen ze 
een fotograaf die de mooie foto van 
het bruidspaar maakte. Met de bus 
gingen ze naar Hoofddorp om daar 
te trouwen en met de fiets weer te-
rug naar Aalsmeer. Het was toen 
een hele andere tijd. 

Tafeltje Dekje en Rode Kruis
Naast het drukke gezin zette de 
vrouw des huizes zich enthousiast 
in voor de medemens. Maar liefst 35 
jaar is Neeltje actief geweest voor 
Tafeltje Dekje. 
Maar ze deed ook veel vrijwilligers-
werk voor onder andere Moeders 
voor Moeders, Dorcas en het Rode 
Kruis. Nog steeds breit ze voor de-
ze organisatie. Opvallend is dat zo-
wel Willem als Neeltje nuchter en 
positief in het leven staan. Zou dit 
het geheim van hun gelukkige hu-
welijk zijn?  

Door Ilse Zethof

Beraad en Raad in Vogelvlucht
Meer samenwerking politie- 
teams Aalsmeer en Uithoorn
Aalsmeer - De bijeenkomst van het 
Beraad stond donderdag 7 oktober 
onder leiding van Dirk van Willegen 
en hij kon mededelen dat de he-
ren Robert van Rijn (VVD) en Dan-
ny Tol (AB) afwezig waren. Verder 
volgde de mededeling dat het be-
handelstuk B-7, de Quickscan van 
het Deelplan 9 Nieuw-Oosteinde, 
op verzoek van het College van de 
agenda werd gehaald. Eerder in de 
week was er nog een gesprek ge-
weest met wethouder Gertjan van 
der Hoeven en dat was aanleiding 
voor de VVD-fractie om op te mer-
ken dat de palen nog voor 1 januari 
de grond in moeten, anders gaat de 
subsidie aan de neus van Aalsmeer 
voorbij. De wethouder vond dit toch 
een wel ruim citaat. De aanbeste-
dingsprocedure is doorgezet, er is 
constructief overleg en er is een 
goede kans dat de subsidie binnen-
komt, maar er is geen zekerheid. De 
behandeling gericht op het kennis-
nemen van de financiële stand van 
zaken van het project C.63 Nieuw-
Oosteinde en het verhogen van het 
krediet had voor veel schriftelijke 
vragen gezorgd en daar was ant-
woord op gekomen. Door het fail-
lissement van Van Hoogevest heeft 
het project langer geduurd dan ge-
raamd. Ook hebben er enkele aan-
passingen plaatsgevonden van kos-
ten voor sloop en bouwrijp maken 
van Deelplan 9. Het overzicht van de 
aangepaste raming is vertrouwelijk 
en besluitvorming kan plaatsvinden 
in de vergadering van 21 oktober.
 
Aanpak achterstanden
De behandeling gericht op het vast-
stellen Harmonisatie voorschool-
se voorzieningen 2010-2013, als-
mede het maken van enkele wijzi-
gingen in de begroting 2010 leverde 
vooral technisch getinte vragen op 
en verder was er wat misverstand 
over het aantal kinderen. Uitgangs-
punt is het zo vroeg mogelijk opspo-
ren en aanpakken van achterstan-
den bij (doelgroep)kinderen door 
middel van het behoud van peuter-
speelzalen, kinderen van ouders die 
geen gebruik kunnen maken van 
de kinderopvang krijgen een breed 
aanbod in voorschoolse educatie-
ve programma’s (bij peuterspeelza-
len en kinderopvang) aangeboden 

en het aanpakken van de wachtlijs-
ten bij de kinderopvang heeft vol-
op de aandacht. Besluitvorming kan 
plaatsvinden in de vergadering van 
donderdag 21 oktober.

Operationele sterkte politie
De behandeling gericht op het 
kennisnemen van de brief van de 
Korpsbeheerder aan de gemeen-
teraden alsmede het indienen van 
zienswijzen met betrekking tot de 
conceptbegroting 2011 regiopoli-
tie Amsterdam-Amstelland lever-
de opmerkingen over de operatio-
nele sterkte, vermindering van het 
aantal vervoermiddelen en de per-
sonele sterkte in Aalsmeer op. Ook 
de plannen van de nieuwe regering 
kwamen aan bod en wat is het ge-
volg voor Aalsmeer bij grote ma-
nifestaties in Amsterdam? En is er 
aandacht voor automatisering? Bur-
gemeester Pieter Litjens gaf aan dat 
er zo min mogelijk bezuinigd zal 
worden op de operationele sterkte 
en dat er gemakkelijker aangifte ge-
daan kan worden waardoor er min-
der administratief personeel nodig 
zou zijn. Ook kan er nog meer sa-
mengewerkt worden met het wijk-
team Uithoorn. Binnenkort wordt 
deze samenwerking weer eens na-
der onderzocht teneinde de effi-
ciency te verbeteren.
Na het Beraad volgde de bijeen-
komst van de Raad onder voorzit-
terschap van burgemeester Pie-
ter Litjens. Bericht van verhindering 
was ontvangen van Robert van Rijn 
(VVD), Danny Tol (AB) en Ronald 
Fransen (PACT), de agenda werd 
vastgesteld en het resumé van de 
Raad van 23 september zorgde voor 
weinig opschudding. Er waren geen 
ingekomen stukken van Aalsmeerse 
burgers en instellingen en behan-
delstukken en dat betekende dat de 
bijeenkomst van de Raad precies 68 
seconden duurde.

Bloemen voor wethouder
De avond werd op enigszins ludieke 
wijze afgesloten want de AB-frac-
tie had een bloemetje in petto voor 
wethouder Ad Verburg vanwege het 
gegeven dat hij 25 jaar geleden in 
huwelijk was getreden en de fractie 
wenste Ad en zijn wederhelft Aad 
een plezierige zaterdag. 

Nuttige vergadering wijkraad 
Hornmeer over rioleringsplan
Aalsmeer - Meer dan 50 wijkbe-
woners kwamen donderdagavond 
7 oktober naar het buurthuis Horn-
meer voor de vergadering van de 
wijkraad. Zij kwamen voor het be-
langrijkste punt van de agenda: De 
toelichting op het rioleringsplan 
Roerdomplaan/Fuutlaan. De aan-
leg van het schoonwaterriool is niet 
nieuw voor de bewoners. In een vo-
rige vergadering zijn de plannen van 
de gemeente al aan de bewoners 
voorgelegd. De gemeente heeft ver-
volgens naar aanleiding van de re-
acties van de bewoners aanpas-
singen aangebracht in het plan. Dit 
aangepaste plan werd nu met de 
bewoners besproken. Ook nu stel-
den de wijkbewoners nog enkele 
wijzigingen voor. Verder is met de 
bewoners gesproken over het groen 
en met name over de bomen in de 
straat.  Vanwege de slechte condi-
tie van de bomen zullen veel bo-
men moeten worden gekapt. Som-
mige bomen echter kunnen voorlo-
pig nog blijven staan, maar als be-
woners zo’n boom liever weg heb-
ben kan dat ook. Vervolgens is er 

samen met de bewoners gekeken 
wat de voorkeur heeft. Alle reacties 
worden meegenomen en verwerkt 
in een definitief plan. Dit definitie-
ve plan wordt zo spoedig mogelijk  
via de website van wijkraad  www.
wijkraden-aalsmeer.nl en www.
aalsmeer.nl bekend gemaakt. Daar-
na starten de officiële procedures 
en zal er in januari begonnen wor-
den met de uitvoering. 
Wethouder wijkgericht werken, 
Gertjan van der Hoeven vindt de-
ze manier van samenwerken met 
de wijkraad erg nuttig.  De wijkraad 
stelt tijd en ruimte beschikbaar. Zij 
zorgen ervoor dat de uitnodiging 
huis aan huis bezorg wordt. En ze 
hebben kennis van de wijk. De ge-
meente kan op deze manier maat-
werk leveren door direct betrokke-
nen persoonlijk te informeren en uit 
te nodigen mee te denken over hun 
woonomgeving. De gemeente blijft 
wel altijd verantwoordelijk voor de 
participatie. Per onderwerp zal tel-
kens bekeken worden wat de bes-
te manier is om zoveel mogelijk in-
woners en/of bedrijven te bereiken.

Gewapende 
overval 
Hoofddorp - Een onbekende man 
heeft dinsdagavond 12 oktober om-
streeks 19.45 uur een supermarkt 
aan de Bernadottestraat te Hoofd-
dorp overvallen. De man bedreig-
de het personeel met een wapen 
en eiste geld. Getuigen worden ver-
zocht contact op te nemen met de 
politie in Hoofddorp, via 0900-8844.

De 47-jarige raasde met hoge snel-
heden over de weg en haalde di-
verse auto’s rechts in. Na een snel-
heidsmeting stelden de videosur-
veillanten een gemiddelde snelheid 
vast van 113 km/uur; toch een snel-
heidsoverschrijding van 33 km/uur. 
De man heeft zelf zijn eigen rijge-
drag op video bekeken en kon op 
een fikse boete rekenen. 

Aalsmeer - De gemeenten 
Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, 
Ouder-Amstel, Geldermalsem en 
Tytsjerksteradiel doen een beroep 
op de minister van onderwijs en 
Tweede Kamer om gemeenten meer 
ruimte te geven de wens van ouders 
te betrekken bij het stichten van een 
school.  De vrijheid van onderwijs 
staat nadrukkelijk niet ter discussie 
voor de gemeenten.  De gemeenten 
willen meer recht doen aan plaatse-
lijke omstandigheden en werkelijke 
behoeften van ouders. Zo blijkt uit 
een brief van wethouder Onderwijs 
Herbert Raat (Amstelveen) namens 
de zes gemeenten aan de minister 
van onderwijs en de Tweede Kamer. 
Volgens de huidige wetgeving zijn 
gemeenten verplicht medewerking 
te verlenen aan de huisvesting van 
onderwijsinstelling als de aanvraag 
aan gestelde criteria voldoet. Er is 
weinig tot geen beleidsruimte voor 
gemeenten om specifieke plaatselij-
ke omstandigheden of behoefte van 
ouders bij de beoordeling te betrek-
ken. 

Meer vraag gericht
Gemeenten worden geconfron-
teerd met willekeurige aanvragen 
op grond van ‘witte vlekken’ ana-
lyse van de aanvrager. Met andere 

woorden onderwijsinstellingen kij-
ken in welke gemeenten een rich-
ting nog niet aanwezig is en dienen 
daar een aanvraag in om een school 
te vestigen, zonder te weten of ou-
ders hier behoefte aan hebben. Ver-
zoeken om plaatsing op een Plan 
van Scholen zijn daarmee geheel 
‘aanbod gestuurd’. Het aantonen 
door de aanvrager dat er behoefte 
aan een school van een bepaalde 
richting zou zijn, hoeft slechts indi-
rect gemeten te worden. De aanvra-
ger kan volstaan met het geven van 
prognoses of het opgeven van een 
referentiegemeente. Dit levert ech-
ter onvoldoende gegevens op. De 
gemeenten willen een meer vraag 
gerichter instrument dat de behoef-
te aan een bepaalde onderwijsrich-
ting aantoont. 
Een directe meting, bijvoorbeeld in 
de vorm van een enquête, onder ou-
ders om de behoefte aan een school 
van een bepaalde richting aan te 
tonen zou als beoordelingscriteri-
um voor aanvragen moeten dienen. 
De brief is mede ondertekend door 
wethouders Onderwijs L.F. Asscher 
van Amsterdam, J.E. Brand-Boom 
van Geldermalsen, U.M. Eurich van 
Aalsmeer, D. Fokkema, van Tytsjer-
ksteradiel en B. Veltkamp van Ou-
der-Amstel.

Gemeenten kaarten huisvestings-
plicht scholen aan bij het Rijk

Driemaal ‘ja’ 
op 10-10-10
Aalsmeer - In Aalsmeer zijn drie 
bruidsparen getrouwd op 10-10-
10. De gemeente bood trouwlusti-
gen de mogelijkheid om op zondag 
10 oktober te trouwen. Twee echt-
paren (broer en zus) zijn zelfs op 
10-10-10 om 10 uur ’s ochtends ge-
trouwd in de Oud-Katholieke kerk 
aan de Oosteinderweg. Een be-
kend Aalsmeers stel, Joost de Vries 
en Thea Dijt, greep de unieke da-
tum aan om hun trouwplannen die 
ze al langer hadden, nu ook echt 
door te zetten. De bruidegom Joost 
de Vries: “Ja, 10-10-10 is een unie-
ke datum die maar één keer voorbij 
komt en trouwen is ook een unie-
ke gebeurtenis die je maar één keer 
doet. Natuurlijk is het ook een da-
tum, die je makkelijk gaat onthou-
den. Die datum was voor ons pre-
cies het duwtje in de rug dat we no-
dig hadden om onze trouwplannen 
door te zetten.“ Afgelopen zondag 
om 16.00 uur zijn Thea en Joost op 
de Historische Tuin getrouwd.

8-9-10 Ook populair
Woensdag 8 september 2010 was 
ook een populaire trouwdag, maar 
liefst vijf bruidsparen zijn op deze 
bijzondere datum in Aalsmeer ge-
trouwd. Terwijl een gewone woens-
dag hooguit één of twee huwelij-
ken kent.  Nog niet alle kansen zijn 
verkeken. Tot 12-12-12 kan er nog 
op een unieke datum worden ge-
trouwd. Volgend jaar verwacht de 
gemeente op woensdag 11-11-11 
ook veel trouwlustigen. Vanaf 11 
november 2010 , dus één jaar van 
tevoren, kunnen de aanstaande 
bruidsparen zich aanmelden.
                                 Thea en Joost.

Speelavond bij 
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 19 okto-
ber houdt buurtvereniging Ons Ge-
noegen voor liefhebbers van klaver-
jassen en rummicuppen een speel-
avond. Er wordt gekaart in Ons 
Tweede Thuis in de Hortensialaan. 
Koffie en thee staan vanaf 19.00 uur 
klaar. De kaarten worden om 19.30 
uur verdeeld. Het klaverjassen tij-
dens de vorige speelavond is ge-
wonnen door mevrouw Vergeer met 
5043 punten, gevolgd door de da-
mes Hulsegge met 4941 en de Jong 
met 4913 punten. Bij het rummi-
cuppen wist mevrouw Bekkers de 
hoogste eer te behalen met 28 pun-
ten, gevolgd door de dames Hoving 
met 47 en Brandt met 69 punten.

Overval juwelier 
dorp verijdeld
Aalsmeer - Woensdagmiddag 13 
oktober rond half drie in de middag 
is een drietal mannen met bivak-
mutsen aangehouden in de Zijd-
straat. De drie werden gesignaleerd 
in de buurt van een juwelierszaak. 
Oplettende voorbijgangers schakel-
den de politie in die de verdacht uit-
ziende heren aanhield. Eerder, in de 
nacht van dinsdag op woensdag, 
is getracht in te breken bij een fo-
tozaak, eveneens in de Zijdstraat. 
Het is bij proberen gebleven, door 
een goede beveiliging zijn de da-
ders niet geslaagd aan de achter-
kant van het pand binnen te komen. 
Of de twee pogingen met elkaar te 
maken hadden, is niet bekend.

Ramkraak in 
Cruquius
Cruquius – Bij de politie kwam 
dinsdag 12 oktober omstreeks 
23.00 uur de melding binnen dat er 
een ramkraak was geweest bij een 
bedrijfsloods aan de Bennebroe-
kerdijk in Cruquius. De verdach-
ten zouden zijn weggereden in een 
busje. Agenten zagen op de Boer-
haavelaan een busje rijden, waar-
van zij de bestuurder een stopte-
ken gaven. Deze reageerde door 
gas te geven, waarop de agenten 
direct de achtervolging inzetten. 
De bestuurder van het busje stopte 
in eerste instantie in de Louis Pas-
teurstraat, maar reed plotseling met 
hoge snelheid achteruit. Eén van de 
agenten zag zich genoodzaakt een 
schot te lossen. 
De bus reed vervolgens met ho-
ge snelheid weg, achtervolgd door 
meerdere politieauto’s. Op de Vijf-
huizerdijk heeft de bestuurder van 
het busje meerdere malen op de 
verkeerde weghelft gereden, waar-
door tegemoetkomend verkeer 
moest afremmen of uitwijken. Ter 
hoogte van de Kromme Spiering-
weg reed het busje zich vast en 
vluchtten beide inzittenden. Agen-
ten zetten te voet de achtervolging 
in, onderwijl de verdachten aanroe-
pend zich over te geven. Eén van de 
agenten loste een waarschuwings-
schot. 
De twee verdachten renden het ta-
lud op, één van hen, een 34-jarige 
man uit kon door de agenten wor-
den aangehouden. Naar de ande-
re verdachte is, onder meer met 
behulp van een speurhond en een 
helikopter, gezocht. Hij is nog niet 
aangehouden.
 De politie heeft de zaak in onder-
zoek en roept getuigen, zowel van 
het incident aan de Bennebroeker-
dijk als in de Louis Pasteurstraat, 
worden verzocht contact op te ne-
men met de politie in Hoofddorp, 
via 0900-8844. Ook de automobilis-
ten die op de Vijfhuizerdijk moes-
ten remmen of uitwijken, spreekt de 
politie graag.
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Zonnige boekenmarkt in 
Centrum goed bezocht!
Aalsmeer - Bij vlagen voetje voor 
voetje over de boekenmarkt afgelo-
pen zaterdag 9 oktober in de Zijd-
straat. Het mooie, zonnige weer no-
digde uit om lekker langs de kra-
men te slenteren en de neus in de 
boeken te steken. De boekenmarkt 
kende ‘pieken’ qua aantal bezoe-
kers, maar gelukkig geen ‘stilvallers’. 
Gelijk vanaf de aanvang was het ge-
zellig druk en tot sluitingstijd was 
de belangstelling heel goed te noe-
men.  De variatie aan boeken was 
groot. Van kinderboeken van toen, 

zoals Pinkeltje met de gele kaft, tot 
boeken van nu van onder anderen 
Carrie Slee. Ook historische boeken, 
strips, romans, detectives, kookboe-
ken, dierenverhalen, hobbyboeken 
en nog veel meer. De variatie was 
groot, was zowel nieuw als gebruikt 
of, zoals vaak mooi gezegd wordt: 
Bood voor elk wat wils. Tevens wer-
den puzzels te koop aangeboden, 
Verkade albums, wandkaarten en 
snuisterijen als zeepjes, glas-in-
loodraampjes, miniatuur voertui-
gen, sieraden en antieke hebbedin-

getjes. De boekenmarkt, al enkele 
jaren een vaste activiteit in het be-
gin van oktober in het dorp, is een 
initiatief van de Winkeliers Vereni-
ging Aalsmeer Centrum in samen-
werking met organisatiebureau Na-
tural Solutions. Gezien de vrolijke en 
tevreden gezichten van de bezoe-
kers, kan teruggekeken worden op 
een geslaagde boekenmarkt. Met 
heel veel dank aan de zon! Op vrij-
dag 17 december volgt nog de in-
middels ook traditionele December-
markt in de Zijdstraat.
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Zonder ook maar één cent ontwikkelingshulp

Idealistisch project in Ghana leidt 
tot wereldwijde boterexport

Els Jongsma, directeur van MBO Aalsmeer, krijgt de sleutels van de minigra-
ver uitgereikt.

Minigraver voor Wellantcollege
Aalsmeer - MBO Aalsmeer is voor 
zijn hoveniersopleiding een mini-
graver rijker. Over het algemeen zijn 
dergelijke moderne machines finan-
cieel niet haalbaar voor een school. 
Maar de firma Geert-Jan de Kok uit 
Esbeek is de school te hulp gescho-
ten en heeft een Hanix H09D mini-
graver ter beschikking gesteld. De-
ze luxe machine kan nu ingezet 
worden bij de praktijklessen van de 
afdeling Tuin, Park en Landschap, 
één van de opleidingen van MBO 
Aalmeer. Naast het leren werken 
met deze machine, kunnen de leer-
ling-hoveniers nu ook opgeleid wor-
den voor het Arbo-onderdeel: Veilig 
werken met de minigraver. Zij moe-
ten dan in theorie en praktijk laten 

zien, dat ze beschikken over vol-
doende deskundigheid bij het wer-
ken met een dergelijke minigraver. 
Het praktijkonderdeel werd tot nu 
toe uitbesteed, maar nu kan dit op 
het schoolterrein gaan plaatsvin-
den. Op deze manier kunnen meer 
leerlingen professioneel vertrouwd 
raken met deze machine. Deze mi-
nigraver is dan ook met het nodi-
ge enthousiasme binnen gehaald. 
Naast de opleiding voor de minigra-
ver verzorgt de school voor zijn leer-
lingen ook de certificering voor on-
der andere trekker, heftruck, bos-
maaier en motorkettingzaag. Uiter-
aard moeten de leerlingen ook hun 
VCA certificaat behalen, om veiliger 
en gezonder te werken!

Dance 4 life bij ontmoetingsgroep
Aalsmeerse jeugd zet zich 
in voor Stop Aids Now
Aalsmeer - Dance 4 life is de in-
ternationale organisatie die zich be-
zig houdt met het organiseren van 
scholenprojecten om aids terug te 
dringen. Nog steeds raken elke dag 
7400 mensen geïnfecteerd met hiv, 
waarvan de helft jonger is dan 25 
jaar. Dance 4 life inspireert daarom 
juist jongeren om in actie te komen. 
Al tienduizenden middelbare scho-
lieren in Nederland zijn geïnspi-
reerd om in actie te komen en deel 
te nemen aan de jongerencampag-
ne van Stop Aids Now! De Westplas 
Aalsmeer is één van de middelbare 
scholen die deelneemt aan dit inter-
nationale project. In het kader van 
Inspire, educate, activate en cele-
brate, vier vaste elementen van het 
programma van dance 4 life, wor-
den jongeren uitgedaagd manie-
ren te bedenken om geld in te za-
melen. Zes meiden uit klas 2 van de 
Westplas hebben dit serieus aan-
gepakt. Dansen voor leven vertaal-
den zij letterlijk in een aantal dans-
acts, die zij speciaal voor het oude-
renpubliek wilden presenteren. Na 
vele uren oefenen was het vrijdag 
8 oktober eindelijk zo ver. De ont-
moetingsgroep voor mensen met 
dementie en hun mantelzorgers ge-
vestigd in gebouw Irene nodigde 
hen uit om hun presentatie voor pu-
bliek tot uitvoering te brengen. De 
meiden gaven op eigen wijze uitleg 
aan het project waarna de Dance 4 
life Drill werd gedanst. Dansend en 
roepend trachtte de meiden het pu-
bliek uit te nodigen hen te helpen 

de verspreiding van aids en hiv te 
stoppen. Een mooi samenspel dat 
de nodige emotie oproept. Grease 
lightning volgde in een geheel an-
dere outfit. Om ook dichterbij het 
muzikale geheugen van de ouderen 
te komen dansten de meiden op een 
nieuwe uitvoering van ‘wie is loes-
je’ . Het publiek werd hierbij uitge-
nodigd mee te doen met de bewe-
gingen waarmee de meiden de sa-
menkomst tussen ouder en jonger 
op een hoog peil wisten te bren-
gen. Ook op de wereldwijde num-
mer 1 hit van een aantal jaar gele-
den, Macarena van Los del Rio en 
de meer hedendaagse song Admit it 
van Esmee Denters werd gedanst. In 
een half uur tijd lieten Maxime, Ni-
na, Sharon, Wendy, Mylene en Kia-
ra zich van hun beste kant zien. Het 
publiek, voornamelijk bestaande uit 
ouderen, wist hun inzet te waarde-
ren en was onder de indruk van de 
geleverde prestatie. 

