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Proef in wijk Hornmeer een groot succes

Bladcontainers op diverse
plaatsen in de gemeente
Aalsmeer - Dit najaar staan op verschillende plaatsen in de gemeente bladcontainers. Eind november,
als de meeste bladeren zijn gevallen,
worden de containers weer weggehaald. De proef die de gemeente vorig jaar op verzoek van de wijkraad
in de Hornmeer is aangegaan was
een groot succes. Daarom is besloten in diverse wijken in Aalsmeer
en Kudelstaart bladcontainers neer
te zetten. Bewoners kunnen zelf het
gevallen blad uit eigen tuin op een
makkelijke manier in deze containers kwijt. In de Hornmeer bleek menig bewoner ook de stoep in zijn om-

geving bladerenvrij te houden. “Stiekem hopen we dat de Aalsmeerders
in de andere wijken dit ook doen”,
zegt wethouder Ad Verburg.
Alleen voor bladeren
De bladcontainers zijn alleen bedoeld voor bladeren, dus niet voor
snoeiafval en dergelijke. De Meerlanden zal elke week een ronde doen
om de containers te legen. Toch kan
het gebeuren dat de container eerder vol is. In dat geval kan de servicelijn van de gemeente gebeld
worden: 0297-387575 met het verzoek de container eerder te legen.

In het Dorp komen vooralsnog geen
bladcontainers te staan. De containers staan voor Stommeer (Zuid) in
de Spoorlaan en op de hoek A.H.
Blaauwstraat met de Clusiusstraat.
In de Hornmeer in de Rietgorsstraat,
op de hoek IJsvogelstraat met de Karakietstraat en op de hoek van de
Jupiterstraat met de Saturnusstraat.
In Oosteinde in de Nassaustraat, de
Christinastraat en de Margrietstraat.
En in Kudelstaart op de hoek Daltonstraat met de Edisonstraat, in de
Schweitzerstraat, de Kamerling Onnesweg, de Proosdijstraat en in de
Einsteinstraat.

Aalsmeer - Op donderdag 6 oktober om kwart over acht in de avond
is een 56 jarige man uit Aalsmeer
betrapt op rijden onder invloed van
alcohol. Tijdens een controle door
de politie in de Lakenblekerstraat
werd alcohol geroken. De automobilist moest blazen en bleek 285 Ugl
alcohol in zijn bloed te hebben. Hij
heeft een rijverbod gekregen en er
is proces-verbaal opgemaakt.

Inbraak manege
en winkel

Aalscholver weer terug!
Kudelstaart - Het bronzen kunstwerk De Aalscholver staat weer op
zijn vertrouwde plaats bij de Loswal. Afgelopen winter is het bronzen
kunstwerk gedemonteerd, omdat
het beeld nog maar met één enkele
bevestiging aan de paal vastzat. Ook
stond de houten paal scheef. De
paal is rechtgezet, de bevestiging is

bijgewerkt en het beeld zelf is deskundig gerestaureerd en schoongemaakt. Wethouder Gertjan van der
Hoeven: “Ik ben blij dat de Aalscholver weer kan pronken aan de Westeinderplassen.” De Aalscholver is
een bronzen beeld van Wessel Bezemer en staat sinds 2006/2007 bij
de Loswal in Kudelstaart.

Vanavond vergaderavond

Vergunningverlening en
Green Park in Beraad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
13 oktober, komen burgemeester,
wethouders en fracties bijeen voor
de tweewekelijkse bijeenkomst van
het Beraad en de Raad. De vergaderavond begint om 20.00 uur, vindt
plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en belangstellenden
zijn welkom. De bijeenkomst begint
met het Beraad en allereerst komen
het vaststellen van de structuurvisie Green Park Aalsmeer en het bestemmingsplan en exploitatieplan
Green Park Aalsmeer, Middenweg
en deelgebieden 3, 5 en 7 aan de
orde. De behandeling van beide onderwerpen is in tweede termijn. Besluitvorming gaat plaatsvinden in de
Raad van 3 november. Het Beraad
wordt besloten met het kennisnemen van het rekenkamerrapport ‘Ef-

ficiency en effectiviteit van vergunningverlening in Aalsmeer. Na een
korte pauze wordt aangevangen
met de Raad en op de agenda benoeming en beëdiging van de heer
H. Stokman tot fractieassistent van
PACT. Ook heeft Joop van Dam van
AB zijn ontslagbrief ingediend als
voorzitter van het beraad. Zijn functie gaat, na goedkeuring, overgenomen worden door Ronald Fransen
van PACT. De Raad wordt besloten
met de vraag met welke frequentie die raad geïnformeerd wenst te
worden tijdens de realisatie van de
doelen op het gebied van vergunningverlening en het vaststellen van
het nieuwe vergadermodel (van om
de twee naar eens per drie weken)
vanaf 2012. De sluiting is gepland
rond 22.40 uur.

Meer starters in Aalsmeer
Aalsmeer - In de eerste acht maanden van 2011 zijn er in de gemeente Aalsmeer 24% meer ondernemingen van start gegaan dan
in dezelfde periode in 2010. Dat
blijkt uit onderzoek van de website
www.ondernemersunited.nl.
Van
januari tot en met augustus 2011
startten er 159 ondernemingen in
de gemeente Aalsmeer ten opzichte
van 128 in dezelfde periode in 2010.
Voor Aalsmeer is de vergelijking
gemaakt tussen het aantal nieuwe aanmeldingen bij de Kamer
van Koophandel in de eerste acht
maanden van 2011 en de eerste

acht maanden van 2010. Gemiddeld zijn er in de eerste acht maanden van 2011 in Nederland 20,52%
meer ondernemingen van start gegaan dan in dezelfde periode in
2010. 75% Van de gemeenten in Nederland kende van januari tot september 2011 een groei van het aantal startende ondernemingen. 23%
Van de woonplaatsen kende in die
periode een daling en in 2% van de
woonplaatsen bleef het aantal startende ondernemingen gelijk. In totaal zijn er in Nederland 141.859 ondernemingen gestart tot 1 september 2011.

Aalsmeer - In de nacht van maandag 10 op dinsdag 11 oktober, om
kwart over twaalf, is ingebroken in
een manege aan de Bosrandweg.
Dieven hebben een ruit van de ruitersportwinkel in de ruimte ingegooid. De inbrekers zijn niet naar
binnen gegaan. Mogelijk dachten
zij betrapt te zijn en hebben het hazenpad gekozen.

Vernielingen in
de Rietlanden
Kudelstaart - In de avond en nacht
van maandag 10 op dinsdag 11 oktober zijn vernielingen aangericht
aan diverse lantaarnpalen in de
Rietlanden. Rond het scholencomplex zijn van zo’n zeven tot acht
lantaarns kappen afgeschroefd en
stoppen uitgenomen. Het zette de
wijk behoorlijk in het duister. Mogelijk betreft het geen vernieling, maar
is de verduistering een actie van
een dievengilde. Getuigen worden
verzocht zich te melden bij de politie via 0900-8844. Spoedig zal tot
reparatie worden overgegaan.

Niets weg na
woninginbraak
Aalsmeer - Op maandag 10 oktober is tussen kwart voor drie en drie
uur in de middag ingebroken in een
woning aan de Violenweg. Om binnen te komen hebben de dieven een
slot vernield van een raam aan de
tuinzijde. Om kwart voor drie is de
bewoonster uit de woning gegaan,
om drie uur arriveerde de andere
bewoner. De dieven zijn vermoedelijk door deze thuiskomst verrast en
zijn er vandoor gegaan. Vooralsnog
missen de bewoners geen spullen.

Vroege inbraak
in woning
Aalsmeer - Op maandag 10 oktober is tussen zeven en negen uur in
de ochtend ingebroken in een woning in de Karekietstraat. De inbraak werd ontdekt door buren. Inmiddels zijn de bewoners weer thuis
en gaan inventariseren of er wel of
niet spullen zijn gestolen.
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scooters

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer
Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK
• Leenauto beschikbaar
• iso 9001
EUrO
gArANT

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792
1911 - 2011

100-jarig bestaan
De laatste 72 actie aanbiedingsdagen
i.v.m. ons 100-jarig bestaan.

Rijv erbod na
teveel alcohol
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Demonstratie

Jura koffiemachines
zaterDag 15 oktober 2011
Meerdere machines
voor een voordelige prijs.

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

Geen krant
OntVanGen?
Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

0251-674433

Eerste gezondheidsmarkt:
Leerzaam en informatief
Aalsmeer - Bewust worden van
een gezonde levensstijl, gezondheid
bevorderen, activeren om in beweging te komen en informeren over
beschikbare hulp voor ouderen: De
doelstellingen van de eerste gezondheidsmarkt, die afgelopen zaterdag
8 oktober gehouden werd in het gemeentehuis. Allerlei instanties, bedrijven, stichtingen en de gemeente
namen deel aan dit initiatief van Tigra, de Aalsmeerse praktijk voor fysiotherapie en Amstelring. Het gemeentehuis was deze dag het adres
voor praktische hulp en voorlichting
over homeopathie, fysiotherapie, yoga, trimmen en andere fitprogramma’s, verantwoord afvallen en de ver-

schillende activiteiten die door ouderenverenigingen en instellingen georganiseerd worden. Diverse apparaten konden uitgetest worden, workshops en lezingen werden gegeven
over het Persoonsgebonden budget,
dementie, eetgedrag en leefstijl, zelfredzaamheid, dagbesteding en gelijk
aan de eigen fitheid werken konden
de aanwezigen tijdens de workshop
Tai Chi en een stijldansdemonstratie. Gezondheidsmarkt: Leerzaam, informatief en een prachtig gezamenlijk initiatief om vanaf 1 plek inwoners
wegwijs te maken in ’het woud’ van
mogelijkheden voor ouderen.

Foto’s: Kicksfotos.nl.

en deze wordt
dan nabezorgd.

Rijbe wij s kwij t
na drankrij den
Aalsmeer - Om vier uur in de nacht
van vrijdag 7 op zaterdag 8 oktober is een automobilist betrapt op
rijden onder invloed van alcohol.
Op de Legmeerdijk hebben agenten de bestuurder tot stoppen gemaand. De 49 jarige man uit Hoofddorp bleek veel te diep in het alcoholglaasje gekeken te hebben. In
het politiebureau stokte het ademanalyseapparaat bij 635 Ugl. Het rijbewijs van de Hoofddorper is ingevorderd.

Sieraden uit
woning weg
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag
7 op zaterdag 8 oktober is ingebroken in een woning in het Rozenhof.
Via een slaapkamerraam hebben de
dieven zich toegang tot het huis verschaft. Gebruik is gemaakt van een
opstapje in de tuin. Van het raam is
het grendeltje verbroken. Alle kasten en laden in de slaapkamer zijn
doorzocht. De dieven zijn er vandoor gegaan met diverse sieraden.

Allergisch door
wespensteek
Kudelstaart - Op zondag 9 oktober
om elf uur in de avond is de hulp
van de ambulancedienst ingeroepen nadat een buschauffeuse onwel was geworden bij de halte aan
de Bilderdammerweg. De 49 jarige
vrouw uit Uithoorn was eerder op de
dag gestoken door een wesp. Waarschijnlijk heeft de steek een allergische reactie veroorzaakt. De vrouw
is behandeld door de broeders van
de ambulancedienst. Ze hoefde
niet naar het ziekenhuis. Een collega heeft haar thuis gebracht. Hou
er rekening mee dat bij steken door
wespen en bijen allergische reacties kunnen ontstaan, vaak enkele
uren later.

Volg ons op Twitter
voor de meest
actuele vacatures!

Aalsmeer 0297 – 380580
Alphen a/d Rijn 0172 – 245945
Amsterdam 020 – 6124945
Nieuw–Vennep 0252 – 629729

twitter.com/Antennagroep

www.antennagroep.nl

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

verrassend groen rond Schiphol

Doe mee met de fotowedstrijd!
zie www.mainportengroen.nl
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Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

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

KLAChTEN
gELuIdshINdER
sChIphOL
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

Weer geheugenspreekuur!
Aalsmeer - Iedereen vergeet wel
eens wat, een naam, een afspraak,
een telefoonnummer of de boodschappen. Veel ouderen denken
dat als hen zoiets overkomt, gelijk
aan dementie. Dit is helemaal niet
noodzakelijk. Andere ziektes, medicatie, vermoeidheid, depressies
of stress kunnen ook de schuldige zijn. Om de oorzaak te achterhalen is het van belang om bij het
geheugenspreekuur langs te komen. Op het geheugenspreekuur
in Aalsmeer kunnen ouderen terecht met al hun vragen en klachten over hun geheugen. Een speciaal getrainde verpleegkundige
zal kosteloos advies of tips geven
om met de problemen om te gaan.
En mocht er wel iets ernstigs aan
de hand zijn, dan weet hij/zij ook
waar verdere hulp te vinden is. Het
eerstvolgende geheugenspreekuur is op maandag 24 oktober van

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

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

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

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

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

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

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

14.30 tot 16.00 uur in gebouw Seringenhorst in de Parklaan. Van
te voren een afspraak maken is
een vereiste en dit kan via 0297344094

Engelen bij PCOB
Aalsmeer - Op donderdagmiddag
20 oktober komt de heer H. Ellermeijer uit Den Helder op de PCOBledenmiddag spreken over engelen. Vragen als: Wat moeten we met
engelen aan? Wat is een engel eigenlijk?
En Hoe stellen we ons engelen
voor? komen aan de orde. Aan de
hand van afbeeldingen van kunstvoorwerpen, etsen en schilderijen worden de leden meegenomen op een ontdekkingsreis door
de geschiedenis naar uitbeeldingen van engelen. Belangstellenden
zijn op 20 oktober vanaf 14.30 uur
van harte welkom in de grote zaal
van zorgcentrum Aelsmeer aan het
Molenpad.

16.000 Collectanten straat op
voor 16.000 mensen met MS
Aalsmeer - Eén op de duizend
mensen in Nederland krijgt de diagnose Multiple Sclerose, een niet te
genezen ziekte van het centrale zenuwstelsel. De diagnose wordt vaak
gesteld bij mensen tussen de 20
en 40 jaar, in een tijd dus dat mensen op het punt staan een studie te
gaan volgen of aan gezinsuitbreiding denken. Opeens is de toekomst
niet meer zeker. Wat kan nog wel en
wat niet meer? Niemand weet hoe
MS zich ontwikkelt. Het streven is
om voor elke MS-patiënt, een collectant op straat te zien tijdens de
MS collecteweek, want 16.000 mensen met Multiple Sclerose verdienen
net zoveel collectanten. De zoektocht naar 6.100 extra collectanten
start nu. Doe mee! De collecteweek
is van 21 tot en met 26 november.
Het Nationaal MS Fonds zet zich in
voor mensen met MS. Naast voorlichting en patiëntenondersteuning
verricht zij onderzoek naar de ziekte en de problemen die mensen met
MS ervaren. Het Fonds kan haar
werk alleen doen dankzij giften. De
huis aan huis collecte in november

is de belangrijkste inkomstenbron.
U kunt het Nationaal MS Fonds ook
steunen door een gift over te maken
naar giro 5057 te Maassluis. Voor
meer informatie of opgave als collectant, kijk op www.nationaalmsfonds.nl of bel met 010-5919839.

Inloop, lunch en
creatief Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 19 oktober is er van 9.30 tot 11.30 uur inloop
en ontmoeting in Oost-Inn. Daarna
is er van 12.00 tot 13.00 uur gelegenheid om met elkaar te lunchen.
’s Avonds is er van 19.30 tot 21.30
uur de creatieve avond. Er worden
zeepdecoraties gemaakt. Iedereen
wordt voor alle activiteiten hartelijk
uitgenodigd. De Oost-Inn is te vinden in de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. Voor inlichtingen:
0297-325636 of 0297-345413 of kijk
op www.oosterkerk.info.

Nationale collecteweek in september

Nierstichting haalt ruim
3.000,- op in Kudelstaart
Kudelstaart - In heel Nederland
gingen van 18 tot en met 24 september ruim 80.000 enthousiaste collectanten de buurten en wijken in voor de Nierstichting. Alleen
al in Kudelstaart is tijdens de Nationale Collecteweek ruim 3.000 euro ingezameld. Met dit geld kan de
Nierstichting verder werken aan
een toekomst met zo weinig mogelijk nierziekten en een betere toekomst voor nierpatiënten. Bij deze
willen wij graag de collectanten en
donateurs bedanken voor hun inzet
en gulle giften! Bij meer dan 40.000
Nederlanders werken de nieren
slecht en bij duizenden patiënten
helemaal niet meer. “De Nierstichting zet alles op alles om nierfunctieverlies eerder op te sporen en
te behandelen. Want een tijdige en
adequate behandeling vertraagt het
ziekteproces en kan dialyse uitstellen of zelfs voorkomen. Bovendien
spant de Nierstichting zich in voor
betere behandelmethoden en om
de lange wachttijden voor een donornier te verkorten. Ook investeert
zij in onderzoek om meer te weten
te komen over het ontstaan en de
behandeling van nierziekten”, vertelt
Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting. “Het aantal nierziekten
neemt door de vergrijzing en een
ongezonde leefstijl alleen maar toe.
Om deze ontwikkelingen het hoofd
te bieden, is veel geld nodig.” Lyda
van de Sande, collectecoördinator
van de Nierstichting in Kudelstaart
benadrukt: “De Nierstichting krijgt
geen geld van de overheid en is afhankelijk van giften en donaties.
De inkomsten uit de Collecteweek
zijn dan ook erg belangrijk voor de
Nierstichting. Rond de collecteweek

Film en gesprek
Karmelklooster
Aalsmeer - Wegens succes weer drie
films dit seizoen in het Karmelklooster aan de Stommeerweg. Op vrijdag
21 oktober draait de documentaire:
‘Uitbehandeld, maar niet opgegeven’.
Kun je het onmogelijke, het lastige en
onhebbelijke onder ogen zien? Detlef
Petry deed het. Psychiater Detlef Petry kijkt niet alleen naar de ziekteverschijnselen, maar verdiept zich ook
in het levensverhaal van zijn patiënten. Hij bouwt een persoonlijke band
met ze op. De resultaten zijn verbluffend en zijn manier van doen werkt
aanstekelijk. Het is een ontroerend,
persoonlijk verhaal van een psychiater, een eerherstel voor zijn patiënten
en een pleidooi voor menselijke psychiatrie. De film begint om 17.30 uur.

voerde de Nierstichting een campagne met als thema ‘Hoge bloeddruk? Voorkom nierschade’. Met deze campagne wil de Nierstichting iedereen met een hoge bloeddruk bewust maken van het belang van de
jaarlijkse controle van de nierfunctie. Want als nierschade vroeg wordt
ontdekt, is het vaak mogelijk dialyse uit te stellen of zelfs te voorkomen. En dat is belangrijk! Ook in onze regio hebben we er alles aan gedaan om hiervoor aandacht te vragen én hebben we een prachtig bedrag opgehaald voor de Nierstichting.” Inwoners van Kudelstaart die
de collectanten van de Nierstichting
hebben gemist, kunnen hun bijdrage overmaken op ING 88.000 t.n.v.
Nierstichting Nederland te Bussum
of SMS NIER naar 4333 (één SMS is
een eenmalige gift van 3 euro). Voor
meer informatie kan de website van
de Nierstichting geraadpleegd worden: www.nierstichting.nl

Klaverjassen
in Meander
Aalsmeer - Op de zaterdagmiddag is een nieuwe klaverjasgroep
gestart in wijksteunpunt Meander
in de Clematisstraat. Elke week zijn
er een paar kleine prijsjes te verdienen. Leuk om een klaverjasje te leggen? Deelnemen kan door telefonisch op te geven bij Vita via 0297323138 of door gewoon langs te komen. Het klaverjassen begint om
14.00 uur.
Kosten: 15 euro. Inclusief broodmaaltijd. Opgave: karmelalsmeer@planet.
nl of via 0297-381470.

‘Een vrij ernstig
geval’ op radio
Aalsmeer - Zondag 16 oktober van
13.00 tot 14.00 besteedt de historicus en journalist Laurens van der
Heijden een uur aan Aalsmeer in
oorlogstijd, in het programma ‘Graven aan de Amstel’. Aanleiding is
het boek ‘Een vrij ernstig geval’ van
de Aalsmeerse schrijver Theodore
van Houten, die een live interview
geeft. AmsterdamFM is te beluisteren via de kabel op 103.3 MHz, op
FM op 106.8. Radio AmsterdamFM
wordt wereldwijd via het internet
beluisterd.

Spelletjes, rommelmarkt en loterij

Bazaar in ‘t Kloosterhof
Aalsmeer - Op zaterdag 22 oktober wordt in zorgcentrum ‘t Kloosterhof de jaarlijks terugkerende bazaar gehouden. Van 10.00 tot 17.00
uur zijn belangstellenden welkom.
Door groot en klein kan deelgenomen worden aan diverse spelletjes,
bij het rad van avontuur zijn mooie
prijzen te winnen en er wordt een
rommelmarkt met kleine spullen gehouden achter het gebouw van het
Kloosterhof in de Clematisstraat.
Ook zal de handwerkclub van het
zorgcentrum eigen gemaakte spullen verkopen. Er zijn diverse lekker-

Is uw huisdier
zoek?

nijen, waaronder koffie of thee met
taart, oliebollen en warme of per liter koude snert, verkrijgbaar. Verder
wordt een eenmalige verloting gehouden waarvan de hoofdprijs een
nachtje in het Kurhaus in Scheveningen is. Prijwinnaar nummer twee
krijgt een theaterarrangement met
diner uitgereikt en nummer drie kan
rekenen op een mooi drankenpakket. Loten zijn te koop tijdens de bazaar. De opbrengst van de dag gaat
gebruikt worden voor de aanschaf
van nieuwe apparatuur in de nieuwe aanbouw van ’t Kloosterhof.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling 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 vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Vermist:
- Scarlattielaantje: Magere cyperse kater genaamd Dirk. Hij heeft witte pootjes, kin en buik.
- Weteringstraat: Cypers poesje van 6 maanden. Zij heeft een rode
vleug op haar buik en een kort staartje. Haar naam is Flutsie.
- Julianalaan: Hangoorkonijn, wit, grijs, bruin en beige, grijze oren en
witte voetjes.
- Snoekbaarsstraat: Donkere schildpadpoes van 17 maanden met de
naam Betje.
- Karperstraat: Bruin hangoorkonijn met zwarte stipjes.
- Stommeerkade: Grijs-witte kater met witte voetjes. Hij heet Hendriks.
Is onderweg uit kooitje ontsnapt.
- Koolwitjesstraat: Cypers grijze kat met witte buik met de naam Duo.
- Hendrikstraat: Rode kater van 15 jaar oud met de naam Moos. Heeft
een zwart naamplaatje om met telefoonnummer.
Gevonden:
- Einsteinstraat: Witte kat met rode staart en licht rode pootjes. Ongeveer 17 jaar oud, erg mager.
- Koningstraat: Rood-witte poes.
- Gaffelstaart: Rustige kat met witte buik en zwart/grijze rug. Cypers.
- Bloemenveiling: Schildpad getekende moeder poes met 2 kittens. 1
kitten is rood gekleurd de andere schildpad getekend.
- Hornweg: Zwarte kat.
- Koolwitjesstraat: Frans hangoorkonijn, lichtbruin met 2 zwarte strepen dwars over de rug en wat zwarte plukjes, wit staartje.
- Zijdstraat: Yorkshire Terrier.
- Ampèrestraat: Kat, zwart met wit.
- Aalsmeerderweg: Donker grijze cyperse kat.

KERKDIENSTEN
Zondag
16 oktober
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Dienst zondag 10u. met Werner
Knol. Tevens crèche, peuterdienst
en metamorfose.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart.
Dienst om 10u. Spreker Anthon v/d
Laak. Tevens speciale dienst voor
kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u. (HA) en
16.30u. (HA) ds. M. Hogenbirk.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. ds. Liesbet Geijlvoet. Geboortedankzeggingsdienst. Mmv doopsgez. kerkkoor. Oppas voor de allerkleinsten.
Extra collecte Doopsgezinde Broederschappen op Java.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst 19u met br. J.J. Ekhart, Smilde.
Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten zondag om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag dienst 10u. ds. D.J. de Lange, Nijkerk. Ook kinderdienst.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst met dhr. Rob
Hondsmerk. Organist: Th. Griekspoor. Oost: Oosteinderweg. Zondag 10u. dienst met ds. J. de Goei,
Amersfoort. Organist: dhr. Noordam.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg
116. Zondag dienst 10u. ds. A. Langerak, Achterberg en 18.30u. ds.
W.P. Emaus, Lekkerkerk.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. dienst met spreker Martijn Piet.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. ds. K. Muller. Om
16.30u. ds. T.A. Viezee, Krommenie.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Zat. 17u. in Kloosterhof woordcomm. viering met N.
Kuiper. Zondag 10.30u. Karmelkerk
dienst olv parochianen. Mmv klein
koor. Om 14.30u. Poolse dienst.
Christoff.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen viering.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag dienst om 10u. met ds. J.
van Veen. Mmv kerkkoor. Ook Kinderkerk. 18.30u. ds. F. Praamsma,
H.A.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zaterdag 19u. dienst. Zondag
10.30u. euch. viering met H. Post.
Mmv Kudelkwetters. Wereldm. dag/
koffie.
Begra Bijbelstudie
In Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 17 oktober 20u. met drs.
Gordon van Veelen. ’
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Geboortecentrum
in het ziekenhuis
Amstelveen - Op initiatief van de
verloskundigen van de Kring Amstelland en Meerlanden is begin
oktober gestart met een Geboortecentrum in het Ziekenhuis Amstelland. Dit geboortecentrum is
bedoeld voor poliklinische bevallingen onder begeleiding van de
eigen verloskundige. Naast de eigen verloskundige zal een kraamverzorgende de bevalling begeleiden.
De verloskundigen praktijken van
de Kring Amstelland en Meerlanden en het Ziekenhuis Amstelland
streven er naar om in 2012 het Geboortecentrum Amstelland verder
uit te bouwen, waarbij een nauwe samenwerking zal plaatsvinden tussen de verloskundigen en
de gynaecologen. Doel is om de
verloskundige samenwerking nog
verder te verbeteren.

Naar 50+ beurs
met de ANBO
Rijsenhout - Voor iedereen die mee
gaat met de ANBO afdeling Rijsenhout naar de 55+ beurs in de Kennermer sporthal in Haarlem en zich
heeft opgegeven, vertrekt de bus op
vrijdag 21 oktober vanaf de Werf om
08.45 uur. Na een leuke dag doorgebracht op de beurs is de bus weer
terug in Rijsenhout om 15.00 uur.
De kosten inclusief de entree is 6.00
euro en kan worden voldaan in de
bus. Er zijn nog plaatsen over in de
bus. Wie mee wil, kan zich opgeven
liefst bij Elsa Sluijs via 0297-320323.
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officiële mededelingen
Op zondag 20-11-2011 kan er getrouwd worden op locatie, voor meer informatie kan u zich melden bij de
afd. Dienstverlening tijdens de openingstijden van de
balie, of u kan bellen naar 0297-387575.

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen 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 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma. t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.
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 portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 11 1 en 22 november 2011.
gemeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
serVicepunt beheer en uitVoering
proVincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening
t/m 17 noVember
De ontwerpnotitie en de toelichting op de verkeersmaatregelen rond de Ophelialaan. Deze documenten staan ook op de
website van de gemeente: www.aalsmeer.nl/verkeersmaatregelenophelialaan. Belanghebbenden kunnen hun mening op
het voorlopige ontwerp schriftelijk kenbaar maken aan de gemeente. Reacties kunt u richten aan de gemeente Aalsmeer,
Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer, t.a.v. AVVP of e-mailen aan:
avvp@aalsmeer.nl.
definitieVe beschikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid
om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de
behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank
kosten in rekening gebracht.

Tijdelijke Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit
te voeren met betrekking tot weggebruik:
- afsluiten Lijnbaan van 17 t/m 21 oktober 2011 en het
gedeeltelijk stremmen van de Lijnbaan van 24 t/m 28 oktober t.b.v. werkzaamheden
Wet algemene bepalingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 24, het plaatsen van een carport;
- Diverse locaties, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Diverse locaties, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Greenpark, het plaatsen van twee bruggen;
- Molenpad/Zijdstraat, het slopen van opstallen;
- Oosteinderweg en Lijnbaan, het kappen van bomen;
- Oosteinderweg 273A, het slopen van kassen;
- Scarlattilaantje 22, het wijzigen van het gebruik;
- Uiterweg 420, het slopen van de woning;
- Westeinderplassen H 2753, het plaatsen van een blokhut;

- Weteringplantsoen, het kappen van bomen;
- Zwanebloemweg 74, het plaatsen van een dakkapel;
- Zwarteweg 67, het bouwen van een schuur.
Verleende omgeVingsVergunningen,
reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na
de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- t.o. Aalsmeerderdijk 110, het aanleggen van kabels en
leidingen;
- Calveslo 14, het plaatsen van een dakkapel;
- Copernicusstraat, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Greenpark, deelplan 10, het kappen van 16 div. bomen,
de lijst met de te kappen bomen is in te zien tijdens de
openingstijden bij balie 6;
- Hornweg 120-126, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Karperstraat 52, het plaatsen van een dakkapel;
- Kudelstaartseweg 224, het uitbreiden van een artsenpraktijk;
- Lorentzhof 2, het aanleggen van een uitrit;
- Lijnbaan/Oosteinderweg, het kappen van 5 div. bomen en
het verplaatsen van 16 elzen, de lijst van de te kappen/
verplaatsen bomen is in te zien tijdens de openingstijden
bij balie 6;
- Oosteinderweg 3, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Mijnsherenweg, het aanleggen van kabels en leidingen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 13 oktober 2011.
Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel. 0297387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen
omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen
2 weken.
ter inzage bij de afdeling dienstVerlening,
Week 41
t/m 13 okt Kennisgeving ontwerp Koninklijk besluit tot
aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Aalsmeer ter uitvoering
van het bestemmingsplan Noordvork;
t/m 13 okt Pre-ride for the Roses op zaterdag 3 september
2011 van 16.30-17.00 uur;
t/m 13 okt Ride for the Roses op zondag 4 september 2011;
t/m 20 okt Wet Geluidhinder is verzocht om vaststelling
van hogere waarden vanwege het wegverkeers-

lawaai, op het perceel Uiterweg 113/115;
t/m 21 okt Objectvergunning: het plaatsen van een bouwinrichting bij de Irenestraat t.o. huisnr. 2 en Catharina-Amalialaan naast nummer 52;
t/m 21 okt Evenementenvergunning: bloemencorso op zaterdag 17 september 2011 van 09.30-12.45 uur;
t/m 21 okt Evenementenvergunning: tentoonstelling van
het bloemencorso op het buitenterrein van
Crown Business Studio’s;
t/m 22 okt Drank- en Horecawet: vergunning is verleend
aan 7Street BV, Van Cleeffkade 15, te Aalsmeer;
t/m 22 okt Exploitatievergunning: 7Street BV, gevestigd te
Van Cleeffkade 15, Aalsmeer;
t/m 25 okt Objectvergunning: de verkoop van aardappelen,
groenten en fruit, vanaf oktober 2011 op de zaterdag, bij het Pompplein;
t/m 27 okt Ontwerp bestemmingsplan ‘Spoorlaan’, ontwerpbesluit hogere grenswaarden en concept beeldkwaliteitplan;
t/m 3 nov Tijdelijke verkeersmaatregelen: stremmen Dorpsstraat tussen N201 en Rozenstraat van 5 oktober
t/m 7 oktober 2011 t.b.v. werkzaamheden;
t/m 5 nov Een troostboom op 18 december 2011 van
18.00-19.30 uur;
t/m 8 nov Besluitregels Maatschappelijke ondersteuning
2011;
t/m 12 nov Standplaatsvergunning: de verkoop van vis op
woensdag in Kudelstaart en op donderdag bij
het poldermeesterplein;
t/m 12 nov Standplaatsvergunning: de verkoop van vis op
vrijdag en zaterdag bij de Hoogvliet, Beethovenlaan (Hornmeer);
t/m 16 nov APV Vergunning: ontheffing sluitingstijd op 28
en 29 oktober 2011-02.00 uur aan Crown Business Studio’s;
t/m 17 nov Ontwerp uitwerking bestemmingsplan ‘N201-zone-Green Park Aalsmeer, kavel deelgebied 10’;
t/m 23 nov Tijdelijke Verkeersmaatregelen: afsluiten Lijnbaan van 17 t/m 21 oktober 2011 en het gedeeltelijk stremmen van de Lijnbaan van 24 t/m
28 oktober t.b.v. werkzaamheden.
serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners 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

Voor meer informatie: WWW. aalsmeer. nl
Boormachines en
bladblazers weg

Versterking voor het PACT-bestuur
Aalsmeer - Op 5 oktober is de algemene ledenvergadering van
PACT Aalsmeer gehouden in de Oude Veiling. De aanwezige leden van
PvdA, Groen Links en D66 bespraken bestuurlijke zaken. Eén van de
agendapunten was de versterking
van het bestuur. Uiteindelijk stelden
acht leden zich beschikbaar om in
het PACT bestuur plaats te nemen.

Natuurlijk kwam ook de plaatselijke politiek aan bod. Met wethouder
Ulla Eurich en de fractieleden van
PACT werd vooruit gekeken naar
het programma van de volgende
periode. De eerstvolgende PACT bijeenkomst vindt plaats op zaterdag
22 oktober in de bovenzaal van de
Oude Veiling. Alle leden van PvdA,
Groen Links en D66 zijn welkom.

Voorzitter Arie Buys van stichting De Bovenlanden bij de Kleine Poel.

Aalsmeerse Bovenlanden:
Bossen vlakbij Schiphol
Seniorenwoningen en hangplekken

Kritische vragen voor
stichting Seniorenraad

Rijsenhout - Op dinsdag 20 september is de stichting Seniorenraad
Haarlemmermeer op bezoek geweest in Rijsenhout. Veel belangstellenden mochten verwelkomt
worden in dorpshuis De Reede. Belangrijkste onderwerp tijdens deze
bijeenkomst, onder voorzitterschap
van D. van den Bogaard, was langer
zelfstandig wonen. Bij de onderwerpen zorg, mobiliteit, openbaar vervoer, veiligheid en welzijn werden
door het publiek kritische vragen
gesteld. Na een korte pauze konden de aanwezigheid vragen stellen. Onder andere werd aan voorzitter Co van der Laarse van de dorpsraad gevraagd wanneer aangevan-

gen gaat worden met de bouw van
nieuwe woningen voor senioren op
de plaats van het Centurion gebouw
dat al vier jaar leeg staat. Het pand
is eigendom van een projectontwikkelaar. Vooralsnog zijn nog geen
plannen bekend. Enkele aanwezigen gaven aan de hangplekken van
jongeren bij de Loefzijde als vervelend te ervaren. Aangeraden werd
om hierover contact te zoeken met
de wijkagent. Om 16.00 uur werd de
bijeenkomst afgesloten.
Voor suggesties of problemen kan
altijd contact opgenomen worden
met de ambassadeur voor Rijsenhout, Michiel Peters bereikbaar via
0297-325223.

Aalsmeer - Arie Buijs is secretaris van stichting de Bovenlanden
Aalsmeer. De stichting maakt zich
sterk voor behoud van natuur en
cultuur in het gebied de Bovenlanden. Dat doet ze door het aankopen
en beheren van wat inmiddels een
bezit is van zo’n 140 akkertjes ofwel 32 hectare grond. “Het gebied
is heel natuurlijk en nog steeds ongerept”, vertelt Arie Buijs. Hij is regelmatig in het gebied de Bovenlanden te vinden en woont zelf ook in
Aalsmeer. “Het is prachtig om door
de slootjes te varen. Je vindt zoveel
rust en ongereptheid om je heen,
dat is onvergelijkbaar met bijvoorbeeld de Loosdrechtse Plassen.”
Deze eigenschappen maken het gebied niet alleen prachtig om door te
varen, maar ook waardevol voor dieren en planten. Het verwerven van
akkertjes gebeurt planmatig: Doel
is om zogenaamde ‘stapstenen’ te
verwerven. De stapstenen zijn kleine natuurgebiedjes die niet meer
dan 250 van elkaar liggen, waardoor dieren en planten zich kunnen verspreiden naar andere grotere natuurgebieden. Op kaart zien
die stapstenen eruit als kralen ge-

regen aan het lint van onder andere de Uiterweg, de eilandjes ten zuiden daarvan en de Aalsmeerderdijk.
De stapstenen vormen de steunpilaar van een deel van de Groene
As, een ecologische en recreatieve
verbinding die de provincie NoordHolland aanlegt tussen Amstelland
en Spaarnwoude. Het gaat niet alleen om natuurgebiedjes, maar ook
om bijzondere cultuur: van oudsher worden op de landjes seringen
grootgebracht en andere trekheesters zoals ilex. De Bovenlanden zijn
een ideaal gebied om deze heesters
te telen. Het land steekt 40 tot 50
centimeter boven het wateroppervlak, zodat de wortels goed contact
kunnen maken met het water. De
Stichting verhuurt seringenakkers
aan telers. Arie vertelt dat veel van
het werk van de stichting zit in het
maken en onderhouden van de beschoeiingen die de stukken grond
beschermen.
Mainport en Groen
De stichting kon aankopen doen
met ondersteuning van de provincie, maar ook van Mainport en
Groen. Deze laatste partij investeert

in recreatieve voorzieningen en
groen rondom Schiphol. Mainport
en Groen financierde de aankoop
van 6 hectare grond in de Bovenlanden. De percelen zijn eigendom
van stichting de Bovenlanden, die er
ook het beheer voert.. De door SMG
aangekochte gebieden worden ingericht als natuurgebiedjes.
Arie Buijs: “Wij doen ons werk pro
deo en zijn daarom blij met de steun
van Mainport en Groen voor dit gebied. Ik vind het uitstekend dat zij
investeren in het behoud van groen
voor de toekomst en het compenseren van verloren groen.”
Druk op financiering
De financiering van komende projecten bezorgt nog hoofdbrekens.
“Deze projecten vallen onder de zogenoemde Ecologische Hoofdstructuur en daarmee onder één van de
grootste bezuinigingsposten van
het Kabinet op het gebied van natuur”, legt Arie Buijs uit. “Wij wachten op duidelijkheid, maar gaan natuurlijk onverminderd door met lopende projecten en beheer. Het is
niet moeilijk om gemotiveerd te blijven werken aan het behoud van
zo’n prachtig gebied waar velen van
genieten!” Het gebied van dichtbij
zien? In Aalsmeer worden boten en
kano’s verhuurd. Op de website van
Mainport en Groen is naast een kanoroute, ook een fietsroute door dit
prachtige gebied opgenomen. Kijk
hiervoor op de website www.mainportengroen.nl.

Aalsmeer - Op maandag 10 oktober is om kwart voor drie in de ochtend ingebroken in een bedrijf aan
de Oosteinderweg. De eigenaar
kreeg een melding dat er storing
was bij zijn bedrijf. Aangekomen
bleek de bedrading doorgeknipt te
zijn. De dieven zijn er met een flinke
buit vandoor gegaan. Er zijn boormachines, zagen en bladblazers en
twintig waterpompen gestolen. De
daders moeten in een behoorlijke
bus gereden hebben. Mogelijk zijn
er getuigen. Zij worden verzocht de
politie te bellen via 0900-8844.

Plaats van het
ongeval verlaten

Streek – Dinsdagmiddag 11 oktober omstreeks 14.10 uur kreeg de
politie een melding van een aanrijding op de Weteringweg in Leimuiderbrug. Één van de betrokken was hierna weggereden maar
werd klemgereden door omstanders. De bestuurder probeerde lopend te vluchten maar werd door
één van de getuigen weer teruggebracht naar de plek van de aanrijding. Het ging om een 55-jarige
man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij bleek niet over een geldig
Nederlands rijbewijs te beschikken.
Bij nader onderzoek door de Vreemdelingenpolitie bleek de man tevens
illegaal in het land te verblijven. Hij
is ingesloten. De politie maakt proces-verbaal op.

Wijkraad bijeen
Aalsmeer - Wijkraad Stommeer
komt bijeen op woensdag 19 oktober vanaf 19.30 uur in de Parklaan
27. Onder andere wordt gesproken over de waterhuishouding in de
Stommeer, veiligheid en onveiligheid. Ook wordt informatie gegeven
over de nieuwbouwplannen. Iedereen is van harte welkom.
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In Club Liberty in Crown Studio’s

Feestweek afterparty met
Gijs Staverman en Lasgo
Aalsmeer - Dit jaar laat de organisatie van de feestweek dit gezellige festijn met activiteiten en muziek voor alle inwoners in de eerste week van september niet zomaar stoppen op de laatste zaterdag in de tent. Een extra evenement om nog even na te genieten
of door te feesten wordt gehouden
op vrijdag 28 oktober in Club Liberty in de Crown Business Studio’s
aan de Van Cleeffkade 15. Kom ook
naar de feestweek Aalsmeer afterparty met thema ‘Herinnert u zich
deze nog?’. DJ Gijs Staverman gaat
de platen aan elkaar draaien en er
zijn optredens van 90’s & nu, Lasgo

en T-Spoon! Kaarten voor dit spektakel zijn vanaf heden verkrijgbaar
bij de Bruna in de Zijdstraat, Ridder
& Co in de Ophelialaan, tenniscentrum Demper in de Sportlaan, Primera op het Poldermeesterplein en
Marskramer Berg in winkelcentrum
Kudelstaart. De zaal gaat open om
20.30 uur. De afterparty is van 21.00
tot 02.00 uur. In de discotheek is een
rookruimte aanwezig. Helaas zijn de
munten van de feestweek niet te
gebruiken bij deze afterparty. Toegang vanaf 18 jaar. Toegangskaarten kosten 17,50 euro in de voorverkoop en 20 euro op de avond zelf
aan de zaal.

Vanavond bingo!

Krokodillenparty en feest
met dj Joost in de Praam
Aalsmeer - Leuk en gezellig was
de aftrap van het winterprogramma
afgelopen weekend in danscafé de
Praam. Vanaf 17.00 uur stroomde het
café in de Zijdstraat vol met bezoekers die naar de dj-kunsten van Devin Hoogervorst kwamen luisteren.
Het werd super gezellig. Aansluitend was de super flugel party, die
tot vroeg in de morgen duurde. Vanavond, donderdag 13 oktober, is de
eerste bingo-avond van het nieuwe
seizoen. Er zijn mooie prijzen te winnen. Iedereen is van harte welkom.
Aanvang is 20.30 uur en de Praammedewerkers zorgen voor lekkere
hapjes. Vrijdagavond 14 oktober is
het weer party time in de Praam met
een groots feest onder leiding van
DJ Joost uit Brabant. Hij zal er ze-

ker weer een feestje van maken. De
Praam is toegankelijk voor iedereen
boven de 18 jaar, vergeet niet een
legitimatie mee te nemen.
Zaterdagmiddag 15 oktober zijn ouders weer welkom en worden de
kleintjes opgevangen in de kidsboetclub die geopend is vanaf 16.00
uur. Om 16.00 uur begint ook weer
de estafettemiddag met deze middag twee DJ’s, Bink en Paul van
Leeuwen. Zij draaien tot 19.00 uur
en iedereen is natuurlijk welkom.
Om 22.00 uur gaat de Praam zich
opmaken voor het avondprogramma. Dan presenteert de Aalsmeerder Jochem van Leeuwen een krokodillenavond met aansluitend een
loterij. De party is gratis toegankelijk, dus iedereen is uitgenodigd.

Vrijdag muziek, zaterdag cabaret

British Pop Invasion in ‘t
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
14 oktober trakteert Crown Theater Aalsmeer op The British Pop Invasion. De beste Britse Popmuziek
Uit De Sixties (U.K.) Met muziek
van The Beatles, The Kinks, Dusty Springfield, Gerry & The Pacemakers, The Hollies en vele anderen.
Uitgevoerd door de allerbeste tribute acts uit de U.K onder begeleiding
van een spetterende live band. Deze is samengesteld uit diverse originele topmuzikanten uit verschillende bekende U.K. bands uit de jaren zestig. In de slipstream van The
Beatles kwamen een hele rits Britse popartiesten en bands tot grote successen in de USA. In Amerika staat deze golf van Brits muzikaal succes in de Amerikaanse hitlijsten te boek als The British Invasion. Deze invasie en plotselinge populariteit van de Britse Beat in Amerika speelde zich af tussen 1964 en
1969. Van de makers van Rockin’
On Heavens Door, Elvis In Concert
en A Tribute To Cliff Richard & The
Shadows komt nu deze swingende tribute show die de roerige jaren zestig muzikaal weer helemaal
laat herleven! The British Pop Invasion schiet u terug in de tijd! Beleef
de jaren ’60 opnieuw met deze wervelende muzikale show!
Vuile huichelaar 2
Op zaterdag 15 oktober kan in het
Crown Theater genoten worden van
‘Vuile huichelaar 2, ‘t Zal Je kind
maar wezen!’ Raap je sokken van de
grond! Doe het dopje op de tandpasta! Doe de wcbril naar beneden!
Komt dit u bekend voor? Dan heeft
u een man in huis. Eigenlijk zou het
over kinderen moeten gaan. Maar
wie is het grootste kind in huis en
wie is niet meer op te voeden? Juist.
De man. Uw man. Na het enorme succes van ‘Vuile Huichelaar’
is nu een nieuwe selectie gemaakt
van schitterend meezingrepertoire
en natuurlijk gaan de spelers zich

weer heerlijk druk maken over de
halve wereld en zichzelf. Want dat
zij er een potje van kunnen maken,
is wel duidelijk! Kom naar ‘t Zal Je
Kind Maar Wezen voor fijne ergernissen, diep leed en grote vreugde!
Zang: Saskia van Zutphen en Paulette Willemse (van Mrs. Einstein)
Toetsen en accordeon: Nicolaas
Duin, Gitaren en bas: Astrid Akse.
Toegangskaarten zijn te bestellen
via: www.crowntheateraalsmeer.nl
of bel 0900-1353. Indien nog voorradig ook te koop aan de kassa van
het Crown Theater Aalsmeer aan de
Van Cleeffkade 15.
Musical Klein Duimpje
Aanstaande zondag 16 oktober presenteert Crown Theater Aalsmeer
de familievoorstelling Klein Duimpje, de Musical met onder andere
Geert Hoes en Sita Vermeulen. Na
de sprookjes Roodkapje, Hans en
Grietje en De Gelaarsde Kat brengt
Van Hoorne Theaterproducties het
bekende verhaal van Klein Duimpje
tot leven. De titelrol wordt gespeeld
door acteur en tv-presentator Geert
Hoes, die ook te zien was in De Gelaarsde Kat De Musical. Zijn tegenspeelster Sita Vermeulen kreeg bekendheid door haar deelname aan
de popgroep ‘K-otic’ en is tegenwoordig het gezicht van de kinder
tv-zender Disney Channel. Samen
met een aantal bekende Van Hoorne gezichten zullen zij het sprookje
van Klein Duimpje op geheel eigen
wijze op de planken brengen. Uiteraard ondersteund door indrukwekkende decors, prachtige kostuums
en swingende muziek. Een reusachtig mooie voorstelling voor groot en
klein, die om 14.00 uur aanvangt in
het Crown Theater. Toegangskaarten voor de voorstellingen zijn te bestellen via de website: www.crowntheateraalsmeer.nl of bel 09001353. Indien nog voorradig ook te
koop aan de kassa van het Crown
Theater aan de Van Cleeffkade 15.

Vrijdag bands Rarely Alive
en Spottswoode in N201
Jubileumeditie: Voor vijftigste keer!

Back In Time in The Beach
Aalsmeer - Back In Time, het
maandelijkse dance classics discofeest in The Beach aan de Oosteinderweg, viert aanstaande zaterdag
15 oktober haar vijftigste editie! DJ’s
en gastheren Cees van der Schilden, Meindert van der Zwaard en
Ruud Vismans pakken daarom weer
uit met een goed fout feest met als
thema ‘You can leave your hat on!’
Bezoekers wordt gevraagd, maar
zijn niet verplicht, om komende zaterdag hun outfit aan te passen. Niet
zozeer wat de rest van het lichaam
betreft (uitbundige pakken worden
uiteraard gewaardeerd), maar meer
wat er op het hoofd staat. Een hoed,
een pet, een muts, een helm, een
tooi, een mijter, een klut, het maakt
niet uit. Aan de drager of draagster
van het meest originele hoofddeksel
wordt een leuke prijs uitgereikt! Ook
kunnen tijdens de avond prijzen gewonnen worden met een Back In
Time-woordpuzzel. Het belooft een
dol dwaas spektakel te worden. Be-

zoekers worden bij binnenkomst
verwelkomt met een lekkere cocktail. Later op de avond staat een surprise-act geprogrammeerd. Wie of
wat dat is, blijft natuurlijk een verrassing, maar dat het iets met het
thema te maken heeft staat zonder twijfel buiten kijf. Eindelijk dus
weer eens een leuk gek knalfeest.
Natuurlijk speelt de muziek de belangrijke hoofdrol. De beste dansplaten vanaf de jaren tachtig tot
nu rollen weer door de avond en er
wordt weer voor een extra te gekke
licht- en geluidsshow gezorgd. Ook
daaromheen is iedereen die gezellig een avondje plezier wil maken,
een drankje wil komen drinken en/
of toch wil swingen op de dansvloer
van harte welkom.
De vijftigste Back In Time begint zaterdag 15 oktober om 21.00 uur in
The Beach aan de Oosteinderweg
247a. Kaartverkoop aan de deur. Entree slechts 7,50 euro. Meer info op
de website: www.backintime.nu.

Broken Mules in Veiling
Aalsmeer - Zondag 16 oktober van
15.30 tot 17.30 uur geeft de familie
Buskermolen een muzikale presentatie in het café van De Oude Veiling
in de Marktstraat. Hun band Broken
Mules viel op tijdens de afgelopen
kunstroute. Het toegestroomde publiek wilde die dag graag meer horen, wat helaas niet mogelijk was.
Aanstaande zondag krijgen bezoekers wederom de kans om Broken

Mules te zien optreden. Broken Mules speelt en zingt eigen nummers
en covers van onder andere The
Beatles en Led Zeppelin. Zangeres
Ines met een natuurlijke soul in haar
stem wordt begeleid door Thom op
piano en keyboard, Bram op drums,
Dirk op gitaar en ukelele, Kees op
saxofoon en Meindert op basgitaar.
Achternaam: Allemaal Buskermolen. De toegang is gratis.

Aalsmeer - Een strakke avond met
krachtige rock is aanstaande vrijdag 14 oktober gegarandeerd met
de winnaars van NH-Pop live Rarely Alive en het Haarlemse Spottswoode in de N201! Rarely Alive is
een in 2007 opgerichte power poprock band uit Velsen. De band heeft
zich laten beïnvloeden door heel
verschillende bands als Green Day,
Guns & Roses en Metallica, maar
ook zijn er veel bluesinvloeden te
horen. Met strakke drum en baspartijen, lekkere gitaarrifs, een zanger met een echte rockstrot, gecombineerd met een gave show, maakt
Rarely Alive een genot om naar te
luisteren en te kijken. Rarely Alive is
uitgeroepen tot één van de dertien
meest veelbelovende bands van Nederland! Spottswoode is een Haarlemse pop en rockband. Tot hun invloeden rekenen zij Foo Fighters,

Coldplay, John Mayer en Jeff Buckley. Een album hebben zij nog niet,
maar wel zijn er sinds het bestaan
van de band enkele demo’s opgenomen die te beluisteren zijn op Facebook en de Hyve van de band. Tevens is de band tweede geworden
bij een competitie voor een spot op
Appelpop en speelden zij in december 2010 voor de eerste keer samen
in het Patronaat te Haarlem. In diverse reviews wordt de band gekenmerkt als een band die goed door
rockt met mooie liedjes die goed
in elkaar zitten. Mede door het opvallende stemgeluid van de zanger
wordt verwacht dat nog veel van
Spottswoode gehoord gaat worden.
De entree vrijdag is 2 euro en de
zaal van de N201 aan de Zwarteweg gaat open om 21.00 uur. Meer
informatie is te vinden op de website: www.n201.nl

Marnix Busstra plays John
Scofield in café Bacchus
Aalsmeer - De van oorsprong
Aalsmeerse gitarist en componist
Marnix Busstra heeft al vele malen opgetreden in de KCA Jazz serie in Bacchus. Dit deed hij met zijn
eigen bands, zoals het Marnix Busstra 4-tet, Marnix Busstra’s Second
Vision of de Buzz Bros Band, bands
die stuk voor stuk zijn composities
speelden. Het concert aanstaande
zaterdag 15 oktober in het culturele café staat in het teken van een
van de grote inspiratiebronnen van
Marnix, meestergitarist John Scofield, beroemd geworden door onder meer zijn samenwerking met
Miles Davis. Onder zijn eigen naam
maakte Scofield meer dan honderd

cd’s, waarin veel van zijn composities te horen zijn. Fusion en funk, in
een groovy stijl, dat is de jazz van
John Scofield die Marnix Busstra
met zijn nieuwe kwartet gaat vertolken. Hij wordt bijgestaan door de
briljant swingende toetsenist Eric
van de Bovenkamp, de wonderbaarlijke basgitarist Norbert Sollewijn Gelpke en de niet minder virtuoze drummer Marc Schenk. Een
muzikale samenwerking om je vingers bij af te likken! Het jazzconcert
wordt georganiseerd door de stichting KCA. Bacchus is te vinden in de
Gerberastraat, naast het Parochiehuis. Aanvang zaterdag 15 oktober
om 21.30 uur. Toegang: uw gift.

Muziek/Theater
Vrijdag 14 oktober:
* British Pop Invasion met muziek
van The Beatles, The Kinks en Hollies in Crown Theater Aalsmeer, Van
Cleeffkade 15. Aanvang: 20u.
* Praamavond met feestdj Joost in
café de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Disco-avond voor mensen met een
beperking door Rode Kruis in Bon
Ami, Dreef van 19.30 tot 22.30u.
* Rock van band Rarely Alive in
N201, Zwarteweg. Open vanaf 21u.
Zaterdag 15 oktober:
* Meezingen met Vuile Huichelaar
2 in Crown Theater Aalsmeer, Van
Cleeffkade 15. Aanvang: 20u.
* Estafettemiddag met gastdj’s Bink
en Paul en kidsboetclub open van
16 tot 19u. Vanaf 22u. krokodillenavond met dj Jochem van Leeuwen
vanaf 22u. Met loterij.
* Back in Time voor 50ste keer in
The Beach, Oosteinderweg v/a 21u.
Zondag 16 oktober:
* Familievoorstelling Klein Duimpje in Crown Theater Aalsmeer, Van
Cleeffkade 15. Aanvang: 16u.
* Aalsmeerse band Broken Mules in
Oude Veiling, Marktstraat v/a 15.30u
Vrijdag 21 oktober:
* An evening with U2 in Crown Theater Aalsmeer, Van Cleeffkade. Aanvang: 20u.
Zaterdag 22 oktober:
* Het laatste nippertje, theaterstukken van Wim T. Schippers in Crown
Theater, Van Cleeffkade 15. V/a 20u.
Zondag 23 oktober:
* Kleinkunst van Niels van der Gullik in Oude Veiling v/a 15.30u. (KCA)
Exposities
Tot en met 6 november:
* Toonaangevende Poolse kunst in
galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open elke zaterdag en zondag
van 13 tot 17u.
15 en 16 oktober:
* Luchtoorlog en verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open. Zaterdag en zondag van 11 tot 16u.
Zaterdag 15 oktober:
* Historische Tuin open, ingang
Praamplein, zaterdag van 13.30 tot
16.30u. Laatste dag van het seizoen.
Plus expositie in Historisch Centrum
en veiling om 15u.
Tot en met 16 oktober:
* Portretten en stillevens van Dick
Stapel in Het Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open donderdag tot en
met zondag 14-17u.
* Dierenportretten door kinderen
uit Rusland op Kinderkunstzolder
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Open iedere do. t/m zo. 14-17u. Tekeningen te koop. Opbrengst voor
stichting Tsjernobyl.
Diversen
Donderdag 13 oktober:
* Themamiddag veiligheid bij PCOB
en ANBO in buurthuis Hornmeer,

Roerdomplaan 3 vanaf 14u.
* Klaverjassen Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Bingo-avond in café de Praam,
Zijdstraat. Aanvang: 20.30u.
* Speelavond Ons Genoegen in ‘t
Anker, Oosteinderweg 273a, 19.30u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De
Reede, Rijsenhout v/a 20u.
Vrijdag 14 oktober:
* PCOB-ledenmiddag over engelen
in zorgcentrum Aelsmeer, 14.30u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
* Clubavond Zegelkids in Parochiehuis, Gerberastraat, 19-20.30u.
* Klaverjassen Supporters Vereniging in Dorpshuis Kudelstaart 20u.
Zaterdag 15 oktober:
* Snoeiboot vaart uit. Ontvangst:
9-12u. bij Schuilhaven Winkel en
13-16u. bij baggerdepot Otto.
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis,
Gerberastraat van 9.30 tot 15u.
* Klaverjassen in Meander, Clematisstraat. Elke zaerdag v/a 14u.
Maandag 17 oktober:
* Sport- en spelinstuif voor jeugd
in Proosdijhal Kudelstaart. Ook op
donderdag 20 oktober. In Bloemhof
op woensdag 19 oktober. Alle dagen
van 9.30 tot 12u. Extra vrij zwemmen
in De Waterlelie in vakantie.
* Midgetgolfbaan Beethovenlaan
extra open in vakantie. Maandag tot
en met vrijdag 13-17u.
* Clubavond Filmclub in ‘t Anker,
Oosteinderweg 273a v/a 20u.
* Koppelspeelavond Oostend in
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Speelavond BV De Pomp in ‘t Baken, Sportlaan vanaf 20u.
Dinsdag 18 oktober:
* Speelavond Ons Genoegen in OTT
Hortensialaan vanaf 19.30u.
Woensdag 19 oktober:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in
Mikado, Catherina Amalialaan.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Kinderbingo bij BV De Pomp in ‘t
Baken, Sportlaan v/a 14u.
Donderdag 20 oktober:
* Ouderensoos Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 14u.
* Sjoelen bij Oosteind in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Zaterdag 22 oktober:
* Snertrit Solexvrienden, verzamelen
in Dorpshuis 9.30 tot 10.30u.
* Najaarsbingo ANBO in De Reede,
Rijsenhout vanaf 14u.
* Bazaar in Kloosterhof, Clematisstraat van 10 tot 17u.
Vergaderingen
Donderdag 13 oktober:
* Beraad en Raad in het gemeentehuis, ingang Raadhuisplein. Aanvang: 20u.
Woensdag 19 oktober:
* Vergadering wijkraad Stommeer in
Parklaan 26a. Aanvang: 19.30u.
Donderdag 20 oktober:
* Bijeenkomst FNV over nieuwe wet
Werken naar vermogen in Oude Veiling, Marktstraat vanaf 19.45u.