Meer optredens
Naast de ontmoetingsgroep geeft 
ook zorgcentrum Aelsmeer de mei-
den de gelegenheid op te treden. 
Om voldoende geld in te zamelen 
zullen zij op korte termijn meerdere 
keren op gaan treden. Dance 4 life 
gelooft in dans als beginpunt voor 
positieve, maatschappelijke veran-
dering. De meiden zoeken nog lo-
caties en roepen iedereen die een 
bijdrage wil leveren aan dit belang-
rijke project op om contact op te ne-
men via 0297-331273.

Aalsmeer - Via zijn aannemings-
bedrijf kwam Jan van den Hoek 
tien jaar geleden in contact met 
een Ghanese arts. Net op het mo-
ment dat hij zijn bedrijf wilde verko-
pen om het wat rustiger aan te gaan 
doen. Het lot bepaalde echter an-
ders. De arts haalde hem over naar 
Ghana te komen en hem te helpen 
met het opzetten van een boterfa-
briekje. 
Van den Hoek: “Ik ben vervolgens 
met mijn vrouw in Ghana gaan kij-
ken. Ik had nog nooit van shea but-
ter gehoord. Alles gebeurde daar op 
een zeer primitieve manier. Onvoor-
stelbaar. Levensgevaarlijke toestan-
den met kleine machines die om de 
haverklap uitvielen door gebrek aan 
stroom, slechte arbeidsomstandig-
heden, kortom, we dachten als we 
hier iets van kunnen maken, kun-
nen we overal wat van maken.” Zijn 
vrouw Nel voegt daaraan toe: “We 

werden vooral getroffen door de 
vriendelijkheid en de gastvrijheid 
van de Ghanezen. Dat gaf voor ons 
uiteindelijk de doorslag om onze 
schouders eronder te zetten en het 
project van de grond te tillen.”

“We blijven groeien”
De daad werd bij het woord ge-
voegd. Van den Hoek tikte via via in 
India een kleine botermachine op 
de kop en een generator, zodat men 
niet meer van stroom afhankelijk 
was. Er werd een waterput geslagen 
om ook in tijden van droogte te kun-
nen blijven produceren. Later kwa-
men er nog 6 negen tons machines 
en 1 vijftien tons machine en gene-
rator bij zodat een omzet kan wor-
den gedraaid van 360 ton boter per 
maand. Ook de arbeidsomstandig-
heden werden beduidend beter en 
nu is het inmiddels zover, dat Shebu 
Industries zichzelf volledig kan be-

druipen en haar producten naar 
heel Europa, Amerika en Ivoorkust 
exporteert. Van den Hoek: “We blij-
ven groeien en zijn zeer verheugd 
dat we in het bedrijf Dekker in Ou-
derkerk aan de IJssel een partner 
hebben gevonden die ons wil hel-
pen om onze producten te raffine-
ren. Daardoor kunnen we ze beter 
in de markt zetten. Bij het raffinage-
proces wordt de zuring namelijk uit 
de boter gehaald en krijgen we op 
de wereldmarkt nog meer kansen, 
want in cosmeticaproducten, waar 
de boter voor een deel voor wordt 
gebruikt, mag geen zuring zitten. 
Daarnaast wordt 50% van de boter 
gebruikt als toevoeging aan cacao 
en 20% wordt gebruikt als toevoe-
ging aan medicijnen.” 

Blij en verdrietig
Voor een ander lijkt het project in 
Ghana een energieverslindende, 

bijna bodemloze put, want het was 
van het begin af aan de bedoeling 
meer dan alleen een fabriek op te 
zetten. 
Van den Hoek gaat echter gewoon 
door en met veel plezier. Om de 
kwaliteit van de sheabutter in de 
hand te houden heeft men er zelfs 
een klein laboratorium gebouwd 
met als resultaat dat Shebu Indu-
stries inmiddels kwalitatief de bes-
te boter van Ghana levert. 
Van den Hoek: “Toen we hier de 
eerste keer kwamen, wilden we ook 
graag een weeshuis en een zie-
kenhuisje opzetten, want de men-
sen hebben, ondanks dat ze aller-
vriendelijkst zijn en zeer dankbaar, 
op enkele woningen van klei na, 
helemaal niets. Het voorzieningen-
peil is hier minder dan laag. Geluk-
kig zitten we op de goede weg. De 
fabriek biedt werk aan 165 mensen 
die op hun beurt weer 1750 mensen 
te eten geven. 
Het project kan zichzelf redelijk be-
druipen, maar het heeft ons heel 
veel geld en energie gekost, want 
zelfs een bank wil je niet helpen. 
Als je op een verloren moment kijkt 
naar wat je hebt gedaan en wat je 
van de grond hebt kunnen krijgen 
met zijn allen, dan wordt ik wel eens 
verdrietig. Als je ziet hoeveel geld er 
wordt gestoken in ontwikkelings-
hulp, we hebben tientallen projec-
ten gezien die het allemaal niet heb-
ben gehaald. De inmiddels verroes-
te naamborden langs de weg zijn er 
de stille getuigen van. En wij heb-
ben een gezond project opgezet, 
wat ons persoonlijk zeer veel heeft 
gekost en hier was blijkbaar geen 
geld voor. Dat soort dingen snap ik 
dan niet.” 
Nel van den Hoek knikt en zegt: 
“Maar ondanks alles zijn we gaan 
houden van de mensen in Ghana. 
Ze hebben zo weinig, toch zijn ze al-
tijd zo vrolijk en dankbaar. We gaan 
gewoon lekker door!” 

Wilt u ook een bijdrage leveren aan 
het project in Ghana, neem dan con-
tact met Jan van den Hoek via 06-
47101 160 of met zijn zwager Ge-
rard de Jong, telefoon 020-6451457 
of kijk binnenkort op de op dit mo-
ment nog in aanbouw zijnde web-
site van Stichting Hulp voor Ghana. 

Leerlingen Amstelveen College 
ontvangen Cambridge Certificate
Amstelveen - Het was afgelopen 
woensdag feest op het Amstel-
veen College! Tien leerlingen van de 
school kregen het Cambridge Certi-
ficate uitgereikt. 
Dit is een internationaal erkend di-
ploma, waarmee je bewijst op een 
veel hoger niveau de Engelse taal 
te beheersen dan via het reguliere 
Vwo programma. De tien geslaag-
den zijn de eerste lichting leerlin-
gen van het Amstelveen College, die 

naast het Vwo-diploma het Cam-
bridge Certificate hebben behaald. 
In de regio is het Amstelveen Colle-
ge de enige school, die deze oplei-
ding aanbiedt. 
De leerlingen krijgen twee jaar lang 
een blokuur per week intensief les 
in de Engelse taal. Het programma 
houdt in dat ze op alle terreinen oe-
feningen krijgen: lezen, luisteren, 
schrijven, spreken, grammatica en 
vocabulaire.

OVAK-bijeenkomst ‘Erfrecht, 
testamenten en successierecht’
Aalsmeer - Volgend jaar gaat het 
zogenaamde tweetrapstestamenten 
ingevoerd worden. 
De invoering van dit type testa-
ment is gekoppeld aan een wijzi-
ging van het erfrecht in 2003, waar-
in de wet bescherming geeft aan de 
achtergebleven echtgenoot en ge-
registreerd partner. Bij het overlij-
den krijgt de langstlevende nu au-
tomatisch alle bezittingen en schul-
den van de overledene. De kinde-
ren c.q. kleinkinderen kunnen dus 
niet meer meteen hun erfdeel op-
eisen, maar krijgen slechts een vor-
dering ter grootte van hun erfdeel. 
Hoewel de kinderen dus slechts een 
vordering krijgen, is deze vordering 
wel belast met successierechten en 
de langstlevende moet dus namens 

hen dit betalen. Hoewel sinds 1 ja-
nuari 2010 een aantal tarieven om-
laag en vrijstellingen verhoogd zijn, 
kan dit toch ingrijpende consequen-
ties hebben voor de langstlevende 
partner. 
De OVAK heeft notaris mr. M.A. van 
Gaalen bereid gevonden om alle as-
pecten van het gewijzigd erfrecht 
toe te lichten en alle vragen over dit 
onderwerp te bespreken. Aangezien 
ook bankzaken hierbij een rol kun-
nen spelen, zal bij deze presentatie 
ook een vertegenwoordiger van de 
Rabobank aanwezig zijn. 
Deze presentatie vindt plaats op 
dinsdag 19 oktober in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat 6 en be-
gint om 14.00 uur. Iedere geïnteres-
seerde is welkom.

Aalsmeerders op de fiets voor Kankerbestrijding

Pre-Ride for the Roses naar 
Frankrijk was een succes
Aalsmeer - Afgelopen zomer 
kreeg architect, AB-fractievoorzit-
ter en muzikant Dick Kuin het idee 
om naar zijn goede vriend Jan Kin-
kel in Frankrijk te fietsen. Vaak ging 
hij daar met de auto of het vlieg-
tuig naar toe, maar de ervaren fiet-
ser wilde graag genieten van de 
prachtige omgeving op weg naar de 
Corrèze (Xantrie). Oud-Aalsmeer-
der Jan Kinkel is een paar jaar ge-
leden samen met zijn vrouw Sjouk-
je naar het kleine dorpje St. Cirgues 
la Loutre geëmigreerd om daar de 
trotse eigenaar te worden van Au-
berge des Ruines de Merle. De au-
berge is een traditionele Cham-
bres d’hôtes (logies ontbijt) en Ta-
ble d’hôtes (gast aan tafel) met een 
typische Franse gemoedelijke sfeer. 
Het prachtige gebied leent zich uit-
stekend voor een fietsvakantie en 
vele Aalsmeerders hebben inmid-
dels kennis gemaakt met de gast-
vrijheid van Jan. Helaas is Sjoukje 
een jaar later door een onverwach-
te hartstilstand overleden, maar Jan 
is doorgegaan met zijn ‘fietshotelle-
tje’. Nu is hij zelfs bezig om een gî-
te erbij te bouwen, zodat hij plaats 
kan bieden aan gezinnen. (www.au-
bergedemerle.com). Toen Dick Kuin 
een week het hotel van Jan waar-
nam, toen hij voor een begrafenis 
naar Nederland moest, ontstond 
het plan om een keer op de fiets 
naar die mooie plek te gaan. Dick 
besprak zijn idee met oud-huisarts 
Gerard van der Stroom, die meteen 
enthousiast werd om met hem mee 
te fietsen. Later sloot ook Fred Wie-
ringa zich bij het fietsgezelschap 
aan en werd oud-fietsenmaker Dick 
Boer gevraagd om met een auto 
met bagage mee te rijden. Omdat 
bij de wielrenners bekend was dat 
de Ride for the Roses volgend jaar 
naar Aalsmeer komt, wilde zij hun 
rit naar Frankrijk als een voorproef-
je hieraan koppelen. Dit evenement, 
wat een begrip is in de internatio-
nale wielerwereld, is een initiatief 
van zevenvoudig Tour de France 
winnaar en ex-kankerpatient Lance 

Armstrong en wordt ook in Neder-
land jaarlijks in een andere plaats 
gehouden. De inkomsten uit het 
evenement zijn bestemd voor KWF 
Kankerbestrijding, die de middelen 
onder andere gebruikt om onder-
zoek te doen naar voorkoming en 
genezing van de ziekte kanker. De 
Pre-Ride vanuit Aalsmeer werd een 
feit. Er werd getraind en sponsors 
werden gezocht. Vrijdagochtend 9 
september werd onder het bijzijn 
van burgemeester Pieter Litjens en 
oud-wethouder Piet Boom het start-
schot gegeven voor de monster-
rit van 1.080 kilometer. Iedere dag 
fietsten de groep gemiddeld 120 ki-
lometer met een snelheid van zo’n 
20 kilometer per uur. Van te voren 
was de route goed uitgestippeld, 
maar dagelijks werd bij het ontbijt 

bekeken hoe en hoe lang ze gin-
gen rijden. Dick Boer bleef met het 
navigatiesysteem in de auto in de 
buurt, alvorens hij vooruit werd ge-
stuurd om een slaapplaats te rege-
len. Maar ook met een kaart en een 
lijstje van te passeren plaatsen op 
zak, ging het zeer goed. De groep 
heeft maar een paar kilometers om 
moeten rijden door een wegafslui-
ting. Het viel op dat de fietspaden 
en D-wegen in Frankrijk zeer goed 
waren, in tegenstelling tot België, 
waar de wegen zo slecht waren dat 
ze verbaasd waren dat ze geen ka-
potte band hebben gereden. Onder-
weg hebben de mannen nauwelijks 
tegenslag gekend en op een paar 
flinke regenbuien na, hebben ze 
prima fietsweer gehad. Alleen heeft 
Dick Kuin door een val zijn arm en 

knie behoorlijk opengehaald. Maar 
gelukkig reed huisarts Gerard mee, 
die constateerde dat er niets aan 
gedaan moest worden. Het gezel-
schap heeft genoten van de mooie 
natuur en de gezelligheid met el-
kaar. Ze hebben dan ook veel afge-
lachen. Na negen dagen kwamen ze 
aan bij Jan Kinkel, waar ze als ver-
rassing ook door de vrouw van Fred 
opgewacht werden. Na twee da-
gen bijgepraat te hebben met de 
oud-Aalsmeerder vertrok het vol-
dane gezelschap met de auto weer 
richting Aalsmeer. Hoeveel spon-
sorgeld in totaal is opgehaald door 
deze knappe prestatie zal binnen-
kort via deze krant bekend gemaakt 
worden. Ondanks dat het voor Dick 
Kuin de eerste keer was dat hij zo’n 
grote afstand gefietst heeft, is het 
zeer goed bevallen. Hij heeft zelfs al 
plannen om volgend jaar een ken-
nis op te gaan zoeken in Spanje, wat 
een fietstocht van maar liefst 2.100 
kilometer wordt. Hij hoopt dat zijn 
fietsvrienden weer met hem mee 
willen en dat ze samen het succes 
en de gezelligheid van dit jaar kun-
nen herhalen.

Door Ilse Zethof



pagina 28 Nieuwe Meerbode  - 14 oktober 2010

Zorg goed voor jezelf 

Eerste Noord-Hollandse 
Tipkrant in oktober
Aalsmeer - Na een succesvolle 
campagne in het voorjaar van 2010, 
verschijnt nu in alle gemeenten in 
de provincie Noord-Holland de zo-
genaamde Tipkrant van Positief Op-
voeden, Triple P. Deze krant staat 
vol leuke en nuttige tips en verha-
len over opvoeden. Vanaf 11 okto-
ber wordt hij op heel veel plekken, 
zoals basisscholen en bibliotheken, 
gratis uitgedeeld. Om deze Tipkrant 
kracht bij te zetten zal er begin ok-
tober weer een postercampagne in 
de Provincie te zien zijn, waar weer 
gebruik wordt gemaakt van de aan-
sprekende campagnebeelden met 
herkenbare opvoedsituaties en tips. 
In de Noord-Hollandse editie van de 
Tipkrant staat het thema ‘Zorg Goed 
voor jezelf’ centraal. Rond dit the-
ma komen herkenbare ervaringen 
van ouders aan bod en vertellen be-
roepskrachten hoe ze vanuit de me-
thode Positief Opvoeden, Triple P 

ouders helpen. Tevens wordt er in-
gegaan op de inhoud van de me-
thode, wie er mee werken en vinden 
ouders er allerlei tips voor leuke ac-
tiviteiten met de kinderen, en voor 
zichzelf. 
Ouders die na het lezen van de 
krant meer informatie of hulp wil-
len, vinden in de krant alle adressen 
van de Centra voor Jeugd en Gezin 
en opvoedspreekuren in de buurt. 
Mocht iemand de Tipkrant toch ge-
mist hebben, dan is de krant ook te 
downloaden via www.positiefopvoe-
den.nl. De website biedt tevens meer 
tips en hulp, kunnen ouders online 
en anoniem vragen stellen aan een 
opvoedadviseur en geeft informatie 
over lezingen, groepscursussen en 
andere activiteiten gericht op op-
voeden in hun regio. De ondersteu-
ning van ouders houdt niet op bij de 
website. Veel beroepskrachten die 
werkzaam zijn bij instellingen voor 

Grote verkeerscontrole N201 Hoofddorp:

Weinig drankrijders, toch 
veel boetes uitgeschreven 
Hoofddorp – De politie heeft vrij-
dag 8 en zaterdag 9 oktober in de 
avond- en nachtelijke uren een gro-
te verkeerscontrole op de N201 in 
de Haarlemeermeer gehouden. Dit 
gebeurde in samenwerking met 
diverse instanties als de wegen-
wacht, belastingdienst en douane. 
De N201 is een weg waar regelma-
tig verkeersongevallen plaatsvinden 
en doel van de controle was dan ook 
onveilige situaties in het verkeer aan 
de kaak te stellen.
Aan deze controle werkten o.a. mee 
het Korps Landelijke Politiediensten, 
een drugshond en begeleider van 
het KLPD, de Motorrijtuigenbelas-
ting, Douane, Veilig Verkeer Neder-
land, de Wegenwacht, de ANWB, en 
van politie Kennemerland de diverse 
specialismen zoals o.a. het BETEX-
team, de recherche, de vreemde-
lingenpolitie, het Regionaal Milieu-
team en de Verkeersongevalsana-
listen.

Kleine technische gebreken
Het wegverkeer op de N201 werd 
gecontroleerd door twee ANPR-
voertuigen (ANPR: deze kente-

ken-lezende apparaten hebben een 
computerbestand dat gevuld is met 
kentekens die gekoppeld zijn aan 
o.a notoire drankrijders, wanbeta-
lers, gestolen voertuigen, signale-
ringen, belastingschuld, katvangers 
etc.). 
De ANPR-voertuigen checkten de 
kentekens van 2.441 passerende 
voertuigen en registreerden 21 ‘hits’. 
Elke hit (signaal) van de ANPR werd 
direct doorgegeven aan de motorrij-
ders van politie, die de betreffende 
bestuurders naar de controleloca-
tie brachten. Voertuigen met kleine-
re technische gebreken werden ook 
van de N201 afgehaald en konden 
op de controlelocatie door de We-
genwacht het mankement laten re-
pareren. Hier werden zo’n 20 lamp-
jes verwisseld en andere kleine ge-
breken verholpen. 

Drugs en wanbetalers
De politie nam 246 blaasttesten af 
bij bestuurders en twee drankrij-
ders werden aangehouden. Ook 
is een man aangehouden omdat 
hij onder invloed van drugs achter 
het stuur had plaatsgenomen. Te-

Regeerakkoord pakt ‘niet heel 
slecht uit’ voor gemeenten
Aalsmeer - Volgens financieel spe-
cialisten van de Vereniging van Ne-
derlandse Gemeenten (VNG) pakt 
het regeerakkoord boven verwach-
ting gunstig uit voor het gemeente-
lijke huishoudboekje. De gevreesde 
korting van 10 procent op de alge-
mene uitkering blijft uit. Er lijkt zelfs 
sprake van een voorzichtige plus, zo 
wordt geconcludeerd na bestude-
ring van het gepresenteerde regeer-
akkoord van het te vormen kabinet 
Rutte en Verhagen. Volgens de VNG 
valt af te leiden dat er aan het einde 
van de rit in 2015 voor gemeenten 
een nominale plus gloort van 900 
miljoen euro. Gecorrigeerd voor de 
jaarlijkse inflatie komt de teller uit-
eindelijk op nul uit. De gemeenten 
gaan er onder centrumrechts dus 
niet op vooruit, maar ook niet op 
achteruit. Volgens het ministerie van 
Binnenlandse Zaken pakt het con-
ceptakkoord voor gemeenten ‘niet 
heel slecht uit’.  

Geen kaalslag
De VNG kan opgelucht zijn over de 
uitkomst van de formatie. Eind vo-
rig jaar waarschuwde Binnenland-
se Zaken nog voor een korting van 
3 miljard euro op het gemeente-
fonds. De gemeenten zouden daar-

door hun algemene uitkering, door-
gaans de belangrijkste inkomsten-
bron, met zo’n 20 procent zien da-
len. In het regeerakkoord staat dat 
de gemeenten ultimo 2015 met 1,2 
miljard euro worden gekort, maar 
tegenover deze ‘min’ staat een ‘plus’ 
van 900 miljoen euro. Dat is het ge-
volg van de extra uitgaven die het 
Rijk de komende jaren doet. Die fi-
nanciële ruimte komt er door de 
verwachte groei van de economie, 
wat weer leidt tot extra inkomsten 
voor het Rijk. De VNG adviseert ge-
meenten om vooralsnog ‘geen kaal-
slag’ te plegen, omdat de komen-
de jaren alleen de koopkracht wordt 
ingeleverd. Het advies aan de ge-
meenten is om te wachten met het 
invullen van verdere negatieve ver-
wachtingen tot het moment waarop 
de koepelorganisatie een bestuurs-
akkoord met het Rijk heeft gesloten.
De verwachting is dat zo’n akkoord 
op zijn vroegst in december geslo-
ten zou kunnen worden.  

Invloeden andere zaken
De VNG wil gemeenten ervoor 
waarschuwen om ook oog te heb-
ben voor andere zaken in het re-
geerakkoord die van invloed kun-
nen zijn op de gemeentefinanciën. 