STAGE
MUSIC SHOP
nIEUW:

MOOIE, lErEn

kOSS kOPTElEfOOn
Ur10 E 10,95

v/A E 19,95 PEr STUk

GrOOT ASSOrTIMEnT

STArTErSSET IbAnEz

GITAAr-, MICrOfOOnEn lUIDSPrEkErkAbElS

GITAArbAnDEn

ElEkTrISCHE GITAAr +
vErSTErkEr +
vEEl ExTrA'S: E 325,-

InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Veiling, vorm knippen en verkoop

Sluiting seizoen Historische
Tuin met tal van activiteiten
Aalsmeer - Zaterdag 15 oktober is
de laatste dag dat individuele bezoekers de Tuin kunnen bezoeken.
Na zaterdag is de Tuin alleen op afspraak geopend voor groepen. Het
is ook de laatste maal dat dit jaar de
veilingklok draait voor passanten.
Om 15.00 uur brengt veilingmeester
Luus Hooijman weer diverse producten voor de klok. Naast chrysanthen, fruit en andere producten van de Tuin, worden ook de eerste partijen Stiense bonen geveild
worden. Wie dit typische Aalsmeerse recept eens wil maken, moet komen bieden tijdens de veiling. Vanaf dit weekend start de Tuin tevens
met de verkoop van bomen en planten. Er liggen bestellijsten klaar,
waarmee een keuze gemaakt kan
worden uit de unieke planten van
de Tuin. Traditioneel worden weer
buxus en taxus in vorm geknipt op
deze laatste dag. Een team van deskundige vrijwilligers staat klaar om
vragen te beantwoorden op planten

gebied. Vragen of problemen met
planten? Schroom niet om takken of
tekeningen mee te nemen. De Tuin
gaat open om 13.30 uur en is bereikbaar via de ophaalbrug op het
Praamplein.

Muziek in Blitzz
Aalsmeer - Bar-dancing Blitzz in
de Marktstraat start weer een actief
programma dit herfst- en winterseizoen. Iedere donderdag als vanouds
Crazy Piano’s met verschillende muzikanten (ook vanavond!), elke vrijdag en zaterdag partycafé’s met dj’s
van onder andere Cool Down. Aanstaande vrijdag 14 oktober komt Tony Star, Sterretje van Cherso naar
Blitzz. Kaarten zijn te koop bij Blitzz
en De Carnivoor à 10 euro. Vol is
vol. Op zondag verder wekelijks van
16.00 tot 19.00 uur live muziek onder leiding van zanger en drummer
Leo Lauffer. Info: www.blitzz.biz.
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Inschrijving een week verlengd

Twee eenakters Rijzenspelers:

Feestelijke prijsuitreiking
Ondernemingsverkiezing

‘Nu even niet, Nu even wel’
Rijsenhout - Na een intensieve repetitie periode zijn de acht spelers
van toneelvereniging De Rijzenspelers helemaal klaar voor de najaarsvoorstelling. Er is dit keer gekozen voor twee eenakters van Maria
Goos: Nu even wel en Nu even niet.
Stukken waar het gaat om de klank
van dat ene woord, de blik van die
ene speler, de zucht die er niet zomaar is. Kortom, het is voor haar en
de spelers een uitdaging om deze
prachtige eenakters met mooie teksten op de planken te brengen. Voor
het publiek is er de uitdaging vooral goed te luisteren, te kijken en te
genieten. Nu even niet: Vier mannen, allen veertigers, komen al twintig jaar lang, sinds hun studententijd, eens per maand naar hetzelfde restaurant om daar met elkaar te
eten. Melancholie is ze niet vreemd.
Trouw houden ze zich aan een niet
uitgesproken afspraak: ze bevinden
zich in de ‘zeurvrije zone’. Ze praten over seks, over vriendschap en
halen herinneringen op. Hun vrouwen (dingesen) begrijpen dat niet.
Toch blijkt gaandeweg het stuk dat
niet alles rozengeur en maneschijn
is, hun levenslange onverwoestbare
vriendschappen hebben ook minder

leuke kanten. Nu even wel: Een verhaal over vriendschap tussen vrouwen. Waar de mannen het hebben
over vroeger, zitten de vrouwen helemaal in het nu. Vier vrouwen eten
samen in hetzelfde restaurant. Alle
vier kennen ze Michiel uit (Nu even
niet) en twee van hen op een speciale manier. In hun gesprekken gaat
het onder andere over wonderonderbroeken en konijnenpantoffels,
maar ook over echte gevoelens en
bijzondere relaties. En wat betekent
I.L.J.W.R. ? Oude wonden worden
opengekrabd, nieuwe toegebracht.
Het bloed druipt nog net niet van tafel. Vrouwen hebben blijkbaar andere stilzwijgende afspraken dan mannen. Ze gaan door tot elk conflict
beslecht is en de onderste steen boven komt. ’Nu even niet en Nu even
wel’ speelt zich af in een restaurant.
Het stuk wordt vier keer gespeeld:
28 en 29 oktober, 4 en 5 november.
Laatstgenoemde avond is al uitverkocht. De voorstelling wordt dit keer
gespeeld in de Anna’s Hoeve aan
de Aalsmeerderweg 755 te Rijsenhout, opening zaal 19.30 uur, aanvang voorstelling 20.15 uur. Voor informatie en reserveren van kaarten:
www.rijzenspelers.nl.

Harmony Glen bouwt feestje
Aalsmeer - Elk najaar komen de
mannen en dame van Harmony
Glen naar Aalsmeer om hun Brits/
Ierse powerfolk ten gehore te brengen voor inmiddels een schare trouwe fans en afgelopen zaterdag was
het weer zover. Zoal altijd werden
de nummers vol overgave gebracht
waarbij het dit jaar opviel dat zangeres Nienke Bijker het merendeel van
de gezongen nummers voor haar rekening neemt. Niet zo gek ook, want
zij heeft toch de beste en spannendste stem van het viertal. Haar hoge
zingen doet aan Sandy Denny denken die in de jaren zeventig furore
maakte met de Britse folk band Fairport Convention. Na een uitgebreide

toegift gingen de bijna vijftig Bacchus-bezoekers tevreden naar huis,
in de wetenschap volgend jaar komen ze vast weer.
Bierproeverij
Het is weer herfst! Gedaan met het
mooie weer. Tijd voor bier, heel lekker bier. Bacchus heeft voor vrijdag
14 oktober een kenner op het gebied van bieren en bierfestivals uitgenodigd. Het beloofd een ouderwets gezellige herfstavond te worden met veel proef en bierplezier.
De entree bedraagt 5 euro per persoon. Bacchus in de Gerberastraat
gaat open om 21.00 uur, de proeverij start om 21.30 uur.

Aalsmeer - Het College van B&W
van de gemeente heeft op initiatief van Rabobank Regio Schiphol en Flynth adviseurs en accountants de Ondernemingsverkiezing
in het leven geroepen. Op vrijdagavond 28 oktober worden twee
fantastische prijzen uitgereikt in
de burgerzaal van het gemeentehuis. Het gaat om de prijzen ‘Onderneming van het jaar’ en ‘Starter van het jaar’ Aalsmeer 2011. De
inschrijvingen stromen nog steeds
binnen. Daarom is besloten de inschrijving te verlengen tot 21 oktober. Maar wees er snel bij, want
er zijn nog maar een beperkt aantal kaarten. Speciaal voor deze gelegenheid is de zaal omgetoverd tot
een sfeervolle en feestelijke locatie
met een spetterend programma. De
feestelijke avond zal geopend worden door burgemeester Pieter Litjens van Aalsmeer. Hij spreekt deze
avond nogmaals zijn waardering uit

voor de genomineerde bedrijven. De
avond zal op een bijzondere manier
worden afgesloten met veel muziek
en lokaal talent.
Spannende Ontknoping
De afgelopen weken hebben de juryleden bedrijfsbezoeken gedaan
om de genomineerden te kiezen.
Geen gemakkelijke opgave, gezien de bedrijven in de gemeente Aalsmeer zeer gedreven, enthousiast en betrokken zijn. Het belooft een avond te worden met een
spannende ontknoping. Alle bedrijven in Aalsmeer en Kudelstaart
hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen om op vrijdagavond
28 oktober bij de feestelijke uitreiking aanwezig te zijn. Mocht uw bedrijf deze uitnodiging om welke reden dan ook niet ontvangen hebben, bent u uiteraard wel van harte
welkom. Aanmelden kan via www.
aalsmeer.nl/ovhj.

Première op de DAG

Historische films in molen
en op Historische Tuin

Clubavonden in ‘t Anker

Korte vakantie impressies
bij Film- en Videoclub
Aalsmeer - Maandagavond 17 oktober staat de clubavond van de
F&VA in het teken van de korte vakantie impressie. Het is de bedoeling dat de clubleden met een kort
vakantiefilmpje van een paar minuten komen. Uit een vakantiefilm van
bijvoorbeeld drie kwartier is er altijd wel een stukje film te selecteren
dat men op een clubavond kan vertonen.
De F&VA is nog steeds op zoek naar
nieuwe leden. Mensen die geïnteresseerd zijn in het filmen met een
videocamera zijn van harte welkom
op één van de komende clubavon-

den. Vooral het monteren en toevoegen van muziek op een PC van
video-opnamen die gemaakt zijn
met de nieuwste HD camera’s geven nog wel eens wat problemen.
Op de videoclub kan men altijd te
rade gaan bij één van de deskundige clubleden.
De clubavonden van de Film- en Videoclub Aalsmeer worden om de
veertien dagen op de maandagavond gehouden in het gebouw ’t
Anker aan de Oosteinderweg 372a
en beginnen om 20.00 uur. Informatie over de F&VA via 326344 of via
www.videoclubaalsmeer.nl

Disco-avond Rode Kruis
Aalsmeer - 24: Aalsmeer - Speciaal voor mensen met een beperking
wordt vrijdag 14 oktober een discoavond georganiseerd. De jaarlijkse disco wordt gehouden in discotheek Bon Ami aan de Dreef.
Net als voorgaande jaren belooft het
weer een groots en gezellig feest te
worden onder muzikale begelei-

ding van dj Ger en zanger Harm. Het
feest wordt georganiseerd door het
Jongeren Rode Kruis Aalsmeer en
Uithoorn. De disco begint om 19.30
uur en het laatste liedje wordt gedraaid om 22.30 uur. Meld je aan via
discorodekruis@live.nl en krijg bij
aanvang een gratis consumptiebon.
Volg de disco-avond ook op Twitter
via www.twitter.com/jjrodekruis.

Aalsmeer - De eerste DAG (Dag
van de Aalsmeerse Geschiedenis) op zaterdag 29 oktober krijgt
een zeer gevarieerde invulling. Zo
zal de Historische Tuin een historische film laten zien over veilingen in Aalsmeer. Eind van dit jaar is
het een eeuw geleden dat de eerste
planten en bloemen in het Oosteinde van Aalsmeer op proef werden
geveild. Stichting Korenmolen De
Leeuw heeft de openbare première
van een film over de restauratie van
de molen in de Zijdstraat. Tijdens de
DAG is de toegang tot de Historische Tuin (van 10.00 tot 16.00 uur)
gratis. In het museum kunnen dan
ook de permanente exposities over
de geschiedenis van de Aalsmeerse tuinbouw worden bezocht. En
natuurlijk kan worden genoten van
de enorme variëteit aan (veelal historische rassen) bloemen, planten, struiken en bomen op de tuin.
Voorzitter Leo Bertoen van de Historische Tuin: “Wij doen graag mee
aan dit initiatief en zullen tijdens de
een veiling organiseren. Daarin maken we gebruik van de authentieke
vooroorlogse klok van Bloemenlust.
Daarop kunnen bezoekers dan zelf
bieden op producten en of diensten
van deelnemende stichtingen en instanties.”

beeld brengt die bij de restauratie
een belangrijke rol hebben gepeeld.
Unieke beelden, zeker ook omdat
die nooit eerder voor een groot publiek is vertoond. Wij hebben dus
eigenlijk een première op de Dag
van de Aalsmeerse Geschiedenis.”
Op die 29ste oktober zal overigens
ook de korenmolen zelf gratis toegankelijk zijn voor het publiek. Zowel in de molen als in de stand van
de molen op de Historische Tuin zijn
diverse meel producten te koop. De
DAG wordt georganiseerd door de
stichting Oud Aalsmeer in samenwerking met stichtingen als Korenmolen De Leeuw, Historische Tuin,
De Bovenlanden en KCA. De DAG
haakt in op de Maand van de Geschiedenis, waarin in een groot aantal gemeentes dagen in het teken
van de historie zet. Dat doet Nijmegen op 15 oktober, Rotterdam op 16
oktober en Aalsmeer dus op 29 oktober. Het thema is dit jaar ‘Ik & Wij’,
waarmee de eigen identiteit van of
binnen een gemeenschap centraal
staat.

Kunst uit Congo

Restauratie en probeerpakket
Zo zal de Stichting Korenmolen De
Leeuw, die ook deelneemt aan de
DAG, zakjes met door de Aalsmeerse molen in de Zijdstraat gemalen meel (probeerpakket) aanbieden voor de veiling alsmede een ingelijste foto van de molen. Secretaris Jan Ran van De Leeuw heeft de
hand weten te leggen op een bijzondere film die op 29 oktober in de
veilinghal zal worden vertoond. “Het
gaat om een film die de restauratie
van de korenmolen laat zien, maar
die ook bekende Aalsmeerders in

Aalsmeer - De Aalsmeerse kunstenares Henny Weima toont met
vrienden kunst uit Congo en Benin
in de bibliotheek van het Afrika Studie Centrum bij de Universiteit van
Leiden. Henny Weima exposeert
met landschapstekeningen van Zaire, zowel in pastel als aquarel. Ook
is een serie gouaches, aquarellen
en tekeningen van kinderen te zien.
Deze komen uit de privé-collectie
van de Aalsmeerse die vele jaren
in Zaïre heeft gewoond en gewerkt.
De tentoonstelling is tot en met december op werkdagen te zien van
9.00 tot 17.00 uur. Meer informatie
op www.hennyweima.nl.

tijd op dezelfde locatie wonen, hierdoor zijn er toch mensen uit het
oog geraakt. Voor deze mensen deze oproep: Meldt u aan bij Henno
Achterberg via 06-22515468 of bij
Jos van der Wal via 06-51756953 of

via het e-mailadres: abv60-reunie@
brandweer-aalsmeer.nl. Het organisatiecomité gaat er vanuit het mooie
en geslaagde middag zal worden,
vol met anekdotes en grote verhalen van vroeger en nu.

Voor kinderen van de basisscholen in Aalsmeer werd afgelopen zaterdag een
spelletjesmiddag georganiseerd. Naar harte lust werd geknutseld en geschilderd. Ook konden de jongens en meisjes zich laten schminken. De animo hiervoor was groot! Foto: Kicksfotos.nl.

“Een aanwinst voor de gemeente”

Wethouders op bezoek in
vernieuwde Open Hof Kerk
Aalsmeer -Op 5 oktober hebben
de wethouders Ad Verburg en Ulla Eurich een bezoek gebracht aan
de vernieuwde Open Hof Kerk aan
de Ophelialaan. De Open Hof Kerk
is ontstaan uit een fusie tussen de
Wijkgemeente Zuiderkerk (hervormd) en Triumphatorkerk (gereformeerd). Zij werkten al enkele jaren samen als deel van de landelijke Protestantse kerk in Nederland (PKN). Inmiddels zijn er plannen om op het terrein van de Zuiderkerk woningen te bouwen en is
de Triumphatorkerk verbouwd tot
een gezamenlijke Protestantse kerk:
De Open Hof Kerk. Van 2 tot en met
9 oktober waren er dagelijks feestelijke momenten rondom de verbouwde kerk. Op 5 oktober was er
open huis voor alle omwonenden en
werden ook de wethouders rondgeleid door Mieke van der Bosch. Het

Baken is geheel gemoderniseerd en
aangepast aan de wensen van deze tijd. Ook de kerk heeft een metamorfose ondergaan.
Tijdens de verbouwing is rekening gehouden met de samenvoeging van de twee kerken. Zo zijn er
details uit de Zuiderkerk terug gebracht in de verbouwde Open Hof
Kerk. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de banken en diversen
glas in lood ramen. Daarnaast is de
ruimte voor de jeugd helemaal vernieuwd.
“We zijn verrast hoe mooi de kerk
is geworden. De sociale rol van
de kerk wordt nog verder vergroot doordat het vernieuwde Baken verhuurd kan worden voor allerlei maatschappelijke activiteiten. Een aanwinst voor de gemeente
Aalsmeer”, aldus de wethouders Ulla Eurich en Ad Verburg.

Dierendag Binding Oost
Reünie Brandweervereniging
Aalsmeer - De Aalsmeerse Brandweervereniging bestaat 60 jaar. Het
is een jaar vol activiteiten voor leden en ere-leden. Een groot deel
van deze activiteiten heeft al plaatsgevonden dit jaar. Maar er staat
nog een activiteit gepland, een reunie voor alle brandweermannen
en brandweervrouwen die ooit lid
zijn geweest van de Aalsmeerse
Brandweer. De reünie is op 6 november van 15.00 tot 18.00 uur en

wordt gehouden op de Historische
Tuin in Aalsmeer. Op deze locatie
is nog steeds de expositie te zien
welke gaat over 60 jaar Brandweer
Aalsmeer. Deze expositie sluit natuurlijk geweldig aan bij deze middag. De vereniging beschikt over
een groot deel van de adresgegevens van leden en oud-leden, deze
personen zullen dan ook persoonlijk
een uitnodiging voor de reünie ontvangen. Maar niet iedereen blijft al-

Aalsmeer - Op dinsdag 4 oktober,
dierendag, konden tieners komen
met hun hond bij de Binding Oost.
Het was mooi weer en de honden
en baasjes hadden zin in een wandeling door Aalsmeer Oost. De honden hebben anderhalf uur gerend
en gespeeld met elkaar.
Natuurlijk kregen ze een lekker
hondenkoekje. De baasjes zijn ook
niet vergeten, ook zij kregen natuurlijk wat lekkers. In de maand oktober is er weer een kinderkookcafé
en er wordt geknutseld.
Geef je op bij eveline@debinding.
nl en kijk voor alle activiteiten op de
website.

Weven bij BindingBoven
Woensdag 5 oktober zijn bij de BindingBoven takken en wol geweven.
Iedereen gebruikte zijn eigen kleuren. Sommigen kozen herfstkleuren,
zoals bruin, oranje, goudgeel en donkergroen en anderen kozen voor turkoois, geel en rood. De Aalsmeerse
vlag werd zelfs geweven. Geen gebrek aan creativiteit! Met wat drinken en een koekje erbij was de tijd
zo om. Daarna keek de groep naar
een film op een groot scherm. Ook
jij bent welkom bij de BindingBoven
in de Zijdstraat in het centrum. Kijk
voor meer informatie en alle activiteiten op www.debinding.nl
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Bewoners niet blij met ‘hoogbouw’

Kaartverkoop gestart

Aalsmeer - Bewoners van de Cyclamenstraat hebben afgelopen
dinsdag 5 oktober handtekeningen
aangeboden aan burgemeester Pieter Litjens die verzameld zijn in de
directe omgeving van de voormalige
Zuiderkerk en De Schakel. Buurtbewoners maken zich ernstig zorgen
over de hoeveelheid en de hoogte
van de woningen die op het terrein
gebouwd gaan worden volgens de
voorgestelde plannen van projectontwikkelaar Tupla. In de plannen
is sprake van twee appartementencomplexen, met een goothoogte
tot 10,9 meter. Aalsmeer heeft woningen voor jongeren nodig, daar
zijn de bewoners van de buurt zich
ten volle van bewust. Maar om dit
op deze wijze tussen de jaren vijftig twee onder één kapwoningen te

Aalsmeer - Stichting Ouderendag
Aalsmeer-Kudelstaart organiseert
ook dit jaar een ouderendag voor
alle senioren in de gemeente. Die
vindt plaats op vrijdag 18 november
in de burgerzaal van het gemeentehuis. Om drie uur in de middag begint de speciale dag, terwijl de zaal
kwart over twee al open is. Traditiegetrouw staat de Ouderendag in teken van gezelligheid en veel muziek. Dit jaar wordt een hommage
aan Jules de Korte gegeven door
het duo Marieke Jacob en Bert Tielemans. Daarnaast treden de Marconisten op en speelt het Westend
Trio. Inclusief broodmaaltijd en een
hapje en drankje bedraagt de entree voor deze dag 10 euro. Kaarten zijn onder meer verkrijgbaar
bij Annemieke’s Kramerie, Boekhuis Aalsmeer, Primera Ophelialaan
en Poldermeesterplein en in Kudelstaart bij Gall & Gall. Info bij Dirk
van Leeuwen: 06-51094994.

Ouderendag op
18 november

Handtekeningen tegen
bouwplan Zuiderkerk

plaatsen zien de bewoners uit de
directe omgeving niet zitten, mede
omdat er nu al problemen met parkeerruimte in de straat zijn. Bezoekers en personeel van Ons Tweede
Thuis parkeren hun auto nu reeds
in de Cyclamenstraat, waardoor deze vaak aan beide zijde vol staat geparkeerd. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de verkeersveiligheid en
de bereikbaarheid in geval van een
noodsituatie. De burgemeester probeerde de aanwezige bewoners gerust te stellen met dat het zo`n vaart
niet zal lopen en dat het pas de eerste voorgestelde plannen van projectontwikkelaar Tupla zijn voor de
invulling van het terrein. Na het
aanbieden van de handtekeningen
keerden de bewoners met gemengde gevoelens terug naar huis.

Ontmoetingsplek of kunst
bij vijver in de Rietlanden?
Kudelstaart - De grote zaal van het
Dorpshuis in Kudelstaart was maandagavond jl goed gevuld met bewoners van ‘de Rietlanden’. Zij waren
uitgenodigd voor een ‘inloop’ over
hun wijk. Een aantal huizen is nog
niet gerealiseerd en over de actuele
stand van zaken gaf projectontwikkelaar Blauwhoed informatie. Geïnteresseerden voor de nog niet verkochte woningen kunnen overigens
zaterdags van 11.00 tot 16.00 uur terecht bij de modelwoning in de Lisdoddestraat 18. Daarnaast was de
gemeente, die de avond organiseerde, ook benieuwd naar de mening
van bewoners over geplande voetbruggen èn een kunstwerk in de
wijk. In het Stedenbouwkundig plan
van de Rietlanden staan twee voetbruggen gepland; één in het Pijlkruidhof richting Lisdoddestraat en
één in het Valeriaanhof richting Lisdoddestraat. Ze maken wandelroutes mogelijk tussen de Lisdoddestraat en de Zwanebloemweg. Op
de informatie/inloopavond en op de
website www.aalsmeer.nl/Actueel/
Bouw_projecten/Kudelstaart/De_
Rietlanden kunnen bewoners kiezen welke brugvariant hun voorkeur
heeft. De mening van de bewoners

wordt meegenomen in het definitieve besluit van het College van B&W
over de voetbruggen.
Kunstwerk in/bij vijver
In de nieuwe Kudelstaartse wijk
wordt ook ruimte gemaakt voor
kunst. De aangewezen plaats daarvoor is de grote vijver in het midden
van de wijk. Maar komt er een groot
kunstwerk in de vijver of vinden bewoners toegepaste kunstwerken
in en/of rondom de vijver een beter idee? Dus kunst geïntegreerd in
een ontmoetingsplek nabij de vijver
waar iedereen gebruik van kan maken of een groot beeld bijvoorbeeld
om naar te kijken?
De kunstadviescommissie van burgemeester en wethouders, bestaande uit Janna van Zon en Joop Kok,
was er maandagavond ook. Zij gaven tijdens de inloop toelichting
over de mogelijkheden wat betreft
het type kunstwerk. Op deze manier konden wijkbewoners zich een
voorstelling maken. Alle bevindingen worden gebruikt om een definitieve keuze te maken. Inloop gemist? Op de website van de gemeente worden ook voorbeelden
van kunst in de wijk gegeven.

Veel animo voor de inloop over ‘de Rietlanden’.

Bekijken van nieuwe dakverlichting

Watertoren avondopenstelling
Aalsmeer - De watertoren staat alweer jaren in de schijnwerpers. ‘s
Avonds is het monument aan de
Westeinderplassen verlicht te bewonderen, destijds op initiatief van
stichting Initiatiefgroep Aalsmeer
2000. Het koperen dak bleef echter
onverlicht. Daar komt deze maand
verandering in. Momenteel wordt
hard gewerkt om ook de top van
de watertoren in de sfeervolle spotlights te zetten.
Open dagen organisator ‘Aalsmeer
2000’ wil haar donateurs en andere belangstellenden de gelegenheid
bieden de toren ‘s avonds te bezoeken. Dat kan op zaterdag 22 oktober van 13.00 tot 22.00 uur. Om dit
heuglijke feit extra luister bij te zet-

ten is gevraagd aan shantykoor ‘de
Brulboeien’ om op te treden. Een
dag later, zondag 23 oktober, komen
de heren wederom zingen. Ook dat
wordt een feestelijke openingsdag
want de prijsuitreiking in het kader
van de fotowedstrijd wordt dan bekendgemaakt. Maandenlang konden bezoekers hun favoriete foto’s
kiezen, gemaakt door amateurfotografen met de renovatie van de toren als onderwerp.
Ook aankomend weekend is de
watertoren te bezoeken, zowel zaterdag als zondag tussen 13.00 en
17.00 uur. Entree: 2 euro voor volwassenen en 1 euro voor kinderen
tot 12 jaar.