Onduidelijk is nog of de gemeen-
ten met verhoudingsgewijs veel ei-
gen inkomsten uit rente, dividend 
en grondexploitatie een korting op 
hun gemeentefondsuitkering riske-
ren. Onderzoek daarnaar loopt nog. 
Concreter al zijn diverse aangekon-
digde taakstellingen, zoals op inbur-
gering, de Wsw, de Wmo (140 mil-
joen). Uit het regeerakkoord vloei-
en verder onder meer efficiencykor-
tingen voort op de regionale uitvoe-
ringsdiensten (100 miljoen) en het 
lokaal inkomensbeleid (40 miljoen). 
Diverse geldstromen voor stedelijke 
vernieuwing) en locatie gebonden 
subsidies (230 miljoen) worden be-
eindigd. Onduidelijk is ook nog wat 
de gevolgen zijn voor gemeenten 
van de kortingen op kunst- en cul-
tuursubsidies.

Behoedzaamheid
Het belangrijkst zijn de fikse decen-
tralisaties die op komst zijn, zoals 
die van de jeugdzorg in 2015 (effi-
ciencykorting van 300 miljoen) en 
delen van de Awbz naar de Wmo 
(140 miljoen). Hoewel erkent wordt 
dat het totaalplaatje beter uitkomt 
dan verwacht, worden gemeenten 
toch aangespoord tot behoedzaam-
heid. 

PACT zoekt ‘PACT-watchers’
Aalsmeer - Het prachtige gebouw 
van De Meerlanden in Rijsenhout 
bood afgelopen zaterdag ruimte 
aan de eerste ledenbijeenkomst van 
PACT na het zomerreces. Voorzitter 
Quinten Bunschoten presenteerde 
de plannen voor de toekomst van 
PACT, de kersverse D66 wethouder 
John Nederstigt sprak er zijn am-
bitie uit over een Haarlemmermeer 
als het siliconvalley van de duur-
zaamheid en hoofd duurzaamheid 
en communicatie Andrea van der 
Graaf van de Meerlanden vertelde 
er hoe  aardappelschillen worden 
omgezet tot gas waarop de bedrijfs-
wagens van de Meerlanden rond-
rijden. Na de teleurstellende ver-
kiezingsuitslag en het verrassende 
verloop van de college-onderhan-
delingen hebben bestuur en frac-
tie de koppen bij elkaar gestoken 
om na te denken over de toekomst 
van PACT. PACT is de lokale krach-

tenbundeling van PvdA, GroenLinks 
en D66. Deze zaterdagmiddag luid-
de de conclusie dat die toekomst er 
is als de inhoud voorop staat, als le-
den actief zijn, als er permanent 
campagne wordt gevoerd en als 
fractie en wethouder gerichte steun 
krijgen. Daarom zoekt PACT nieuwe 
actieve leden die plaats willen ne-
men in werkgroepen die gevraagd 
en ongevraagd zinnige plannen ma-
ken voor de fractie. Daarnaast zoekt 
PACT zogenaamde PACT-watchers 
die PACT kritisch gaan volgen en 
becommentariëren.

Van schil tot gas
PACT zou PACT niet zijn als er ook 
niet een thema was gekozen voor 
een ledenbijeenkomst. Deze keer 
was dat lokale duurzaamheid. In 
dat kader vertelde Andrea van der 
Graaf van De Meerlanden dat het 
afval scheiden in Aalsmeer best 

‘Waarschijnlijk meer mensen die nog geen aangifte deden’

Man vast voor oplichting van senioren!
Streek - Het inbrakenteam West 
van de politie Amsterdam-Amstel-
land heeft vorige week een 53-ja-
rige man aangehouden op verden-
king van diefstal en het oplichten 
van ouderen. De verdachte zou zich 
hebben uitgegeven als tuinman. De 
man wordt ervan verdacht zich ver-
schillende keren te hebben uitge-
geven als tuinman in welke hoeda-
nigheid hij soms ongewild de tuin, 
of een deel daarvan, onder han-
den nam. Daarna vroeg hij zijn veel-
al hoogbejaarde slachtoffers op 
dwingende wijze om geld waarbij 
het lukte hen dit afhandig te ma-
ken of zelfs te stelen. Nadat het in-
brakenteam een onderzoek was ge-
start naar aanleiding van de aangif-

te van een 85-jarige man, werd de 
verdachte aangehouden. Uit dat on-
derzoek kwam naar voren dat er 
waarschijnlijk meer aangiften zijn 
die te herleiden zijn tot de verdach-
te. De recherche sluit ook niet uit 
dat er meer slachtoffers zijn die nog 
geen aangifte hebben gedaan. Vaak 
doen mensen geen aangifte om-
dat ze zich schamen voor wat hen 
is overkomen.

Doe nooit zomaar open
De politie waarschuwt regelmatig 
voor oplichting aan de deur. Onbe-
kenden bellen bij hun vaak nietsver-
moedende slachtoffers aan waarna 
ze met een aannemelijk verhaal hun 
slachtoffers duperen. Niet alleen 

Weekblog burgemeester Litjens op www.aalsmeer.nl 

“Zoals beloofd, over regeltjes”
Aalsmeer - Zo, de eerste les ge-
leerd van het hoe en wat in week-
blogland. Nooit beloven waar je vol-
gende weekblog over gaat als je 
die nog niet geschreven hebt. Want 
voor je het weet heb je jezelf vast-
gepind op een onderwerp dat je een 
week later minder bezighoudt”, deel 
twee van burgemeester Pieter Lit-
jens in zijn webcontact met inwo-
ners. 
Hij vervolgt: “Regeltjes, daar zou 
het dit keer over gaan. En omdat 
er al genoeg beloofd wordt dat niet 
wordt nagekomen gaat het daar ook 
over. Vorige week nog gaf ik aan dat 
mensen vaak veel meer kunnen dan 
ze zelf denken. Ze kunnen in ieder 
geval meer dan ze mogen. Want 
als er iets is waar wij Nederlanders 
goed in zijn, is het wel in het beden-
ken van regels. Regels waarmee we 

de eigen verantwoordelijkheid en 
het eigen initiatief beperken. Waar 
vroeger – dat klinkt een beetje oud, 
maar toch – werkende ouders hun 
kinderen nogal eens door opa en 
oma lieten opvangen, of door de 
buurvrouw, is dat nu met een finan-
ciële regeling allemaal netjes in orde 
gemaakt: oppasgrootouders kun-
nen eindelijk betaald worden voor 
hun opvangdiensten, net als kinder-
opvangverblijven. Maar dan begin-
nen de regels: er moet aan tal van 
voorwaarden voldaan worden, waar 
de gemiddelde opa die zijn kleinkin-
deren voor niets langs krijgt spon-
taan de slappe lach van zou krijgen. 
De opvanglocatie (lees: het huis van 
opa en oma) moet volledig rookvrij 
zijn. En daarvoor gaat een contro-
leur langs, want het zal toch niet ge-
beuren dat opa stiekem een pana-

tellaatje opsteekt? 
Regels zijn niet slecht. Ze orde-
nen. Ze zorgen ervoor dat mensen 
die op een verschillende manier en 
met verschillende denkbeelden le-
ven, dat kunnen doen in redelijke 
harmonie. Mits regels ook nageko-
men worden. Ik verwacht niet dat de 
overheid de komende jaren in staat 
zal zijn om op alle regels die we ver-
zonnen hebben en nog steeds ver-
zinnen handhaving in te zetten. 
Daar hebben we met z’n allen het 
geld niet voor. Volgens mij moeten 
we daar niet onze topprioriteit van 
maken. Slechts regelen wat nodig is 
en daarop handhaven. 

De rest is overbodig en doen we 
niet meer. Volgende week meer over 
hoe we dat gaan doen. Oh nee, toch 
niet…”

gen deze man is proces verbaal op-
gemaakt en ook hij kreeg –evenals 
de drankrijders- een rijverbod. De 
recherche en een geleider van een 
drugshond ontdekten harddrugs en 
softdrugs bij een van de gecontro-
leerde bestuurders. Deze man werd 
ter plaatse aangehouden; de drugs 
zijn in beslaggenomen. Ook zetten 
de controleurs een bestuurder aan 
de kant omdat hij reed terwijl voor 
hem een rijontzegging gold. Een 
busje met teveel inzittenden werd 
tevens aan de kant gezet; achter in 
de laadruimte werden personen ver-
voerd. Ook hiertegen werd proces 
verbaal opgemaakt. 
Ten slotte liepen nog enkele wanbe-
talers tegen de lamp. Het zogeheten 
‘BETEX-team’ trof zes bestuurders 
die nog boetes hadden openstaan. 
De belastingdienst achterhaalde 
een groot bedrag aan invorderbare 
aanslagen. Verder werden bekeurin-
gen uitgeschreven voor onder meer 
het ontbreken van verzekering, geen 
APK, niet in bezit van een rijbewijs 
en één ouder werd bekeurd omdat 
hij een kind in de auto had dat geen 
gordel droeg. 

goed gaat, maar dat het nog  be-
ter kan. “Want wat voor u en mij af-
val is, is grondstof voor De Meerlan-
den. Het is belangrijk uw afval ge-
scheiden aan te bieden zodat wij 
bijvoorbeeld met GFT-afval weer 
gas kunnen produceren waar onze 
wagens op rijden. Afval kan grond-
stof en energie vervangen. We moe-
ten afval toekomst geven”, aldus het 
hoofd communicatie. De kersver-
se wethouder duurzaamheid van 
Haarlemmermeer John Nederstigt, 
presenteerde tot slot van de bijeen-
komst zijn plannen om gemeente 
Haarlemmermeer tot hét centrum 
van duurzame ontwikkeling en ken-
nis te maken. Het vliegwiel daarvoor 
is wat hem betreft de relatie met de 
regio maar ook die tussen econo-
mie, onderwijs, innovatie en duur-
zaamheid. En zo werd een duurza-
me middag afgesloten. PACT is te 
bereiken via www.pactaalsmeer.nl.

ouders en jeugdigen, zoals de Cen-
tra voor Jeugd en Gezin, consulta-
tiebureaus en onderwijsinstellin-
gen kunnen op de manier van Po-
sitief Opvoeden, Triple P vragen van 
ouders beantwoorden. Als ouders 
meer hulp nodig hebben kunnen 
ze ook terecht bij jeugdzorginstel-
lingen en verschillende particuliere 
instellingen. Dat betekent dat ou-
ders op dezelfde manier antwoord 
op hun vragen krijgen, of het nu om 
een klein of groot probleem gaat! 
De instellingen aangesloten bij de 
Centra voor Jeugd en Gezin die met 
het programma werken zijn onder 
meer:  de GGD Jeugdgezondheids-
zorg van 0-19 jaar, Jeugd Maat-
schappelijk Werk van Vita Welzijn 
en Advies, Pedagogisch Adviseurs 
van SO&T. Daarnaast werken an-
dere instellingen voor jeugdzorg, 
jeugdhulpverlening, eveneens met 
Positief Opvoeden, Triple P.

waardevolle eigendommen verdwij-
nen maar het lukt de daders ook re-
gelmatig om de pinpas met code te 
ontfutselen. Doe daarom nooit zo-
maar open bij onbekenden aan de 
deur. Gebruik een kierstandhou-
der en vraag de onbekende of hij/zij 
zich kan legitimeren en waarom de-
ze aan de deur komt. Als u het niet 
vertrouwd, blijft de deur gesloten. 

‘Iemand aan de deur?’
De politie organiseert informatie-
middagen om mensen hierbij te hel-
pen. Informatie is ook op de websi-
te van de politie te vinden. De fol-
der ‘Senioren en Veiligheid’ en de 
tipkaart ‘Iemand aan de deur?’ zijn 
daar te downloaden.

Aalsmeer - Van 21 oktober tot en met 5 december is in Het Oude Raadhuis 
in de Dorpsstraat weer een nieuwe expositie te bewonderen. Vijftien kunste-
naars uit Europa tonen hun werken in een groepstentoonstelling. Outsider-
kunst is het thema en eigenzinnig zijn en gedreven hebben de vijftien kun-
stenaars gemeen. De expositie wordt op zaterdag 23 oktober om 16.00 uur 
officieel geopend door gastcurator Nico van der Endt en acteur Dick van 
den Toorn. Belangstellenden zijn van harte welkom. De expositie in Het Ou-
de Raadhuis in de Dorpsstraat is gratis te bezoeken, iedere donderdag tot en 
met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. 
Op de foto een werk van Roy Wensel, zonder titel, gemaakt met pastelkrijt en 
viltstift op papier.

Opening door acteur Dick van den Toorn

Outsiderkunst van vijftien 
kunstenaars uit Europa

Hortigala
Achievement 
Award voor 
Art van Duyn
Aalsmeer - Tijdens het Hortigala 
op vrijdag 8 oktober heeft Art van 
Duyn, tot voor kort CEO van de Dut-
ch Flower Group, de Lifetime Achie-
vement Award. De erkenning vond 
plaats in het kader van de bekend-
making van de nieuwste Hillenraad 
100. 
Namens Hillenraad en Rabobank 
reikte Martien Penning de oorkonde 
uit. Eerder dit jaar trad Art van Duyn 
terug als voorzitter van de Raad van 
Bestuur van de Dutch Flower Group. 
Deze zomer al leidde dat afscheid 
tot een Koninklijke onderscheiding. 
Tijdens het Hortigala werd de terug-
tredende topman opnieuw gelau-
werd. 
Martien Penning van Hillenraad 
over dit bijzondere moment: ‘Art van 
Duyn heeft een grote persoonlijke 
bijdrage geleverd aan de vernieu-
wing en professionalisering van de 
Nederlandse tuinbouwsector. 

Sector naar hoger plan
Door zijn inspanning zijn tal van 
nieuwe initiatieven tot stand geko-
men en heeft de sector zich kunnen 
ontwikkelen tot een internationale 
speler op het gebied van sierteelt-
handel. Art van Duyn hield bij zijn 
handelen steeds twee zaken goed 
in het oog: de bedrijfmatige aspec-
ten en de menselijke verhoudingen. 
Dat siert hem. 

Zijn strategisch inzicht heeft de ge-
hele sector naar een hoger plan ge-
tild.’
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Vanavond sjoelen 
in De Reede
Rijsenhout - De volgende speel-
avond van Sjoelclub Rijsenhout is 
vanavond, donderdag 14 oktober. 
Vanaf 20.00 uur nemen de leden 
plaats achter de bakken in dorps-
huis De Reede aan de Schouw-
straat. Ook niet-leden zijn van har-
te welkom. 
Het sjoelen op 30 september is in 
de hoofdklasse gewonnen door 
Jan Joore met 1827 punten, in de 
A-klasse behaalde Riet Schijf de 
hoogste eer met 1667 punten, in de 
B-klasse ging de winst naar Plonie 
Verdel met 1598 punten, in klasse C 
wordt plek één bezet door Wim van 
der Geest met 1586 punten en in 
klasse D bleek Huig Baartman on-
verslaanbaar met 1412 punten. Op 
twee zijn Jan Willem Vermeer, Til 
Vermeer, Wil Schimmel, Ben Fegel 
en Rina Korewinder geëindigd.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 16 oktober

AALSMEER
Overbos 1 - Aalsmeer 1  14.30 u
Overbos 2 - Aalsmeer 2 11.00 u
Aalsmeer 3 – Volendam 4 14.30 u
Aalsmeer 4 – Bloemendaal 2 14.30 u
Aalsmeer 5 – Diemen 2 14.30 u
Aalsmeer 6 – TOG 2 14.30 u
Aalsmeer/RKAV Vet.1 – A’veen Vet.1 14.30 u

Dames
Odysseus’91 DA.5 - Aalsmeer DA.1 12.15 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – RCH 2 14.00 u
RKAV/Aalsmeer Vet.1 – A’veen Vet.1 14.30 u
DRC Vet.1 - RKAV Vet.2 14.30 u

Meisjes
RKAV MB.1 – Zwanenburg MB.1 12.30 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
J.A.United A1 – Hoogland A2 12.00 u
Stormvogels B2 - J.A.United B1 12.00 u
J.A.United.B2 – A’land United B1 14.30 u
Hoofddorp B4 - J.A.United B3 14.30 u
DIOS C1 - J.A.United C1 14.30 u
SDZ C2 - J.A.United C2 16.00 u
SCW C2 - J.A.United C3  9.00 u

Pupillen
DWS D3 - J.A.United D1 12.30 u
RKDES D2 - J.A.United D2  9.30 u
Hoofddorp D9 - J.A.United D3 11.30 u
J.A.United D4 – DSK D3 10.00 u
J.A.United D5 – DWV D7 11.15 u
Stormvogels D5 - J.A.United D6  9.00 u
Ouderkerk E1 - J.A.United E1 10.00 u
J.A.United E2 – EDO E1 11.00 u
Overbos E3 - J.A.United E3 10.00 u
J.A.United E5 – Zandvoort E2  9.30 u
J.A.United E6 - Kon.HFC E9  9.30 u
Geel Wit E3 - J.A.United E7 10.00 u
Overbos E 11 - J.A.United E8 12.15 u
J.A.United E9 – Odin’59 E 10  9.30 u
J.A.United F1 – Ouderkerk F1 11.15 u
VVC F3 - J.A.United F2  9.00 u
DSOV F2 - J.A.United F3  9.00 u
UNO F2 - J.A.United F4  9.00 u
J.A.United F5 – Overbos F4  9.00 u
Kon.HFC F 12 - J.A.United F6  9.00 u
Concordia F4 - J.A.United F7  9.00 u
J.A.United F8 – DSS F 16  9.00 u
J.A.United F10 – J.A.United F9  9.00 u

Meisjes
J.A.United MC.1 – H’l.veen MC.1  12.30 u
J.A.United MC.2 – RKDES MC.1 12.30 u
DIOS MD.1 - J.A.United MD.2 11.00 u
Pancratius ME.1 - J.A.United ME.1 10.15 u

RKDES
Pupillen
RKDES D1 - AFC D7 11.00 u
RKDES D2 – J.A.United D2  9.30 u
Ouderkerk D4 - RKDES D3 11.15 u
Sp.Martinus D6 - RKDES D4 11.00 u
RKDES E1 – ZSGO/WMS E1 11.00 u
Legm.vogels E7 - RKDES E2  9.00 u
ZSGO/WMS E3 - RKDES E3 10.45 u
RKDES E4 – Eendracht’82 E1  9.30 u
DWV E6 - RKDES E5 12.30 u
RKDES F1 – VVA/Spartaan F3 11.00 u
RKDES F2 – Nw.West F2  9.30 u
Roda’23 F4 - RKDES F3  9.00 u

RKDES F4 – Arsenal F1  9.30 u
KDO F3 - RKDES F5 11.30 u
Arsenal F3 - RKDES F6  9.00 u
RKDES F7 – Badhoevedorp F3 11.00 u
Roda’23 F 14 - RKDES F8  9.00 u
UNO F9 - RKDES F9 10.00 u
Roda’23 F 16 - RKDES F10  9.00 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – DVVA DA.1 13.00 u
ADO’20 MA.1 - RKDES MA.1 14.45 u
RKDES MB.1 - OSV MB.1 11.00 u
J.A.United MC.2 - RKDES MC.1 12.30 u
RKDES MD.1 – Zwanenburg MD.2  9.30 u

S.C.W.
VVA/Spartaan 1 - SCW 1 14.30 u
Volendam 8 - SCW 2 14.45 u
Odin’59 10 - SCW 3 13.30 u
SCW Vet.1 – RKAVIC Vet.1 14.30 u
ZSGO/WMS Vet.2 - SCW Vet.2 12.00 u
SCW Vet.3 - Arsenal Vet.1 14.30 u
Wherevogels Vet.1 - SCW Vet.4 14.45 u

Junioren
SCW A1 – Wasmeer A1 14.30 u
SCW B1 – Zandvoort B1 11.00 u
SCW B2 – Argon B4 12.45 u
SCW C1 – CSW C2 10.45 u
SCWC2 – J.A.United C3  9.00 u

Pupillen
SCW D1 – Hoofddorp D2 10.00 u
SCW D2 – Roda’23 D 10  9.00 u
Hoofddorp E5 - SCW E1 11.30 u
SCW E2 – Kon.HFC E 13  9.00 u
Overbos F3 - SCW F1 12.30 u
SCW F2 – DSS F 11 9.00 u 
RCH F5 - SCW F3  9.00 u
DSS F20M - SCW F4 12.30 u

Dames en meisje
GeuzenM’meer DA.3 - SCW DA.1 13.00 u
Zuidoost United MC.1 - SCW MC.1 12.00 u
SCW MD.1 – Overbos MD.1 11.15 u
VVC ME.1 - SCW ME.1 10.00 u
SCW MF.1 – Nw.Sloten F6  9.00 u

Zondag 17 oktober

RKAV.
RKAV 1 – Velsenoord 1 14.00 u
RKAV 2 – RKDES 4 11.30 u
Sp.Martinus 4 - RKAV 3 14.00 u
RKAV 4 – JOS/Watergr.meer 6 11.30 u
RKAV 5 – KLM 2 14.00 u
RKAV 6 – Fortius 6 11.30 u
Sp.Martinus 6 - RKAV 7 15.00 u

Dames
RKAV DA.1 – AS’80 DA.1 11.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – HBC 1 14.00 u
RKDES 2 – United /DAVO 2 11.00 u
RKAV 2 - RKDES 4 11.30 u
RKDES 5 – Overamstel 3 14.00 u
ZRC/Herenmarkt 4 - RKDES 6  14.00 u
RKDES 7 – Nautilus 4  14.00 u

Junioren
Hillegom A1 - RKDES A1  11.30 u
RKDES A2 – GeuzenM’meer A2  12.00 u
Fortuna wormerveer B1 - RKDES B1 10.00 u
Badhoevedorp B1 - RKDES B2  12.15 u
RKDES C1 – Pancratius C1  10.00 u
KDO C2 - RKDES C2  11.00 u

Kaarten bij BV 
Oostend
Aalsmeer - De volgende speel-
avond van buurtvereniging Oostend 
is vanavond, donderdag 14 oktober. 
Om 20.00 uur precies worden de 
kaarten verdeeld. Deelnemers wor-
den verzocht uiterlijk om 19.45 uur 
aanwezig te zijn. De speelavond is 
in ’t Middelpunt in de Wilhelmina-
straat. Naast kaarten kan hier ook 
iedere vrijdag deelgenomen worden 
aan de dartcompetitie vanaf 20.00 
uur. Iedereen die wil darten is van 
harte welkom. Het kaarten op 30 
september is gewonnen door me-
vrouw L. Agtersloot met 5743 pun-
ten. Op plaats twee is J. De Nooij 
geëindigd met 5591 punten en op 
drie Grana Groenedijk met 5466 
punten. De poedelprijs mocht P. 
Schuit in ontvangst nemen, de mar-
senprijs is uitgereikt aan mevrouw 
van Bemmelen.

Schakers AAS 1 winnen 
ook tweede wedstrijd
Aalsmeer - Het eerste team van 
schaakclub AAS heeft ook de twee-
de wedstrijd van het seizoen ge-
wonnen. De bezoekers van het 
team van ZSC-Saende waren op 
papier iets sterker dan de Azen en 
dat resulteerde inderdaad in een in-
tens en spannend gevecht. De sco-
re werd geopend door Henk Noord-
hoek. Dennis van Vliet kon zijn goe-
de begin bij AAS geen vervolg ge-
ven. Hij kwam ook deze partij goed 
uit de startblokken en ging op de 
zwarte koning af nadat de stelling 
open kwam. Dat leverde twee pi-
onnen op maar het vervolg was net 
iets te agressief. 
Na een venijnige tegenstoot moest 
Dennis de twee pionnen weer terug 
geven en was een lastig eindspel 
ontstaan. De witte koning leek daar-
bij meer in gevaar te zijn en toen 
het zwarte loperpaar in de stelling 
kwam kon Dennis materiaal verlies 
niet meer voorkomen. 
AJ Keessen kreeg een flinke voor-
sprong op de klok doordat zijn te-
genstander erg lang nadacht in de 
opening. De complicaties die in de 
stelling zaten waren niet gunstig 
voor wit, vandaar dat het midden-
spel rustig door kabbelde. Zo rond 
de 25e zet kwam het duel tot een 
hoogtepunt toen de spanningen op 
het bord zich resulteerden in com-
plicaties. In tijdnood bleek dame en 
paard teveel om tegen te verdedi-
gen zodat AJ het punt kon pakken. 
De 2-1 voorsprong werd weer gelijk 
getrokken doordat Jasper van Eijk 
zijn ontwikkelingsachterstand niet 
meer kon inhalen in het eindspel. 
Marco de Groot gaf AAS 1 weer de 
leiding. In tijdnood had hij de zwar-
te toren opgesloten op de konings-
vleugel, zodat hij in feite een kwa-

liteit meer had in plaats van een 
stuk minder. Daar kwam nog bij dat 
de zwarte koning zich in een mat-
net bevond, hetgeen de zwartspe-
ler noopte om de strijd te staken. 
Bob Feis had in tijdnood zijn koning 
de zwarte damevleugel binnen we-
ten te leiden hetgeen hem een pion 
opleverde in het paarden eindspel. 
Zwart probeerde nog terug te ko-
men door een stuk te offeren maar 
Bob had goed gezien dat hij het stuk 
kon pakken zonder dat een zwarte 
pion zou doorlopen, de rest was een 
peulenschil voor Bob. 
ZSC kwam weer een punt dichter-
bij doordat Jeffrey van Vliet lang-
zaam maar zeker werd overspeeld 
in het dubbel toreneindspel door IM 
Klarenbeek. Daarbij kwam de druk 
te liggen bij Paul Schrama om de 
twee matchpunten binnen te ha-
len. Na een spannende tijdnoodfa-
se leek zijn koning wat zwak te zijn, 
de tegenaanval in het centrum had 
hem wel tegenkansen gegeven. In 
de laatste minuten van de partij gaf 
Paul pardoes twee pionnen weg, om 
direct daarna een stuk te winnen 
door een fout van zwart. Vier pion-
nen voor een stuk was nog steeds 
erg veel, vandaar dat Paul de kans 
om eeuwig schaak te geven niet uit 
de weg ging. Een hard bevochten 
remise die de 4,5 - 3,5 overwinning 
op het scorebord bracht. Schaak-
club AAS schaakt van begin sep-
tember tot eind mei op de vrijdag-
avond in de Doopsgezinde Kerk in 
de Zijdstraat 53. 
Training en les wordt gegeven van 
19.00 tot 20.00 uur, daarna volgt de 
competitie tot 01.00 uur. Voor meer 
informatie: 0297-324459 of 0297-
268954. Homepage: http://www.
aas.leisb.org.

Voetbalwedstrijd tegen Bloemendaal
Geen geluk RKAV op 10-10
Aalsmeer - Veel geluk heeft de 
10-10-10 RKAV niet gebracht. Het 
was een hele toer om op het com-
plex van Bloemendaal te komen. Het 
was een complete puzzelrit. Een-
maal aangekomen hebben enkele 
leden van de trouwe supportersclub 
de 0-1 gemist. En na afloop van de 
wedstrijd hebben verschillende toe-
schouwers een prent gekregen voor 
verkeerd parkeren. 
Ga er maar aanstaan. Reeds na 18 
seconden was het 1-0 voor Bloe-
mendaal. Gelijk na het begin sig-
naal trok de thuisploeg richting het 
RKAV doel en het was meteen raak. 
Dat was een domper van jewelste. 
Eigenlijk is RKAV deze klap niet 
meer te boven gekomen. In de tien-
de minuut was het Mishon Bucuklar 
die voor de 1-1 had kunnen zorgen, 
maar zijn kopbal van drie meter af-
stand ging jammerlijk naast. Ook in 
de beginfase van de wedstrijd was 
er nog een kansje voor Eric Jansen, 
maar het was te gehaast allemaal. 
De 2-0 kwam helemaal knullig tot 
stand. Bij een normale ingooi voor 
Bloemendaal stonden vier RKAV-
ers toe te kijken hoe een Bloemen-
daler door de verdediging ging als 
een scherp mes door een pakje bo-
ter en 2-0 scoorde. 
Een handsbal was er de oorzaak 
van dat Bloemendaal een strafschop 
kreeg toegewezen, die door Baydie 
onberispelijk werd ingeschoten. Het 

was Stephan van Halm die met en-
kele goede reddingen RKAV nog 
in de race hield. Mishon Bucuklar 
kreeg vlak voor rust een geweldige 
kans, maar deze schop ging huizen-
hoog over. 
De tweede helft was een kopie van 
de eerste, RKAV wilde wel, maar 
kon in zijn totaliteit geen vuist ma-
ken. Ook deze keer werd Alexander 
Goes totaal over het hoofd gezien. 
Zo vrij als God in Frankrijk stond hij 
daar, maar hij had met zijn snelheid 
toch wel menige kans voor RKAV 
kunnen creëren! Bij een jammerlijke 
overtreding van Robert Jansen,het 
op de hielen lopen van een tegen-
stander, wees de goed leidende 
scheidsrechter weer naar de stip. 
Ook nu weer was van Halm kans-
loos: 3-0. Eric Jansen was het die 
met een kanonskogel de stand op 
3-1 bracht. Het zou nog kunnen. 
Alexander Goes was heel dicht bij 
de 3-2, maar de inzet ging net naast. 
Ook Mishon Bucuklar kreeg nog 
een geweldige kans, voor open doel 
ging zijn inzet weer huizenhoog 
over. Toch kreeg RKAV nog loon 
naar werken. Eric Jansen bracht de 
stand nog op 3-2. Maar daarmee 
was het over en uit. Komende zon-
dag speelt RKAV thuis aan de Beet-
hovenlaan tegen Velsen Noord, aan-
vang 14.00 uur.

Theo Nagtegaal

Zaalvoetbal 1e klasse
Farregat ontsnapt bij Ter Beek
Aalsmeer - De zaalvoetballers van 
het Farregat 1 hebben hun derde 
wedstrijd in de 1e klasse gespeeld. 
De eerste twee wedstrijden werden 
verdiend gewonnen, zodat er met 
vertrouwen werd vertrokken naar 
de Bijlmer. 
De Aalsmeerders begonnen slecht 
aan de wedstrijd en stonden al snel 
op een 2-0 achterstand. Hierna leek 
het Farregat de draad weer op te 
pakken en kwam terug tot 2-2. Ech-
ter de Aalsmeerders bleven niet bij 
de les. Het spel van het Farregat was 
heel wisselvallig, evenals het fluit-
gedrag van de scheidsrechter ove-
rigens. 
Om de wedstrijd in goede banen 
te lijden vond hij het nodig om drie 
spelers van het Farregat geel te ge-

ven en bij Ter Beek werden zelfs 
twee spelers getrakteerd op een ro-
de kaart, totaal onnodig. 
Na een 4-2 achterstand leek het 
Farregat1 het wel te begrijpen en 
vocht weer als vanouds voor elke 
meter. Er werd zelfs een 4-5 voor-
sprong behaald, maar door een 
goede individuele actie van de te-
genstander werd het 5-5.
Met nog 2 minuten te spelen hoopte 
het Farregat om de avond toch nog 
positief af te sluiten en met succes. 
Khalid was degene die het Farregat 
het laatste zetje zou geven naar een 
overwinning. De eindstand werd 
5-6 en de derde overwinning op rij 
is een feit. Over een week is de uit-
wedstrijd tegen Theo Tol in Volen-
dam.

Examens sportschool Wassanim
 Kudelstaart - Op zaterdag 2 ok-

tober deden acht leden van de Ko-
reaanse karatesportschool Was-
sanim examens voor hun volgen-
de graduatie. Voor de negende gup 
deden Koen Knoef, Patrick Spar-
reboom, Willem Westerhof, Ma-
ria Keessen en Lulu Jiang examen. 
Voor de groene band moesten Re-
becca Hartman, Erik Hartman en 
Kees Steegman hun kunnen tonen 
aan de jury. Alle kandidaten zijn ge-
slaagd. Meer informatie over de ka-
ratesportschool in Kudelstaart is te 
vinden op www.wassanim.nl of bel 
met 06-51987470.

Staand van links naar rechts: Ruud Keizer (sponsor), Britt Liberton, Ilse Dijt, 
Nina van Honk, Manon Verkuijl, Joyce Verkuijl, Kim Eveleens, Fanny Eveleens, 
Jorinde Jansen en Harry Verkuijl (leider). Zittend: Anouk de Vries, Pardis Ka-
birian, Tabitha Buijs, Esmee Markwat, Shaunie de Zanger, Robin Bakker, Kim 
van Honk en Deffany Regueiro.

Sponsor voor RKDES MA1
Kudelstaart - Het nieuwe voetbal-
seizoen is al enkele wedstrijden oud, 
maar de meiden van RKDES MA1 
presenteerden onlangs vol trots hun 
nieuwe sponsor: PAR-AV Producti-
ons, Licht en Geluid Service uit Ku-
delstaart. Met deze naam op de 
shirts staat RKDES MA1 in de spot-
lights en zal ongetwijfeld swingend 
het seizoen vervolgen! PAR-AV Pro-
ductions realiseert zich dat vereni-

gingen de mensen samen brengt en 
dat is goed voor de buurt. Dit jaar 
is het bedrijf de samenwerking aan-
gegaan met voetbalvereniging RK-
DES. Eigenaar Ruud Keizer zegt: 
“We zijn trots te melden dat we een 
eigen team sponsoren bij RKDES en 
hopen dat iedereen een mooi sei-
zoen tegemoet gaat. We wensen de 
MA1 veel succes toe. Meiden, doe 
je best!”

Winnaars Gilbert van Eijk en Johan Siebeling.

Dartclub Poel’s Eye in Dorpshuis
Avond van Gilbert van Eijk
Kudelstaart - Twee weken terug 
was er weer een gezellige gelegen-
heid voor de dartliefhebbers om 
een pijltje te werpen. Ook Gilbert 
van Eijk houdt van een pijltje gooi-
en en was weer van de partij deze 
avond. Aan het begin van de avond 
had Gilbert al een goed gevoel over 
zijn spel maar kreeg het direct las-
tig met tegenstanders als Gerard 
Bak, Tim Maas en Johan Siebeling. 
Met goed spel gingen alle partij-
en nipt verloren en mocht hij zijn 
avond verder voorzetten in de Sco-
ne Ronde. Daar kwam hij tegen nie-
mand minder dan Huib Gootjes en 
ook in deze wedstrijd kwam Gilbert 
net te kort en strandde in de E-ron-
de. Daar won hij de eerste wedstrijd 
van Henny Taal en won daarna ook 
knap in de halve finale van Tony van 
Riel. In de finale mocht hij het op-
nieuw opnemen tegen Johan Siebe-
ling waar hij aan het begin van de 
avond van verloor, maar wist ditmaal 
zelf de overwinning te behalen. Voor 
het eerst in zijn Poel’s Eye carrière 
wist hij een niveau van de avond te 
winnen waar hij al meerdere keren 
naast had gegrepen. Verder speelt 
Gilbert ook nog competitie bij dart-
team ‘t Zooitje waar ze in de derde 
divisie momenteel zeer netjes op de 
eerste plek staan. Gilbert ging deze 

avond naar huis met zijn bemach-
tigde doos celebrations. De fina-
listen van de Scone Ronde: Stefan 
Pouw, die deze wedstrijd won van 
Ilona Bak, gingen naar huis met een 
lekkere fles Scone bier. Perry Noor-
demeer, die in de finale van de win-
naarsronde wist te winnen van Dan-
ny Zorn, kreeg net als Danny mooie 
planten. Daarnaast was de hoogste 
finisch voor Dimitri Poncin met 141 
en won Ed Houwer de punt op de 
i prijs met zijn geweldige uitspraak: 
“Ik kom om een gezellig avond-
je te darten en alles wat ik win is 
mooi meegenomen.” Alle prijswin-
naars hebben weer lekker veel kun-
nen darten. Overigens dart ieder-
een veel. Iedereen dart minimaal vijf 
wedstrijden. De helft zes, een kwart 
zeven en zo verder. Degene die acht 
of negen wedstrijden wint, is win-
naar in zijn ronde. Afhankelijk van 
het aantal deelnemers, en de ron-
de waarin men terecht komt. Lekker 
veel darten dus voor iedereen, en 
toch, dankzij de vele dartborden, op 
tijd klaar. Dus, darters uit Aalsmeer, 
Kudelstaart en omgeving, tot de vol-
gende speelavond, morgen, vrijdag 
15 oktober in het Dorpshuis. De in-
schrijving sluit om 19.45 uur, deel-
name kost drie euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar.

Jubileumrit ‘Le Papillon’
Aalsmeer - De eerste jubileumrit 
van motorclub Le Papillon is afge-
lopen zaterdag 9 oktober verreden. 
Om 14.00 uur arriveerden de eer-
ste bikers bij het clubhuis. Tot ie-
dereen op het motorhonk was, werd 
er in het zonnetje genoten van een 
kop koffie met wat lekkers. Voor de 
rit bleek veel animo te zijn. In een 
lange sliert vertrokken de bikers. De 
tocht voerde langs de Amstel, De 

Kaag en in Katwijk aan Zee werd op 
een (gereserveerd) terras een toost 
uitgebracht op het eerste jaar. De rit 
ging weer huiswaarts. Thuis werden 
alle wederhelften opgepikt en ging 
de tocht naar The Beach waar al-
le leden en de organisatie heerlijk 
hebben gegeten. “Het was een hele 
leuke dag”, aldus alle bikers. Menig-
een kijkt uit naar de volgende tocht, 
de snertrit.

Meiden Rkdes B1 tweede in 
openingstoernooi zaalhandbal
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
moesten de meiden naar de Cal-
landhallen in Amsterdam voor het 
openingstoernooi van het zaal-
handbalseizoen. Op het programma 
stonden 3 wedstrijden tegen Vriend-
schap TOB, Westsite en Aristos. De 
eerste wedstrijd was zeer flitsend in 
het voordeel van Rkdes. De aanval-
len werden snel en sterk opgezet, 
wat dan ook resulteerde in schitte-
rende doelpunten vanuit de hoek en 
het midden. 
Ook het verdedigingswerk was op-
timaal, zodat de meiden van Vriend-
schap veel moeite hadden om door 
de verdediging te komen. De eerste 
wedstrijd werd in het voordeel van 
Rkdes afgesloten. Na 20 minuten 
rust, kon de tweede wedstrijd tegen 
Westsite beginnen. Deze club staat 
bekend als erg op de vrouw ver-
dedigen, wat dan ook resulteerde 
in blauwe plekken en een uitvaller 
vanwege duwen in de rug. Ondanks 
het ruige spel, kon Rkdes het goed 
bijhouden. Er werd mooi en aanval-
lend gespeeld. Helaas waren de 20 
minuten te kort om de achterstand 
in te halen, en verloor Rkdes met 

7-5. De laatste wedstrijd was tegen 
Aristos. Hier wilde Rkdes nog even 
alles uit de kast halen om het pu-
bliek te tonen wat ze tijdens de trai-
ningen allemaal leren. De wisseltjes, 
breaks en het goede verdedigings-
werk was dan ook geweldig voor het 
publiek om te zien. De eindstand re-
sulteerde in 8-0 voor Rkdes. Zondag 
24 oktober staat de eerste wedstrijd 
tegen De Vriendschap in de Proos-
dijhal vanaf 14.30 uur op het pro-
gramma.

OVAK-soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is woensdag 20 
oktober in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat. 
Klaverjassen staat vanaf 14.00 uur 
op het programma. Het klaverjas-
sen op 5 oktober is gewonnen door 
Dirk Tromp met 5235 punten, ge-
volgd door Arie Oliemans met 5095 
en Griet Maarsen met 4998 punten.

Waterpolocompetitie
100 Procent winst Oceanus
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
zijn negen teams van de afdeling 
waterpolo van Oceanus in actie ge-
komen en alle negen wisten te win-
nen. Heren 1 moest het opnemen 
tegen de Futen uit Amstelveen. Een 
team waar de heren van Oceanus 
bekend mee zijn, vaak tegen geoe-
fend. Het ging daarom ook vrij ge-
lijk op. Er werd gewonnen met 7-5. 
Heren 2 is op de goede weg dit sei-
zoen. Er werd namelijk nog niet ver-
loren en ook dit weekend werden er 
gewoon weer 3 punten binnen ge-
sleept. Uitslag was 11-5. Heren 3 en 
heren 4 hadden dit weekend geen 
wedstrijden. Heren 5 daarentegen 
moest wel spelen. 
Uit tegen de Amstel werd gewon-
nen met maar liefst 1–17. De tegen-
stander van dames 1 was het KZC 
uit Beverwijk. Deze tegenstander 

werd uit al verslagen en thuis won-
nen de dames afgelopen weekend 
met 13 -1. Dames 2 had net als de 
heren uit het derde en vierde een 
weekendje rust. De jeugd moest wel 
in actie komen. Bij Jongen onder de 
19 kwamen de jongens van Amers-
foort op bezoek. Amersfoort werd 
verslagen met 9–3. Gemengd onder 
de 15 moest spelen tegen de Dolfijn 
in Amsterdam. 
Er werd een ruime overwinning be-
haald van 13–3. Gemengd onder 
13A kwam op zondag in actie. Het 
werd een heel spannende wedstrijd. 
ZPCH was de tegenstander. Ocea-
nus won met 6–7. Yves-Maurice 
Vork scoorde 4 van de 7 doelpunten 
namens Oceanus. Gemengd onder 
de 11 jaar moest dit weekend spe-
len tegen het Y in Amsterdam. De 
uitslag: 4–14.
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SV Omnia 2000 trampoline
Twee teams naar NK
Aalsmeer - Op zaterdag 9 oktober 
was het voor de landelijke springers 
en springsters van SV Omnia 2000 
de laatste mogelijkheid om zich te 
plaatsen voor de NK teams. 
In Heerenveen werd de derde en 
laatste plaatsingswedstrijd ge-
houden. Dit betekende dus weer 
vroeg op en op tijd vertrekken, zo-
dat de springers op tijd aanwezig 
waren voor het inspringen. Dit niet 
alleen voor de springers maar ook 
voor de coach, juryleden en de sup-
porters. In de A-klasse, waar in to-
taal acht teams meededen, was het 
nog spannend. Na twee wedstrij-
den stond dit team gezamenlijk met 
nog vier andere teams op de der-
de plaats. Dit betekende dus dat er 
deze keer goed gesprongen moest 
worden, want zes van de acht teams 
mochten door na de finale. Team 
A1, deze keer bestaande uit: Melvin 
Dokter, Perry Alderden, Chris Moer-

man en invalster Robin van As, vol-
deed niet helemaal aan de verwach-
ting. Uiteindelijk werd dit team zes-
de, wat net voldoende was voor 
NK. Ook in de B-klasse sprong een 
team mee van SV Omnia 2000. Ya-
nakia Holst, Bente Geleijn en Fa-
rieda Schreier, deden hun best om 
een plaatsje in de NK te halen. Dit 
team had een wat betere uitgangs-
situatie. Na twee wedstrijden stond 
dit team op een tweede plaats. Dit 
team werd deze wedstrijd laatste, 
echter plaatste zich toch als derde 
voor het NK. 
Aanstaande zaterdag 16 oktober is 
voor de regio springers de eerste 
van de plaatsingswedstrijden. Ook 
deze teams kunnen zich plaatsen 
voor het NK. Deze wedstrijd wordt 
zaterdag gehouden in de Proosdij-
hal in Kudelstaart. 
Geïnteresseerden zijn welkom om te 
komen kijken.