Eenrichting Machineweg
voor fietspad coating!
Aalsmeer - Op dinsdag 18 oktober wordt een rode fietspad coating aangebracht op de Machineweg tussen de Oosteinderweg en
de Aalsmeerderweg. Dit is nodig,
omdat door de diverse asfaltreparaties het fietspad niet meer duidelijk herkenbaar is. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 7.30
en 17.00 uur.
Bij slechte weersomstandigheden
kan het werk niet uitgevoerd worden en wordt het uitgesteld. Gedurende de werkzaamheden op
18 oktober is er op de Machine-

weg uitsluitend autoverkeer mogelijk vanaf de Aalsmeerderweg richting de Oosteinderweg. Het autoverkeer van de Oosteinderweg naar de
Aalsmeerderweg is gestremd. Het
autoverkeer wordt omgeleid via de
Burgemeester Kasteleinweg (N201),
Zwarteweg en Middenweg. Het is
gedurende de werkzaamheden ook
verboden om auto’s te parkeren op
de Machineweg. Fietsers, bromfietsers en voetgangers kunnen met
enige hinder wel gebruik blijven
maken van de Machineweg in beide richtingen.

Veel aandacht voor persoonlijke wensen van kopers

Sfeervol wonen in Spoorlaan
Aalsmeer - Aan de Spoorlaan, op
de voormalige locatie van het Rode
Kruisgebouw en dichtbij de winkels
van de Ophelialaan, worden 7 vrijstaande woningen en 12 half vrijstaande woningen gerealiseerd. De
voorbereidende
werkzaamheden
zijn inmiddels opgestart en het college van burgemeester en wethouders van gemeente heeft het bestemmingsplan goedgekeurd. Er
wordt aan een maquette van het
bouwplan gewerkt, deze maquette
zal eind oktober 2011 in de hal van
het gemeentehuis worden onthuld.
De grote statige esdoorns langs de
Spoorlaan bepalen de sfeer en de
uitstraling van deze woonlocatie. De
woningen worden aan twee groene
hofjes gerealiseerd en alle woningen beschikken over een eigen garage. De woningen beschikken verder over maar liefst drie parkeerplekken en een tuin aan het water.

De uitstraling van de woningen valt
op door de tulpkap en enkele bouwkundige details die ook het karakter van de tegenoverliggende woningen aan de Spoorlaan bepalen.
De woningen zijn geplaatst op ruime kavels, variërend van 300 tot 650
vierkante meter. De woningen hebben een woonoppervlakte dat varieert tussen 180 en 200 vierkante
meter en kunnen op een eenvoudige wijze worden uitgebreid en aangepast aan de persoonlijke wensen
van de koper.

met de bouw tot een groot deel van
de andere woningen is verkocht. De
bouwtijd van de woningen bedraagt
100 werkbare dagen, waardoor de
woning binnen 6 maanden kan worden opgeleverd. Deze manier van
realiseren wordt exclusief voor Bohemen uitgevoerd door Home Wonen B.V. en vermindert rentelasten
tijdens de bouw aanzienlijk. Ook de
start van de bouw van de woning
kan zelfs worden aangepast aan het
moment van verkoop van de huidige woning van de nieuwe bewoners.

Bouwen per stuk
De nieuwe woningen aan de Spoorlaan bieden nog een aantal belangrijke voordelen voor de koper. Nadat
een woning is gekocht en alle opties en keuzes zijn gemaakt, wordt
de bouwvoorbereiding direct gestart en wordt de woning per stuk
gebouwd. Er wordt niet gewacht

Voor meer informatie over deze manier van bouwen: www.homewonen.
nl. Belangstellenden voor de woningen aan de Spoorlaan, kunnen zich
aanmelden via een e-mail aan weijers@homewonen.nl of telefonisch
contact opnemen via telefoonnummer 0297-366.029 en vragen naar
de heer Herman Weijers.

Locatie naast sporthal De Bloemhof Aalsmeer

Realisatie kinderopvang Green Park

Aalsmeer - Monic Van Diemen, directeur van Kinderhof, en Egon Hogenboom, bestuurslid van de stichting Kinderhof, wethouder Ulla Eurich van de gemeente, en Gregor
Heemskerk, directeur van Green
Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling, hebben op 4 oktober een intentieovereenkomst getekend waarin
de inspanningsverplichting is vastgelegd om tot een overeenkomst
te komen voor de realisatie van een
nieuw gebouw voor kinderdagopvang en naschoolse opvang. De gemeente Aalsmeer heeft samen met
Green Park Aalsmeer gezocht naar
een geschikte nieuwe locatie op
Green Park Aalsmeer en deze gevonden op een kavel direct naast
sporthal De Bloemhof aan de Hornweg. Het betreft een kavel van 2.000
vierkante meter. Het is een plek aan
de rand van het bedrijventerrein en
de gebruikers van de geplande kinderopvang zullen daardoor weinig
hinder ondervinden van verkeersstromen. Daarnaast ligt de locatie
naast de sporthal, zodat de kinderopvang eenvoudig kan profiteren
van de voorzieningen die de sporthal biedt. Vanwege de enorme groei
van de woonkern Oosteinde, als ook
door de toekomstige ontwikkeling
van Green Park Aalsmeer, is de vraag
naar kinderdagopvang en naschoolse opvang in deze woonkern flink
gestegen en is er een stevige basis
voor een hoogwaardige permanente voorziening ontstaan. Om in deze
behoefte te voorzien heeft Kinderhof als tijdelijke situatie in 2008 de
voormalige school De Brug aan de
Machineweg 12 gehuurd van de gemeente en verbouwd tot een locatie
voor kinderdagopvang en naschoolse opvang. Door de ondertekening
van de intentieovereenkomst zal er
toegewerkt worden naar een nieuwe permanente locatie. In het vierde
kwartaal van 2011 zal de gemeenteraad worden voorgesteld het bestemmingsplan Middenweg vast te
stellen, evenals deelgebied 3, 5 en 7,
waarvan deze locatie deel uitmaakt.
In het bestemmingsplan wordt de
realisatie van de kinderopvangvoorziening mogelijk gemaakt. Voor de
ontwikkeling van de locatie is echter een verklaring van geen bezwaar
nodig van VROM-inspectie. VROMinspectie heeft op de uitwerkingsregels in het bestemmingsplan geen
opmerkingen gemaakt. Green Park
is een hoogwaardig bedrijvenpark
van 180 hectare voor ondernemingen die toegevoegde waarde leveren in de bloemen- en plantensector. Naast deze specifieke doelgroep
is een deel van het plangebied beschikbaar voor de vestiging van bedrijven uit de gemeenten Aalsmeer
en Uithoorn buiten de sierteeltsector. Het terrein wordt gezamenlijk
ontwikkeld door Aalsmeer en Uithoorn.

Van links naar rechts: E. Hogenboom (bestuurslid Kinderhof), M. van Diemen
(directeur Kinderhof), G.J.M. Heemskerk (directeur Green Park Aalsmeer), U.
Eurich (wethouder gemeente Aalsmeer). Foto: Arjen Vos

Bijeenkomst FNV

Wet Werken
naar vermogen

Aalsmeer - Op donderdag 20 oktober houdt FNV Bondgenoten een
voorlichtingsbijeenkomst over de
Wet werken naar vermogen in De
Oude Veiling in de Marktstraat. Het
kabinet Rutte wil fors bezuinigen op
het sociale stelsel. De belangrijkste ingreep is de komst van 1 regeling met de wet Werken naar vermogen. Deze wet komt in de plaats van
de bestaande WSV (sociale werkvoorziening), WWB (bijstand), Wajong (regeling voor jonggehandicapten) en de WIJ (regeling voor
werkloze jongeren). Deze nieuwe
regeling wordt op 1 januari 2013
van kracht en wordt uitgevoerd
door gemeenten. Mensen kunnen
een beroep doen op hun gemeente voor ondersteuning en/of begeleiding naar werk. Werkgevers krijgen ondersteuning om makkelijker
mensen met een arbeidsbeperking
aan te kunnen nemen. Maar tegelijkertijd wordt op de re-integratiebudgetten fors bezuinigd. De boodschap van het kabinet klinkt fantastisch: Iedereen aan het werk. Er
wordt niet meer gekeken naar beperkingen, maar naar de mogelijkheden die mensen hebben. FNV
Bondgenoten verwacht echter dat
de gevolgen dramatisch zullen zijn.
“De financiële consequenties voor
mensen met een bijstands- of Wajong-uitkering zullen groot zijn, terwijl de kans op een baan niet groter wordt”, aldus de FNV. Uit recent onderzoek is gebleken dat de
meeste mensen geen idee hebben
wat hen te wachten staat. Daarom organiseert de FNV een voorlichtingsbijeenkomst om duidelijkheid te scheppen over de gevolgen van de kabinetsplannen. De bijeenkomst begint om 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur, en is bestemd
voor iedereen die geïnformeerd wil
worden over de geplande kabinetsmaatregelen. De toegang is gratis.

Erop uit in de buurt van Schiphol

Hardlopen en
wandelen in het groen
Maimouna en Karishma zijn met hun klas van het Kaj
Munk College aan het joggen in het Haarlemmermeersebos. Ze volgen de ronde vlak langs het meer. De twee
wonen in Hoofddorp en vinden het belangrijk dat er
voldoende groen in de omgeving is: “Dat hoort gewoon bij een levendige omgeving.”
Verrassend groen rond Schiphol
Maimouna heeft wel eens van Mainport en Groen
gehoord. Mainport en Groen zorgt - speciaal voor inwoners en bezoekers van het gebied rond Schiphol voor meer groen en recreatieve voorzieningen. Zoals
bijvoorbeeld recreatiegebied Plesmanhoek dat direct
grenst aan het Haarlemmermeerse bos. In ieder geval
vinden Maimouna en Karishma groen en recreatieve
mogelijkheden belangrijk. Graag zoeken ze ook buiten
schooltijd de natuur rond Hoofddorp op: “Om te wandelen of picknicken met familie.”
Nieuwe wandelkaart en fotowedstrijd!
Wilt u er ook op uit in het groen? Bekijk dan eens de

nieuwe Wandelkaart Haarlemmermeer-midden. Maak
tijdens het wandelen langs de routes op deze kaart
een foto met als thema: ‘Recreëren en ontspannen in
de Haarlemmermeer’. Als u vóór 14 november 2011 uw
foto inzendt, kunt u mooie prijzen winnen!
Kijk op: www.mainportengroen.nl voor de spelregels
en om de Wandelkaart te downloaden. De Wandelkaart
is ook verkrijgbaar bij de gemeente Haarlemmermeer
en bij Fort Vijfhuizen.
Mainport en Groen investeert in recreatieve voorzieningen
en groen voor inwoners en bezoekers van het gebied rond
Schiphol. Mainport en Groen is een initiatief van:
•
•
•
•
•

Gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam
Schiphol Group
Schiphol Area Development Company.
Provincie Noord-Holland
Ministeries van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie; Infrastructuur en Milieu
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en expertisecentrum. Voor het kenniscentrum is er veel interesse vanuit het onderwijs, zelfs een universiteit heeft gereageerd. Bloomin’Holland krijgt daarnaast een toeristische functie met een hotel en waarschijnlijk een bloemenexperience in
de vorm van een 360 graden bioscoop. Het imago van de sierteelt is
aan het veranderen, zo wordt het
veel wetenschappelijker, duurzamer
en innovatiever.”

In gesprek met college over portefeuilles en bezuinigingen

Wethouder Verburg:”Ik kan in deze
functie zoveel van mezelf kwijt”
Aalsmeer - Het vierde en laatste verhaal in de serie in gesprek
met het college van burgemeester en wethouders. Elke bestuurder vertelt over zijn of haar job,
licht onderwerpen uit zijn of haar
portefeuille toe en, heel belangrijk in het kader van de bezuinigingen, waarom juist gekozen is
voor de verschillende minderingen in subsidies. Hekkensluiter
in de gesprekserie is wethouder
Ad Verburg.
“Is het uur nu al om? Dan moet je
over een jaar nog maar een keer
komen. Ik heb nog zoveel te vertellen.” Aan het woord is wethouder Ad Verburg. Een Kudelstaarter
in hart en nieren. Geboren en getogen. “Ik heb vier jaar met m’n vrouw
in Amstelveen gewoond. Uit nood,
Aalsmeer was toen een krimpgemeente. Er was geen woning te krijgen. Toen er nieuwe huizen in Kudelstaart gebouwd werden, wisten
we niet hoe snel we terug moesten gaan. We gaan nooit meer weg
uit Kudelstaart. The place to be.
M’n vrouw wil hier ook niet meer
weg en ze komt hier oorspronkelijk niet eens vandaan.” Ad Verburg,
een doener en net als zijn collega’s

van B&W superenthousiast over het
wethouderschap. En eveneens, heel
ambitieus. “Kijk, we kunnen in vier
jaar niet alles bereiken wat we zouden willen, maar we zijn al goed op
weg. We hopen in ieder geval veel
zaken zichtbaar te maken. De samenwerking binnen het college is
goed, we weten wat we aan elkaar
hebben en lopen regelmatig bij elkaar binnen om advies te vragen.”
Verburg heeft een gevarieerde portefeuille. Sociaal, maar ook economisch en projecten in de openbare
ruimte die om daadkracht vragen.
Gezondheidszorg, ouderenbeleid en
sociale zaken behoren onder andere tot zijn portefeuille maar ook verkeer en vervoer, economische zaken en projecten zoals zorgwoningen Kudelstaart, N201+, Green Park
Aalsmeer en Greenport Aalsmeer.
Interesse in Greenpark
Verburg heeft het gesprek terdege
voorbereid, en wil vooral vertellen
over Greenport Aalsmeer en Green
Park Aalsmeer. Die laatste gaat over
de ontwikkeling van een hoogwaardig bedrijvenpark voor ondernemingen die toegevoegde waarde leveren in de sierteelsector. Een gedeelte
van het plangebied is ook beschik-

baar voor vestiging van lokale ondernemers uit Aalsmeer en Uithoorn
buiten de sierteeltsector. Het terrein
is 180 hectare groot, ligt direct naast
FloraHolland en wordt straks ontsloten door de nieuwe N201. Ad Verburg vindt het jammer dat de omlegging van de N201 nog niet geheel klaar is. “Wel in Aalsmeer, maar
in Uithoorn en Haarlemmermeer
wordt nog steeds hard gewerkt.”
Enigszins een zorgenkindje bij menig Aalsmeerder en bestuurder is
Greenpark Aalsmeer, maar de wethouder is optimistisch over de ontwikkeling van het bedrijventerrein.
“We hebben een intentieverklaring
getekend met Kinderhof voor realisatie van kinderopvang op die plek.
Onlangs is ook het contract getekend met Groenland BV/ Celie, een
bedrijf dat onderdeel is van de Dutch Flower Group en dat op grote
schaal planten levert aan internationale supermarktketens. Dit bedrijf
gaat in totaal vijf voetbalvelden beslaan. Maar er zijn nog meer geïnteresseerden die hier hun bedrijf willen vestigen. Bloomin’Holland gaat
het nieuwe innovatieve hart worden van Green Park Aalsmeer met
de functie van markt- en ontmoetingsplaats en een show-, kennis-

Kloppend hart
Greenport Aalsmeer is één van de
vijf Greenports in Nederland. Het
is het grootste wereldhandels- en
kenniscentrum voor de sierteeltsector met in het hart bloemenveiling Aalsmeer. De regio werkt samen aan duurzaamheid, innovaties,
internationale concurrentiepositie
en imagoverbetering voor de hele
sector. In Greenport Aalsmeer werken de Provincie Noord-Holland,
Stadsregio Amsterdam, gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Nieuwkoop, Kaag en
Braasem en Uithoorn samen met
het bedrijfsleven, vertegenwoordigd
door FloraHolland, de Kamer van
Koophandel Amsterdam, Blooming
Breeders, Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB), LTO Noord Glaskracht
en Naktuinbouw samen aan een vitale toekomst voor de bloemen- en
plantensector. “Onlangs heeft het
Rijk, bedrijfsleven en andere overheden 16 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de realisatie van
een ongestoorde logistieke verbinding van Schiphol naar Greenport
Aalsmeer. We hebben momenteel
overleg waar een vrije vrachtwagenbaan voor een snelle doorgang
gerealiseerd kan worden.” Volgens
Verburg zijn er diverse alternatieven. Het onderzoek hoe deze baan
ruimtelijk inpasbaar is, is in volle
gang. De oude N201 noemt Verburg
geen optie. “Die wordt afgewaardeerd hier komt een busbaan voor
hoogwaardig openbaar vervoer. We
zijn met Greenport Aalsmeer op de
goede weg. Onze ambitie hierin is
groot: “Aalsmeer als kloppend hart
wereldbloemenhandel.”
Waardering voor bedrijfsleven
De wethouder, die zelf dertig jaar
in de sierteeltsector heeft gewerkt,
voelt zich helemaal thuis in deze
projecten, maar ook hij weet dat de
detailhandel, recreatie en toerisme
en heel ondernemend Aalsmeer belangrijke pijlers zijn van de economie. Hij laat zichtbaar merken waardering te hebben voor het bedrijfsleven. Hij is zelf ook heel actief op
dit gebied. Zo heeft hij in Winkelcentrum Nieuw Oosteinde overleg
gehad over allerlei zaken die verbeterd kunnen worden. Een prachtig
initiatief van de winkeliers is het zelf

beplanten en onderhouden van de
bloembakken in het mooie, nieuwe
winkelcentrum, aldus Verburg.” Ook
wordt er samen met de Kamer van
Koophandel gewerkt aan een stimuleringsplan om het winkelgebied
Aalsmeer Centrum op een nog hoger plan te brengen. Verder kan de
uitbreiding van winkelcentrum Kudelstaart ook rekenen op ‘denktank’
Verburg. Dit onderzoek verkeert nog
in een pril stadium.
“Mogelijk kan de locatie waar nu
nog de bibliotheek is gevestigd bij
de uitbreiding betrokken worden.”
In het Winkelcentrum Opheliaplaza gaat de gemeente twintig extra
parkeerplaatsen aanleggen. Op deze manier wil de gemeente de parkeerdruk op de Ophelialaan verminderen. ‘Het is mooi dat de winkeliers hier zelf met ideeën over zijn
gekomen. Ad Verburg laat merken
duidelijk trots te zijn op de verkiezing onderneming en starter van het
jaar. “Het is een belangrijke waardering voor het bedrijfsleven. Geweldig en het leeft enorm. We hebben alle genomineerden bezocht en
hebben fantastische bedrijven gezien. Ik vind het prachtig om de bevoorrechte positie te hebben om het
geweldige ondernemersklimaat in
Aalsmeer van dichtbij mee te mogen maken.”
Het is duidelijk: in de portefeuille
van Verburg neemt economie een
belangrijke plaats in, maar de sociale kant is even belangrijk. “Ik heb
echt een fantastische portefeuille.
Ik kan er al mijn ambities in kwijt .”
Kwetsbaren niet de dupe
De bezuinigingsoperatie komt ter
sprake. De nieuwe Wet ‘Werken
naar vermogen’, evenals AWBZ, taken van de WMO en de jeugdzorg
wil het Rijk overhevelen naar gemeenten. “Ik ben straks niet meer
alleen wethouder van sociale zaken, maar ook van de arbeidsmarkt.
Gemeenten worden het eerste aanspreekpunt voor inwoners als het
gaat om werk, welzijn en zorg. Wel
beter, maar ik ben benieuwd naar
de eisen van het Rijk en de hoogte
van het budget dat hiervoor gegeven wordt.” Bezuinigen in Aalsmeer
betekent voor Verburg overigens als
eerste dat de kwetsbaren hier niet
de dupe van worden. “Wat ouderenzorg betreft bijvoorbeeld moeten
we qua aanbod meer praktijk gericht gaan werken. Dus geen cursus
Spaans meer voor ouderen die drie
maanden naar Spanje op vakantie
gaan maar overleg over welke cursussen echt nodig zijn. De maaltijdvoorziening wordt anders geïndiceerd, dit houdt in dat iedereen
er, naar draagvlak, gebruik van kan
blijven maken. Volgend jaar is een
overgangsjaar, 2013 gaan de veranderingen in.” Deelname van ouderen aan de samenleving is belang-

Reacties
De bezoekers aan de informatieavond waren enthousiast over de
plannen en de opmerking “Wat fijn
dat we die extra bomen krijgen” is

Bewoners Nieuw-Oosteinde blij met de 180 extra bomen in hun wijk.

Door Jacqueline Kristelijn

Noorse kronen
in kluis Schiphol

veelvuldig gehoord. Er waren enkele
bewoners die zelfs om nog meer bomen vroegen. Bijvoorbeeld een bewoner die erg van treurwilgen houdt
en ook wel een plekje aan kon wijzen, waar er nog één bijgeplant kan
worden. De gemeente onderzoekt
of deze vragen om enkele extra bomen nog gehonoreerd kunnen worden. Er was ook een bewoner die de
boom voor zijn huis liever een paar
meter opzij wilde hebben, omdat hij
bang was dat het zijn uitzicht zou
gaan belemmeren. Gelukkig kon hij
ervan overtuigd worden dat dit niet
nodig is.
Ongeveer 40.000 euro
De 180 bomen ter waarde van ongeveer 40.000 euro worden volgens
planning in het aanstaande plantseizoen geplant. Dat is dus deze
winter tussen 1 november en 1 april.
Er worden verschillende soorten bomen geplant. Het gaat om 56 elzen,
48 essen, 8 moerascypers, 3 watercypers, 6 amberbomen, 6 magnolia’s, 50 knotwilgen en 4 treurwilgen.

Verkeer en vervoer
Het gesprek loopt ten einde met
een ‘blokje’ verkeer en vervoer. Als
eerste de knip in de oude N201. “Ja,
de knip staat nog overeind, want
er heeft in de raad besluitvorming
plaatsgevonden. We gaan te zijner
tijd de beoogde effecten van de knip
bekijken.” Het Aalsmeerse verkeersen vervoersplan is vastgesteld door
de gemeenteraad en de uitwerking
is in volle gang. “De Aalsmeerderweg moeten we aanpakken, ook de
kruising met de Machineweg. En
we willen veel aandacht geven aan
fietspaden. Aalsmeerders zijn geneigd snel in de auto te stappen. Dit
begrijp ik wel, met al die lintwegen.”
Ad Verburg houdt zich ook bezig met openbaar vervoer en voert
als wethouder hierover regelmatig
overleg met de Stadsregio. “Ik sla
geen vergadering over, want je moet
er bovenop zitten. Iedere keer pleit
ik weer voor een goede busverbinding in en met Aalsmeer. We moeten in stand houden wat we hebben
en verbeteren waar mogelijk. Waarom stopt de Amstelveenlijn 51 bijvoorbeeld in Westwijk? Ik wijs er
keer op keer op dat veel meer werknemers en bezoekers van Aalsmeer
gebruik maken van deze lijn als die
naar Aalsmeer wordt doorgetrokken.” Over het wethouderschap kan
Ad Verburg, naar eigen zeggen, wel
uren vertellen. “Ik barst van de ambitie. Het geeft enorm veel voldoening. De twaalf jaar in de gemeenteraad zie ik als een fantastische
periode waarin ik veel geleerd heb.
Die ervaring kan ik nu gebruiken in
mijn wethouderschap. Ik kan in deze functie zoveel van mezelf kwijt.”

Mogelijk ‘witwas’

Bewoners blij met 180 extra
bomen in Nieuw-Oosteinde
Aalsmeer - Afgelopen maandag organiseerde de Gemeente Aalsmeer
een informatie en inloopavond over
het planten van ongeveer 180 extra
bomen in De Vlinderwijk, De Vissenwijk en langs de Catharina Amalialaan in Nieuw-Oosteinde.
Er kwamen ongeveer twintig enthousiaste, betrokken bewoners kijken naar de plannen voor de 180 extra bomen. Wethouder Gertjan van
der Hoeven: “De woonwijk Nieuw–
Oosteinde nadert zijn voltooiing.
Aan bewoners is middels een enquête gevraagd welke wensen zij
nog hadden voor de inrichting van
de openbare ruimte. De bewoners
gaven aan graag meer groen in de
vorm van extra bomen te willen. Ik
ben blij dat we die wens met deze
180 bomen nu kunnen gaan invullen.”

rijk. Wat ontmoetingsplaatsen voor
ouderen betreft hoopt Verburg op
samenwerking met andere instanties. “De Gemeente Aalsmeer stimuleert de kracht van vrijwilligers
en gaat hiervoor ook het maatschappelijk middenveld nog meer
met elkaar in contact brengen.” Een
andere bezuinigingstaakstelling ligt
voor Ad Verburg in de openbare
ruimte: groen en grijs. Qua groenvoorzieningen streeft de gemeente naar onderhoudsvriendelijke beplanting, medewerking van bedrijven, verenigingen, bewoners (bewustwording) en mogelijk scholen.
Wat het grijs betreft wil de wethouder duurzaam en eenduidig straatmeubilair. Hij wil afspraken maken
om wildplakken tegen gaan en bedrijven de opdracht geven voor een
vast en uniform netwerk voor reclamedisplays zoals driehoeksborden rond lantaarnpalen. “Concurrerende affiches laat ik onmiddellijk
verwijderen. Onlangs is dat nog gebeurt in Kudelstaart; het is belangrijk dat het netjes en veilig is.”

Inloopavond gemeente over verkeersmaatregelen

Wel of geen voorrang fietsers
bij oversteek Ophelialaan
Aalsmeer - Wel of niet de fietsers
op het Spoorlijnpad voorrang geven
bij de oversteek in de Ophelialaan,
was een van de discussiepunten tijdens de inloop van de gemeente afgelopen maandag 10 oktober over
de te nemen verkeersmaatregelen in de Ophelialaan. De gemeente wil de oversteek aanpassen, omdat de veiligheid hier in het geding
is. Ondanks dat fietsers en brommers hier voorrang hebben, krijgen zij dit niet altijd en worden (bijna) aangereden. Het fietspad maakt
onderdeel uit van de hoofdfietsroute door Aalsmeer, waarvan ongeveer 1.700 fietsers per dag gebruik
van maken, en dus voorrang zouden
moeten krijgen, vinden voorstanders. Echter, zo stelt de gemeente, de zichtbaarheid van de oversteek is vanuit beide aanrijdrichtin-

gen onvoldoende. Bovendien is het
aanbod van fietsverkeer te laag om
de fietser op een veilige manier in
de voorrang te laten. In het nieuwe ontwerp is de fietsoversteek gesitueerd op een plateau, waarbij de
fietser geen voorrang meer heeft op
het verkeer van de Ophelialaan. De
zichtbaarheid en veiligheid van de
fietsoversteek wordt vergroot door
het aanbrengen van een opvallende middengeleider met een breedte
van 2 meter. De fietsoversteek van
het Spoorlijnpad wordt gesitueerd
in het grote plateau dat gerealiseerd
gaat worden bij de kruising Ophelialaan met de Spoorlaan. De te nemen verkeersmaatregelen bestaan
verder uit het creëren van extra parkeerplaatsen. Geen overbodige luxe,
want de parkeerdruk in de Ophelialaan is groot. In het nieuwe ontwerp

worden vijftig parkeerplaatsen aangelegd. Aan de noordzijde van de
Spoorlaan 18 stuks haaksparkerend
en 4 stuks langsparkeren. De zuidzijde van de Spoorlaan worden heringericht met 28 haakse parkeerplaatsen. Op basis van het ontwerpen worden totaal twintig extra parkeerplaatsen gerealiseerd.
Start in nieuwe jaar
Tot en met 17 november ligt het herinrichtingsplan voor de Ophelialaan en de Spoorlaan ter inzage in
het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen tot deze datum vragen
stellen over het project en hun mening geven. De verwachting is dat
in het nieuwe jaar aangevangen
wordt met de herinrichting. Tijdens
de feestdagen zit tot slot niemand te
wachten op opengebroken wegen!

Schiphol- Het bureau Financiële
Recherche van de Koninklijke Marechaussee doet onderzoek nadat
in een kluis op Schiphol een tas met
zo’n 650.000 Noorse kronen (circa 85.000 euro) is aangetroffen. De
tas werd aangetroffen door medewerkers van een kluisservicedienst
op Schiphol, die vervolgens de Marechaussee erbij haalden. De kluis,
waarin de tas werd aangetroffen is
bedoeld voor opslag van maximaal
zeven dagen. Na die termijn worden alle kluizen weer klaar gemaakt
voor volgend gebruik. Financieel rechercheurs van de Marechaussee
onderzoeken wie de tas heeft achtergelaten en of er mogelijk indicaties zijn van witwassen van crimineel verkregen geld. Het geld is
in beslag genomen, het onderzoek
vindt verder plaats onder leiding
van het Openbaar Ministerie Haarlem.

59-Jarige Rob
Verheij vermist!
Amstelveen - Sinds zaterdagochtend 8 oktober is de 59-jarige Rob
Verheij vermist. Hij verliet zijn woning aan Zetveld in Amstelveen
waarna niets meer van hem vernomen is. De vermiste heeft lichamelijk en geestelijk de nodige problemen en maakt gebruik van medicijnen. De heer Verheij verplaatst zich
te voet. Signalement: 59 jaar, 1.85
meter lang, normaal/mager postuur,
kort grijs haar, kalend, blauwe ogen
en brildragend.
De heer Verheij droeg een zwart lederen jack, spijkerbroek, wit overhemd en nette schoenen met veters.
Indien u de vermiste Rob Verheij ziet
of weet waar hij zich bevindt wordt
u verzocht contact op te nemen met
de politie via 0900-8844. Rechercheurs van het Bureau Districtsrecherche Zuid hebben de zaak in behandeling.
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Trends en noviteiten

FloraHolland Trade Fair in
november in Aalsmeer
Aalsmeer - Bloemenveiling FloraHolland organiseert van woensdag
2 tot en met vrijdag 4 november de
FloraHolland Trade Fair Aalsmeer. De
internationale sierteelt ontmoet elkaar op deze internationale handelsbeurs met zo’n 650 kwekersstands.
Exporteurs, groothandelaren en hun
klanten uit binnen- en buitenland
laten zich hier inspireren door een
compleet overzicht van het aanbod
bloemen, planten, productconcepten, trendpresentaties en noviteiten. Het Trends- & Conceptenplein
staat tijdens de FloraHolland Trade
Fair Aalsmeer opnieuw garant voor
veel inspiratie. Van spraakmakende
nieuwe ontwikkeling tot praktische
en commerciële vertaling naar de
verschillende marktsegmenten. Alles wordt gekoppeld aan een drietal actuele trends. Vital is één van
die trends waar gezondheid centraal
staat met aandacht voor meer bewegen, vitamines, maatschappelijk
verantwoord ondernemen en de geneeskrachtige werking van bepaalde planten. Vogue is de trend rondom het superromantische waar je
met het huidige uitbundige assortiment bloemen en planten veel mee
kunt. De derde trend is Voyage. Onder die noemer wordt de groeiende aandacht van de westerse wereld
voor de oosterse wereld onder de
aandacht gebracht. Tijdens de FloraHolland Trade Fair wordt de praktische vertaling van al deze trends
gepresenteerd in bloemen en planten op het Trends- & Conceptenplein. Daarnaast is ook het noviteitenplein met de nieuwste snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten
te vinden. Ook dit jaar wordt weer
een paviljoen ingericht waar innovatieve mogelijkheden voor de consumentmarkt te zien zijn. Onder de
naam ‘Vision’ worden hier de laatste

Regen en zon tijdens
gezellige boekenmarkt
Aalsmeer - Qua weer had de boekenmarkt in het Centrum beter een
week eerder georganiseerd kunnen worden, een zonnige dag hadden de deelnemers en bezoekers
dan gehad. Afgelopen zaterdag 8
oktober gaf een heel ander weerbeeld. Regelmatig en lekker zonnetje, maar bovenal regen. Fikse buien, waarvoor de bezoekers de winkels in renden om te schuilen. Gezellig was het wel, heerlijk een paar
uurtjes struinen tussen de ruime
keuze aan boeken, zowel nieuw als
tweedehands. Voor kinderen leuke boeken en strips en stapels boeken voor de liefhebbers van romans

of detectives en andere genres. Ook
werden snuisterijen aangeboden.
Naast boeken ook hobbymaterialen,
nostalgisch speelgoed en ondermeer sieraden. De innerlijke mens
kon zich tegoed doen aan poffertjes
en Luikse wafels. Ondanks het tegenvallende weer, een prima sfeer,
zondermeer een geslaagde boekenmarkt. De eerstvolgende extra activiteiten in het centrum zijn de aankomst en ontvangst van sinterklaas
op zaterdag 12 november en de
tweedaagse decembermarkt op vrijdag 16 en zaterdag 17 december.
Foto’s: Kicksfotos.nl

Nieuw: Aalsmeer kalender
Aalsmeer - Afgelopen maandag
heeft Gert Post van Bruna Aalsmeer
aan zijn moeder, mevrouw PostHille, het eerste exemplaar van de
nieuwe Aalsmeer kalender overhandigd. Het is een jaarkalender geworden. Gert Post is in contact gekomen met een leverancier die verjaardagskalenders maakt en vroeg
of het mogelijk was een jaarkalender van Aalsmeer te maken.
“Mede omdat de Oud Aalsmeer ka-

lender helaas niet meer word uitgegeven, leek ons dat een leuk idee.
In samenwerking met Foto De Boer,
die heeft gezorgd voor de mooie
foto`s, is deze kalender tot stand gekomen en zal hopelijk in veel huiskamers zijn plaats vinden”, aldus
Gert Post.
De kalender is alleen bij Bruna in
de Zijdstraat te koop voor 9.95 euro.
Misschien een leuk cadeau voor de
komende feestdagen.

trends op het gebied van marketing,
augmented reality en social media
gepresenteerd. Vision bevindt zich
bij de hoofdingang van de beurs.
Trade Fair app
Een digitale noviteit is de FloraHolland Trade Fair app. Deze gratis mobiele applicatie biedt zowel bezoekers als standhouders ondersteuning tijdens de beurs. Alle belangrijke informatie over de beurs is overzichtelijk weergegeven, zodat de bezoeker goed voorbereid de beurs kan
bezoeken. Standhouders zijn eenvoudig en snel te vinden door middel van de interactieve plattegrond
en het laatste beursnieuws is altijd
beschikbaar. De FloraHolland Trade
Fair app wordt beschikbaar voor alle iPhone en Android toestellen en is
in de week vóór de Trade Fair in de
Appstore en de Android market. De
Trade Fair in Aalsmeer is op woensdag 2 november geopend van 9.00
tot 19.00 uur, donderdag 3 november van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag
4 november van 9.00 tot 14.00 uur.
Voor vakpubliek is de toegang gratis.
International Horti Week
De FloraHolland Trade Fair vindt
plaats tijdens de International Horti Week. FloraHolland, de Horti Fair
en de IFTF organiseren samen de International Horti Week om de nationale en internationale positie van
de tuinbouw te versterken. De (internationale) beursbezoeker kan
in één week drie beurzen bezoeken en daarmee een totaaloverzicht
krijgen van de internationale tuinbouw en de ontwikkelingen in productie, afzet, techniek en toelevering
en dienstverlening. Meer informatie over de FloraHolland Trade Fair in
Aalsmeer is te vinden op www.floraholland.com.

Succesvolle Leveranciersdag DFG
Groothandel Bloemen Divisie

Gert Post van Bruna overhandigt kalender over Aalsmeer aan zijn moeder.

Banketbakkerij Ab Müller 25 jaar

GebakFiets voor Mariët Tas
Aalsmeer - In ’t kader van het
25-jarig jubileum aan de Stationsweg, was het drie weken lang feest
bij banketbakkerij Ab Müller. Elke week kon men een tas met allerlei lekkers kopen met een werkelijke waarde van 14,95 euro voor
de actieprijs van 10 euro. In elke actietas zat een lot waarmee kans kon
worden gemaakt op één van de drie
prijzen, met als hoofdprijs de GebakFiets, die al een paar weken te
bewonderen was voor de winkel.
Zaterdag 8 oktober konden de laatste tassen worden gekocht en de
loten worden ingeleverd en maandag 10 oktober was het dan zover.
Uit de grote hoeveelheid loten zijn

de drie prijswinnaars getrokken. De
derde prijs, een cadeaubon van 50
euro, is gewonnen door mevrouw
L. Bakker uit Aalsmeer, de tweede prijs, een hightea voor 4 personen ter waarde van 75 euro, is gewonnen door mevrouw M. Reumer
uit Hoofddorp en de eerste prijs, de
GeBakFiets, is gewonnen door Mariët Tas uit Aalsmeer. De enthousiaste reacties van alle prijswinnaars
waren overweldigend! Mariët Tas,
die dinsdagochtend met haar man
en 2-jarige dochtertje de GeBakFiets op kwam halen, was dolgelukkig met de mooie prijs, en zeker met
een tweede kindje op komst kon de
prijs niet beter terecht komen!

Aalsmeer - Op 5 oktober is de jaarlijkse Leveranciersdag voor de Divisie Groothandel Bloemen van Dutch
Flower Group gehouden. Samen met
de genodigde kwekers wisselden directie en medewerkers van Premier
& Blenheim International, OZ Export,
Hamifleurs, Holex Flower en Ed de
Groot Bloemenexport van gedachten
over het versterken van de onderlinge (online) samenwerking. Hoofdthema van de, overigens zeer succesvolle, Leveranciersdag was het
bespreken van de mogelijkheden
tot online samenwerking tussen de
Dutch Flower Group-bedrijven en de
kwekers. Divisiedirecteur Groothandel Bloemen en tevens dagvoorzitter
Marco Vermeulen benadrukte meerdere malen de noodzaak van vertrouwen en betrouwbaarheid binnen
een succesvolle (online) samenwerking van zowel de kweker als van
de handelaar. Marco van Zijverden,
CEO van Dutch Flower Group (DFG)
gaf uitleg over de strategie en toekomstplannen van DFG. Van Zijverden benadrukte onder andere het
belang van duurzaamheid in de keten en het MBO (Maatschappelijk Betrokken Ondernemen)-beleid
van DFG aan de aanwezige kwekers.
Hierna ging Marco Vermeulen in op
de snelheid van de introductie van
KOA en mogelijkheden voor kweker en handel op het gebied digitalisering. Prikkelende stellingen over

onder andere live foto’s van partijen bloemen en wensen van de klant
zorgden voor een zeer open en constructieve discussie tussen spreker
en aanwezigen. Om de kwekers vanuit eigen gelederen mee te nemen in
de mogelijkheden van een intensievere (digitale) samenwerking gaf
Sjaak van Berkel, gladiolenkweker
in hart en nieren, een presentatie
over zijn online samenwerking met
DFG. Wat eens begonnen was als
een kortstondige test is reeds gegroeid tot een langdurige succesvolle relatie. Van Berkel benadrukte
aan de aanwezigen dat het belangrijk is om zelf het contact te zoeken
met de exporteur en te kiezen voor
een betrouwbare partner. Woorden
waar spreker en marketingprofessional Jos Burgers een geheel extra
dimensie aan gaf. Op ludieke wijze
gaf hij de aanwezigen een belangrijke les mee: Weet waar je juist niet
voor kiest. Burgers was in staat om
op humoristische wijze duidelijk te
maken dat nu het moment gekomen is om keuze te maken. Na Burgers’ presentatie was het tijd voor
speeddaten. Een belangrijke conclusie uit de speeddates was dat de beleving, dus de wens van de klant, altijd voorop staat en niet het product
(de snijbloem) zelf of de wil van de
kweker. Deze Leveranciersdag was
een groot succes en zal in 2012 wederom georganiseerd gaan worden.

Nieuwe naam en eigenaresse, hetzelfde concept

Siphra’s Studio is open!
Aalsmeer - Op 5 oktober is Siphra’s
Studio geopend. Siphra Kuijper is de
trotse eigenaresse van de trendy dameskledingzaak in de Zijdstraat. Nadat de eigenaar van De Studio in au-

gustus met onmiddellijke ingang
stopte met de winkel, heeft Siphra,
die inmiddels elf jaar werkzaam was
bij De Studio, alles op alles gezet om
zo snel mogelijk weer open te gaan.

Het innovatiepaviljoen tijdens de FloraHolland Trade Fair Aalsmeer in 2010.

Gratis voor abonnees

Eredivisie Live bij Caiway
Aalsmeer - Van 14 tot en met 23 oktober is Eredivisie Live voor alle digitale televisie abonnees van Caiway gratis
te ontvangen. Gedurende de Eredivisie Live 10-daagse is de eerste zender
van Eredivisie Live (voorkeuze 320) bij
Caiway gratis te bekijken. Daarnaast is
Eredivisie Live tijdens de 10-daagse te
zien op Showroom (voorkeuze 19). Op
deze manier kan iedere voetballiefhebber op eenvoudige wijze, en zonder extra kosten of verplichtingen, kennismaken met de nationale voetbalzender.
Tijdens de Eredivisie Live 10-daagse
kunnen alle televisieabonnees van Caiway onder meer genieten van de Eredivisie Klassieker Ajax – Feyenoord op
zondag 23 oktober. Maar daar blijft het
niet bij. De volgende wedstrijden zijn
tijdens de 10-daagse gepland: Ajax –
AZ, PSV – FC Utrecht, de Gelderse derby NEC – Vitesse, FC Groningen – FC
Twente en Vitesse – PSV. Al deze wedstrijden zijn tijdens 10-daagse gratis
te zien op voorkeuze 320 en op Showroom (voorkeuze 19). Eredivisie Live
is het eigen live voetbalkanaal van de
Eredivisie Clubs. Van de clubs en voor
de fans. Iedere speelronde van de Eredivisie worden hier alle wedstrijden
live uitgezonden, gepresenteerd door

de vaste gezichten Jan Joost van Gangelen, Humberto Tan en Kees Jansma.
De wedstrijden worden van een deskundige blik voorzien door onder anderen Kenneth Perez en Arnold Bruggink. Bovendien is er naast de uitgebreide berichtgeving rondom de Eredivisie ook doordeweeks regelmatig veel
(inter)nationaal live topvoetbal te zien
uit de UEFA Europa League, de KNVB
Beker, de Jupiler League en de Engelse FA Cup. Naast het grote aantal
live wedstrijden is er op Eredivisie Live
ook veel extra’s te zien. Alle samenvattingen uit de Eredivisie en de Jupiler
League. De mooiste doelpunten, Club
TV, 90 Minutes en boeiende voetbaldocumentaires. Eredivisie Live is zeven
dagen per week voetbal en is bij Caiway ook in HD beschikbaar. Showroom
kent elke maand een andere programmering en is hiermee de etalage van
het uitgebreide aanbod van Caiway.
De klant kan door middel van Showroom kennismaken met het aanbod uit
de diverse extra tv-pakketten. Eredivisie Live is de digitale tv-zender die van
14 tot en met 23 oktober in Showroom
te zien is. Showroom zelf is door elke
abonnee te ontvangen op voorkeuze
19 in het Basic pakket.

“Ik wilde al veel sneller open, maar
dat had ik wel een klein beetje onderschat”, vertelde Siphra. Er moest
bijvoorbeeld heel snel een collectie
samengesteld worden. Op zich deed
Siphra de inkoop al voor De Studio,
dus de contacten waren snel gelegd.
Daarom zal er voor de klanten niet zo
heel veel qua stijl veranderen. “Natuurlijk is het wel lekker dat ik het
nu helemaal zelf kan bepalen”, zegt
Siphra stralend. “Ook het team is onveranderd. Samen met Anita, Gerda
en Wenneke kan ik de klanten weer
helpen en persoonlijk adviseren op
modegebied. De merken heb ik kunnen behouden. Maar natuurlijk hier
en daar een verandering of uitbreiding.” Modebewuste dames kunnen
bij Siphra’s Studio terecht voor de
meest uitgebreide collecties van Expresso, Dept, Esprit, Summum, Isla
Ibiza, 2026 en Sandwich. Daarnaast
zijn er vele accessoires, zoals sjaaltjes, riemen en sieraden te koop, zodat je compleet in het nieuw gesto-

ken kan worden. Siphra vindt het ook
heel belangrijk dat de drempel voor
niemand te hoog is en dat er voor iedereen een leuke combi te vinden is.
Siphra vierde de opening maar liefst
vier dagen en kreeg zeer positieve
reacties. “Klanten waren erg blij dat
de winkel weer open ging, ze hadden
ons zelfs gemist. Het was erg druk,
wat ons een zeer goed gevoel gaf.” De
vele boeketten bloemen, die de winkel nu opfleuren, zijn hiervan het bewijs. De laatste puntjes worden nog
op de i gezet, maar het belangrijkste
voor Siphra was het open krijgen van
de winkel. “Het is erg druk geweest
de laatste tijd, maar de reacties van
klanten en collega-winkeliers geven
me ook een hoop energie.” Siphra’s
Studio is open op maandag van 13.00
tot 17.30 uur, dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.30 uur, vrijdag
van 9.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot
21.00 uur en op zaterdag is de winkel
open van 9.00 tot 17.00 uur.
Door Ilse Zethof

2e katern
Nieuwe showroom Car
Styling & Tuning Aalsmeer
Aalsmeer - Autoschadespecialist van den Berg op de Legmeerdijk heeft sinds 1 oktober een nieuwe showroom geopend: Car Syling & Tuning Aalsmeer. Eigenaar
Paul Zwebe, die het schadebedrijf
twaalf jaar geleden overnam, liep
al veel langer met het idee rond,
maar er was al een dergelijke shop
in Aalsmeer. “Otosam is inmiddels
verhuisd, dus ik ben in dat spreekwoordelijk gat gesprongen. Er is
vraag naar, ik heb er de ruimte voor
en het is echt mijn ding”, aldus Paul
die verder vertelt dat Car Styling &
Tuning nu de enige zaak op dit gebied is in de omtrek van veertig kilometer en dat de spectaculaire
opening een groot succes was. In
de shop kan met terecht voor alle
merken velgen en banden, verlagingsets, uitlaten, achterlichten, zijdorpels, oftewel skirts, kuipstoelen,
spoilers, grillen, koplampen, noem
het maar op. Paul: “Voor het (re)stylen van uw auto, of oppimpen zoals
je wilt, moet u gewoon bij ons zijn.
Wij zijn tevens dealer van Kenwood
autoradio’s en speakers. Hier geven wij nota bene drie jaar garantie op, terwijl dit gewoonlijk slechts
twee jaar is.” Het bedrijf is tevens
de dealer van het merk JOM, RJP,
Rieger en QSP race artikelen. Ze
verkopen het complete segment en
leveren prima kwaliteit in alle prijsklassen.
Spuitcabine
Op de webshop www.carstylingtuningaalsmeer.nl kunnen artikelen

worden besteld, maar in de shop
zal Paul u voorzien van persoonlijk advies. Het is maar net wat de
klant wenst. Omdat de shop naast
de werkplaats van het schadebedrijf gelegen is, kunnen zij alles in eigen beheer houden. Paul:
“U hoeft dat niet zelf te doen, wij
verzorgen de montage, wel zo gemakkelijk. Tevens zijn wij in het bezit van een spuitcabine en ik zeg altijd ‘alles waar verf op hecht, kan
gespoten worden’. Van auto’s, boten, caravans en campers, tot keukens, meubels, radiatoren, koelkasten en zelfs televisies! We hebben
het meegemaakt hoor. Een klant
wilde graag een oranje televisie,
nou dat hebben wij voor hem geregeld, geen probleem.” Hij benadrukt nog even dat het team van
zes medewerkers echt meedenkt
met de klant. “Wij zijn voor ú bezig, niet voor de verzekeringsmaatschappij.” De openingstijden van
het schadebedrijf zijn dagelijks van
half acht tot half zes en zaterdag op
afspraak. De Car Styling & Tuning
shop kunt u bezoeken van maandag tot en met vrijdag van negen
tot vijf uur, op zaterdag tot één uur
en verder eventueel op afspraak.
Voor verdere informatie kan de
website www.schadevandenberg.nl
bekeken worden. Hier wordt u ook
verder gelinkt naar de webshop.
Adres: Legmeerdijk 260 (splitsing
Machineweg), Amstelveen. Telefoonnummer 020-6450792.
Door Miranda Gommans

Te zien op dinsdag 18 oktober

PACA in tv-programma
‘Overleven met kanker’

Gerrit Buntsma en Wil Maas overhandigen namens het personeel een 3D klok
aan Jaap, Fiet, Astrid en Casper van der Geest.

Veel geld voor Amstel-Meer

Burgemeester onder indruk
van 100 jarige Auto Maas
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
vierde Auto Maas zijn 100 jarig bestaan en daar waren honderden
gasten bij aanwezig. Burgemeester
Pieter Litjens schetste in zijn speech
aan dat het een bijzondere prestatie is om dit jubileum te kunnen bereiken. “Dat er zoveel mensen op
een feestje van een autobedrijf komen, is veelzeggend”, aldus de burgemeester, die zichtbaar genoot van
de gezellige sfeer. De burgemeester had zijn huiswerk goed gemaakt
en kwam zelfs met schetsen van de
eerste aanvraag voor een benzinepomp in 1925. Dat er zoveel personeelsleden al zó lang bij Auto Maas
werken is heel bijzonder, zo sprak
hij. Na de Burgemeester was het
de beurt aan Bram Leyten, directeur
SEAT Nederland. Hij noemde Auto
Maas een voorbeeld voor de dealerorganisatie met een enorme trouwe
klantenkring, een hoge klanttevredenheid en uitstekende prestaties.
Tevens roemde hij de inzet en motivatie van het personeel en sprak
zijn vertrouwen uit aan de opvolgers
van het bedrijf: Astrid en Casper, die
Jaap en Fiet gaan opvolgen binnen
het bedrijf. Als laatste werd door Astrid van der Geest bekend gemaakt
dat het goede doel, waarvoor Auto
Maas een oproep had gedaan, dagcentrum Amstel-Meer is geworden.

Het centrum valt onder de leiding
van stichting ons Tweede Thuis en
namens deze stichting gaven Sander Vastenhout en Annemarie Plasmeijer deze avond acte de présence gaven.
Zij zijn zeer verguld met deze geste. Inmiddels is al 5.000 euro opgehaald, zodat de wens, nieuwe elektrische duofietsen, wellicht op korte termijn aangeschaft kan worden.
Jaap van der Geest eindigde tot
slot met een dankwoord aan allen,
waarna het officiële gedeelte afgesloten werd en er tot in de late uurtjes een heel gezellig feestje is gebouwd!
Astrid en burgemeester Pieter Litjens.

Aalsmeer - Vrijdag avond 30 september is er bij Fitness Aalsmeer een
taartbakwedstrijd voor leden gehouden. Niet direct hetgeen waaraan je denkt bij een sportclub, maar
de gezelligheid en het sociale contact is natuurlijk ook belangrijk bij
het sporten. Het idee voor de taartbakwedstrijd is naar voren gekomen
vanuit een fanatieke groep sporters die op maandag en donderdagochtend steevast de spinninglessen
volgen. Deze sportieve inspanning
wordt meer dan eens afgesloten
met een kopje koffie en een stukje
taart. Het idee is door de sportclub
opgepakt en samen met enkele leden verder uitgewerkt. Los van het
wedstrijdelement moest het vooral een gezellige en sportief verantwoorde avond worden. Om half acht
in de avond begonnen om die reden
eerst drie sportieve workouts; Pump
that body, Spinning en Zumba. Hierna konden de verbrandde calorieen worden gecompenseerd met

een heerlijk stukje taart en een lekker drankje. Alle aanwezigen konden de vijftien thuisgebakken taarten proeven en ze beoordelen. De
diversiteit in de taarten was enorm:
Appeltaarten, taarten met rum, hartige taart met zalm, veel taarten
met chocolade, vruchten, kwarktaart, werkelijk taarten in alle soorten en maten! Na een heerlijk uurtje van proeven zijn alle beoordelingen door de jury bij elkaar opgeteld
en zijn twee taartenbakkers beloond
met een prijs.. Zowel Ad van der Jagt als Daniella Wansink gingen met
een mooie taartschaal naar huis. Al
met al was het een zeer gezellige en
geslaagde avond. Fitness Aalsmeer
wil de trouwe leden Edith van Kleef
en Annette Kamphorst hier enorm
voor bedanken. Volgend jaar staat
de taartbakwedstrijd zeker weer op
de evenementenkalender van Fitness Aalsmeer en er wordt weer gerekend op een grote hoeveelheid
overheerlijke taarten.

Conditietest
Tijdens de uitzending van 18 oktober komt een patiënte bij PACA binnen voor een intake bij Josette Fransen, oefentherapeut oncologie. Tijdens een intake wordt een digitaal
dossier aangemaakt, allerlei vragen
gesteld en uitgelegd wat de bedoeling is van het programma. Om te
weten wat het startniveau is van de
conditie, wordt daarna een conditietest uitgevoerd door Nico Hofman,
fysiotherapeut en bewegingswetenschapper. Oncologiefysiotherapie
is nog volop in ontwikkeling. PACA
is gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met
kanker. Josette Fransen: ”We trainen

niet alleen mensen tijdens een chemokuur om de aanwezige kracht en
conditie zoveel mogelijk te behouden. We behandelen ook mogelijke gevolgen van de ziekte, zoals oedeem, littekens, bewegingsbeperkingen en vermoeidheid.”
Onconet
Om op de hoogte te blijven van alle
nieuwste ontwikkelingen maakt PACA deel uit van het fysiotherapeutisch netwerk Onconet. Binnen dit
netwerk wordt scholing verzorgd,
wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd en kennis onderling uitgewisseld. Kijk op de website voor meer
informatie www.paca.nu. Het televisieprogramma ‘Overleven met kanker’ met de filmopname bij PACA is
te zien op dinsdag 18 oktober om
19.25 uur op Nederland 1.
Presentatrice Mirella kijkt mee hoe
Nico Hofman de conditietest uitvoert.

Wittebol met klanten naar
whisky en rum aan zee festival
Aalsmeer - Dirk van Zoolingen
en Niels van der Vaart van Wittebol Wijn zijn afgelopen zaterdagavond met een twintigtal klanten
naar het zesde whisky en rum aan
zee festival in IJmuiden geweest.
Met een bus vertrok het gezelschap om 18.30 uur vanuit de Ophelialaan richting IJmuiden. De bus
zette koers naar het Holiday Inn
Seaport Beachhotel. De gehele bovenste verdieping was voor dit festival gereserveerd met een magnifiek uitzicht over de haven en duinen van IJmuiden. De klanten van
Wittebol konden zich te buiten gaan
aan zo’n 300 vooral Single Malt
whisky’s, whiskylikeuren en Japanse Whisky’s. Tevens waren er een
tachtigtal kwalitatieve rums uit het
gehele Caribische gebied te proeven. Rum geniet een steeds grotere groep van liefhebbers en is een
groeimarkt met groot potentie. Ook
de Bourbon werd prominent gepresenteerd via een Bourbon Street.
Tussen al dit ‘geweld’ waren er taar-

Eerste sporten, daarna proeven!

Heerlijke taarten bij bakwedstrijd Fitness Aalsmeer

Aalsmeer - Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer (PACA) is gevraagd mee te werken aan een
nieuw televisieprogramma ‘Overleven met kanker’. Tijdens dit programma worden twaalf mensen met
verschillende vormen van kanker
gevolgd tijdens belangrijke momenten in hun ziekte- en herstelproces.
Eén zo’n moment is de intake bij PACA voor de start van een trainingsprogramma volgens de nieuwste
richtlijnen oncologie. De kern van
de richtlijn is dat trainen tijdens een
chemokuur ervoor zorgt dat het herstelproces na de behandeling sneller en beter verloopt.

ten te proeven met als ingrediënten
whisky en rum, was er een chocolaterie aanwezig, sushi, zalm, etc. Het
was volop proeven en genieten voor
de klanten van Wittebol Wijn. In totaal hebben een kleine 1000 bezoekers dit festival afgelopen zaterdag
bezocht. Rond de klok van 23.00
uur vertrok de bus weer richting
Aalsmeer, in de bus alleen maar positieve verhalen over de geproefde whisky’s en rums. Dirk en Niels
kijken terug op een zeer geslaagde avond met hun klanten. U kunt
een indruk van het festival krijgen
door even te kijken op www.whiskyenrumaanzee.nl. Er staan voor
Wittebol dit jaar nog twee evenementen op de agenda: Maandagavond 31 oktober de najaarsproeverij bij Bruinsma en op donderdag
17 november een Beaujolais Primeur proeverij met een presentatie
van eigentijdse gerechten. Interesse in één van deze twee avonden?
Bel of mail naar 0297-325837 en info@wittebolwijn.nl.