Voetbalwedstrijd tegen Monnickendam

Nederlaag voor Aalsmeer 
Aalsmeer - Aalsmeer heeft weer de 
punten aan de tegenstander moe-
ten laten, ditmaal Monnickendam. 
Hoewel terecht is verloren met 2-3, 
lag het dit keer niet aan inzet en ka-
rakter, maar aan een beetje gogme. 
Drie domme acties achterin werden 
ook direct in doelpunten omgezet. 
Men liep constant achter de feiten 
aan. Het gegeven is wel dat trainer 
Servinus van Aalsmeer een half elf-
tal aan blessures heeft en elke week 
weer moet goochelen om een op-
stelling op papier te zetten. Het door 
scheidsrechter Erkens goed geflo-
ten duel begon met een aanvallend 
Aalsmeer dat al in de 7e minuut via 
Ilker Yildiz een goede kans kreeg. 
Zijn schot werd geblokkeerd door 
Ab Persijn. Twee minuten later was 
het Salih Yildiz die een goede voor-
zet losliet, maar de bal was te ruim 
voor Ilker Yildiz. Aalsmeer kwam 
net als in de voorgaande wedstrij-
den een man op het middenveld te 
kort en betaalde daar de tol voor. 
Een beginnersfout in de 18e minuut 
van Kelvin Chan-A-Hung, die de bal 
in de voeten schoof van Tom Praam 
van Monnickendam, werd dankbaar 
in ontvangst genomen en tot winst 
omgezet: 0-1. Een vrije trap van Pe-
ter Neuvel in de 19e minuut werd 
van richting veranderd en verdween 
in de uiterste hoek achter doel-
man Claudio Rizzuni. De stand was 
weer gelijk: 1-1. Een vrije trap in de 
22e minuut werd door Peter Neu-
vel rakelings naast geschoten. Al-
les moest in de voorhoede van de-
ze spits komen. Van zijn medespe-
lers had hij weinig te verwachten. 
Op een kopbal van een medespeler 
moest keeper Rizzuni in de 28e mi-
nuut zich strekken om de bal van de 
doellijn te halen. Aalsmeer was wel 
de aanvallende partij, maar Mon-
nickendam had voetballend meer 
in huis en bleef gevaarlijk. Een vrije 
trap van Kees Veerkamp in de 35e 

minuut spetterde via de paal weer in 
het veld. De laatste minuten voor de 
pauze hield Monnickendam de ver-
dediging van Aalsmeer constant on-
der druk. Uit een voorzet in de 47e 
minuut van Ilker Yildiz kwam Lu-
ciën Fraenk een teenlengte te kort 
om te scoren. Met een fenomena-
le redding voorkwam Sander Bak-
ker in de 55e minuut een doelpunt 
op een inzet van Tom Pruim. Knullig 
uitverdedigen van Aalsmeer werd 
in de 61e minuut genadeloos af-
gestraft door Monnickendam. Dit-
maal liet Wesley Grit, Sander Bak-
ker kansloos: 1-2. Kansen van Har-
men Colijn en Ilker Yildiz voor open 
doel in de 72e en 75e minuut, maar 
niemand had de durf om uit te ha-
len. Aalsmeer begon aan een slot-
offensief. Dat gaf Monnickendam 
gelegenheid om te counteren. Ver-
schillende malen dacht men de 2-2 
te maken. De verdediging van Mon-
nickendam hield het hoofd koel. 
Nog een verdedigingsfout in de 81e 
minuut werd Aalsmeer fataal. Het 
was Frank Bruinsma die het nood-
lot van Aalsmeer bezegelde en de 
bal in de uiterste hoek kegelde: 1-3. 
Het was weer Peter Neuvel die in 
de 85e minuut uit een vrije trap de 
aansluitingstreffer scoorde: 2-3. Een 
schot van de overal aanwezige Pe-
ter Neuvel van rechts in de 86e mi-
nuut ketste via de lat weer in het 
veld. In blessuretijd had Aalsmeer 
pech toen de bal tot 2 maal toe van 
de doellijn werd getrapt. Het resul-
teerde in niets. Aalsmeer begint nu 
langzamerhand naar onderen te kij-
ken en zal er alles aan moeten doen 
om de punten bij elkaar te sprokke-
len. Komende zaterdag 16 oktober 
speelt Aalsmeer uit tegen Overbos. 
Aanvang wedstrijd 14.30 uur. Loca-
tie Sportpark Overbos, Leenderbos 
101 in Hoofddorp. 

Jack van Muijden

Koppelkaarten 
in Hornmeer
Aalsmeer - Vrijdag 15 oktober or-
ganiseert buurtvereniging Horn-
meer weer een koppelkaartavond. 
De aanvang is 20.00 uur, zaal open 
om 19.30 uur. Gekaart wordt er in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. Het klaverjassen op 8 
oktober is gewonnen door Wil ter 
Horst met 5410 punten, op twee is 
George Lemmerzaal geëindigd met 
5349 punten en plaats drie wist 
Miep Bloemen te bemachtigen met 
5317 punten. De poedelprijs is uit-
gereikt aan Marja van ’t Schip.

Dames sterk bij 
ouderensoos
Aalsmeer - De volgende speelmid-
dag van de ouderensoos van buurt-
vereniging Oostend is op donder-
dag 21 oktober in gebouw het Mid-
delpunt aan de Wilhelminastraat. 
Aanvang 14.00 uur, zaal open van-
af 13.30 uur. De soos op 7 oktober is 
gewonnen door mevrouw van Hete-
ren met 5681 punten, gevolgd door 
de dames Koot met 5642 en Doe-
ve met 5372 punten. Bij het rum-
micuppen werd de hoogste eer be-
haald door mevrouw de Vries, ge-
volgd door de dames Kuin en Dolk.

NFC-RKDES: Enerverend 
duel eindigt onbeslist
Aalsmeer - De zesde wedstrijd van 
dit seizoen leidde RKDES naar Am-
stelveen waar NFC de Kudelstaart-
se trots van de winst af moest zien 
te houden. NFC is prima begonnen 
aan deze competitie, is zeker een ti-
telkandidaat en liet dit zondag ook 
zien. Een ploeg met sterke buiten-
spelers, maar vooral Lesley van 
Dams is een publiekstrekker. Ro-
bert van Loon was zijn directe te-
genstander, maar hoe hard Robert 
ook zijn best deed hij was gewoon 
te vlug.
Trainer Wever was genoodzaakt om 
na ruim twintig minuten Robert van 
Loon naar rechts te halen en Robin 
Spaargaren naar links te verhuizen. 
Robin had iets meer vat op Lesley, 
maar het blijft een lastig te bespe-
len aanvaller. RKDES deed het ook 
niet slecht, stoorde de opbouw, zo-
als gewend, en wist in de dertien-
de minuut brutaal de voorsprong te 
nemen. Een corner van Edwin van 
Maris werd scherp voorgezet en Ivo 
Lentjes kopte fraai raak: 0-1.
Diezelfde Edwin van Maris had twee 
minuten later zomaar de 0-2 op het 
bord kunnen zetten, maar zijn toch 
goede kans werd over gescho-
ten. Ook NFC bleef de aanval zoe-
ken en in de 23ste minuut was het 
1-1. Lesley van Dams kwam als een 
lichtkogel vanaf rechts op het vijan-
delijk doel af en hij rondde fraai zijn 
actie af met een diagonaal schot in 
de verre hoek: 1-1. 
De hele eerste helft was het een he-
le leuke wedstrijd om naar te kijken. 
Twee ploegen die de aanval zoch-
ten wanneer het ook maar even mo-
gelijk was, wat leidde tot spannen-

de taferelen voor beide doelen. In 
de tweede helft was toch NFC wat 
meer de boven liggende partij, maar 
RKDES bleef loeren op de counter 
en wist zelfs weer op voorsprong 
te komen. Ineens lag de bal voor 
de voeten van Mounhir Ghannoen 
en hij haalde hard van zo’n 20 me-
ter uit en snoeihard liet hij het net 
bollen: 1-2. Maar de wedstrijd was 
nog lang en NFC ging steeds meer 
drukken en kreeg ook diverse kan-
sen. Vooralsnog ging alles naast of 
over, of Ivo Peters stond in de weg 
of de verdediging van de Afas/van 
Berkel brigade trad kordaat op. 
Toch gebeurde wat er al een beet-
je aan zat te komen, de NFC wer-
velwind ging er over de linkerflank 
vandoor en trapte de bal knap ach-
ter de kansloze Ivo Peters: 2-2. Met 
nog een kwartier te spelen kon de 
wedstrijd nog alle kanten op. RK-
DES kroop weer wat uit zijn schulp 
en NFC rook bloed. Ruim 10 minu-
ten voor tijd werd Roald Pothuizen 
de diepte ingestuurd en de laatste 
man van NFC kon niet anders doen 
dan hem ten val brengen. Rood voor 
deze speler. De vrije trap genomen 
door Edwin van Maris, werd fraai in-
geschoten, maar evenzo fraai ge-
houden door de goede keeper van 
NFC. Zo bleef het 2-2, wat wel een 
terechte uitslag was. De winnaar 
was het publiek, die niet alleen een 
beetje bij kon bruinen, maar ook 
een goede wedstrijd hadden ge-
zien met twee ploegen die vol gin-
gen voor de winst. RKDES speelt dit 
weekend thuis tegen HBC.

Eppo

ZABO speelronde drie 
zaterdag in De Bloemhof
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbal-
competitie wordt zaterdag 16 okto-
ber in de Bloemhof aan de Hornweg 
voortgezet met de derde speelronde. 
Het programma luidt: om 18.35 uur 
Schijf Grondboringen tegen LEMO-
gaat-los. Om 19.20 uur Piller Sport 
tegen Sportcafé de Midi’s. Om 20.05 
uur Sporting Uithoorn tegen Ac-
con. Om 20.50 uur LEMO tegen Ca-
fé Johnny’s en om 21.35 uur DGL te-
gen Amsec Beveiliging. De toegang 
is gratis.

Spannende duels
Op zaterdag werd in de Bloemhof 
de tweede ronde gespeeld van de 
ZABO competitie en de duels wer-
den gearbitreerd door Klaas Boe-
kel, Mike van Miltenburg en Peter 
Meyer. De openingswedstrijd ging 
tussen Sportcafé de Midi’s en Am-
sec Beveiliging. Het publiek zag een 
snelle voorsprong voor de Midi’s, na 
dertig seconden lag de bal al in het 
doel bij Amsec. Die 1-0 voorsprong 
werd vergroot tot 7-0 en daarmee 
was het duel vroegtijdig beslist. In 
de tweede helft werd over en weer 
gescoord en arbiter Boekel floot af 
bij de eindstand van 14-5. Sportca-
fé de Midi’s is het seizoen prima be-
gonnen en voert nu op doelsaldo de 
ranglijst aan. De tweede wedstrijd 
bleek het meest spannende duel. 
Schijf Grondboringen en Sporting 
Uithoorn maakten er een smakelijke 
partij van. Beide ploegen hadden de 
eerste wedstrijd verloren en wilden 
punten halen. Volop aanvallend spel, 
maar een winnaar kwam er niet. 
Drie minuten voor tijd leidde Schijf 
nog met 4-3, in de slotfase scoorde 
Sporting Uithoorn de 4-4 gelijkma-

ker en aan deze stand kwam geen 
verandering meer. De wedstrijd Pil-
ler Sport tegen Café Johnny’s werd 
gecanceld. Hierna trad LEMO aan 
tegen LEMO-gaat-los. Als er één 
wedstrijd bij de ZABO als ‘der-
by’ betiteld kan worden, dan is de-
ze het wel. Beide teams hebben na-
melijk dezelfde sponsor. De bewus-
te sponsor, die bij LEMO in de ba-
sisopstelling staat, kreeg echter klop 
van de jongens van LEMO-gaat-los. 
Bij de rust had LEMO-gaat-los een 
3-5 voorsprong opgebouwd. In het 
begin van de tweede helft scoorde 
de ploeg direct 3-6 en de marge van 
3 goals wist LEMO niet meer in te 
halen. LEMO-gaat-los sloot het du-
el winnend af met een ruime 4-11 
overwinning. Een opvallende spe-
lersrol was er weggelegd voor Joey 
Resoort. Hij werd in deze wedstrijd 
topscorer met 5 doelpunten waar-
onder enkele hele fraaie goals. Ook 
Joey Wessels verschalkte op magni-
fieke wijze de doelman van LEMO. 
Het slotduel was de ontmoeting tus-
sen DGL en Accon. DGL moest win-
nen om in het spoor te blijven van 
de Midi’s en deed dat naar behoren. 
De overwinning kwam geen moment 
in gevaar. In de eerste helft bouw-
de DGL op degelijke wijze een 6-0 
voorsprong op. In de tweede helft 
voetbalde Accon beter en mede 
dankzij voortreffelijk keeperswerk 
van Van Miltenburg bleef de scha-
de beperkt. Eindstand 8-3 voor DGL. 
Stand na ronde 2:Sportcafé de Mi-
di’s 2-6, DGL 2-6, Café Johnny’s 2-6, 
Accon 2-3, LEMO-gaat-los 2-3, Am-
sec Beveiliging 2-3, Schijf Grondbo-
ringen 2-1, Sporting Uithoorn 2-1, 
Piller Sport 2-0, LEMO 2-0.

Medailles voor judoka’s
Kudelstaart - Met de hogere ban-
dengroep zijn leden van judoschool 
Ron van Raaphorst met veel ple-
zier op weg gegaan naar Zaandam 
om daar te strijden tegen de Zaan-
se judoka’s van de diverse scholen 
en verenigingen. In de eerste ronde 
kwamen de jongere judoka’s in ac-
tie. Merkbaar was zeker het feit dat 
dit voor allen weer het eerste toer-
nooi na lange tijd was. Iedereen 
moest toch weer even zijn draai zien 
te vinden. Met mooi en technisch 
judo veroverden de judoka’s van 
Van Raaphorst een eerste, tweede 
en derde plaats. Bij de dames werd 
een derde en vierde plaats behaald. 
In de tweede ronde bij de oudere ju-

doka’s zijn respectievelijk een eer-
ste en een derde plaats behaald. De 
twee nieuwe judoka’s in de selec-
tie vielen helaas op hun eerste toer-
nooi net buiten de prijzen (vierde 
en vijfde plaats).Voor hen was deze 
wedstrijd een goed begin voor een 
mooie judo toekomst. Net binnen-
gekomen bij de judoschool en dan 
op een hele mooie manier laten zien 
waar je voor staat. Dat is nog eens 
judomentaliteit! 
Al met al een goed resultaat om 
het nieuwe judoseizoen goed te be-
ginnen. interesse in judo? Bel 06-
10349674, 06-11898154 of meld 
je aan via de website www.judo-
schoolronvr.nl

Beachfootvolley
Tweede ranking voor Jordi 
en Erik teleurstellend
 

Staand van links naar rechts Amber Glebbeek, Ramona Ezink en Eefke v.d. 
Luit. Zittend van links naar rechts Solenne Köhler, Kim Nederstigt en Seli-
na Kok.

Sportvereniging Omnia 2000
Veel medailles voor twirlsters
Aalsmeer - Zondag 3 oktober na-
men de twirlsters van SV Omnia 
2000 deel aan de wedstrijd in Al-
phen aan de Rijn. 
De organisatie was in handen van 
Drum- en Showband Con Brio. In 
sporthal de Arena debuteerde Kim 
Nederstigt vroeg in de morgen 
op het onderdeel 1-baton. Intus-
sen waren ook de Peewees gearri-
veerd voor het onderdeel Basicstrut. 
Het Preteenteam onder leiding van 
trainster Maaike de Langen debu-
teerde op het onderdeel Small team 
twirling. Voor Eefke v/d Luit was het 
extra spannend. Zij kwam voor het 
eerst uit voor SV Omnia. De twirl-
sters zagen er flitsend uit in hun 
nieuwe pakken en lieten een pri-
ma oefening zien op verplichte mu-
ziek. Rond de middag kwamen de 
solisten uit op het solo-onderdeel 
Rhythmic twirl in diverse catego-
rieën. Aan het einde van de wed-
strijddag lieten het Peewee- en het 
Preteenteam hun dance zien. Vero-

nique Boon debuteerde bij de Pee-
wees. Selina Kok behaalde liefst drie 
keer goud en één bronzen medaille. 
Solenne Köhler mocht naar huis met 
twee gouden medailles, Kim Neder-
stigt met twee keer goud, een zilve-
ren en een bronzen medaille. Er zijn 
prima prestaties geleverd, want ook 
goud was er voor Ramona Ezink en 
Ebony van de Bijtel en brons voor 
Isabelle ter Laak en Amber Gleb-
beek. De teams preteen beginner 
en peewee beginner mochten bei-
de het zilver in ontvangst nemen. 
Voor een aantal solisten is de vol-
gende wedstrijd zondag 17 oktober 
in Vleuten de Meern, de teams mo-
gen 23 oktober in Leimuiden weer 
optreden. Lijkt het je ook leuk om te 
komen twirlen? Voor meer informa-
tie over twirlen kun je contact opne-
men met de productgroep coördi-
natoren Sandra Kok of Linda Neder-
stigt per e-mail twirlen@svomnia.nl 
of het sportpunt van SV Omnia via 
e-mail sportpunt@svomnia.nl. 

Marco Slomp kampioen na topscores.

Marco Slomp klasse apart bij 
28e afvaltoernooi minigolf
Aalsmeer - Zaterdag 9 oktober is al-
weer voor de 28e keer het afvaltoer-
nooi georganiseerd op de prachtig 
gelegen minigolfbaan aan de Beet-
hovenlaan. 21 Deelnemers gingen ’s 
morgens van start. Na drie ronden 
vond de eerste schifting plaats. De 
zes spelers met de slechtste sco-
re na drie ronden moesten afvallen 
en mochten niet verder spelen. Joke 
Meijer mocht met ronden 33, 35 en 
41 (totaal 109) nog net door, terwijl 
iedereen met een hogere score niet 
meer verder mocht spelen. Na drie 
ronden stonden Remon Verveer en 
Marco Slomp samen op de eerste 
plaats met een score van 84 slagen. 
Remon was de dag begonnen met 
een daverend baanrecord van 22! 
Dat houdt dus in dat hij in deze ron-
de maar vier tweeën heeft geslagen 
en de rest van de banen in één slag 
heeft voltooid. 
Daarna kwam hij binnen met een 
score van 27 om vervolgens de der-
de ronde met een teleurstellende 35 
binnen te komen. Marco daarente-
gen was bezig met een hele solide 
serie van drie rondjes 28. Els van der 
Stroom (26, 32, 29) en Henk Slink 
(30, 29, 31) volgden op afstand, ter-
wijl Marrie Bonhof, de winnaar van 
vorig jaar, inmiddels een gat had 
laten vallen met scores van 36, 29 
en 35 door twee keer een zeven op 
baan 18 te slaan. Na weer twee ron-
den spelen waren er weer vijf afval-
lers. Iedereen met een score hoger 
dan 167 slagen (gemiddeld 33.40 per 
ronde) mocht niet meer mee doen. 
Aan de top van het klassement had 
Marco met rondjes 26 en 32, en een 
totaal van 142 slagen over de eer-
ste vijf ronden, inmiddels een voor-
sprong genomen op de concurren-
tie. Els was opgeklommen naar de 
tweede plaats in het klassement met 
ronden van 29 en 31 (totaal 147). Bij 
Remon wilde het niet zo erg meer 
lukken. Hij was inmiddels terugge-
zakt naar de derde plaats na scores 
van 31 en 35 (totaal 150) en voel-
de de hete adem van Marrie Bonhof 
inmiddels in zijn nek. Zij kwam na 

twee knappe ronden van 26 slagen 
uit op een totaal van 152. Henk Slink 
en Klaas Boekel konden niet anders 
dan op afstand volgen met scores 
van respectievelijk 156 en 157. Weer 
twee ronden verder vielen er weer 
vijf spelers af en bleven er nog maar 
vijf spelers over. Alleen met een sco-
re van 216 (gemiddeld 30.86 sla-
gen per ronde) of lager kon je nog 
door naar de finale. Klaas moest af-
haken voor de finale na een ron-
de van 33 en een druilerige afslui-
ter van 40. Na de zeven ronden was 
de tussenstand als volgt: Marco 199, 
Els 208, Remon 209, Marrie 212 en 
Henk 216. Zoals altijd moesten de 
laatste twee ronden weer de beslis-
sing gaan brengen wie er met wel-
ke prijs naar huis kon gaan. Marco 
gaf zijn voorsprong uiteindelijk niet 
meer uit handen en sloot het toer-
nooi af met twee fraaie ronden van 
29. Met een totaal van 257 slagen 
(gemiddeld 28.56 per ronde) en een 
evenaring van het baanrecord over 
negen ronden kon hij zeer verdiend 
de wisselbeker meenemen naar Ku-
delstaart. Els werd uiteindelijk twee-
de met een totaal van 271 na slot-
ronden van 30 en 33. Henk Slink 
wist echter nog heel dicht bij haar in 
de buurt te komen door het toernooi 
met twee topscores van 29 en 28 af 
te sluiten. Zijn totaal van 273 slagen 
over de negen ronden was dus net 
niet genoeg voor de tweede plaats. 
Het bleek echter wel voldoende om 
nog op het erepodium te komen en 
met de derde prijs naar huis te gaan. 
Marrie sloot af met een ronde van 
33 en kwam met een totaal van 274 
slagen net tekort en werd zodoen-
de vierde. 
De dag die voor Remon zo fantas-
tisch was begonnen eindigde in mi-
sère. Na een ronduit slechte laatste 
ronde van 40 moest de huidig Ne-
derlands kampioen genoegen ne-
men met de vijfde plaats in het eind-
klassement met een totaal van 276 
slagen, toch nog goed voor een ge-
middelde van 30.67 slagen per ron-
de.  

Speelavond bij 
Aller Belang
Aalsmeer - De avonden wor-
den weer langer. Tijd om weer een 
kaartje te gaan leggen bij buurtver-
eniging Ons Aller Belang. De eerste 
speelavond is op dinsdag 19 okto-
ber in het Parochiehuis aan de Ger-
berastraat. De zaal is op vanaf 19.30 
uur. Het kaarten begint om 20.00 
uur.

Aalsmeer - Op 1 oktober vond de 
tweede nationale ranking plaats in 
The Beach.
Erik Drenth en Jordi van der Sluis 
verdedigden een tweede plaats, be-
haald in de vorige editie. Zij vormen 
sinds de zomer een nieuw footvol-
leyteam. Zowel Jordi als Erik heb-
ben al menig keer laten zien over 
kwaliteit te beschikken. Afgelopen 
vrijdag speelde het duo met vlagen 
uitstekend, maar helaas niet con-
stant genoeg. Nadat er in de pou-
lewedstrijden verloren werd van het 
gelouterde Amsterdamse duo Bas 
Heijt en Fred Bloem (12-18) en de 
latere verliezende finalisten, werd 
een tweede plek in de poule veilig 
gesteld door ondermeer te winnen 
van de nummer drie van de vorige 
ranking: Het uit Werkendam (Bra-

bant) afkomstige duo Ger Klop en 
Michael Klop (18-9). De Werken-
dammers eindigden tenslotte als 
vijfde. In de kwartfinale moesten 
Drenth en Van der Sluis het opne-
men tegen de vorige speelpartner 
van Drenth; Wouter Splinter met zijn 
nieuwe partner Kaspar Schleebus-
ch. Deze wedstrijd werd verrassend 
eenvoudig gewonnen (18-8). Voor 
de halve finale moest er uit een nog 
beter vaatje getapt worden. De hui-
dige nummers één van de ranking 
Martijn ten Duis en Bart Zantman 
was de tegenstander. Het werd een 
droomstart voor Drenth en Van der 
Sluis met prachtig verdedigings- en 
aanvalsspel. De Nederlandse kam-
pioenen konden niet anders dan 
volgen tot 13-9. Wat er daarna pre-
cies gebeurde is nu nog nauwe-
lijks te bevatten. Na een vermeen-
de netfout van Ten Duis en Zand-
man (punt werd uiteindelijk overge-
speeld) was het vuur uit de aanval-
len verdwenen en werden de rally’s 
verloren. Na nog eens 4 ballen die 
via het net- of op de lijn in vielen, 
viel het doek en de hoop op een fi-
naleplaats voor Drenth en Van der 
Sluis. Deze tegenslag kwamen bei-
de spelers ook in de troostfinale niet 
meer ten boven. Er werd achtereen-
volgens nog verloren van de goed 
en solide spelende trainingsmaatjes 
Van Dam en Rbii. Uiteindelijk wer-
den Jordi En Erik vierde.
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Immanuëlschool Rijsenhout

Optocht door dorp voor 
de Kinderboekenweek
Rijsenhout - Op donderdag 7 ok-
tober hebben alle kinderen van de 
Immanuëlschool de kinderboeken-
week op een heel leuke manier ge-
opend. Iedereen mocht in een op-
tocht door Rijsenhout laten zien 
door middel van een spandoek of 
sandwichbord wat zijn/haar lieve-
lingsboek is. De kinderen hadden 
enorm hun best gedaan en het zag 
er prachtig uit al die spandoeken en 
sandwichborden met de lievelings-

boeken erop getekend of geplakt.
Schrijfster Selma Noort heeft de 
groepen 7 en 8 bezocht en zij heeft 
de kinderen verteld waar zij alle-
maal aan denkt bij het schrijven 
van een spannend boek. Woensdag 
20 oktober wordt in de school een 
boekenmarkt gehouden. De kinde-
ren mogen boeken ruilen, verkopen 
en kopen. Donderdagavond sluit de 
school de kinderboekenweek af met 
een tentoonstelling.

Zegelkids bijeen
Aalsmeer - Vrijdagavond 15 okto-
ber komen de Zegelkids weer bij 
elkaar in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat 6. Wat zij die avond 
gaan doen is? Pret maken met post-
zegels en natuurlijk ruilen. Postze-
gels ruilen is geen landje pik, maar 
meer stuivertje wisselen. Wil je we-

Binnenseizoen handbal start 
met toernooi voor Mini’s
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 9 
oktober is het binnenseizoen voor 
de handbal begonnen. Op verschil-
lende plekken werden toernooi-
tjes georganiseerd om dit te vieren. 
Voor de mini’s van Fiqas Aalsmeer 
was dit in de Aristoshal in Amster-
dam. Deze keer werden de mini’s 
gecoacht door Floris en Nils. Bei-
de heren hadden die ochtend eerst 
zelf getraind in de Aristohal en von-
den het geen probleem om de mi-
ni’s te begeleiden. Het team, wat 
een steeds wisselende bezetting 
heeft, bestond deze keer uit Cody, 
Matt, Maik, Jort en Fleur. Een leuk 
team, wat goed samen speelde. Vier 
wedstrijden stonden op het pro-
gramma. De eerste was tegen Zee-
burg, een moeilijke tegenstander en 

deze wedstrijd werd dan ook verlo-
ren (3-9). De tweede wedstrijd te-
gen WeHave werd ook verloren, 
maar met slechts één punt verschil 
(2-3). De derde wedstrijd was tegen 
Volendam. Een tegenstander waar 
in het veld al eens tegen gespeeld 
was. Een gelijkwaardige tegenstan-
der, echter ook deze wedstrijd werd 
net verloren (4-2). Gelukkig voor het 
team werd de laatste wedstrijd te-
gen Vido nipt gewonnen met 1-0 zo-
dat de dag toch nog met een over-
winning werd afgesloten. 
De mini’s, kinderen van 4 tot 7 jaar, 
trainen elke vrijdag van 16.00 tot 
17.00 uur bij sporthal De Bloemhof 
aan de Hornweg. Iedereen in deze 
leeftijd is welkom een keer mee te 
trainen.

ten hoe dat gaat, dan moet je vrij-
dagavond om 19.00 uur aanwe-
zig zijn. Voor de leden van de Ze-
gelkids is er altijd de jeugdpuzzel 
met maximaal tien vragen. Nieuws-
gierig? Kom vrijdagavond kijken en 
luisteren. Willen je ouders meer in-
formatie dan kunnen zij contact op-
nemen met Ellie via 361819, Gerdien 
via 323918 of Saskia via 569660.

Afzwemfeest bij Oceanus
Aalsmeer - Zaterdag 9 oktober 
hebben 70 kinderen van Oceanus 
afgezwommen voor Zwemvaardig-
heid I, II, III. 6 Weken lang is hier-
voor geoefend. 
Zwemmen door het Gat op 9 meter 
met kleding aan, enkelvoudige rug-
slag, hoekduiken, koprollen, school-
slag, rugcrawl, borstcrawl, vlinder-
slag en nog veel meer kwam hier 
aan bod. Vooral de vlinderslag en de 
samengestelde rugslag waren be-
hoorlijk pittig. 
De afgelopen 6 weken heeft men 
meerdere keren per week gezwom-
men om aan alle eisen te voldoen. 
Het was een hele organisatie maar 
het resultaat van 70 geslaagden is 
om trots op te zijn. 
De geslaagden voor Zwemvaardig-
heid I: Amber Celie, Bertijn Knook, 
Boris Baas, Bram Hartveld, Bram 
Muller, Daan Muilwijk, Dana Mak-
mel, Eveline Verwaal, Famke Tim-
merman, Gijs Hockx, Hugo de Boer, 
Isa v/d Berg, Jamie-Lee Dorr, Jordy 
Bouwmeester, Kirsten Theron, Luc 
Jansen, Matthijs van Coeverden, 

Michael Masseurs, Pieter Grabijn, 
Romy van Bakel, Roy Verleur, Ru-
ben Suijk, Stan Vos en Beau v. Dom-
melen. 
Zwemvaardigheid II: Aude Kemp, 
Daniel Krymchansky, Emma van 
Zanten, Finn Vos, Gita Engel, Jaros 
Heere, Jens van Bakel, Jeremy Bos-
man, Leolis Knook, Marco v/d Wal, 
Ravi Pijper, Rene Slijkoord, Rick 
Moens, Rosa Ebbinge, Roy ’t Hoen, 
Sebastiaan Henneman, Sohrab Shir-
zaad, Thomas Jonkhout, Thomas 
Weening, Yrsa Rademaker en Roy 
Verleur. 
Zwemvaardigheid III: Amber Bel-
laart, Amber Rademaker, Anouck 
Ramdjanamsingh, Anouk van 
Noord, Celesta Esmeralda Tas, Demi 
Kliffen, Dion v/d Heuvel, Dries Fran-
sen, Fleur v/d Wees, Frederick v/d 
Meulen, Giulia Corsi, Herre Bondt, 
Jane Sommeling, Jurrien Bosman, 
Kim v/d Brink, Lia Darcy Price, Linn 
Arendse, Lois Bosman, Marco Ra-
vensbergen, Remco Gehrels, Sam 
Eveleens, Sebastian v/d Born en 
Wendy Joore.

Knutselen met De Binding
Aalsmeer - Woensdag 20 oktober 
is het voor kinderen uit de groepen 
3 tot en met 8 weer frutsel-en knut-
selmiddag bij de BindingBoven in 
de Zijdstraat 53. Er gaan kruisvlie-
gers gemaakt worden met stokken 
en papier. De middag is van13.00 
tot 15.00 uur en er wordt een bijdra-
ge gevraagd van 2,50 euro per per-
soon. Eel even van tevoren opgeven 
bij lenneke@debinding.nl. Om 15.30 
uur gaat een bezoek aan het Stok-
keland gebracht worden. De herfst 
gaat op de foto gezet worden. Daar-
na gaan de foto’s bewerkt worden. 
Voor deze activiteit wordt een bij-
drage van 2.50 euro gevraagd. Er 
kunnen maximaal 10 kinderen mee 
doen. Opgeven kan via lenneke@
debinding.nl. Deze activiteit duurt 
tot 17.00 uur. Vrijdagavond 22 ok-
tober presenteert De Binding een 
avondvullend programma voor jou 
en je vrienden. Van 17.30 tot 19.30 
uur wordt er gekookt met vrienden. 
Ben je tussen de 13, 14 of 15 jaar 
en vind je het leuk om te kokkerel-
len en daarna gezellig met elkaar te 
eten, kom dan naar de Binding en 
doe mee! Geef je wel even van tevo-
ren op bij viola@debinding.nl.

Binding Oost
Op dinsdag 19 oktober is er inloop 

van 15.15 tot 17.30 uur bij De Bin-
ding Oost aan de Machineweg 12. 
Knutselen staat op het program-
ma. Natuurlijk krijg je wat te drinken 
en er is ook weer wat lekkers! Deze 
middag kost niets. 
Op woensdag 20 oktober gaan 
cakejes in pompoenvormpjes ge-
maakt worden. Deze activiteit is van 
13.15 tot 15.15 uur en deelname 
kost 2,50 euro per persoon. 
Geef je op bij eveline@debinding.nl. 
Vol is vol!

BindingZolder
Meiden die het leuk en gezellig vin-
den om te dansen kunnen woens-
dag 20 oktober naar de Zolder in 
de Haya van Somerenstraat 35c ko-
men. 
De groep leert een dans en drinkt 
daarna warme chocolademelk met 
overheerlijke slagroom. Deze mid-
dag is van 14.00 tot 15.30 uur en 
kost 1 euro per persoon. Vanaf 15.30 
uur is er inloop tot ongeveer 17.30 
uur. Je kunt dan gewoon naar bin-
nen lopen en je hoeft niets te be-
talen. Je krijgt iets te drinken en 
wat lekkers. Vrijdagavond wordt van 
19.00 tot 21.30 uur een relaxavond 
gehouden. Gezellig met elkaar wat 
kletsen, tv kijken of wat dan ook. 
Ook deze avond is helemaal gratis. 

VZOD F1 kampioen. Coaches Sahar Mohammed en Shewa Bernsen met 
Maarten Oostveen, Wouter Oostveen, Toine Boomkamp, Joëlle Heil en Shan-
non Feenstra. 

VZOD F1 na winst tegen 
TOP veldkorfbalkampioen
Kudelstaart - Op zaterdag 2 okto-
ber speelde het door Ubink gespon-
sorde VZOD F1 tegen Top uit Sas-
senheim. Na een goede warming-
up gingen de spelers het veld in. 
Toine, Wouter, Maarten, Shannon 
en Joëlle hadden er na de bespre-
king van coaches Shewa en Sahar 
zin in. Na tien minuten vond VZOD 
een kans om een doelpunt te ma-
ken en natuurlijk scoorden de Ku-
delstaartse korfballers. Shannon 
maakte het eerste doelpunt. Er werd 
goed samengespeeld en iedereen 
stond goed te verdedigen. Snel na 
het eerste doelpunt dacht Shannon: 
‘Ik maak er nog een.” De stand was 
2-0 voor VZOD. Maar al snel daar-
na maakte Top ook een doelpunt en 
dus stond het 2-1. 
Maarten en Toine bleven goed ver-
dedigen en daardoor bleef het bij 
deze score. Het massale publiek ge-
noot van een wedstrijd waarin bei-
de partijen hard hun best deden. De 
scheidsrechter floot voor de rust. Na 

de limonade bleef VZOD goed spe-
len. Door goede combinaties scoor-
de VZOD het derde doelpunt. Top 
gaf het niet op, maar de wedstrijd 
was bijna afgelopen en alle kinde-
ren hadden het kampioenschap al 
in hun hoofd. Toen scoorde VZOD 
er nog maar eentje bij 4-1, dit kwam 
door een prachtige aanval via Wou-
ter, Joëlle en uiteindelijk Shannon. 
De wedstrijd ging nog 5 minuten 
door en jammer genoeg werd er 
niet meer gescoord. De scheids-
rechter floot af en VZOD mag zich 
nu al kampioen noemen, terwijl er 
nog een wedstrijd gespeeld moet 
worden. Slechts één keer moest 
met een gelijkspel genoegen geno-
men worden, verder heeft de F1 alle 
wedstrijden gewonnen. 
De kinderen waren dolbij met hun 
eerste kampioenschap. Het was een 
erg leuke wedstrijd en er kan na-
tuurlijk maar een kampioen zijn. In 
de kantine kreeg iedereen nog taart 
en bloemen.

Dressuurwedstrijden bij 
manege Funny Horse
Aalsmeer - Uitslagen dressuur-
wedstrijden bij manege Funny Hor-
se op zondag 10 oktober
Vaardigheid (12 deelnemers):
1.Celine Kerkdijk -Simone 129
2.Rachel Katjee -Snuitje 127
3.Romy Katjee -Snuitje 124
4.Melissa v/d Kuijl -Simone 124
FH-B proef (7 deelnemers):
1.Gijs Reurekas -Okki 203
2.Dian van Wieringen -Dave 203
3.Joelle van Steijn -Mando 197
B nummer 6 (20 deelnemers):
1.Juliette Berwald -Sunny 217

2.Romy Burgering -Salliatha 212
3.Roos van Hummel -Winter 211
4.Linde de Jong -Sunny 206
5.Femke Brands -Okki 204
 
Klasse L1/L2 (8 deelnemers):
1.Lisa Dieleman -Lucky 194
2.Natasja Dieleman -Floortje 184
3.Melanie Meijer -Franciska 181
De volgende wedstrijd is op 7 no-
vember. Voor informatie kan geke-
ken worden op www.funnyhorse.nl 
of kom langskomen op de manege 
aan de Oosteinderweg 555b.

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

Dolfijnen
Schoolslag 1e: Anouk van Noord.
Vrije slag 1e: Anouk van Noord.
Vlotvaren 1e: Sanne Offerman, Xena 
de Bruin, Mathilde Fransen, Anouk 
van Noord.
Estafette 1e: Sanne Offerman, Xena 
de Bruin, Noortje Boon, Anouk van 
Noord. 2e: Nina Zwartendijk, Ani-
ta Suassode Lima de Prado, Famke 
Timmerman, Chandira Hartsuiker.
Afvalrace 2e: Anouk van Noord.

Welpen
Vrije slag 2e: Sietse Beentjes, 3e: 
Luke Kooij.
Vlotvaren 3e: Sietse Beentjes, Luke 
Kooij, Guillaume Lachman en Hes-
sel Timmerman.
Estafette 2e: Sietse Beentjes, Sven 
Buskermolen, Bram van ‘t Hart en 
Hessel Timmerman.

Verkenners en gidsen
Schoolslag 3e: Aage Vermeeren.
Estafette 3e: Sebastiaan Ramp, Ke-
vin Kooij, Aage Vermeeren, Jolijn 
Amorison
Na het in ontvangst nemen van al-
le medailles bleek ook nog dat de 
dolfijnen wederom de wisselbeker 
in ontvangst mochten nemen! Het 
was een geslaagde dag en volgend 
jaar zijn de scouts uit Aalsmeer ze-
ker weer van de partij! 
Wil je meer weten? Kijk op de si-
te www.scoutingwwb.nl of bel met 
Jacqueline: 06-28114804.

Prijzen voor Scouting 
WIOL & Willem Barendsz.

Snelle Speedo wedstrijd 
voor jeugd Oceanus
Aalsmeer - Oceanus bracht liefst 
42 kinderen aan de start bij de eer-
ste ronde van de Speedo jaargang-
wedstrijden in Aalsmeer. Gelukkig 
maar, want anders was de wedstrijd 
nog sneller afgelopen geweest. Nu 
moesten deze kinderen binnen an-
derhalf uur twee of drie keer star-
ten en dat is eigenlijk te snel ach-
ter elkaar. Toch werden er weer pri-
ma prestaties geleverd. Bijna 90 
persoonlijke records, 1 clubrecord 
(Dennis Weening 100 vrij jongens 10 
jaar in 1.09.15), 11 eerste, 17 twee-
de en 12 derde plaatsen. Dubbe-
le overwinningen waren er voor Gi-
ulia Corsi, debutante Yrsa Radema-
ker en Dennis Weening. Daarnaast 
was er winst voor Jens van Bakel, 
Rick de Mercado, Michelle Meulen-
broek, Daan Sommeling en Thomas 
Weening. Het grootste persoonlij-
ke record was deze week voor De-
mi Kliffen op de 50 school. Verder 
waren er forse verbeteringen voor 
Aage Vermeeren (200 vrij), Sebas-
tian van der Born (100 rug),Tess 
Pagano Mirani (200 vrij), Amber 
Rademaker (50 rug)Simone Huis-
man (200 vrij), Dion van den Heu-
vel (100 vrij), Sam Eveleens (school-
slag), Dana Bosman (200 vrij), Jo-
di van Mastwijk (schoolslag) en Fa-

bienne Vork (200 vrij). Debutanten 
Luca Bacchis, Beau van Domme-
len en Yrsa Rademaker lieten zich 
van hun beste zijde zien en toon-
den daarbij weer aan dat het met 
de jeugdopleiding bij Oceanus pri-
ma voor elkaar is. De volledige uit-
slagen zijn als altijd te vinden op ht-
tp://wedstrijdzwemmen.zsc-ocea-
nus.nl/zwemmen/uitslagen/.

Grootste persoonlijke record van De-
mi Kliffen.

Poppenspeelster Ila met ‘Titus’ 
in Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Op zondag 17 ok-
tober om 14.30 uur brengt pop-
penspeelster Ila van der Pouw de 
voorstelling ‘Titus’ in het Amstel-
veens Poppentheater. Je vader zal 
maar één van de beroemdste schil-
ders van zijn tijd zijn. En dan raakt 
hij uit de mode; de verkoop loopt te-
rug, schuldeisers willen geld zien en 
je vader verschuilt zich diep achter 
zijn schildersezel. Ondertussen is je 
opvoeding overgelaten aan alweer 
je twééde stiefmoeder. Wat is dat 

voor een opgroeiende puber van 13 
jaar? Het begin van een leven voor 
galg en rad? Ila van der Pouw be-
tovert jong en oud met magische 
voorstellingen met poppen. In Ti-
tus beeldt zij het leven uit van Titus 
van Rijn, de slimme en levenslus-
tige zoon van Rembrandt. De toe-
gangsprijs is 7,50 euro. Telefonisch 
reserveren kan op donderdag, vrij-
dag, zaterdag en zondag van 10.00 
tot 14.00 uur via 020-6450439 of via  
www.amstelveenspoppentheater.nl.
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Tafeltenniscompetitie

Ruime overwinning voor 
Bloemenlust 1
Aalsmeer - Bloemenlust 1 heeft te-
gen hekkensluiter Nootwheer 4 ge-
daan wat het moest doen: ruim win-
nen. Brian v.d. Heuvel en Ed Cou-
wenberg waren goed voor drie over-
winningen en wonnen samen ook 
het dubbelspel. Jeroen Hensel bleef 
twee tegenstanders de baas, maar 
moest zich tegen de derde met 7-11 
in de beslissende vijfde game ge-
wonnen geven. Met dit resultaat 
komt Bloemenlust 1 op een voor-
lopige tweede plaats in de tussen-
stand in de derde klasse, maar de 
achterstand op koploper Patrios 1 
is met 7 punten vrij groot. Bloemen-
lust 2 blijft de ranglijst in de vierde 
klasse aanvoeren na een zwaar be-
vochten 5-5 gelijkspel bij TOP-El-
lermeyer 1. Door lange slagenwis-
selingen en zeer spannende games 
werd er tot na middernacht getafel-
tennist. Bij de meeste games was 
er niet meer dan de minimale twee 
punten verschil, met uitschieters 
van 17-15 en zelfs 17-19 (terwijl een 
game normaal tot 11 gaat). Eén te-
genstander was te sterk voor zowel 
Bart spaargaren, Frans Ravesteijn 
als Johan Berk. Bart en Johan wis-
ten de overige twee enkelspelen te 
winnen, terwijl Frans één tegenstan-
der versloeg. Omdat Bart en Johan 
het cruciale dubbelspel nipt verlo-
ren (9-11, 11-9, 12-14, 13-11, 11-
8), moest Bloemenlust 2 genoegen 
nemen met een overigens terechte 
puntendeling. In een tot nu toe zeer 
spannende zesde klasse poule heeft 
Bloemenlust 3 kostbare punten ge-

sprokkeld tegen HTC 14. De 4-6 
overwinning kwam in Hoofddorp tot 
stand door zeges van Wim v.d. Aard-
weg (2x), Irene Gerritsma (2x) en 
Peter Velleman (1x). Het beslissen-
de zesde punt kwam uit het span-
nende dubbelspel, net aan gewon-
nen door Wim en Peter (11-8, 4-11, 
9-11, 12-10, 9-11). De wedstrijd van 
Bloemenlust 4 tegen het onderaan 
staande VDO SE 8 uit Uithoorn ken-
de een bizar verloop. Danny Knol en 
Rob Faber maakten een valse start 
met verliespartijen tegen zwakker 
geachte tegenstanders. Ook Dirk 
Piet begon met een nederlaag, maar 
die was minder verrassend. Omdat 
ook het duo Danny en Rob het niet 
redde in het dubbelspel en Rob ver-
volgens ook zijn tweede nederlaag 
leed, zat met een tussenstand van 
0-5 in het voordeel van de gasten 
de eerste winst voor VDO SE in de-
ze competitie er dik in. Maar het tij 
keerde toen eerst Danny en daarna 
Dirk wonnen. Dirk moest wel tot het 
uiterste gaan, want hij won pas na 
15-13 in de vijfde game! Dat inspi-
reerde Rob kennelijk, want hij won 
onverwacht makkelijk zijn derde 
partij. De inhaalrace ging door, want 
Dirk won wederom in een spannen-
de partij in vier games (11-9, 9-11, 
12-10 en 16-14!). Danny had tot slot 
geen probleem om toch nog de ge-
lijkmaker te scoren, waardoor het 
puntverschil op de ranglijst met 
VDO SE 8 gehandhaafd blijft tot 7 
punten in het voordeel van Bloe-
menlust 4.