3-Jarige kaaswinkel trakteert
Kudelstaart - Afgelopen week vierde Ineke Saarloos het driejarig bestaan
van haar Kaaswinkel Een Blokje Om in
winkelcentrum Kudelstaart. Wie jarig is
trakteert en dus ontvingen de klanten
vanaf donderdag een kleurige boodschappentas. Er werd ook weer een

prachtige mand verloot onder de klanten die hun kassabon in de ton hadden
gedeponeerd. De trekking vond plaats
op zaterdag 8 oktober. De winnaar van
de goed gevulde mand is Kudelstaarter
Jeroen Spring in ’t Veld, die vrolijk zijn
traktatie in ontvangst kwam nemen.

Voordelig kennismaken met
sporten in De Waterlelie
Aalsmeer - Sporten in zwembad De
Waterlelie is leuk, uitdagend en voor
iedereen.In de maand oktober krijgen nieuwe klanten de kans om extra voordeling kennis te maken met
de vele sportmogelijkheden die het
zwembad biedt. Sporten in het water
biedt vele voordelen, zoals veel bewegingsvrijheid, werken met weerstanden en geen belasting van rug
en gewrichten. Voor nieuwe klanten
is het mogelijk om in oktober een
kennismakingspas te kopen, waarop men zes keer kan komen sporten. Zo heeft de klant de mogelijkheid om in de diverse sportgroepen
een les mee te doen. Er is een ruime
keuze aan mogelijkheden en voor
iedereen wat wils. Zo kan men kiezen voor Aquajogging, Jog & Gym,
Aquasport en Borstcrawlles voor
volwassenen. Genoeg keuze dus
voor iedereen, die wil sporten in het
water en aan conditie, spieren en figuur wil werken. Alle lessen worden gegeven door enthousiaste medewerkers van De Waterlelie, die de
klant en zijn/haar sportwensen centraal stellen in de les. De kennismakingspas kost slechts 30 euro per
persoon en is geldig tot en met 30
november dit jaar. Wanneer men de
kennismakingspas heeft opgemaakt,
is het mogelijk om een aquasportpas

te kopen. Met een aquasportpas van
De Waterlelie kan men sporten wanneer men wil en kiest men zelf aan
welke sportgroep men meedoet. Deze pas is zelfs een jaar geldig, dus
wanneer men door omstandigheden
een keer niet kan komen sporten,
blijft de les op de kaart staan.
Zwemles voor volwassenen
Voordat men mee kan doen met de
diverse sportgroepen in De Waterlelie, is het wel noodzakelijk om te
kunnen zwemmen. Ook daar heeft
De Waterlelie mogelijkheden voor.
Er zijn momenteel twee groepen volwassenen aan het leren zwemmen.
Op dinsdagmorgen van 9.45 tot
10.30 uur en op woensdag van 18.45
tot 19.30 uur. In de woensdag groep
is meteen plaats.
Wie wil leren zwemmen of meer zelfvertrouwen in het water wil krijgen,
kan contact opnemen met De Waterlelie. Meer informatie over de
kennismakingspas, de zwemles voor
volwassenen en alle tijden van de
sportgroepen, zijn ook te vinden op
de website: www.esa-aalsmeer.nl.
Via de website kunt u zich ook gratis
aanmelden voor de digitale nieuwsbrief, zodat u als eerste op de hoogte bent van alles acties en nieuwtjes
van zwembad De Waterlelie.

Leuk, grappig en avontuurlijk

Voorstellingen in vakantie in
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Op vrijdagmiddag 14 oktober om 16.00 uur begint de herfstvakantie in het Amstelveens Poppentheater. Spruitje Speelt
brengt dan voor iedereen vanaf 4
jaar de voorstelling Drop. Drop is
een luchtige voorstelling over lastige vragen, vriendschap en drop! Met
leuke liedjes en prachtige beeldprojecties. Deze voorstelling is ook
te zien op zaterdag 15 oktober om
14.30 uur. Op dinsdag 18 oktober om
14.30 uur brengt Theater Leeuwenhart voor iedereen vanaf 5 jaar de
avonturen van Nero Corleone. Deze
voorstelling laat zien hoe met weinig
middelen (een grote vertelkast, sok-

ken, brillen en poppen) een grappig
avonturenverhaal over de stoere Nero en zijn lieve zusje Rosa kan ontstaan. Op donderdag 20 oktober om
14.30 uur neemt Teatro Munganga
iedereen vanaf 7 jaar mee naar Brazilië in de voorstelling Orixas. Wederom een avonturenvoorstelling
met acteurs, poppen, kleurrijke kostuums, spetterende live muziek en
Afro-Braziliaanse dans. Toegangkaartjes kosten 8,50 euro en zijn telefonisch te reserveren op dinsdag,
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 14.00 uur via 0206450439 of via www.amstelveenspoppentheater.nl.
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Spannend en uitdagend

Sport en zwemplezier voor
kinderen in herfstvakantie!
Aalsmeer - De herfstvakantie is dit
jaar van maandag 17 tot en met vrijdag 21 oktober voor de kinderen uit
Aalsmeer en omgeving. Het personeel
van de ESA heeft ook dit jaar extra veel
activiteiten georganiseerd om het de
vakantievierende kinderen naar de zin
te maken. In sporthal De Proosdijhal in
Kudelstaart kunnen de kinderen van 4
tot en met 12 jaar zich heerlijk uitleven tijdens de sport en spelinstuiven
op maandag 17 en donderdag 20 oktober. Lekker schommelen, klimmen,
voetballen, rennen, knutselen of tekenen. Kortom, te veel om op te noemen!
In sporthal De Bloemhof aan de Hornweg wordt een sport en spelinstuif gehouden op woensdag 19 oktober. In
deze sporthal gaan beide hallen gevuld worden met diverse speel- en
sportmogelijkheden voor de kinderen.
De kinderen zijn in zowel in de Proosdijhal als De Bloemhof van harte welkom van 9.30 tot 12.00 uur. De entree
is 2,25 of 4 euro voor een patatje en
een glas limonade erbij.
Vrij zwemmen
Natuurlijk is er in de herfstvakantie
weer volop gelegenheid om te komen
vrij zwemmen in zwembad De Waterlelie! Elke dag kunnen de kinderen lekker komen spelen in het water
met alle speelmaterialen en de glib-

berbaan. Rond de klok van 11.00 en
13.30 uur organiseert het zwembadpersoneel leuke spelletjes en wedstrijdjes in en om het water. Soms is
er zelfs een leuke prijs te verdienen,
dus alle reden om gezellig mee te komen doen. Op maandag en dinsdag is
het bad open voor vrijzwemmen van
10.30 tot 14.30 uur. Op woensdag is er
extra lang vrij zwemmen van 10.30 tot
15.45 uur. Donderdag is iedereen welkom van 12.00 tot 14.30 uur en op vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur. Kindjes tot
1 jaar hebben gratis toegang. Kinderen van 1 tot en met 3 jaar betalen 1.30
euro. Voor kinderen van 4 tot en met
15 jaar geldt het speciale tarief van
slechts 3.40 euro! Vanaf 16 jaar betaalt
iedereen 4.10 euro. Het programma in
het banenbad gaat normaal door.
Baby en peuterinstuif
Ook dit jaar organiseert zwembad De
Waterlelie een gezellige zweminstuif
voor de allerkleinsten tot 4 jaar en
hun (groot)ouders of verzorgers. Lekker spetteren en spelen en meedoen
met de liedjes en de minilesjes. De
zweminstuif wordt gehouden op donderdag 20 oktober van 9.00 tot 10.30
uur en de entree is 5.30 euro voor ouder en kind. Voor meer informatie over
alle activiteiten: www.esa-aalsmeer.nl
of bel 0297-322022.

Bijeenkomst De Zegelkids
Aalsmeer - Vrijdagavond 14 oktober is de eerstvolgende bijeenkomst
van de jeugdclub van Postzegelvereniging Aalsmeer: De Zegelkids.
De bijeenkomst is in het Parochiehuis in de Gerberastraat, begint om
19.00 uur en duurt tot 20.30 uur. Ingang achterom. Er weer plaats voor
nieuwe leden, dus kom eens kijken
hoe het er toe gaat en kijk wat je
allemaal kan leren over postzegels.
Neem je ruilboek, pincet, loep en
catalogus mee als je die hebt. Het
tweede blad van landen uit Afrika om op te zoeken wordt tijdens
de clubavond uitgedeeld. Dat wordt
dus weer zoeken in de grote box vol
met zegels. Er wordt deze avond ook
een lezing gegeven over ‘De Muite-

rij op de Bounty’. Een heel verhaal
op postzegels. Ouders mogen ook
komen kijken en luisteren. Voor de
jeugd is er verder elke maand een
jeugdpuzzel met maximaal 10 vragen waarmee verdiend kunnen worden. Met deze punten kunnen (gratis) postzegels gekocht worden op
de jeugdveiling. Als er verder nog
tijd over is kan nog lekker gesnuffel worden in die gigantische grote
bak vol zegels.
Nieuwsgierig? Kom dan ook. Willen je ouders meer informatie, dan
kunnen zij contact opnemen met Ellie via 361819 of Saskia via 569660.
Ook kan de website www.postzegelverenigingaalsmeer.nl bekeken
worden.

Kabouters op Boerenvreugd
Aalsmeer - Vele kinderen hebben
afgelopen zondag hun fantasie volop de vrije loop kunnen laten op kinderboerderij Boerenvreugd. In het
kader van de reeds volop aanwezige
herfst zijn deze dag vele kabouters
op bezoek geweest. De hoofdkabouter las leuke en spannende verhaaltjes voor en er was een gedoog-

zone gecreëerd voor kabouters. Ook
konden de kinderen genieten van
een mooie tentoonstelling en werd
er geknutseld. Vele kinderen gingen
weg met een prachtige paddestoel.
De tentoonstelling blijft deze herfstmaanden nog te bezichtigen in de
kinderboerderij aan de Beethovenlaan, in de Hornmeer.

Herfstvakantieweek bij
CompaNanny Aalsmeer

Foto: Nick van Ormondt

Zondag familievoorstelling in Crown Theater

Kom verkleed naar ‘Klein
Duimpje’ en win een prijs
Aalsmeer - Op zondag 16 oktober
is de familievoorstelling Klein Duimpje, de Musical te zien in Crown
Theater Aalsmeer. De titelrol wordt
gespeeld door acteur en tv-presentator Geert Hoes en zijn tegenspeelster is Sita Vermeulen, die tegenwoordig het gezicht is van de kinder tv-zender Disney Channel. In
een vergeten dorpje, ergens ver weg
woont Klein Duimpje. Het leven gaat
zijn gang en er gebeurt weinig bijzonders. Tot er op een dag bericht
van het Koninklijk kasteel het dorp
bereikt. De dochter van de Koning is
gevangen door een gevaarlijke reus
en de koning roept alle mannen uit
het land op om haar te bevrijden.
Wie het lukt, zal met de prinses mogen trouwen en de rest van zijn leven mogen wonen in het kasteel.
Klein Duimpje twijfelt geen moment
en gaat het grote avontuur tegemoet. Maar lukt het hem om de reus
te verslaan, en zijn de beroemde Ze-

ven Mijlslaarzen wel echt zo snel als
men beweert? Ondersteund door
indrukwekkende decors, prachtige kostuums, swingende muziek en
een grote dosis humor. Een reusachtig mooie voorstelling voor groot
en klein. Kom verkleed naar deze leuke voorstelling en maak kans
op een fantastische sprookjesprijs.
Meld je hiervoor aan bij de sprookjesbalie in de foyer en wie weet win
jij het sprookjesprijzenpakket. Na
afloop van de voorstelling staan alle acteurs klaar in de foyer voor een
uitgebreide meet en greet. Meer informatie over de voorstelling: www.
KleinDuimpjeDeMusical.nl
Dus: Zondag 16 oktober, aanvang
14.00 uur, Crown Theater Aalsmeer,
Van Cleeffkade 15. Kaartprijs volwassene 20,50 euro, kinderen 17,50
euro. Reserveringen: 0297-753680.
Alle prijzen exclusief reserveringskosten.

Aalsmeer - Met de herfstvakantie voor de deur is CompaNanny
Aalsmeer druk in de weer om er een
spectaculaire week van te maken.
Naast dat CompaNanny oktober tot
maand van de ouders heeft omgedoopt, is er in de herfstvakantie extra aandacht voor het hele gezin.
Van 17 tot en met 20 oktober worden
er allerlei spannende en uitdagende
activiteiten georganiseerd voor alle
kinderen uit de buurt. “Vaak zijn ouders in vakanties op zoek naar leuke
activiteiten voor de kinderen. Daarom willen wij de buurt een afwisselend programma aanbieden, zodat
er voor iedereen iets leuks te doen
is”, aldus Vestigingsmanager Shannon Jansen. Zo staat er een echte
survival in het Amsterdamse bos op
het programma. Hier leren kinderen
van een echte scout hoe ze moeten
overleven in de wildernis. Dit betekent dat ze hun eigen hut gaan bouwen, knopen leren leggen en gaan
klimmen. Voor de andere activiteiten worden onder andere de speciale themakamers gebruikt. “Wij
hebben bijvoorbeeld een eigen onderzoekskamer op CompaNanny.
De kinderen kunnen hier door een
vergrootglas de wereld op een hele andere manier ontdekken. Daarnaast hebben we een danskamer
waar kinderen optredens doen voor
een echt publiek. De kinderen vinden dat fantastisch. Ze staan echt
in de spotlights”, vervolgt Jansen.
De survival in het Amsterdamse bos
is maandag 17 oktober van 8.00 tot
13.00 uur. ’s Middags mogen kinderen tussen 13.00 en 18.00 uur blaas-

pijpen maken. Dinsdag 18 oktober
wordt in de ochtend het lab ingedoken en ’s middags staat een eigen
monster maken op het programma. Woensdag 19 oktober gaan de
kinderen cakejes bakken en speurneuzen is het thema van de middag.
Donderdag 19 oktober worden de
kids in the spotlights gezet en in de
middag kunnen zij stuntman worden. Alle activiteiten in de ochtend
zijn van 8.00 tot 13.00 uur, ’s middags van 13.00 tot 18.00 uur.
Oudermaand
De oudermaand is speciaal in het
leven geroepen door CompaNanny
om ouders meer centraal te zetten.
Vestigingsmanager Shannon: “We
proberen deze maand ouders extra
aandacht te geven door ze te verwennen met leuke cadeautjes en
speciale activiteiten. Zo organiseren
we maandag 24 oktober van 20.00
tot 22.00 uur een gratis How 2 Talk
2 Kids workshop. Heleen de Hartog
komt uitleg geven over de bekende opvoedmethodiek. In haar workshop laat ze ouders ervaren hoe kinderen zich voelen en hoe zij zich beter in kinderen kunnen verplaatsen.
CompaNanny werkt al jaren volgens
deze methode en we zien dat het
werkt!” Meer informatie is te vinden
op www.compananny.nl/aalsmeer
en www.how2talk2kids.nl .
Iedereen van jong tot oud is welkom bij de vakantie activiteiten en
workshop! Gratis aanmelden kan
via 020-6530892 of info@compananny.nl.

Kinderbingo in herfstvakantie
Aalsmeer - Woensdag 19 oktober
houdt buurtvereniging De Pomp
weer een gezellige kinderbingo in
’t Baken in de Sportlaan. De herfstvakantie is een prima gelegenheid
om voor alle kinderen uit Aalsmeer
en omgeving dit spannende spel te
spelen.
Er wordt gestart om 14.00 uur in

het geheel gerenoveerde Baken
naast de Open Hofkerk en na drie
rondes en twee extra leuke gratis prijzen kunnen leden en nietleden van de actieve buurtvereniging van Aalsmeer-Zuid weer naar
huis in het bezit van misschien wel
wat prijzen! Telefonische informatie
kan verkregen worden bij Caroline
Ramp, tel 0297-344107.

Kom kennismaken op 18 oktober

Midgetgolfbaan geopend! Acteurs gezocht voor de
kerstmusical Het Verhaal

Aalsmeer - Volgende week is het
herfstvakantie. Voor een sportief uitje
kan de midgetgolfbaan bezocht worden. Het toegangshek van de baan
in de Beethovenlaan is de gehele
week, van maandag tot en met vrijdag, open van 13.00 tot 17.00 uur. Re-

creatiespelers, jong en oud, zijn van
harte welkom. Jeugd tot en met 12
jaar kan een rondje midgetgolfbaan
voor 3 euro per persoon, ouderen betalen 3,50 euro per ronde. Voor informatie kan gebeld worden naar 0297340433.

Speciale workshops voor kinderen

Bruggen en tunnels bouwen
Jozefschool op zoek naar egels met Rijkswaterstaat
Aalsmeer - De groepen 4 van de Jozefschool gingen op vrijdag 7 oktober in groepjes op speurtocht naar
egels rondom de school. Spannend en
leerzaam, want onderweg kwamen zij
prachtig versierde ‘egel’ terracottapotten tegen. Bij elke pot vonden ze informatie en een vraag over het wel en wee
van de egel. Was een antwoord goed,

dan kregen de kinderen een letter. En
daarmee de goede oplossing van deze
speurtocht die door de natuurouders
was uitgezet! De leerlingen leerden
bijvoorbeeld dat egels vlooien bij zich
dragen en dat zij kattenvoer lekker vinden! Nu maar hopen dat er deze winter
een egel zijn winterslaap komt houden
in het egelhuis in de schooltuin.

Streek - Speciaal voor kinderen organiseert Rijkswaterstaat een kinderworkshop in het informatiecentrum Tweede Coentunnel en
Westrandweg en wel op woensdagmiddagen 19 oktober en 26 oktober.
Kinderen hebben misschien al eens
de werkzaamheden van dit grote
project vanuit de auto of trein gezien en willen daarover meer weten.
Nu de herfst volop aanwezig is en
de herfstvakantie dichtbij, kunnen
kinderen van groepen 6 tot en met
8 van de basisscholen kennismaken
met het project Tweede Coentunnel en Westrandweg. Waarom worden de Westrandweg en de Tweede
Coentunnel aangelegd? Wat komt
daarbij kijken? Denkt Rijkswaterstaat wel aan compensatie voor natuur? Hoeveel kilometer is het langste wegviaduct van Nederland? En
wat is de lengte van de langste liggers van Nederland? Vragen waarop Rijkswaterstaat antwoord geeft

in de presentatie. In de kinderworkshop gaan de kinderen aan
de slag met onder andere klei om
een mooie brug of tunnel te bouwen. Degene die een supertunnel
of brug bouwt krijgt een mooie prijs.
En alle kinderen die komen krijgen
een aandenken mee. Het programma start om 13.00 uur en duurt tot
ongeveer 16.00 uur. Bij binnenkomst
krijgen de kinderen limonade met
iets lekkers. Daarna een presentatie
over de bouw van de Tweede Coentunnel en Westrandweg. Vervolgens
is de kinderworkshop tunnels en
bruggen bouwen. Een jury, bestaande uit deskundigen van Rijkswaterstaat en Combinatie Westpoort, beoordeelt wie de prijs voor de mooiste brug of tunnel krijgt. Het is verplicht zich aan te melden. Dit kan via
E-mail: infocentrum.ctt.wrw@rws.nl.
Kinderen die willen, moeten wel onder begeleiding van een volwassene komen.

Aalsmeer - Zoals elk jaar vieren de
kinderen van de doopsgezinde gemeente Aalsmeer kerstmis met een
grote musical. Er is ruimte voor zo’n
25 kinderen op het podium, waar
wordt gezongen, toneel wordt gespeeld en gedanst. Naast de eigen
kinderen is er veel plaats voor anderen: Gewoon allerlei kinderen die
het leuk vinden om eens met kerstmis aan een musical mee te doen
van groep 5 tot en met 8. Op zondag 18 december wordt de musical
om 19.30 uur uitgevoerd. Er wordt
geoefend op woensdagmiddag van
14.00 tot 15.30 uur en op zaterdag van 13.30 tot 14.30 uur vanaf
woensdag 26 oktober. Dit jaar is gekozen voor de musical Het Verhaal.
Stel je eens voor: Als er 2000 jaar
geleden wél plaats was geweest in

de herberg. Wat dan? Jonas en Lieke gaan met hun ouders op pad om
met de hele familie kerst te vieren in
het hotel van hun (oud)oom Guus.
Hotelkok Omar zal voor een geweldig kerstdiner zorgen en ze blijven
natuurlijk allemaal een nachtje slapen. Wat er dan gebeurt, laten de
musicalsterren op het toneel lzien.
Vind je het leuk om mee te doen? Of
wil je eerst liever wat meer weten?
Vragen en aanmelden via de mail:
westhill@dgaalsmeer.nl.
Kennismaken met de musical kan
op dinsdagmiddag 18 oktober in de
herfstvakantie van 15.00 tot 16.00
uur in de Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55, naast de Binding. Hier kun
je ook je vragen stellen en luisteren
naar liedjes en stukjes van het verhaal.
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Wedstrijden veldvoetbal

Voetbalwedstrijd tegen Buitenveldert

Eindelijk winst voor RKAV
Aalsmeer - 4-0: Het stond nog lang
op het scorebord, begrijpelijk natuurlijk want het was de eerste keer dat
de punten in RKAV ’s bezit bleven. Het
begin van de wedstrijd tegen Buitenveldert gaf aan dat beide partijen er
voor wilden gaan. Met in de twaalfde
minuut de eerste kans voor Buitenveldert, maar de bal ging aan de verkeerde kant van de paal. In de twintigste
minuut werd de eerste gele kaart getrokken, waarna er nog zeven zouden
volgen, allen voor Buitenveldert. Een
harde wedstrijd? Nee totaal niet, over
het geheel genomen een faire strijd.
Robert van Leeuwen, zeer nadrukkelijk aanwezig, kreeg in de dertigste minuut de kans op 1-0, maar te gehaast
schieten was er de oorzaak van dat de
stand 0-0 bleef. Met fraaie reddingen
van doelman Tom Schrama, één van
de beste spelers afgelopen zondag,
hield hij Buitenveldert van een voorsprong.Barry Springintveld probeerde ook de hatelijke nul van het bord
te krijgen, maar had niet het geluk om
te scoren. Toch kwam RKAV voor de
rust op voorsprong. Na een dieptepass
van Barry Springintveld op Robert van
Leeuwen werd deze door de doelman
Thom Aussems van Buitenveldert onderuit gehaald, strafschop voor RKAV
en een gele kaart voor de doelman!
Eric Jansen had totaal geen moeite
om dit buitenkansje te verzilveren: 1-0.

Even was het weer de doelman van
Buitenveldert die alle aandacht over
zich heen kreeg, ook Robert van Leeuwen was er weer bij betrokken. Glijdend was hij in botsing gekomen met
doelman Aussems. Beide spelers probeerden overeind te komen, van Leeuwen won dit duel, maar werd onderuit getrokken. Strafschop en de tweede gele kaart voor Aussems, dus rood.
Aangezien Buitenveldert geen reserve
doelman had, moest er een veldspeler onder de lat. Eric Jansen had nu
ook geen moeite met het verzilveren
van de penalty: 2-0. De tweede helft
was amper begonnen of van Leeuwen
kreeg de kans op 3-0. Een te zachte
terugspeelbal was er de oorzaak van
dat weer van Leeuwen de kans kreeg
om te scoren, maar hij gleed onderuit. Bij het opstaan werd hij onderuit gehaald, strafschop, Weer was het
Eric Jansen die met hard schot door
het midden de stand op 3-0 zette.
Zo’n twintig minuten voor tijd was het
Alexander Goes die van grote afstand
de kwaliteiten van de doelman uitprobeerde. Die waren niet best en de bal
verdween in het doel: 4-0 en met deze mooie stand floot de scheidsrechter einde wedstrijd. Komende zondag speelt RKAV thuis tegen CTO’70
om 14.00 uur op het hoofdveld aan de
Beethovenlaan.
Theo Nagtegaal

Goud, brons en zilver

Succes leden Wassanim
op NK Tang Soo Do
Aalsmeer - Afgelopen zondag 9 oktober vielen er hele mooie momenten te beleven tijdens de Nederlandse kampioenschappen Tang Soo Do.
Lulu Jiang van sportschool Wassanim wist kampioen te worden bij het
sparren. Ook Joep Sparnaaij veroverde goud bij het sparren. Katja van den Aardweg en Roxy Watchman behaalden beiden brons. Bij het
onderdeel hyungs werd Ramon Mil-

zink kampioen bij de senioren. Zilver
was er voor Roxy Watchman en Lucas Onclin en derde plaatsen zijn behaald door Katja van den Aardweg
en Marit Dee. Alle deelnemers hebben keihard geknokt, maar niet voor
niets. Terecht dat sportschool Wassanim trots is op haar leden. Sportschool Wassanim traint in Aalsmeer.
Meer informatie op www.wassanim.
nl of bel 06-51987470.

Veldkorfbalcompetitie

VZOD: Belangrijke punten
blijven liggen in Rotterdam
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag,
tussen zon en buien door, reisde de
Kudelstaartse korfbalformatie van
Frits Visser, VZOD /vdBoon, af naar
NIO in Rotterdam. Na wat vertraging
te hebben gehad onderweg werd
uiteindelijk toch het veld gevonden.
VZOD, nog op zoek naar de eerste
punten, dacht bij NIO, al in het bezit
van 4 punten, toch een kans te hebben. Na een goede wedstrijd vorige
week waren de Kudelstaarters vol
vertrouwen. En terecht, want VZOD
/vd Boon begint, onder leiding van
Frits Visser, aan elkaar te wennen en
steeds beter te spelen. Het wachten
was dus op de eerste punten. Onder een stralend zonnetje kwam NIO
beter uit de startblokken, ze waren
scherper en VZOD stelde hier in de
eerste helft te weinig tegen over. Er
werd te weinig druk op de aanvallers
van NIO gezet en zodoende konden
ze regelmatig, van afstand en slim
onder de korf weglopend, de ruststand naar een 9-2 brengen. Veel
verkeerde passes en gemiste kansen
door VZOD hielpen daarin mee. In
de eerste helft scoorden voor VZOD
Willem Mast en Anika van Os. In de
rust veranderde er wat aan het weer
en het spel van VZOD /vd Boon. Het
zonnetje had plaats gemaakt voor
regen, heel veel regen. VZOD kwam
uit de kleedkamer met de opdracht
meer druk te geven en de gevaarlijke
heren uit te schakelen. Dit deden ze
naar behoren en zo zie je dat het wel
kan bij de Kudelstaarters, weinig tot
geen kansen werden er meer weggegeven. VZOD ging wel beter spelen, maar miste nog te veel kansen
om nog een aansluiting te kunnen
krijgen. De kansen waren er echter
wel. Aan de eindstand, 10-5 in het
voordeel van NIO, werd voor VZOD
de tweede helft bijgedragen door
Wouter Vermeulen, Bart Verheul en
Willem Mast. Weer een wedstrijd van

gemiste kansen, maar er is voldoende hoop voor de toekomst. “De eerste helft schoot NIO beter, de tweede helft een beter verdedigend en
aanvallender VZOD. Genoeg kansen op een aansluiting, maar dit gebeurde niet”, aldus de teleurgestelde
coach Frits Visser.
Taart in kantine
Aanstaande zaterdag is voorlopig
de laatste kans van dit veldseizoen
om punten pakken, VZOD speelt
thuis tegen Atlantis uit Mijdrecht. De
blauwzwarten verdienen uw steun,
dus kom kijken om 15.30 uur aan
de Wim Kandreef 2. Er is zaterdag
zelfs nog meer te zien, want liefst
vier jeugdteams maken kans op het
kampioenschap. Om 11.00 uur spelen de E1 en E2 thuis, de D1 en F1
spelen uit. Als alles goed gaat zal er
veel taart gesneden worden in de
VZOD kantine. Alle uitslagen: NIO
1-VZOD 1 10-5, Tempo 4-VZOD 2
13-8, Velocitas 4-VZOD 3 10-11,
VZOD A1-Viking A1 5-8, Thor B1VZOD B1 9-6, Haarlem C2-VZOD C1
2-4, Zaandam-Z.D1-VZOD D1 2-16,
VZOD D2-KIOS D3 2-1, Tempo E3VZOD E1 0-1, VZOD E2-KIOS E3
9-1, Madjoe F1-VZOD F1 0-1.

Willem Mast.

Zaterdag 15 oktober:

Handbalcompetitie jeugd

Winst en verlies meiden A1
tijdens eerste zaaltoernooi
Aalsmeer - Afgelopen weekend 8
en 9 oktober was er voor bijna de
hele jeugd van FIQAS Aalsmeer
het traditionele openingstoernooi
in Sporthallen Zuid Amsterdam.
Het meiden A-team trad daar aan
met de A1 selectie aangevuld met
een aantal speelsters uit de A2. Het
team was ingedeeld in de poule met
Houten A1, Venus Nieuwegein A1
en VOC A1. Venus Nieuwegein en
VOC zitten bij elkaar inde Jeugddivisie West, Houten zit evenals FIQAS
in de Jeugddivisie 1, één divisie lager dus. Twee weken geleden heeft
FIQAS A1 in de zaal een kleine trial
gespeeld waar ook Venus Nieuwegein aan mee deed. Toen werd het
een gelijkspel. Tijd voor revanche.
De eerste wedstrijd was tegen Houten. In de veldcompetitie was Houten te sterk voor FIQAS en verloren
de meiden uit Aalsmeer. Nu wisten
ze echter wat voor tegenstander ze
tegen over zich hadden. Er werd gestart met een 6-0 dekking, want deze tegenstander komt niet vaak omhoog en wil graag door de verdediging heen dringen. Het ging ook zoals verwacht, maar de meiden hadden er een passend antwoord op.
Door een prima sluitende dekking,
maar ook door zeker vier doelpunten in de break gespeeld, kwam
Aalsmeer goed op dreef. Door een
paar slordigheden aan de kant van

FIQAS werd het zelfs nog een beetje spannend. Toch werd de eerste
wedstrijd afgesloten met een 129 winst. VOC is van een ander kaliber. Dit team speelt in de hoogste
Jeugddivisie en de meeste meiden
maken deel uit van de Midden Nederland selectie. Er werd niet verwacht dat er gewonnen zou worden, maar het FIQAS-team was vast
van plan om een stevige pot handbal neer te zetten. Door het neerzetten van een defensieve dekking
werd VOC uit hun spel gehaald en
daar kon deze tegenstander niet zo
goed mee omgaan. De keepster van
VOC stond echter prima te keepen.
Door een paar onnodige fouten aan
Aalsmeer kant kon deze partij helaas niet met winst afgesloten worden. De eindstand was 14-10 voor
VOC.
De laatste tegenstander was Venus Nieuwegein. Venus heeft een
hele goede cirkelspeelster. Die wilden zij dan ook elke keer in stelling
brengen om te scoren, maar door de
goede 6-0 dekking van FIQAS was
er geen doorkomen aan. Elke keer
weer stuiten de meiden van Nieuwegein op de goed sluitende dekking van FIQAS. Het was een fysieke
maar sportieve wedstrijd. Ook deze
wedstrijd werd winnend afgesloten
15-10. De basis voor een goed seizoen is gelegd.

Waterpolocompetitie

Wederom winst Oceanus
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
mocht het GO15 team van Coach
Cees van der Ven voor hun vierde
wedstrijd dit seizoen aantreden in
het Mercatorbad tegen het team van
DJK-ZAR. Het beloofde een spannende wedstrijd te worden daar beide ploegen tot afgelopen zaterdag al
hun wedstrijden hadden gewonnen.
Gezien de nog geblesseerde dames
Marjolein Hoogenboom en Annabel Hendrix en de afwezigheid van
Aniek Aarsman, speelde Oceanus
met slechts een wisselspeler. Tijdens het eerste partje was DJK-ZAR
er snel bij om twee maal te scoren.
Gelukkig opende Fabiënne Vork voor
Oceanus de score en zette vlak voor
einde eerste partje het scorebord op
2-1. Na een korte coaching en het
eten van enkele van Coach Cees zijn
eigen geteelde druiven, was Oceanus helemaal klaar voor het vervolg van de wedstrijd. In het begin
van het tweede partje bracht Sophie
van der Ven al vrijwel direct de score terug naar een gelijke stand: 2-2.
Om direct hierna via een mooi opgebouwde aanval vanaf Kai Houdijk,
via Sorab Shirzad de 2-3 te scoren.
DJK-ZAR kwam na een snelle counter terug op 3-3. En zelfs nog even
kort op voorsprong met 4-3. Echter
door een verre bal van keeper Rick
ter Reehorst direct op de geheel vrij
liggende Fabiënne Vork ging Oceanus de tweede rustperiode in met
4-4. Tijdens het derde partje werd de
wedstrijd door DJK-ZAR geïntensiveerd, maar daar liet Oceanus zich
niet door intimideren. Na een doodgelopen aanval van DJK-ZAR counterde Oceanus wederom snel. Met
als gevolg 4-5 door een mooie score van Fabiënne Vork. Door een wat
al te enthousiaste speler van DJKZAR verkreeg Oceanus een vijf meter bal (penalty). Welke vlekkeloos
door Noortje van der Meer werd ingegooid. Stand: 4-6. De hierna volgende aanval van DJK-ZAR liep wederom stuk op de verdedigers Rowdy Wies en Kai Houdijk. DJK-ZAR
werd dermate goed gestoord dat
hun doelpogingen richting Rick ter
Reehorst telkens gestopt konden
worden. Via het middenveld Myrthe
van Vierzen en Noortje van de Meer
kwam de bal wederom bij Sophie
van der Ven terecht, die het niet naliet om te scoren: 4-7. DJK-ZAR wist
einde derde partje nog net een doelpunt te maken: 5-7. Vierde en laatste
partje. Zowel DJK-ZAR als Oceanus
zette alle zeilen bij. Het spel wordt

wat ruwer van de kant van DJKZAR. Met als gevolg twee spelers
van DJK-ZAR die, in verband met
drie straffen, het water moesten verlaten. Maar met vier wisselspelers
aan DJK-ZAR zijde leverde dit Oceanus geen groot voordeel op. Myrthe
van Vierzen deed voor Oceanus een
heel mooie doelpoging, die helaas
net niet tot scoren leidde. DJK-ZAR
wist terug te komen tot een punt
achterstand: 6-7. Maar Sophie van
der Ven maakte het gat weer groter door de 6-8 te scoren. Een mooi
doelpunt door Rowdy Wies werd
om nog onduidelijke reden door de
scheidsrechter niet toegekend. En
met het naderen van het eindsignaal
werd DJK-ZAR ietwat wanhopig
en liet hierdoor meer steekjes vallen. Wederom een vijf meter bal voor
Oceanus. Helaas schoot Fabiënne
Vork deze net naast de kruising. Een
zeer snelle aanval van DJK-ZAR gaf
even wat onduidelijkheid bij Oceanus waardoor DJK-ZAR wederom
een punt wist in te lopen: 7-8. Gelukkig werd het tweede doelpunt dat
Rowdy Wies maakte uit een perfect
opgebouwde aanval van Oceanus
dit keer wel geteld en was de score
wederom twee punten in het voordeel van Oceanus: 7-9. Geen van
beide ploegen kwamen hierna nog
tot scoren. Eindstand na een zeer
mooie en onderhoudende wedstrijd
dus 7-9 in het voordeel van Oceanus.
Volgende wedstrijd voor Oceanus
GO15 is op 5 november, op bezoek
bij IJsselmeer in Huizen.

Gemma wint bij
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en
ook biljarten staan op het programma. Mensen die graag willen rummikubben of hartenjagen zijn ook
van harte welkom. Op donderdag 6
oktober is het klaverjassen gewonnen door Gemma van As met 5723
punten, gevolgd door Henk van Wichen met 5637 punten, Huub Bouwmeester met 5099 punten en Jaap
Weij met 4977 punten. Bij het jokeren behaalde Bets Teunen de hoogste eer met 41 punten. Op twee is
Gerard de Wit geëindigd met 171
punten.

AALSMEER
Aalsmeer 1 – ZOB 1
Aalsmeer 2 – Voorland 2
Aalsmeer 3 – Spakenburg 3
Zeeburgia 2 - Aalsmeer 4
Swift 13 - Aalsmeer 5
Pancratius 6 - Aalsmeer 6
Arsenal Vet.3 - Aalsmeer Vet.1

14.30 u
14.30 u
12.00 u
14.30 u
15.00 u
14.45 u
18.00 u

Dames
Aalsmeer DA.1 – Altius DA.1

14.30 u

R.K.A.V.
Meisjes
RKAV MA.1 – HBC MA.1

12.30 u

Jong aalsmeer united
Junioren
VVC A2 - J.A.United A1
J.A.United A2 – TOV A1
J.A.United B1 – HBC B1
J.A.United B2 – DSK B1
J.A.United C1 – DIOS C1
Alliance’22 C3 - J.A.United C2
Velsen C5 - J.A.United C3
J.A.United C4 – HBC C5

14.30 u
14.30 u
14.30 u
12.30 u
14.30 u
12.30 u
14.30 u
11.00 u

Pupillen
J.A.United D1 – Pancratius D1
Bl.Wit A’dam D2 - J.A.United D2
Overbos D5 - J.A.United D4
J.A.United D5 – Hoofddorp D 12
J.A.United D6 – VSV D6M
DIOS E2 - J.A.United E1
Roda’23 E4 - J.A.United E2
J.A.United E3 - Roda’23 E7
J.A.United E4 – BSM E2
J.A.United E5 – AFC E 10
J.A.United E6 – HBC E4
RKDES E4 - J.A.United E7
VVC E 10 - J.A.United E8
Abcoude E9 - J.A.United E9
J.A.United E10 – Kon.HFC E 19
Pancratius F1 - J.A.United F1
AFC F3 - J.A.United F2
J.A.United F3 – Legm.vogels F4
Buitenveldert F4 - J.A.United F4
Roda’23 F5 - J.A.United F5
J.A.United F6 – RKAVIC F1
J.A.United F8 – RKAVIC F3
J.A.United F9 – Roda’23 F 12
Sp.Martinus F6 - J.A.United F10
IJburg AFC F11 - J.A.United F11

11.30 u
9.00 u
12.00 u
11.15 u
9.00 u
11.00 u
9.00 u
11.00 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.00 u
11.00 u
11.00 u
10.00 u
9.00 u
9.00 u
12.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u

Meisjes
J.A.United MB.1 – Arsenal MB.1
14.30 u
J.A.United MC.1 – VVC MC.1
12.30 u
J.A.United MC.2 – Sp.Martinus MC.1 11.00 u
J.A.United MD.1 – RKDES MD.1
11.15 u
Buitenveldert ME.1 - J.A.United ME.1 12.00 u
Legm.vogels ME.1 - J.A.United ME.212.30 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1 - Bloemendaal D1
RKDES D2 – AMVJ D1
RKDES D3 – UNO D4
WV-HEDW E2 - RKDES E1
RKAVIC E2 - RKDES E2
Pancratius E8 - RKDES E3
RKDES E4 – J.A.United E7
Arsenal E4 - RKDES E5
Sp.Martinus E7 - RKDES E6
IJburg E 10 - RKDES E7
RKDES E8 – Sp.Martinus E 10
Zwanenburg F1 - RKDES F1

11.00 u
9.30 u
11.00 u
9.00 u
9.15 u
10.00 u
9.30 u
9.30 u
9.00 u
10.00 u
9.30 u
9.00 u

RKDES F2 – DCG F2
RKDES F3 – NFC/Brommer F1
Bl.Wit.A’dam F4 - RKDES F4
RKDES F5 – UNO F7
Ouderkerk F6 - RKDES F6
UNO F 11 - RKDES F7
Ouderkerk F8 - RKDES F8
RKDES F9 – Ouderkerk F9

9.30 u
11.00 u
10.30 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
11.00 u

Dames + meisjes
De Meer DA.1 - RKDES DA.1
14.30 u
Roda ’23 DA.1 - RKDES DA.2
14.30 u
RKDES MB.1 – Zuidoost United MB.1 11.00 u
J.A.United MD.1 - RKDES MD.1
11.15 u
RKDES ME.1 – Hoofddorp ME.1
11.00 u

S.C.W.
SCW 1 – Vlug en Vaardig 1
SCW 2 – Argon 4
Arsenal 5 - SCW 3
SCW 4 – Amstelveen 6
SCW Vet.1 – ZOB Vet.1
SCW Vet.2 – Badhoevedorp Vet.1
SCW Vet.3 – SIZO Vet.3

14.30 u
12.00 u
16.00 u
11.30 u
15.00 u
14.45 u
13.00 u

Junioren
SCW A1 – AS’80 A1
Concordia B3 - SCW B1
Argon C3 - SCW C1
SCW C2 – UNO C2

10.00 u
14.45 u
9.15 u
9.00 u

Pupillen
DIOS D4 - SCW D2
SCW E1 – Legm.vogels E5
United /DAVO E2 - SCW E2
NFC/Brommer E4 - SCW E3
DSS F5 - SCW F1
SCW F2 – DCG F5
Abcoude F7 - SCW F3
Ouderkerk F7 - SCW F4

12.30 u
9.00 u
10.00 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
11.00 u
9.00 u

Dames + meisjes
SCW DA.1 – De Meer DA.2
Pancratius MC.2 - SCW MC.1
Roda’23 MD.1 - SCW MD.1
Onze Gazellen ME.2 - SCW ME.1

10.00 u
11.15 u
13.00 u
10.30 u

Zondag 9 oktober
R.K.A.V.
RKAV 1 – CTO’70 1
RKAV 2 – Ouderkerk 2
KDO 3 - RKAV 3
RKAV 4 – AFC 7
A’dam Seref Spor 5 - RKAV 5
AFC 11 - RKAV 6
AFC 12 - RKAV 7

14.00 u
11.30 u
14.00 u
11.30 u
14.30 u
11.45 u
14.45 u

Dames
UNO DA.3 - RKAV DA.1

12.30 u

R.K.D.E.S.
Hillegom 1 - RKDES 1
DEM 3 - RKDES 2
RKDES 3 – Swift 3
RKDES 4 – Forza Almere 2
RKDES 5 – AFC 6
RKDES 6 – Sp.Martinus 6

14.00 u
14.00 u
14.00 u
12.00 u
14.00 u
14.00 u

Junioren
Sp.Martinus A1 – RKDES A1
RKDES A2 - ZRC/Herenmarkt A1
RKDES B1 – Roda’23 B1
DIOS B1 – RKDES B2
Buitenboys C1 - RKDES C1
KDO C2 - RKDES C2
Weesp C4 – RKDES C3

12.00 u
12.00 u
12.00 u
11.00 u
11.00 u
9.30 u
9.30 u

Nieuwe cursus voor senioren

Tai Chi voor beginners
Aalsmeer - Beoefening van Tai
Chi helpt gespannen spieren en
gewrichten los te maken. Het bevordert een goede houding en
cursisten leren werkelijk rust te
ervaren. Tai Chi leert de innerlijke kracht te ontwikkelen die de
ziel voedt, waardoor beoefenaars
steviger in hun schoenen zullen
staan.
De gracieuze bewegingen worden in een laag tempo uitgevoerd.
Daardoor spreekt het veel men-

sen aan. Door regelmatige beoefening kan iedereen profijt hebben.
Tai Chi bevordert lichamelijke gezondheid en geestelijk welzijn.
Docente van deze nieuw op te
starten cursus voor ouderen is
Rieke van der Plasse.
Bij voldoende belangstelling start
de cursus Tai Chi voor beginners
op donderdag om 11.30 uur in
buurthuis Hornmeer in de Roerdomplaan.
Voor opgave en informatie: Vita
welzijn en advies via 0297-344094.

Tweede klasse NH Schaakbond

Goed begin schakers SCA2
Aalsmeer - Het tweede team van
Schaakclub Aalsmeer gaat een pittig jaar tegemoet in de tweede klasse van de Noordhollandse Schaakbond na de knappe handhaving vorig jaar. In de eerste wedstrijd van
het nieuwe seizoen kwam het sterke team van
De Vennep op bezoek in het Stommeerkwartier. SCA 2 vloog sterk uit
de startblokken: Ferry Weverling
wist snel te winnen en ook Erik Korenwinder overwon soepel zijn tegenstander. De score kon vervolgens verder worden uitgebouwd
door een remise van Hans Pot en
een goede overwinning van Gerrit
Harting. Doordat Peter Verschueren het niet kon bolwerken tegen
zijn sterke tegenspeler en ook Jan
van Willigen op moest geven kwam
er een 3,5-2,5 tussenstand op de
borden. Met een goede stelling van
Huup Joosten en kansen voor Koen
Beentjes zou SCA 2 misschien zelfs
kunnen winnen. Huup stootte ech-

ter op een stugge verdediging en
moest berusten in een puntendeling, hierdoor werd wel het eerste
matchpunt veilig gesteld. Hiermee
kwam alle druk op captain Koen
Beentjes. Trouw aan zijn stijl had
Koen eerder al vol voor de aanval
gekozen, maar zag zijn aanval helaas goed gestuurd worden.
Hierdoor kwam Koen twee pionnen achter en dat was teveel om de
stelling te kunnen houden.
Hoewel er misschien nog wel meer
in had kunnen zitten pakte SCA
2 tegen deze sterke tegenstander toch een 4-4 gelijkspel en is
zo goed begonnen aan het nieuwe
seizoen.
Uitslagen 4e ronde clubcompetitie:
R. Klinkhamer - H. Carpay 1-0
J. Bosman - V. Jongkind 0-1
T. van der Zee - J. van der Laarse
1/2-1/2
J. Vink - R. van Haaften 1-0
C. Koster - E. Wasei 1-0
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Goede resultaten voor
Aalsmeerse bilj arters

Formido Swift Cup in Zandvoort

Jeffrey Rademaker uit
Aalsmeer op plaats zes
Zandvoort – Met een derde en
een eerste plaats tijdens de Trophy of the Dunes, heeft Bart van Os
uitstekende zaken gedaan in de titelstrijd van de Formido Swift Cup.
Met een inmiddels enorme voorsprong van 41 punten, kan de Coronel Junior-coureur het kampioenschap amper meer ontgaan. Mike
Hesse kende op Circuit Park Zandvoort eveneens een gedenkwaardige dag. De Duitse tiener, die komende week zijn zeventiende verjaardag viert, veroverde met winst
in de eerste Swift-heat zijn allereerste autosportzege ooit. Afgelopen
zaterdag bereikte de Formido Swift
Cup een mooie mijlpaal. Na 66 races waren de Suzuki’s toe aan hun
34e kwalificatie, waardoor de Swifts
voor de 100e keer officieel in actie kwamen. Van het huidige deelnemersveld is er één coureur (Peter
Schreurs) die er alle honderd keer
bij is geweest. Hij kon derhalve een
klein Suzuki-feestje vieren. Al wist
Schreurs zijn persoonlijke mijlpaal

niet te verzilveren met de ‘winst’ in
de kwalificatie. Deze eer was weggelegd voor de 16-jarige Jos Kiekens, die met een erg snelle omloop
de beste was. Peter Schreurs kon
wederom een beker aan zijn rijke
Swift Cup-collectie toevoegen. Hij
finishte in de tweede race op plek
twee, hetgeen voor hem dit seizoen
zijn achtste gang naar het podium
was. Jos Kiekens mocht als de nummer drie met de champagne spuiten. Achter kampioenschapsleider
Bart van Os (196) punten en Peter
Schreurs (155) is de strijd om plek
drie in het klassement nog uitermate spannend. Sven Snoeks (140)
moet tijdens de Formido Finaleraces (14 tot en met 16 oktober op
Circuit Park Zandvoort) goed uitkijken voor Mike Hesse (136), Jos
Kiekens (135), Jeffrey Rademaker
(132) uit Aalsmeer en Marcel van de
Maat (131), die Snoeks nog flink op
de hielen zitten. Na veertien races
staat de Aalsmeerse coureur Jeffrey
Rademaker op plaats zes.

Zesde en laatste fietstocht
ANBO-PCOB door De Kwakel
Aalsmeer - Op dinsdag 4 oktober reed de gecombineerde fietsgroep van de ANBO en de PCOB
de zesde en laatste tocht van het
seizoen. Wederom voorzien van
een geel hesje voorop en een oranje aan de staart werd om half twee
gestart bij het Parochiehuis. Twee
vaste krachten moesten verstek laten gaan, Aart Box door ziekte en
Jaap van Tol wegens muzikale verplichtingen elders. Via de rondweg
langs de Legmeerdijk werden de
binnenlanden van De Kwakel opgezocht, een mooi kwekersland,
ongetwijfeld een rust en stiltegebied en bijzonder aangenaam om
eens door heen te fietsen.
Dankzij de uitbreidingen van Uithoorn in de Zijdelwaard zijn daar

de routes aardig verrijkt. Het parkachtige gebied heeft niet alleen
fraaie moderne woningbouw, maar
ook een aantal sportvoorzieningen
en leuke bruggetjes met vele vijvers
en slootjes.
De tocht werd vervolgd via de onherkenbare Randweg, langs het
Uithoornse tracé van de nieuwe
201, onder de futuristische fietsbrug door naar de zeer verbrede
vierbaans Legmeerdijk. Langs de
rand van het noordelijke veilingterrein van Flora Holland en enkele
Aalsmeerse lanen en straten werd
de route besloten. In het Parochiehuis stond Arie klaar met de dranken en lekkere hapjes en werd traditioneel met een gezelschapsspel
deze middag en het fietsjaar op een
gezellige manier besloten.

Handbal Eerste Divisie

Dames FIQAS aan kop!
Pr’s voor Oceanus j eugd op
eerste deel Speedowedstrij d
Aalsmeer - Op zondag 9 oktober is
het eerste deel van de Speedowedstrijden gezwommen. Deze wedstrijd werd gehouden in de Waterlelie. Naast Oceanus waren nog
drie andere verenigingen die deelnamen. De Speedowedstrijden bestaan uit vijf delen en worden over
het seizoen verdeeld. De zwemmers
kunnen zich plaatsen voor de finales binnen de kring. Deze finales
worden aan het einde van het seizoen gehouden in Hilversum. De
zwemmers van Oceanus hebben
zondagmiddag voor een regen aan
persoonlijke records gezorgd. Deze
wedstrijd was voor een aantal startende wedstrijdzwemmers de eerste échte wedstrijd en ze deden het
heel goed. Femme Bol, Liam Breebaart en Jochem van Zanten zetten als jongste deelnemers een eerste officiële tijd neer op de 25 meter
vrije slag waarbij Jochem de snelste tijd zwom: 22.70 seconde. Femme Bol werd eerste van haar serie
en zwom de tegenstanders van de
andere zwemverenigingen voorbij.
Ook Luca Bacchis, Amber Celie, Gijs
Hockx, Bram Muller, Thom Tervoert
en Ryan Witteveen zwommen mooie
tijden. Amber Celie verbeterde haar
tijd behoorlijk. Met 42,78 seconde
zette zij een mooi persoonlijk record
neer op de 50 meter vrije slag. Bij de
oudere kinderen waren eveneens
veel verbeteringen. Anouck Ramdjanamsingh verbeterde haar tijd op
de 100 meter vrije slag en zwom
7 seconde sneller. Sam Eveleens
zwom ook opeens 9 seconde sneller
op de 100 meter schoolslag en Amber Bellaart zorgde voor een verbetering van 7 seconde. Bij de jongens
waren er ook een paar opvallende prestaties, zoals Rick Moens en
Thomas Weening van wie de tijden
met sprongen verbeterden, maar
ook Jens van Bakel scherpte op beide afstanden zijn tijden aan. Sebastiaan van de Born en Ruben van

Vierzen verbeterde hun tijden op de
100 meter vrije slag en de 100 meter rugslag. Dennis Weening zorgde
ook deze week weer voor een nieuw
clubrecord en zwom de 100 meter
schoolslag in 1.26,76. De oudere
meiden en jongens hadden langere
afstanden op het programma staan.
Zij zwommen 200 meter vrije slag en
200 meter schoolslag. Tijdens deze
afstand was het opvallend dat Bart
Sommeling een NK limiet zwom op
de 200 meter schoolslag. Voor veel
zwemmers was het de eerste keer
dat ze deze afstand in een wedstrijd zwommen, maar dat was aan
de tijden van een aantal niet te merken. Lianne Bouwmeester zwom de
schoolslag zo snel dat zij in haar serie een overtuigende eerste plaats
behaalde. Ook Fabiënne Vork, Tess
Pagano Mirani, Dana Bosman, Nina
van Mastwijk en Lulu-May Verbeek
hebben allen hun grenzen verlegd.
Marjolein van Vierzen

Speelavond bij
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op Dinsdag 18 oktober houdt buurtvereniging Ons Genoegen voor liefhebbers een speelavond. Klaverjassen en rummicuppen staan op het programma. Er
wordt gekaart in de vestiging van
Ons Tweede Thuis in de Hortensialaan. De zaal gaat open om 19.00
uur, vanaf 19.30 uur worden de
kaarten verdeeld. Het klaverjassen
tijdens de vorige speelavond is gewonnen door mevrouw G. Hulsegge
met 5405 punten, op twee en drie
zijn de dames T. Wegman met 5129
en B. Marsee met 4964 punten geeindigd. Beste rummicupper bleek
mevrouw Brandt met 57 punten, gevolgd door de dames Bekkers met
58 en A. Gahrman met 60 punten.

Aster en Alderd winnaars 6
ballen toernooi Sportzicht
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 8
oktober is weer het jaarlijkse 6 ballen toernooi georganiseerd bij café
Sportzicht. Het is de bedoeling dat
de deelnemers zoveel mogelijk caramboles maken per beurt. Het lijkt
makkelijk met 6 ballen, maar dat valt
toch nog zwaar tegen, dat bleek afgelopen zaterdag ook weer tijdens
het toernooi. Een aantal deelnemers
dacht de caramboles zo te maken,
maar toen ze eenmaal aan de beurt
waren viel dat toch wel even tegen.
Er deden 15 deelnemers mee en iedere deelnemer waagde 6 pogingen om zoveel mogelijk caramboles
per beurt te maken. De groep werd
voor de finale verdeeld in mannen

en vrouwen. Drie vrouwen en vier
mannen met de meeste caramboles
per beurt gingen door naar de finale. Uiteindelijk ging Aster v/d Bosch
er vandoor met de eerste plaats met
7 caramboles. Remona Mulder behaalde de tweede plaats met 3 caramboles. Bij de mannen behaalde
Alderd Leegwater de eerste plaats
met 30 caramboles, hij had de
smaak te pakken. Harry Noordman
ging er met de tweede plaats vandoor met 10 caramboles. Het was
een gezellige avond. Na het toernooi werd er nog een biljartspel met
hindernissen gespeeld, met 3 ballen
was het voor de deelnemers weer
even wat overzichtelijker.