Teams Schaakclub missen kansen
Aalsmeer - Zowel het eerste als 
het tweede team van Schaakclub 
Aalsmeer speelden afgelopen week. 
SCA 2 mocht vrijdag eerst. De eer-
ste wedstrijd in de tweede klasse 
moest SCA 2 het opnemen tegen 
Kennemer Combinatie 7, een team 
dat grotendeels uit sterke jeugd-
spelers bestond. Peter Verschue-
ren aan bord 1 moest aantreden te-
gen een speler met een rating van 
2244, welke in de meesterklasse 
niet zou misstaan! Een verschil van 
maar liefst 400 punten. Peter kwam 
goed uit de opening, had een ont-
wikkelingsvoorsprong, maar door 
iets minder actieve zetten geraak-
te hij toch in het nadeel en verloor. 
Huup Joosten kwam in een toren-
eindspel terecht met 3 pionnen te-
gen 1 pion en wist toch keurig remi-
se te houden. Elham Wasei aan bord 
3 had een dame tegen 2 torens en 
remise was een terechte uitslag. Op 
bord 4 kreeg Ferry Weverling het al-
oude koningsgambiet tegen zich. Hij 
had zich daartegen goed voorbereid 
en haalde een oude variant van stal. 
Dit pakte goed uit, waardoor Fer-
ry wist te winnen. Koen Beentjes 
had een eindspel met veel stuk-
ken, stond een stuk voor, verloor 
het weer en ging helaas in vliegen-
de tijdnood ten onder. Nestor Ger-
rit Harting schrok enorm: in de ope-
ning dook een vijandelijk paard al 
zijn stelling binnen, gevolgd door 
oprukkende pionnen.
 Hij bleef echter onverstoorbaar, 
won een stuk en pakte daarna zijn 
tegenstander in. Teamcaptain Hans 
Pot verloor in de opening al een pi-
on en het recht op rokade en bleef 
dus de hele wedstrijd achter de fei-
ten aanhollen. Dit was helaas niet 
meer goed te maken, waardoor al-
le druk op invaller Jan van Willigen 
kwam. Hij had een voordelig eind-
spel bereikt en speelde sterk. Maar 
zijn tegenstander was ook niet mis 
en wist overeind te blijven en zo de 

overwinning voor zijn team veilig te 
stellen. Eindstand: KC 7 tegen SCA 
2: 4,5 - 3,5. Gezien het vertoonde 
spel is er zeker hoop op een langer 
verblijf in de tweede klasse!

SCA 1 koploper
Na het sterke begin in de eerste 
wedstrijd tegen Aartswoud (5,5-2,5 
winst) mocht het vlaggenschip van 
SC Aalsmeer het nu opnemen te-
gen Kennemercombinatie 4. Dank-
zij een flink ratingoverwicht begon-
nen de Aalsmeerders vol vertrou-
wen aan de wedstrijd. Dit vertrou-
wen werd versterkt door snelle en 
overtuigende overwinningen van 
Jeroen van Kuijk en Johan Lubbers. 
Tjark Vos behaalde een keurige re-
mise en ook Joran Donkers deelde 
het punt met zijn tegenstander. Toen 
echter sloeg het noodlot toe. Jan 
Bosman wist een voordelige stelling 
niet vast te houden en verloor eerst 
een pion en later de partij. De twee-
de tegenvaller gebeurde vlak daar-
na. Piet Geertsema had een overwe-
gende stellling en leek te gaan win-
nen. Door verwisseling van zetten 
echter gaf hij pardoes een toren en 
daarmee de partij uit handen. Met 
een 3-3 tussenstand was het Willem 
Hensbergen die weer eens zijn klas-
se liet blijken en overtuigend wist te 
winnen. Hierdoor kwam alle druk op 
Rik Konst die remise moest maken 
om de overwinning binnen te halen. 
Zijn tegenstander had een pion ge-
wonnen en had ook nog een bete-
re stelling. 
Met een ingenieus paardoffer crëer-
de Rik nog gevaarlijke tegenkansen 
en leek het er even op alsof hij het 
halve punt kon pakken. Zijn tegen-
stander speelde het echter secuur 
en wist zijn pion tot dame te promo-
veren. Met dit 4-4 gelijkspel deed 
SC Aalsmeer zichzelf weliswaar te 
kort, maar is het ook verrassend 
koploper in deze sterke klasse.

Handbal eerste divisie

Klinkende winst brengt 
dames FIQAS aan kop!
Aalsmeer - De dames van FIQAS 
Aalsmeer hebben zaterdag niet al-
leen een voortreffelijke wedstrijd 
gespeeld en met klinkende cij-
fers van het tot dan toe ongeslagen 
Olympia gewonnen, het bracht de 
ploeg ook meteen aan kop van de 
Eerste Divisie! Na de bekerwedstrijd 
van een paar dagen eerder had de 
ploeg van trainer/coach Menno de 
Klerk wat goed te maken. “We heb-
ben toen niet best gespeeld; wel ge-
wonnen en dat was wat telde, maar 
we wilden zo graag laten zien dat 
we véél beter kunnen. We hebben 
dan ook keihard getraind en daarin 
vooral de nadruk op de verdediging 
gelegd. Voor de wedstrijd was mijn 
motto dan ook ‘de dekking is de ba-
sis voor succes vandaag’.” En die 
tactiek werkte prima. Vanaf minuut 
één werkten de Aalsmeerse dames 
keihard in de dekking. Aanvallen 
werd een hoog baltempo gespeeld 
en dat leverde fraaie combinaties 
en doelpunten op. En terwijl ieder-
een vooraf op een spannende wed-
strijd had gerekend, werd het deze 
avond vooral éénrichtingsverkeer. 
Na een minuut of tien leidde FIQAS 
Aalsmeer al met 6-1. Olympia was 
geen schim van de ploeg die vorig 
seizoen zo sterk was. Verdienste van 
de Aalsmeerse dames was wel dat 
het één van Olympia’s gevaarlijkse 
schutters, Sandra Visschedijk, vanaf 
het begin vastzette. Zij kon nauwe-
lijks in de buurt van het doel komen 
en werd na verloop van tijd gewis-
seld. Intussen ging FIQAS Aalsmeer 
zelf lustig door met scoren: Tessa de 
Graaf vanuit de rechterhoek, Robin 
Kenter vanaf links en anders Sharel-
le Maarse of Yessica v.d. Kroon van-
uit de tweede lijn. Zij konden rus-
tig aanleggen omdat de Olympia-
verdeding veelal op de cirkel bleef 

staan. De voorsprong liep zelfs op 
tot 11-2 voordat Olympia weer iets 
terug kon doen: 11-3 (strafworp). 
Maar de dekking bleef goed bewe-
gen en als er geschoten werd stond 
daar Bianca Schijf, die onder meer 
twee penalty’s wist te stoppen. Bij 
rust leidde FIQAS Aalsmeer al met 
15-3 en Olympia werd er moedeloos 
van. Na de pauze bleef het over-
wicht. De Aalsmeerse dames waren 
scherper, sneller en het ene doel-
punt was nog mooier dan het ande-
re. In deze fase scoorde Nicole van 
Schie vijf keer op rij, zowel vanaf de 
cirkel als via de break out, maar ook 
andere speelsters kregen hun kans 
en benutten die: Michelle Endhoven, 
Jessica Neves en Nicky Tier maak-
ten fraaie doelpunten en de marge 
groeide: via 18-4 en 27-7 naar de 
uiteindelijke 34-11, al had Olympia 
het veel eerder al opgegeven. Mi-
chelle Attema keerde nog een straf-
worp en zo konden de dames van 
FIQAS Aalsmeer na het laatste fluit-
signaal een bescheiden feestje vie-
ren. Aan de vele, verschillende doel-
puntenmaaksters valt al af te zien 
dat de ploeg sterk in de breedte is 
gegroeid, het vertoonde spel tegen 
deze toch sterk geachte tegenstan-
der kan de ploeg alleen maar meer 
zelfvertrouwen geven voor het ver-
volg in de competitie. Want doordat 
het eveneens nog ongeslagen V&L 
ook verloor voert FIQAS Aalsmeer 
nu (op doelsaldo) de ranglijst in de 
Eerste Divisie aan. Het seizoen is 
weliswaar nog lang, maar de ambi-
ties zijn duidelijk! Aanstaande zater-
dag 16 oktober wacht de dames een 
uitwedstrijd bij Kiddy World SEW. 
Deze wedstrijd begint om 20.30 uur. 
Volgende week zaterdag 23 oktober 
spelen de dames thuis De Bloem-
hof, vanaf 19.00 uur tegen Foreholte.

Handbal eredivisie
FIQAS niet door Limburgse dekking 
Aalsmeer - Zaterdag moesten de 
mannen van FIQAS Aalsmeer naar 
Geleen voor een uitwedstrijd bij de 
Limburg Lions, een team dat dit sei-
zoen versterkt is met Joeri Verjans 
(die over kwam van E&O) en de Ser-
viërs Nikola Miricki (goed voor 11 
doelpunten) en Marko Pejovic. De 
Limburgers startten meteen sterk 
en het duurde zo’n vijf minuten voor 
de Aalsmeerders grip kregen op het 
zeer snelle spel van de tegenstan-
ders. 
Maar toen stonden ze meteen al met 
5-0 achter. Pas in de zevende minuut 
kon Luuk Obbens iets terug doen: 
5-1. In de periode die volgde vielen 
de doelpunten wat meer om en om 
en kwam FIQAS Aalsmeer – dat het 
moest doen zonder de ervaren kee-
pers Jeffrey Groeneveld en Micha 
Hoogewoud – wat beter in het spel: 
9-6 en even later zelfs 9-7. Een klei-
ne tempoversnelling aan Limburg-
se kant zorgde weer voor een gro-
tere marge (12-7), maar in de slot-
fase profiteerden de Aalsmeerders 
van het wat onzorgvuldigere spel 
van de Limburgers en werd de rust-
stand 14-11. Na de pauze ging Lim-
burg Lions echter opnieuw furieus 
van start en bouwde de voorsprong 
meteen uit naar 17-11. 
En vanaf dat moment liepen de 
Aalsmerders eigenlijk constant ach-
ter de feiten aan. Het eigen spel was 
niet overtuigend genoeg. Via on-
der meer fraaie goals vanaf de cirkel 
van Rodrigo Huttinga probeerde FI-

QAS Aalsmeer nog wel in het spoor 
te blijven, maar het werd steeds las-
tiger door de stugge 6-0 dekking 
van de Limburgers te komen. Die 
roken hun kans en wisten via 20-14 
en 30-19 naar de uiteindelijke 36-
23 winst te komen. En flinke dom-
per voor FIQAS Aalsmeer dat hier-
door blijft steken op vier punten uit 
vijf wedstrijden. Komende zaterdag 
16 oktober wacht de thuiswedstrijd 
tegen Loreal, dat tot nu toe even-
eens pas vier punten behaalde. 
Het is voor FIQAS Aalsmeer nu wel 
zaak om weer punten te halen, wil 
de ploeg niet blijven hangen in het 
rechterrijtje. De wedstrijd is in de 
Bloemhof aan de Hornweg en be-
gint om 20.30 uur. Volgende week 
zaterdag 23 oktober speelt FIQAS 
ook thuis in De Bloemhof tegen 
Quintus, eveneens vanaf 20.30 uur. 

Bekernieuws
Het derde herenteam van FIQAS 
Aalsmeer is er – in tegenstelling 
tot de afgelopen jaren – niet in ge-
slaagd door de voorronde van het 
NHV bekertoernooi te komen. In 
Den Haag werd namelijk met 27-
33 van Hellas 2 verloren. Vanavond, 
donderdag, 14 oktober, spelen de 
mannen van FIQAS Aalsmeer 2 nog 
hún voorronde: in de Amsterdam-
se Sporthallen Zuid moeten zij het 
dan opnemen tegen U.S. 1 (aanvang 
20.00 uur). FIQAS Aalsmeer 1 is al 
automatisch geplaatst voor de acht-
ste finales.

Tineke de Koff weer kampioen 
Biljartvereniging Achterlangs!
Aalsmeer - In de maand oktober is 
het alweer 5 jaar geleden dat Biljart-
vereniging Achterlangs is opgericht. 
De vereniging bestaat nu uit veer-
tien leden en er wordt wekelijks op 
de woensdagavond een onderlinge 
competitie gespeeld in café Sport-
zicht. 
e vereniging is opgericht om ama-
teurs ook een kans te geven deze 
sport uit te oefenen. Er spelen ove-
rigens ook gevorderden mee. De le-
den gaan tegenwoordig zo goed bil-
jarten, dat alweer drie jaar op rij de-
zelfde kampioen wordt! 
Voor het seizoen 2009/2010 is we-

derom uitbater Tineke de Koff kam-
pioen geworden. Op de twee-
de plaats staat Alderd Leegwater 
en een gedeelde derde plaats gaat 
naar Arnold Lauret en Aster van den 
Bosch. 
Van de veertien leden zijn zeven 
stuks met hun moyenne (gemid-
delde) omhoog gegaan! Dat geeft 
toch wel aan hoe goed de leden be-
zig zijn. 
Wie eens wil komen kijken tijdens 
een biljartavond, is van harte wel-
kom op een woensdag vanaf 20.00 
uur in café Sportzicht in de Sport-
laan. 

Alderd winnaar 
6-ballen toernooi 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag or-
ganiseerde café Sportzicht het jaar-
lijkse 6-ballen toernooi. Er waren 18 
deelnemers die mee deden aan dit 
evenement. 
Ze probeerden met meerdere po-
gingen een plek in de finale te be-
machtigen. Er waren twee groepen. 
Voor de eerste groep moesten de 
biljarters minimaal een serie van 10 
carambools maken en iedereen die 
er minder maakte kwam in de twee-
de groep. Nadat de voorrondes wa-

ren gespeeld, maakten de drie bes-
te deelnemers van elke groep zich 
klaar voor de finale. Tijdens de fina-
le stonden de tellers weer op nul. De 
finalisten mochten twee keer achter 
elkaar spelen, de hoogste serie tel-
de. Alderd Leegwater won de fina-
le in de eerste groep met 13 caram-
bools, Leo van Drunen werd twee-
de met 11 carambools en Gerdie 
van Tilburg ging er met de derde 
plaats vandoor met 6 carambools. In 
de tweede groep werd Sandy (020) 
eerste met 8 carambools, Wendy 
Guldemeester behaalde de twee-
de plaats met 2 carambools en Cly-
de Griffioen werd derde met 1 ca-
rambool. 

DES 3 gaat met nieuwe 
sponsor voor de beker!
Aalsmeer - Het seizoen is al een 
paar weken oud, maar het derde elf-
tal van RKDES, uitkomend in de re-
serve 3e klasse C zondag West 1, is 
dit seizoen van plan de beker bin-
nen te halen. R. v/d Jagt Sloopwer-
ken (Waar vakmanschap hoog in 
het vaandel staat en voor alle sloop-
klussen in en om het huis) heeft het 
derde (daarom) in het nieuw gesto-
ken. Je zou verwachten dat menig 
tegenstander op voorhand al on-
der de indruk zou zijn van dit spet-
terende elftal, maar in de competi-
tie wil het nog niet helemaal lukken. 

Gelukkig strijdt het derde op twee 
fronten en heeft het de poulefase 
van de beker overleefd. Nu het eer-
ste en tweede van RKDES de poule-
fases niet hebben overleefd, ligt de 
druk op de schouders van het derde 
elftal. Op zondag 24 oktober strijdt 
het derde weer voor de beker. De 
tegenstander die het derde tegen-
komt in de beker is AFC 3 dat een 
klasse hoger uitkomt, 2e klasse C. 
De wedstrijd wordt gespeeld op het 
eerste veld van RKDES aan de Wim 
Kan Dreef. Aanvang 14.00 uur en ie-
dereen is van harte welkom.

Veldkorfbalcompetitie
VZOD pakt twee punten in 
bloedstollende wedstrijd
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
stond voor VZOD/vd Boon de lasti-
ge wedstrijd tegen de koploper van 
de competitie op het programma, 
DKV uit IJmuiden. Het waren ideale 
omstandigheden om te spelen, een 
lekker zonnetje met een frisse maar 
zachte wind. De temperatuur was 
aangenaam en dat was ook te zien 
aan het publiek dat weer in groten 
getale aanwezig was. Vooraf werd 
er al gezegd dat dit een lastige wed-
strijd zou worden. Maar VZOD zou 
VZOD niet zijn als het er niet met 
volle overgave tegen aan zou gaan 
om de twee belangrijke punten op 
sportpark Calslagen binnen te ha-
len. VZOD begon scherp en sterk 
aan de wedstrijd, waar het al met-
een de eerste kans had op de ope-
ningstreffer. Helaas werd die niet 
verzilverd. De openingstreffer kwam 
wel aan de andere kant van het veld 
door een doelpunt van DKV. Mar-
tijn Vervark had hier een antwoord 
op en bracht VZOD met een schot 
weer op gelijkhoogte: 1-1. Dit was 
het toonbeeld van vandaag. Twee 
ploegen die gelijk waren aan elkaar, 
veel acties en een oplopende sco-
re, waarbij geen van de twee ploe-
gen een gaatje wist te slaan. Tien 
minuten voor rust gaf het scorebord 
een gelijke stand aan: 3-3. VZOD 
speelde een sterke eerste helft 
waar het goed mee kon gaan met 
DKV. Een doelpunt van Bart Ver-
heul en van Eline Ruessink bracht 
VZOD zelfs een kleine voorsprong. 
DKV had een hierop nog een ant-
woord en scoorde voor de rust nog 
één keer, wat de stand op een klei-
ne 5-4 voorsprong bracht voor het 
team van coach Klaas Bosman. Met 
een goed gevoel ging VZOD de rust 
in, maar wist dat deze wedstrijd nog 
lang niet gelopen was. Toch werd 
voorzichtig rekening gehouden met 
de 2 winstpunten. De tweede helft 
begon DKV sterker dan in de eer-
ste helft en VZOD moest orde op za-
ken stellen om niet tegen een gro-
te achterstand op te lopen. Door 
een doelpunt van Bart Verheul bleef 
VZOD nog in het spoor van DKV 
en waardoor de achterstand be-

perkt bleef tot 6-7. Martijn Vervark 
en Willem Mast scoorden beiden en 
met nog een kwartier op de klok en 
een stand van 8-8 begon het einde 
van de wedstrijd te naderen en bei-
de ploegen waren nog vol in de race 
voor de overwinning. Dit werd ook 
gezien door het publiek en dat liet 
dan ook van zich horen. Met veel 
gejuich, tromgeroffel en applaus lie-
ten zij weten achten VZOD te staan 
en de overwinning hing in de lucht. 
Door een mooi afstandschot van 
Eric Spaargaren en Martijn Vervark 
had VZOD enige ruimte gecreëerd. 
DKV gaf zich echter niet gewonnen 
en was ook ijzersterk in de aanval, 
maar VZOD pareerde goed. Helaas 
moest er een tegendoelpunt worden 
toegestaan maar de sterk spelen-
de Bart Verheul was nog niet klaar 
met scoren. Hij gaf VZOD weer de 
belangrijke voorsprong van twee 
doelpunten. Met nog enkele minu-
ten en 11-9 op de klok leek het zo 
goed als gespeeld totdat DKV nog 
een doelpunt maakte. Met één doel-
punt voor en de secondes die lang-
zaam weg tikten kwam daar het 
verlossende fluitsignaal. De zware 
topper werd een overwinning door 
ijzersterk spel waarin goede kan-
sen werden gecreëerd. Aankomen-
de zaterdag speelt VZOD haar laat-
ste veldwedstrijd uit tegen Korbis in 
Waddinxveen. Deze ploeg heeft de 
leiding overgenomen van DKV, wat 
dus betekent dat er weer een topper 
zit aan te komen. De wedstrijd wordt 
gespeeld om 15.30 uur!

Eric Spaargaren scoort belangrijke 
treffer.

Volop inzet bij het jeugdschaak.

Goede en fanatieke start 
jeugdschakers Aalsmeer
Aalsmeer - De jeugd bij schaak-
club Aalsmeer is weer enthousiast 
van start gegaan. Elke week wordt 
er gezellig geschaakt, maar ook fa-
natiek om de punten gestreden. 
Doordat er goed opgelet wordt bij 
de lessen, worden er goede resul-
taten gehaald. Clubkampioen Tom 
Korenwinder weet voorlopig zijn fa-
vorietenrol waar te maken en won 
de vier tot nu gespeelde partijen al-
lemaal. Hij wordt gevolgd door Ru-
an Heeren en Gelled Hulsbos. Maar 
ook de verrassend goed spelende 
nieuwkomer Tom Ottenhof staat ge-
deeld tweede en wist al heel knap 
drie keer te winnen. De nummer 
twee van vorig jaar, Daniël van Dijk, 
heeft even een gaatje moeten la-
ten, maar kwam vrijdag al weer te-

rug in de race met een overwinning. 
De jeugdschakers van Aalsmeer 
doen ook mee aan toernooien in 
de regio en op 10 oktober behaal-
den Tom Korenwinder en Daniël 
van Dijk een mooi resultaat in Sant-
poort. In een toernooi, waar maar 
liefst 130 kinderen meededen, werd 
Tom derde in groep 3 met 4½ uit 7 
partijen. Daniël speelde in groep 10 
en haalde 3 uit 7. Beide waren hier 
dik tevreden mee en hebben voor-
al een leuke dag gehad. De jeugd 
van Schaakclub Aalsmeer speelt op 
vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur 
in het Stommeerkwartier in de Bac-
carastraat 15. Er wordt les gegeven 
en competitie gespeeld. Langsko-
men om de sfeer te proeven mag al-
tijd en je kunt altijd gelijk meedoen.

KDO G-voetballers starten 
in Friends League
De Kwakel - In het seizoen 2009-
2010 is door vier clubs uit Noord 
Holland het initiatief genomen 
voor de oprichting van de Friends 
League. De Friends League is de 
voorbereidende stap naar de ech-
te Jeugd G-competitie van de 
KNVB. KDO gaat met een junioren-
team spelen in de Friends League. 
Sinds 2005 organiseert de KNVB, 
als eerste voetbalbond ter wereld, 
ook een speciale Jeugd G-compe-
titie voor kinderen met een beper-
king. Bij meer dan 100 verenigin-
gen zijn ruim 1000 jonge voetballers 
met een beperking actief. Vereni-
gingen die net starten met G-voet-
bal, met spelers trainen die nog te 
jong zijn of te zwaar beperkt om vol-
waardig te kunnen deelnemen aan 
de Jeugd G-competitie is de Friends 
League een welkom alternatief. De-
ze competitie moet voor ieder-
een een voetbalfeestje zijn. Onge-
acht zijn /haar niveau en ongeacht 
de verschillen tussen de teams. Be-
geleiders en coaches en toeschou-
wers spelen daarbij een belangrijke 
rol. De trainer/coaches zien elkaar 
elke maand en kunnen door goed 
onderling overleg flexibel de regels 

toepassen waardoor het voetbalspel 
in evenwicht blijft en elke voetbal-
ler met plezier nog beter kan leren 
voetballen. De Friends League staat 
vooral voor plezier. Op zaterdag 30 
oktober speelt KDO de eerste wed-
strijd en wel bij HOSV in Opmeer 
vanaf 11.00 uur. In 2011 wordt ook 
een wedstrijd dag bij KDO georga-
niseerd. Voor meer informatie: www.
friendsleague.nl en www.kdo.nl

Klaverjassen bij 
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Op donderdag 21 ok-
tober organiseert buurtvereniging 
De Oude Spoorbaan een klaver-
jasavond. Er wordt gekaart in ge-
bouw ‘t Anker aan de Oosteinder-
weg 273a en de aanvang is 19.30 
uur. Klaverjasliefhebbers zijn van 
harte welkom. Het kaarten op 7 ok-
tober is gewonnen door Pieta Stroo-
ker met 7143 punten, gevolgd door 
Paul Konst met 6725 punten en Vera 
Konst met 6681 punten.
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Koppelkaarten 
bij BV Oostend
Aalsmeer - Op maandag 18 ok-
tober staat weer een koppelspeel-
avond bij buurtvereniging Oostend 
op het programma.
 De avond begint om 20.00 uur pre-
cies en is in buurthuis Het Middel-
punt aan de Wilhelminastraat. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het 
koppelkaarten op 4 oktober is ge-
wonnen door F. Van Engelen en P. 
Kant met 5546 punten. 
Op twee zijn de dames de Koter en 
Verkerk geëindigd met 5154 punten 
en op drie G. Presser en H. Van der 
Stroom met 5067 punten. 

De poedelprijs is uitgereikt aan Gra-
da en Karel met 3523 punten.

Gerrit wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. 
Klaverjassen, jokeren en ook biljar-
ten staan op het programma. 
Mensen die graag willen rummi-
kubben of hartenjagen zijn ook van 
harte welkom. 
Op donderdag 7 oktober is het kla-
verjassen gewonnen door Gerrit van 
der Geest met 5675 punten, gevolgd 
door Han Raadschelders met 5025 
punten en Jaap Weij met 4975 pun-
ten. 

Het jokeren is gewonnen door Ge-
rard de Wit met 132 punten, gevolgd 
door Bets Teunen met 240 punten.

Einde BMX seizoen in Schagen!
Aalsmeer/Uithoorn - Op de zon-
overgoten zondag 10 oktober is de 
laatste wedstrijd verreden van de 
BMX West competitie. Maar liefst 
41 UWTC rijders hadden zich inge-
schreven op de mooie baan in Scha-
gen, om de laatste punten te verza-
melen die meetellen voor de eind-
uitslag. En gestreden werd er zeker. 
Zo had Sam Verhulst uit Aalsmeer 
zijn specialiteit gevonden in de laat-
ste bocht. In meerdere races wist 
hij de concurrentie binnendoor af 
te steken. Dat leverde hem de nodi-
ge extra punten op. Drie rijders van 
het Aerrow BMX team hebben in 
diverse manches een 1-2-3 kunnen 
noteren, wat weer de nodige team 
punten opleverde. 
Natuurlijk was er ook wat tegenslag 
voor enkele rijders. Tom Brouwer 
was wel naar de wedstrijd gekomen, 
maar deze keer als toeschouwer, 
met een arm in het gips door een 
valpartij vorige week in Oss. Daar 
was ook Michael Schekkerman le-
lijk onderuit gegaan, maar daar was 
zondag niet veel meer van te mer-

ken. Hij reed een prima wedstrijd-
dag. Paul Plaisant v.d. Wal bleek het 
spoor helemaal kwijt te zijn en reed 
onverwacht de baan af, bijna de ge-
luidstent binnen. Op sommige mo-
menten werd het zo spannend dat 
er om geld werd gewed (tussen va-
der en zoon) op het wel of niet ha-
len van de eerste plaats in een man-
che. Direct na deze wedstrijd kon-
den alle punten van alle wedstrijden 
worden opgeteld. Hierna is nog de 
open klasse verreden voor de dag-
prijzen. 14 UWTC rijders slaagden 
erin zich voor de finales te klasse-
ren. Ook worden de punten bijge-
houden voor alle verenigingen die 
in de BMX West competitie rijden 
voor de Piet Ende bokaal. De UWTC 
heeft een prachtige tweede plaats 
weten te veroveren van totaal elf 
verenigingen. Alleen de Boscros-
sers uit Heilo moest de UWTC voor 
laten gaan. 
Voor meer informatie over fiets-
cross; kijk op de website: www.
uwtc.nl onder het kopje BMX. De 
einduitslag na negen wedstrijden, 

Jeugdleden KDO rugby spelen 
mee met bondsdag bij ARC
De Kwakel - Afgelopen zater-
dag hebben de jeugdleden van 
KDO Rugby, meegespeeld met 
een bondsdag bij de Amstelveen-
se  Rugby Club. De bondsdag is 
voor de turven, benjamins en mini’s 
(TBM), ofwel de jeugd van 8 tot on-
geveer 12 jaar. Per jaar worden en-
kele bondsdagen  bij verschillen-
de verenigingen gespeeld, die weer 
worden  afgewisseld met de weke-
lijkse TBM dagen. 
Tijdens de bondsdag wordt er per 
categorie, turven, benjamins en mi-
ni’s  voor  een beker gespeeld ,wat 
de wedstrijden  toch weer spannen-
der maakt als bij een TBM dag. De 
opkomst van de diverse verenigin-
gen was groot, waardoor er veel 
wedstrijden gespeeld konden wor-
den. Naast KDO waren ‘t Gooi, Haar-
lem, ARC en Vereniging Oost aan-
wezig. Niet alleen door het mooie 
weer, maar ook door de sportieve 

inzet van alle deelnemers is het een 
hele mooie dag geworden. Er werd 
echt gespeeld om de punten waar-
bij ze elkaar weinig ruimte gaven om 
een Try te maken. Dit resulteerde in 
spannende wedstrijden waarbij het 
verschil tussen de teams minimaal 
was. Bij de turven speelden Tijs en 
Daan mee met ’t Gooi. Ze hebben 
twee wedstrijden gewonnen en één 
verloren, waarbij Daan in totaal drie 
keer heeft gescoord. Bij de benja-
mins hebben, Ian, Griffin en Bob-
by met ARC 2 meegedaan en Sam 
met ARC 1. Beide teams hadden alle 
wedstrijden gewonnen en moesten 
in de finale de strijd met elkaar aan-
gaan voor de beker. Na een span-
nende wedstrijd heeft ARC 1 uitein-
delijk de  wedstrijd met  1-0 gewon-
nen. Een wedstrijd die van het be-
gin tot het einde spannend bleef. 
Alle deelnemers hebben na afloop 
een vaantje gekregen. Bij de mini’s 

waarvan voor iedere rijder de twee 
wedstrijden met de laagste punten 
vervallen, is als volgt: 1. Bart van 
Bemmelen, 2. Maarten v.d. Mast, 
Joey Nap, Arjan van Bodegraven, 
Michael Schekkerman, Wouter Plai-
sant v.d. Wal (Cr.) en Erik Schoen-
makers (Cr.), 3. Jochem v.d. Wijn-
gaard, 4. Melvin v.d. Meer, Jai-
vy Lee Vink, Mats de Bruin, Kevin 
de Jong ( Cr.) en Eelco Schoenma-
kers (Cr.), 5. Donne van Spankeren 
en Mitchell Vink, 6. Wesley ter Haar, 
Scot Zethof, Sam Verhulst, Rober-
to Blom, Tom Brouwer, Wiljan Brou-
wer en Evert de Jong (Cr.), 7. Bart de 
Veer, 8. Max de Beij, Izar van Vliet en 
Mike Veenhof, 9. Thomas v.d. Wijn-
gaard en Gerard de Veer (Cr.), 10. 
Daan de Bruin, 11. Ferdi Cevahir, Je-
roen Noordegraaf en Gijs Braat, 12. 
Sem Knook en Jurre Overwater, 13. 
Danny de Jong en Sven Wiebes, 14. 
Ramon Saelman, Rick Doornbos en 
Arno van Vliet, 15. Guven Cevahir, 
16.Yiri Plas en Lars Wiebes, 17. Tim 
van’t Hart, 18. Mike Pieterse, 20. Bas 
Kuijk en 21. Michiel Jansen.

speelden ook KDO mannen mee. 
Ze speelden samen met vereni-
ging Oost Mainor en Derek, Ran-
dy en Luuk hebben het uitstekend 
gedaan. Aan het einde bleek dat ze 
twee wedstrijden hadden gewon-
nen en één  hadden gelijk gespeeld.
Ook de senioren moesten weer vol 
aan de bak. KDO samen met ’t Gooi 
een team en moest afgelopen zon-
dag aantreden tegen de ongesla-
gen koploper in de 4de klasse, het 
derde team van Rugbyclub Utrecht. 
Het was een goede en spannen-
de wedstrijd, die pas in de twee-
de helft werd beslist in het voordeel 
van Utrecht. 
De wedstrijd werd met 22-0 verlo-
ren, waardoor Utrecht nog steeds 
onverslagen is. ’t Gooi/KDO staat 
derde in deze poule en moeten het 
komende zondag opnemen tegen 
de nummer vier in de poule, USRS 
uit Utrecht.

Op de foto van fotograaf Willem Kleinendorst staan de dames van
Qui Vive MC 1. 

Hockey jeugd
Qui Vive meisjes C1 spelen voor 
plaats in Inter District Competitie 
De Kwakel - De meisjes C1 van Qui 
Vive is dit seizoen in de voorcom-
petitie niet onverdienstelijk gestart. 
Onder leiding van trainer en coach 
Jasper de Waal en assistent Daniel 
Vreeken eindigden zij in de topklas-
se, die afgelopen zaterdag de laat-
ste speelronde kende, op een der-
de plaats. 
Op deze laatste wedstrijddag werd 
Reigers MC 1 na een redelijk duel 
met 3-0 verslagen. Al eerder werd 
uit tegen Bennebroek MC 1 met 
1-4 gewonnen en thuis tegen Terri-
ers MC 1 een monsterzege van 12-0 
bereikt. Amsterdam MC1 bleek een 
maatje te groot (1-6) en Pinoke MC 
1 wist zelfs de score op te voeren tot 
10-0. Pinoke heeft een topteam met 
vele speelsters die in de Noord Hol-
landse competitie meedoen. 
De voorcompetitie heeft als doel al-

le jeugdteams de gelegenheid te 
geven een of twee niveau ‘s hoger 
uit te komen in de reguliere compe-
titie. Ook kan een team na de voor-
competitie een niveau lager worden 
ingedeeld. 
In de andere topklasse poule is Alli-
ance MC 1 op een derde plaats ge-
eindigd. 
Zaterdag aanstaande spelen zij te-
gen Qui Vive voor een plaatsing 
in de Inter District Competitie. Dat 
wordt dus een spannende wedstrijd 
die op neutraal terrein, in dit geval 
bij hockeyvereniging Hurley, gaat 
plaatsvinden. 
Met deelname aan deze plaatsings-
wedstrijd , wat op zich al een goe-
de prestatie is, en de resultaten van 
andere eerste elftallen blijkt dat Qui 
Vive met de jeugdopleiding een 
goede weg is ingeslagen.

Hockeycompetitie
Beloning na hard werken 
voor Qui Vive heren 1
De Kwakel - Met een aangename 
temperatuur en een heerlijk zonne-
tje ving de wedstrijd Qui Vive tegen 
Nijmegen aan afgelopen zondag. 
Nijmegen was een van de 6 kop-
lopers en Qui Vive wacht nog altijd 
op de eerste 3 punten. Beide ploe-
gen hadden dan ook wat om voor te 
vechten en dat was ook wel te zien. 
De eerste helft ging golvend op en 
neer, zonder dat er echt grote kan-
sen uit kwamen. Nijmegen keek een 
beetje de kat uit de boom en Qui Vi-
ve vond de kracht niet om door te 
duwen. De ban werd echter toch 
gebroken vlak voor rust. De rechts-
achter Tim Bakker van Qui Vive ging 
op pad langs diverse Nijmeegse 
verdedigers en vond een vrijstaan-
de Pim van der Plank die laag met 
de backhand binnen kon schieten 
waardoor Qui Vive voor het eerst dit 
seizoen eens voorstond. 
Na de rust was het Qui Vive die on-
middellijk de wedstrijd op slot wilde 
gooien. Wouter Otto kwam door op 
links die vervolgens Jasper de Waal 
wegstuurde. Deze kon met de bal 
net tussen een verdediger en kee-
per door om voor een leeg goal de 
2-0 aan te tekenen. Nijmegen liet 
zich niet zo makkelijk uit het veld 
slaan, want zij verhoogde de druk 
waaruit direct een strafcorner ont-

stond. Deze werd ietwat gelukkig 
binnen getikt maar het werd toch 
2-1 en de spanning was terug. Ver-
volgens kwam de spanning weer 
helemaal terug toen twee man van 
Nijmegen hun weg vonden door vijf 
verdedigers van Qui Vive en de 2-2 
maakte. De stand bleef lang staan 
en vroeg daarmee om een breek-
ijzer. Een zestal minuten voor tijd 
kwam Erik Otto binnen de lijnen, ei-
genlijk uitgeschakeld, maar Qui Vi-
ve had hem nodig. Hij wist in de en-
kele minuten die hem gegeven wa-
ren een corner en veel gevaar te 
stichten. Dit resulteerde uiteindelijk 
in een wonderschone 3-2 in com-
binatie met zijn broer Wouter. De 
vreugde was immens groot bij ie-
dereen. Ondanks nog enkele straf-
corners voor Nijmegen bleef het 3-2 
en kunnen de eerste 3 punten wor-
den bij geschreven. Hiermee is wel-
licht de ban gebroken en kunnen er 
nog vele winstpartijen volgen. Vol-
gende week is Amersfoort aan de 
beurt en op 31 oktober is er wellicht 
weer een feestje voor Qui Vive als 
de heren thuis spelen tegen Aeolus. 
Voor wie er afgelopen zondag niet 
bij was een uitgelezen kans om de 
sfeer langs de lijn te komen proe-
ven lijn en de mannen uit De Kwakel 
heel hard aan te moedigen. 

Hockeycompetitie Qui Vive
Tweede nederlaag dames
De Kwakel - Afgelopen zondag 
stond het geluk niet aan de zij-
de van Qui-Vive. De dames van het 
eerste elftal stonden goed te spe-
len en creëerde net als Zwolle veel 
kansen. Toch zette Zwolle Qui-Vi-
ve onder grote druk en daar wist de 
thuisploeg niet altijd antwoord op. 
De Goalie van Qui-Vive, Leonie Her-
inckx, heeft haar ploeg velen malen 
‘uit de brand’ geholpen. Het tem-
po van het spel lag aan beide kan-
ten erg hoog en door de hitte kon 
niet iedereen dat goed volhouden. 
De rust, 0-0, kwam dan ook op een 
goed moment. 
De dames uit De Kwakel konden 
even bijkomen en nieuwe tactische 
plannen bespreken. De tweede helft 
wachtte Qui-Vive nog een beetje 
af en ging nog niet vol overtuiging 
voor de winst. Dit resulteerde in  een 
aantal strafcorners tegen. Door een 
ongelukkige fout in de verdediging 
resulteerde deze strafcorner in het 
voordeel van Zwolle. 0-1 stond op 
het scorebord. Deze goal heeft Qui-
Vive wakker gemaakt en  heeft de 
druk hoger opgevoerd. De thuis-
ploeg ging ‘full press’ spelen en 
probeerde zo de gelijkmaker te for-

ceren. Een strafcorner was de be-
loning. Deze variant werd door Im-
ke de Graaf ingeslagen waarna Re-
née Broggel de bal in het goal kon 
tikken. Helaas was de voet van de 
verdediger het enige obstakel dat in 
de weg zat. 100% strafbal, maar he-
laas had één van de twee scheids-
rechters het niet gezien dus geen 
strafbal voor de dames. Zwolle voel-
de de druk van Qui-Vive en ging fel-
ler spelen. Veel spelers van Zwolle 
en de coach kregen dan ook kaar-
ten voor hun felle spel.  Één groen, 
twee geel en voor de coach een ro-
de kaart. Ook al speelde Zwolle met 
negen spelers, het geluk stond niet 
aan de zijde van Qui-Vive.  De kan-
sen waren er meerdere malen, maar 
dat ene punt viel niet. Een verlies 
van 0-1 is niet veel, maar de drie 
punten die de dames misliepen wel. 
Aangezien alle teams in deze over-
gangsklasse heel dicht bij elkaar zit-
ten en elke punt heel hard nodig is. 
Volgende week staat QZ in Nijme-
gen op het program. En op 31 okto-
ber hopen de dames weer op heel 
veel publiek langs de lijn, want dan 
moeten de dames aan de bak tegen 
Push. 

FloraHolland Aalsmeer en Naaldwijk

Maximale snelheid bij 
ombouwen stapelwagens
Aalsmeer - De maximale snelheid 
in het ombouwproces voor de uni-
forme stapelwagen is bereikt. We-
kelijks worden nu 2300 stapelwa-
gens op locaties in Naaldwijk en 
Aalsmeer omgebouwd. Dinsdag 12 
oktober is op de ombouwlocatie in 
Naaldwijk feestelijk stilgestaan bij 
het bereiken van deze mijlpaal. 

Uitdagende mijlpaal 
Zo’n 60 betrokkenen van hoofdaan-
nemers Alcomij en Hoza en Flora-
Holland waren bij het bereiken van 
deze mijlpaal aanwezig. Eén unifor-
me stapelwagen staat in de sier-
teeltsector al jaren hoog op de ver-
langlijst. “De wens voor ‘één unifor-
me stapelwagen’ komt steeds dich-
ter bij de realiteit”, benadrukte Rens 
Buchwaldt, directeur Logistiek, In-
formatie & Automatisering Flora-
Holland. “Eén stapelwagen maakt 
de keten meer efficiënt: het wordt 
makkelijker om aan te voeren op 
meerdere vestigingen, er is betere 
ketenkostenbeheersing en een be-
tere marktwerking”, aldus Rens. Het 
bouwen van nieuwe stapelwagens 
conform de gestelde kwaliteitsei-
sen verloopt volgens een omvang-
rijk, zorgvuldig en duurzaam proces. 
“Het betreft uitdagingen op het ge-
bied van techniek en logistiek. Ma-
terialen uit verschillende delen van 
de wereld worden ingekocht om 

vervolgens op tijd bij de juiste pro-
ductielijnen te worden afgeleverd. 
Vanuit kostenbeheersing en duur-
zaamheid, wordt waar mogelijk ma-
teriaal hergebruikt”, lichtten Theo 
Sanders, directeur Alcomij, en Klaas 
Oolders, directeur Hoza, toe. 

Eind 2012 voltooid
Van de in totaal 240.000 stapel-
wagens zijn inmiddels ruim 33.000 
wagens aangepast. Deze operatie 
wordt eind 2012 voltooid. De aan-
gepaste oud-FloraHolland- stapel-
wagen, afgekort N08, en de aange-
paste Aalsmeer- stapelwagens, af-
gekort A08, blijven tot dan geschei-
den om procesverstoringen te voor-
komen. Dit betekent dat de N08 tot 
eind 2012 alleen op de vestigingen 
Naaldwijk, Rijnsburg, Venlo, Bleis-
wijk, Eelde en Veiling Rhein Maas 
wordt gebruikt en de A08 alleen op 
vestiging Aalsmeer en Eelde. Van-
af eind 2012 is er één landelijk sta-
pelwagenbestand dat te gebruiken 
is op alle vestigingen van FloraHol-
land.
Op www.floraholland.com op de pa-
gina van de uniforme stapelwagen 
is meer informatie te vinden over 
de uniforme stapelwagen inclu-
sief korte films die onder meer het 
ombouwproces van de stapelwa-
gens op de locaties in Naaldwijk en 
Aalsmeer tonen.

Culturele agenda Meerse
Hoofddorp - Onderstaand de cul-
turele agenda van schouwburg De 
Meerse en Het Oude Raadhuis in 
Hoofddorp.
Donderdag 14 oktober
- Nathalie Baartman met Raak (try-
out) in Het Oude Raadhuis. Aan-
vang: 20:30 uur. Laatste plaatsen!
Zaterdag 16 oktober
- Karin Bruers met We komen er wel 
(try-out) in Het Oude Raadhuis. 
Aanvang: 20:30 uur. 
Zondag 17 oktober
- Mirjam Oldenhave en Groep Moex 
met De Mees Kees Show (vanaf 6 
jaar) in Het Oude Raadhuis. Aan-
vang: 14:00 en 16:00 uur. Uitver-
kocht!
- Herfstsonate in De Meerse Gro-
te Zaal. Aanvang: 17:00 uur. Uitver-
kocht!
Dinsdag 19 oktober
- Brokstukken met Three Times a 
Lady (try-out) in Het Oude Raad-
huis. Aanvang: 20:30 uur. Laatste 
plaatsen!
Woensdag 20 oktober: Voorstel-
ling uitverkocht.
Donderdag 21 oktober
- Gijs Nillessen met Voor de zeker-
heid (première) in Het Oude Raad-

huis. Aanvang: 20:30 uur. 
Zaterdag 23 oktober
- Soul of Motown met The feel-fan-
tastic-sensation! in De Meerse Gro-
te Zaal. Aanvang: 20:15 uur. Laatste 
plaatsen!
- Jaap Mulder met Ik lach me dood 
(try-out) in Het Oude Raadhuis. 
Aanvang: 20:30 uur. 
Zondag 24 oktober
- Klassiek in de Polder met Het Ra-
gazze Kwartet in Het Oude Raad-
huis. Aanvang: 12:00 uur. 
- Film: Shocking Blue in Het Oude 
Raadhuis. Aanvang: 20:00 uur. 
Kassa Schouwburg De Meerse op 
het Raadhuisplein 3 is telefonisch 
bereikbaar via 023-5563707. Kaart-
jes voor alle voorstellingen (ook die 
in Het Oude Raadhuis) zijn te ver-
krijgen aan de kassa van De Meer-
se op werkdagen van 10.00 tot 17.00 
uur en op zaterdag van 11.00 tot 
15.00 uur. Daarnaast is de kassa 
vanaf een uur voor aanvang van de 
voorstelling geopend voor kaartver-
koop voor de betreffende voorstel-
ling. Ook in Het Oude Raadhuis is 
dan een kassa geopend. Een reser-
vering kan ook door gegeven wor-
den via www.demeerse.com. 