Aalsmeer - Zaterdag 8 oktober moesten de dames van FIQAS
Aalsmeer het opnemen tegen het
tweede damesteam van SEW. Voorafgaand aan die wedstrijd werd
een europacupwedstrijd gespeeld
door het eerste team van SEW en
die werd door de Aalsmeerse dames met interesse bekeken. Eenmaal zelf aan de beurt lukte het
in eerste instantie niet zo: er werd
te snel geschoten en zo keek FIQAS Aalsmeer meteen tegen een
6-1 achterstand aan. Trainer/caoch
Zoran Jovanovic nam een time out
en probeerde zijn team op het goede spoor te krijgen. Dat lukte, want
vervolgens begonnen de dames aan
een indrukwekkende inhaalrace.
Waar de ploeg eerst nog wat slordig was geweest in de afronding,
werd nu wel met scherp geschoten en zo was de marge bij rust al
vier: 10-14. Maar in de tweede helft
kwamen de Aalsmeerse dames pas
écht goed op toeren en zouden uiteindelijk nog 25 keer scoren. Teuntje Schaefers en Bianca Schijf kregen wat rust, maar de anderen pakten het uitstekend op, ook de jonge keepster Manon v.d. Sar. Iedereen kreeg speelminuten en het publiek kreeg prachtige acties te zien:
FIQAS Aalsmeer was ontketend en
het ene doelpunt was nog mooier
dan het andere. Op snelhied, conditie én met een bredere bank werd
de tegenstander uiteindelijk met 3925 verslagen. En omdat mede-koplopers Foreholte en D.O.S. punten
lieten liggen, staan de Aalsmeerse
dames na deze zege alleen aan kop
in de Eerste Divisie. Aanstaande zaterdag 15 oktober komt Olympia uit
Hebgelo naar de Bloemhof en bij
winst is de eerste periodetitel voor
FIQAS Aalsmeer. Aanvang wedstrijd: 20.30 uur. Publiek is uiteraard
van harte welkom. Handballiefhebbers kunnen zaterdag 15 oktober
nog een wedstrijd bekijken in sporthal de Bloemhof. Om 18.45 uur spelen de heren van FIQAS Aalsmeer
3 (uitkomend in de Hoofdklasse A)
eerst tegen Havas uit Almere. Foto:
Don Ran
Nonchalant
In de voorronde van het NHV beker-

toernooi speelden de dames van FIQAS Aalsmeer 1 vorige week tegen
D.T.S.’48 in Hoogkarspel. De ploeg
kwam in eerste instantie in de verkeerde sporthal aan en bleek 15 kilometer verderop te moeten zijn.
Deze valse start leverde in de eerste helft meteen een 4-1 achterstand op.
Misschien ook door wat laconiek en
nonchalant spel. Eenmaal weer bij
de les kwamen de Aalsmeerse dames al snel op voorsprong. Bij rust
was de marge al vijf, in de tweede
helft begon de motor pas echt goed
te draaien en werd het uiteindelijk
een ruime 38-24 overwinning. Binnenkort volg de loting voor de eerste ronde, waaraan ook het tweede damesteam van FIQAS Aalsmeer
deelneemt.
Uitstel heren
De mannen van FIQAS Aalsmeer
komen dit weekend opnieuw niet
in actie. Vorige week werd de uitwedstrijd bij Kras/Volendam al uitgesteld in verband met een europacupwedstrijd van de Volendammers. Het treffen van aanstaande
zaterdag tegen OCI/Limburg Lions
kan om dezelfde reden niet worden gespeeld. Voor beide wedstrijden zijn inmiddels data bekend
waarop deze worden ingehaald. Op
donderdag 27 oktober gaat FIQAS
Aalsmeer naar Volendam om daar
om 20.00 uur te beginnen aan het
duel met Volendam. De partij tegen de Limburgers wordt ingehaald
op donderdag 3 november in de
Bloemhof. Die wedstrijd begint om
20.30 uur.
Heren 3 uit bekertoernooi
De mannen van FIQAS Aalsmeer
3, die meestal ver komen in het
NHV bekertoernooi, zijn dit keer
in de voorronde al uitgeschakeld.
DWS uit Schiedam, uitkomend in
de Hoofdklasse B en dit seizoen getraind door Alex Curescu, won met
26-20, nadat de Aalsmeerders bij
rust nog met 12-9 hadden voor gestaan.
Tien minuten na rust wist DWS die
achterstand echter om te draaien
tot een 17-14 voorsprong en gaf dat
in het vervolg niet meer uit handen.

Aalsmeer - Kampioenswedstrijden in het spelsoort Libre zijn gespeeld op 21 en 28 september en 5
oktober door biljarters uit de regio
Veen en Rijnstreek. Ook enkele leden van biljartvereniging Aalsmeer
namen deel, zes in totaal. Helaas
geen nummer één plaatsen voor de
Aalsmeerse deelnemers.
Er zijn wel goede resultaten behaald. In Poule 1 is Jan Ter Reehorst
als tweede geëindigd met 8 punten
en Harry Batenburg als vijfde met 4

punten. In Poule 2 is Wim Berghoef
als tweede geëindigd met 7 punten,
Joost Dekker als vierde met 5 punten, Wil Piet als vijfde met 4 punten
en Jan Plasmeijer als zesde met 4
punten.
Op 19 en 26 oktober zijn er weer
wedstrijden, deze keer in het bandstoten. Ook hier doen leden van Biljartvereniging Aalsmeer aan mee.
De wedstrijden worden gespeeld in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.

Schaatsclinic groot succes
Aalsmeer - In het kader van meer
voor elkaar betekenen en meer met
elkaar doen was er afgelopen zaterdag een schaatsclinic georganiseerd
speciaal voor de kinderen van medewerkers van sponsor AB Midden
Holland. Eerst even verzamelen in
de kantine, een passend schaatsjasje uitzoeken en daarna vol enthousiasme naar het middenterrein van
de ijsbaan Haarlem. Daar stonden
drie trainers van STG VZOD klaar
om de kinderen de eerste beginselen van het schaatsen bij te brengen.
Natuurlijk eerst een korte warmingup, dan de schaatsen aan en vervolgens het ijs op.Ook nu weer met een
prachtig zonnetje erbij. Nico Kuipers, gewend zijnde om als trainer
meestal les te geven aan senioren,
nam dit keer de allerjongsten deelnemers onder zijn hoede ofwel met
het schaatsrek erbij. Pien Berk, zittend in het tweede jaar van de opleiding SM&O (sport, management en
organisatie), begeleidde de daaropvolgende leeftijdsgroep. Mike Blom,
voor het derde jaar behorend tot de
baanselectie Haarlem, nam de al

wat oudere kinderen voor zijn rekening. Kortom, er was genoeg begeleiding en schaatservaring aanwezig om een ieder wat bij te brengen.
De meeste kinderen waren met hockey-schaatsen gekomen, maar dat
vormde geen enkel probleem om er
een leuke afwisselende clinic van te
maken. Gaandeweg de training zag
je bij allemaal de techniek en de
houding al flink verbeteren, voorop
stond echter om er een leuke, sportieve activiteit van te maken. En dat
werd het! Zeker toen aan het einde
van de clinic nog een estafette gehouden werd, gevolgd door een afsluitend rondje schaatsen in polonaisevorm. De tijd was voorbij gevlogen en na ruim een uur schaatsen kwam er een einde aan een voor
zowel kinderen als begeleiders heel
leuke schaatsclinic. Daarna met zijn
allen nog even op de foto om vervolgens bij een warme versnapering
gezellig na te praten over deze zeer
geslaagde activiteit. Voor het bekijken van alle foto’s die er deze middag gemaakt zijn, kan gekeken worden op www.stgvzod.nl

Roda ‘23 zoekt meiden
die willen voetballen
Bovenkerk - Bij Roda ‘23 is het dames en meisjesvoetbal de laatste jaren sterk in ontwikkeling. Voor lopend seizoen is de voetbalclub uit
Bovenkerk nog op zoek naar MA
junioren, geboortejaar 1993/1994.
Meisjes en dames van andere geboortejaren zijn natuurlijk ook van
harte welkom, maar omdat Roda

’23 dit seizoen een krappe bezetting heeft in de twee A-teams, wil
de voetbalclub snel nieuwe meiden
laten spelen. Lijkt het je leuk en gezellig? Neem dan contact op met
Kees-Jan Schutte, tel. 020-6432827
of kijk op de website www.Roda’23.
nl. Eerst een paar keer mee trainen,
kan natuurlijk ook.

De Blauwe Beugel begint
aan nieuw schaats seizoen
Rijsenhout - Het nieuwe schaatsseizoen is voor de schaatsers van
De Blauwe Beugel, na een zomer
van veelal hard trainen, fietsen en
skeeleren, dit keer vroeg gestart.
Het seizoen begon in Haarlem een
week eerder dan vorig seizoen, en
wel op zaterdag 1 oktober. Een aantal ‘genodigden’ konden de donderdag ervoor al terecht voor een leuke
clinic van de baanselecties in Haarlem. Dat alles bij temperaturen die
eerder passen bij een dag dobberen op de Westeinderplassen dan
op je schaatsen het ijs op. Daarentegen was het ijs van prima kwaliteit en begonnen de schaatsers vorige week goed voorbereid aan de
eerste echte trainingen en wedstrijden op het ijs in Haarlem. Er is al
weer een aantal langebaan wedstrijden afgewerkt, en de meeste rijders hebben dan ook al weer wat
wedstrijdervaring op kunnen doen.
Bij de landelijke marathonrijders
viel in de openingswedstrijd in de
Eerste Divisie in Deventer direct al
weer een podiumplaats te noteren
voor Mats Stoltenborg, die ook dit
seizoen weer uitkomt voor schaatsteamhaarlem.nl. De KPN Marathon
Cup cyclus start aanstaande zaterdag in Amsterdam op de Jaap Eden
baan. En op de baan in Haarlem zijn
deze week ook weer de lokale marathoncompetities van start gegaan.
Een groot aantal leden van de IJsclub zal de week van de herfstvakantie in Inzell verblijven voor een
mooie trainingsweek waar reikhalzend naar wordt uitgekeken. Het
is inmiddels 3 jaar geleden dat dit
voor het laatst mogelijk was, maar

daar staat tegenover dat er nu een
prachtige snelle ijshal is gebouwd.
Er zal uiteraard veel geschaatst worden, maar er zullen ´s middags ook
op de mountainbike leuke en uitdagende routes gereden gaan worden. Op de baan in Inzell worden tevens enkele wedstrijden gehouden
waar de meeste rijders aan deel zullen nemen.
Voor meer informatie omtrent
(schaats) nieuws, uitslagen, verslagen en evenementen heeft IJsclub
De Blauwe Beugel een actieve website, die te raadplegen is via: http://
www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Speelavond bij
BV De Pomp
Aalsmeer - Naar verwachting een
succesvolle bingoavond te hebben
gehouden start BV De Pomp maandag 17 oktober met haar speelavonden. Vanaf 20.00 uur is er weer gelegenheid om te hartenjagen, klaverjassen en sjoelen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, dus heeft u
zin in een gezellige avond, iedereen
is welkom, lid of geen lid. Er worden drie speelrondes gespeeld en
daarbij wordt ook nog een prachtige verloting met mooie prijzen gehouden, dus vele manieren om in de
prijzen te vallen. Telefonische informatie kan verkregen worden bij Caroline Ramp, tel. 344107 en anders
wordt u graag gezien in ’t Baken in
de Sportlaan.
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Dressuurwedstrijden bij Funny Horse

Taf eltenniscompetitie

Goud voor Josephina, Noa,
Famke, Tess en Florence
Aalsmeer - Zondag 9 oktober zijn
de eerste onderlinge wedstrijden
van het seizoen gehouden bij Funny Horse. Meer dan vijftig deelnemers verschenen in vijf verschillende klassen aan de start. Voor de jury de moeilijke taak om de besten te
belonen met een prijs.
Vaardigheid:
1. Josephina - Duco 127
2. Emma - Duco 126
3. Tamar Kuijper - Snuitje 125
FH-B:
1. Noa Joore - Snuitje 192
2. Rosebelle Dragt - Dave
3. Renske Poldervaart - Simone 189
Klasse B:
1. Famke Ammerlaan - Lady 195
2. Kim v/d Brink - Breezer 191
3. Joelle van Steijn - Sunny 190
Klasse L1:
1. Tess v/d Bilt - Francisca 204

2. Hilde Brands - Sedan 202
3. Rochelle Baarse - Dave 197
Klasse L2:
1. Florence de Kok - Goliath 192
2. Natasja Dieleman - Floortje 190
Op vrijdag 28 oktober organiseert Funny Horse voor de tieners
een Halloweenfeest, 30 september wordt alweer de laatste KNHS
wedstrijd van dit jaar gehouden, op
6 november is er weer een dressuurwedsrijd en op 27 november
wordt een sinterklaasfeest georganiseerd voor de kinderen van de basisschool. Kortom, er is genoeg te
beleven op deze gezellige manege,
rijvereniging en pensionstal aan de
Oosteinderweg.Voor beginners is
er een wachtlijst, maar voor de gevorderde ruiters zijn er nog enkele
plekken beschikbaar. Voor alle informatie: www.funnyhorse.nl

In januari in The Beach Aalsmeer

Schull en Nummerdor op
tweede Indoor Satellite
Aalsmeer - The Beach Aalsmeer
heeft aangekondigd dat de tweede editie van de indoor CEV Satellite in Aalsmeer zal plaatsvinden van
11 tot en met15 januari 2012. Het
internationale indoor beachvolleybaltoernooi is het logische vervolg
op het succes van vorig jaar, waarbij voor het eerst in de wereld CEV
en FIVB ranking punten vergeven
werden tijdens een indoor beachvolleybal toernooi. De Nederlands
kampioenen en winnaars van de
laatste Worldtour afgelopen weekend in Agadir, Reinder Nummerdor
en Richard Schuil, hebben aangegeven dat zij graag in Aalsmeer willen spelen in hun voorbereiding op
de Olympische spelen. Naast Nummerdor en Schuil zal de gehele Nederlandse top aanwezig zijn. Toernooidirecteur Irene van Uden geeft
aan dat de CEV Satellite Aalsmeer
een uitstekende mogelijkheid is
voor internationale topspelers om
in het Olympisch jaar midden in
de winter extra wedstrijdritme op
te doen. Tijdens de Worldtour in
Den Haag werd door veel spelers gevraagd wanneer de Satellite
Aalsmeer zal plaatsvinden. “Wij zijn

er dan ook trots op dat wij de tweede editie kunnen realiseren”, aldus
Irene. Het unieke aan het toernooi
dit jaar is dat er naast het herentoernooi ook een aantal internationale dames topwedstrijden op het
programma staan. Het meerdaagse
Satellite toernooi start op woensdag 11 januari in The Beach aan de
Oosteinderweg 247a met landenwedstrijden (country quota), waarbij per land gestreden wordt voor
plaatsen in de kwalificatiewedstrijden. De kwalificatiewedstrijden worden gespeeld op donderdag en worden gevolgd door het
hoofdtoernooi dat op vrijdag en zaterdag op het programma staat. Op
zondag 15 januari worden de halve finales en finales gespeeld. De
organisatie van het toernooi ligt in
handen van stichting Beach Sport
Service welke inmiddels een aantal partners om zich heen verzameld heeft waaronder The Beach
en de Nederlandse Volleybal bond
(NeVoBo), die het belang van een
wintercompetitie in Europa onderschrijft. Surf voor meer informatie en het programma naar www.
beach.nl.

Bloemenlust 1 ongeslagen

Van links naar rechts: Rick (2), David en Joost (1) en Ilona (2).

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Joost en David eerste
B-ronde winnaars
Kudelstaart - De eerste speelavond van het nieuwe seizoen
van de Poel’s Eye, én de Open Kudelstaart zijn achter de rug. Tim van
de Poel begon het seizoen uitmuntend en won de allereerste speelavond van het tiende seizoen bij de
Poel’s Eye. Floor van Zanten schreef
wederom de Open op haar naam. Zij
won al drie keer eerder, maar dan bij
de aparte damescompetitie. Dit keer
won zij bij de ‘heren’, wat haar prestatie nog indrukwekkender maakte. Hiermee werd zij de negende
(verschillende) winnaar in negen
Opens (bij de heren) Morgen, vrijdag 14 oktober, is echter weer een
gewone speelavond. Nieuwe ronde,
nieuwe kansen. Of eigenlijk; nieuwe ronde, vier kansen. Door een
nieuw ingevoerde ronde zijn er namelijk vier kansen. Voor het eerst
ooit waren er vier winnaars. De eerste winnaars van de B-ronde profiteerden optimaal van de extra geboden kans. Joost Roos won de B-winnaarronde en David Fliers de B-verliezerronde. Veel darten op eigen niveau, dat is het streven van de dartclub Poel’s Eye. Voor de gezelligheid
is men zelf verantwoordelijk, maar
de Poel’s Eye probeert de sfeer te
verhogen middels twee ludieke en
unieke spellen, namelijk de Mystery Out en de Triple Pot. Bij de Mystery Out worden alle finishen vanaf 90 bij gehouden. Elke genoteerde finish kost de (vrijwillige) deelnemer één euro. Aan het eind van de
avond wordt dan gedraaid aan het

Mystery Out rad. Rob Braam en Bak
hadden op de eerste speelavond de
hoogste finish met 147, een frappant
toeval. Eén van hun mocht de draai
aan het rad geven, Bak nam de honneurs waar. Het rad stopte bijna op
147, maar dan had het geld voor Rob
geweest, want zijn finish was eerder op de avond gegooid dan die
van Bak. Nu bleef het geld, 38 euro,
echter in de pot, en zal de volgende keer oplopen. Het Triple Pot saldo liep tijdens het afgelopen Open
Kudelstaart toernooi op tot 360 euro. Bij dit spel wordt één iemand uitgeloot om drie pijlen op een triple
te gooien. Dit keer werd de triple 14
uitgeloot als het te raken getal. Ronald Baars was de gelukkige, en hij
raakte maar liefst twee keer de triple 14. Tweederde deel van Triple
Pot was voor hem, oftewel 240 euro. Iedereen profiteerde echter mee,
want Ronald gaf een aantal rondjes
voor het gehele deelnemersveld. De
Triple Pot is dus nog gevuld met 120
euro, maar dit zal door de verkochte lootjes oplopen. Overigens zijn
van beide spellen een filmpje te zien
op de website www.poelseye.nl, een
echte aanrader.
Al met al is er voldoende reden om
morgen, vrijdag 14 oktober, richting het Dorpshuis van Kudelstaart
te gaan. Dus, jong, oud, man, vrouw,
goede of mindere darter, pak je pijlen. De inschrijving sluit om 19.45
uur, deelname kost drie en halve euro en de minimum leeftijd is 15 jaar.

Voetbal

RKDES-speler Edwin van
Maris nekt Nieuw West

Sjoelavond in ‘t Dorpshuis
Kudelstaart - Donderdag 29 september heeft sjoelclub Aalsmeer
weer haar competitie gehouden. Uitslag in de Hoofdklasse: 1. Patrick Haring 2794 punten, 2. Albert Gelijn 2707
punten, 3. Sjaak Siebeling 2671 punten. A-klasse: 1. Kees Kuypers 2644
punten, 2. Walter Siebeling 2599 punten, 3. Cor Franck 2573 punten. Bklasse: 1. Margriet de Vries 2561 punten, 2. Jacob van ’t Hof 2487 punten, 3.
Wijnand Springin’tveld 2408 punten.
C-klasse: 1. Joke Schagen 2507 punten, 2. Bert Houweling 2435 punten, 3.
Elisa Houweling 2431 punten. D-klas-

se: 1. Dirk Mol 2330 punten, 2. Maria
Baggen 2284 punten, 3. Wil van Leeuwen 2270 punten. E-klasse: 1. Jan Geleijn Dzn 2246 punten, 2. Mirjam van
den Berg 2157 punten, 3. Herman
Berkhout 2099 punten. F-klasse: 1. Co
Eveleens 2177 punten, 2. Nel Zwartendijk 2042 punten en 3. Marry Bax 1814
punten. Vanavond, donderdag 13 oktober, houdt Sjoelclub Aalsmeer weer
een speelavond. Begonen wordt met
de jaarvergadering en daarna nog
tien bakken sjoelen voor de competitie. Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis van Kudelstaart.

Postzegelbeurs zaterdag
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 15
oktober gaan de deuren van het Parochiehuis in de Gerberastraat weer
om 9.30 open uur voor alle postzegelverzamelaars en ruilers. Er kan
een bezoekje gebracht worden aan
de diverse handelaren. Wie weet
hebben zij nog iets wat wordt gemist in de verzameling. Ook kan een
miniverzameling bekeken worden
over de ruim 20 Schotse eilanden
met hun eigen zegels om de post
naar het vaste land te vervoeren.
Het is zeker de moeite waard dit te
bekijken. Natuurlijk kan ook heerlijk gesnuffeld worden in het enorme aantal vijf eurocent stockboeken op de verenigingstafel. Hierin zit vaak heel mooi materiaal en

dat voor slechts 5 eurocent. Neem
boek(en) met dubbele zegels mee
als je wilt ruilen. Ook dat kan hier.
Voor meer informatie kan gekeken
worden op de website www.postzegelverenigingaalsmeer.nl. De postzegelruilbeurs is gratis te bezoeken.
Gewoon even gezellig bijpraten met
een kop koffie en een broodje of wat
frisdrank, kan ook.
Uiteraard is er ook weer een verloting waarmee mooie planten te
winnen zijn. De ruilbeurs is open
tot 15.00 uur. Maandag 7 november houdt de postzegelvereniging
een superveiling. Voor meer informatie kan gebeld worden naar Cor
via 0297-343885 of naar Sietze via
0297-340257.

Kudelstaart - RKDES heeft zich
prima hersteld na de verloren wedstrijd van vorige week tegen Bloemendaal. In Amsterdam werd Nieuw
West met 1-5 verslagen, mede door
een hattrick van Edwin van Maris.
Nieuw West, dat vorige week nog de
vloer aanveegde met Martinus door
daar met 5-0 te winnen, was afgelopen zondag de tegenstander van de
plaatselijke FC. De Afas/van Berkel
brigade startte in een 4-4-2 opstelling met Edwin van Maris en Maarten
van Putten als spitsen en Roald Pothuizen die vaak de spits indook daar
vlak achter. Het was dan ook Roald
Pothuizen die de 0-1 maakte, een
fraai aangesneden vrije trap werd
even fraai door hem binnen gekopt.
Een vrije trap genomen door Mark
Schut was hard zat, maar net aan de
verkeerde kant van de paal. Ruststand 0-1. De tweede helft was nog
maar net begonnen of de eerste kans
voor de plaatselijke FC diende zich al
weer aan. Een prima voorzet van Paul
Verburg werd in één keer op de pantoffel genomen door Edwin van Maris, maar de bal ging maar net naast.
Maar tien minuten later was het toch
raak. De rechts back van Nieuw West
dacht dat het slim was om binnen
door uit te verdedigen, echter de bal
kwam bij Edwin van Maris die twee
man uitkapte en snoeihard binnen
schoot: 0-2. De beste man van Nieuw
West werd van het veld gehaald en
het gekke was dat het team beter
ging voetballen. RKDES werd zelfs
onder druk en dat leidde ook tot 1-2.
Een schot van rand zestien ging door
een kluwen van benen, zodat Wilbert
Klijmij de bal te laat zag aankomen,
laag verdween de bal tegen de touwen. Gevochten werd er door de Kudelstaarters voor elke meter, net een
klein beetje meer als vorige week, zodat de wedstrijd ook voor de neutrale toeschouwers ondanks het barre
weer zeker de moeite waard was om
naar te kijken. Beide ploegen vochten een faire wedstrijd uit geleid door
een uitstekende, het spel kort houdende, scheidsrechter Hermans. Trainer Hajo Hendriks wisselde rond de

zeventigste minuut in korte tijd drie
spelers voor verse krachten, zo kwamen Roy Endhoven, Richard de Vries
en debutant Morad Abarkan in de
ploeg voor de moe gestreden Paul
Verburg, Steef Hoogwerff Kroon en
Maarten van Putten. Door een prachtige actie van Roy Endhoven kwam
Edwin van Maris alleen voor de keeper te staan en hij wist de bal onder de keeper door te schuiven: 1-3.
Nieuw West ging steeds meer op
zoek naar de aansluitende treffer,
waardoor ruimte ontstond voor de
DES mannen. Zelfs heel veel ruimte
en de verse Richard de Vries kon alleen maar gestopt worden door hem
neer te leggen binnen de zestien dus
pingel. Edwin van Maris ging achter
de bal staan en een man in vorm mist
niet: 1-4. Het werd zelfs nog 1-5 vlak
voor tijd, Roald Pothuizen mocht alleen op de keeper afgaan, maar gunde Edwin van Maris zijn vierde doelpunt. Hij legde de bal breed zodat
Edwin van Maris de bal binnen kon
lopen: 1-5. Man of the Match? Kan
niet anders als Edwin van Maris (elf)
zijn. Hij heeft in zes wedstrijden al
dertien maal gescoord.
Eppo

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
14 oktober is er weer koppelkaarten in buurthuis Hornmeer aan de
Roerdomplaan 3. De aanvang is
20.00 uur. De zaal gaat open vanaf 19.30 uur. Buurtvereniging Hornmeer nodigt kaartliefhebbers uit
om ook eens gezellig langs te komen. Tijdens het klaverjassen afgelopen vrijdag was de winst voor de
heren. Frits de Jong behaalde plaats
één met 5414 punten, op twee is
Paul Schouten geëindigd met 5218
punten en op drie Wim Vergeer met
5056 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Corrie Straathof met
3796 punten.

Aalsmeer - Bloemenlust 1 heeft
zich met een 5-5 gelijkspel tegen
koploper US 7 gehandhaafd op de
gedeelde derde plaats. Alles zit nog
erg dicht bij elkaar in deze tweede
klasse poule met vijf teams binnen
vijf punten. Er is alleen een ruim gat
geslagen met ASSV 2 op de laatste (degradatie)plaats. Brian v.d.
Heuvel behield ook tegen de exeerste klassers van US zijn ongeslagen status met drie uitstekende
overwinningen. Hervé Pantegnies
was terug van ziek geweest, maar
nog niet geheel hersteld verloor hij
zijn eerste partij met het kleinst mogelijke verschil (10-12 in de vijfde
game) en zijn tweede kansloos in
drie games. Hij revancheerde zich
knap door zijn laatste wedstrijd wel
in zijn voordeel te beslissen. Brian
en Hervé speelden een geweldige
wedstrijd in het dubbelspel, waarmee het vijfde punt gescoord werd.
Invaller Johan Berk wist nog een
game af te snoepen, maar ondervond letterlijk dat de tegenstanders
een klasse beter waren.
Vrij kansloos
Bloemenlust 2 kwam in de belangrijke wedstrijd tegen medehekkensluiter Fusia 2 ook niet verder
dan een 5-5 puntendeling, waarmee beide teams niet veel opschoten in de strijd tegen degradatie.
Bart Spaargaren deed het prima
met drie overwinningen, maar Vladimir Javornik en Johan Berk hadden niet hun beste avond. Beiden
bleven ze op slechts één winstpartij steken, hoewel er zeker kansen
waren op meer. Ook in het dubbelspel speelden Bart en Johan zeker niet hun beste wedstrijd en ze
verloren vrij kansloos. De nummer twee in hun vijfde klasse poule Amstelveen 5 was met 1-9 duidelijk een maatje te groot voor Bloemenlust 3. De spreekwoordelijke
eer werd gered door Ton de Hollander, die zijn laatste partij met 11-9
in de vijfde game uit het vuur sleepte. Zijn andere twee partijen gingen
net aan in vijf games verloren. Irene
Gerritsma en Willem Visser konden
het niet bolwerken tegen de sterke
Amstelveners, die ook in het dubbelspel te sterk waren voor Willem
en Ton. Bloemenlust 4 moest tegen Amsterdam ‘78 11, dat gelijk
met hun stond op de een na laatste
plaats. Bij winst zou Bloemenlust 4
dus een plaatsje stijgen. Voor verdediger Horst Krassen was de zaal
te klein en te laag, zodat zijn geliefde spel om alle ballen hoog terug te
brengen niet uit de verf kwam. Mede daardoor wist hij maar één partij te winnen. Philippe Monnier won
twee partijen, waarvan een 5-setter waarbij hij in de vijfde en laatste game eerst nog met 5-2 achterstond. Ook Danny Knol won twee
partijen en speelde al zijn partijen in
5-en. In zijn laatste partij had Danny bij 9-10 in de vijfde game zelfs
nog een matchpunt voor een derde zege, maar hij verloor deze partij
helaas alsnog met 12-10. Het dubbelspel werd overtuigend gewonnen door Philippe en Danny in drie
games, waarmee de uitslag op 4-6
kwam in het voordeel van Bloemenlust 4, die zo een plaatsje klimt op
de ranglijst.

De uitwedstrijd van Bloemenlust 5
bij de koploper, was eigenlijk een
wedstrijd van Deneba 1 tegen Laurent Mossan. Voor zijn teamgenoten
Dirk Piet en Rob Faber was slechts
een bijrol weggelegd. Zij verloren al
hun wedstrijden, ondanks een enkele gewonnen game, vrijwel kansloos en leverden samen ook het
dubbel in. Geheel onverwacht was
dat niet, want het uit de vijfde klasse gedegradeerde Deneba is niet
voor niets de sterkste in deze zesde
klasse poule en weer hard op weg
terug naar die hogere klasse. Laurent had daar geen boodschap aan,
want hij won al zijn partijen! Het bijzondere was dat hij iedere keer terugkwam van een achterstand in
games om alsnog te winnen. Zijn
eerste partij was het eenvoudigst
(vier games), maar de beide andere wedstrijden vergden vijf games,
waarvan één met 10-12 in de beslissende vijfde game na steeds een
game achterstand te hebben goedgemaakt. Bij de andere wedstrijd
kwam hij zelfs twee games achter,
maar vocht terug (twee keer met
9-11), om de laatste game met 8-11
naar zich toe te trekken. De uitslag
werd aldus bepaald op 7-3 voor Deneba 1.

Ouderensoos bij
BV Oostend
Aalsmeer - In een goed gevuld
Middelpunt heeft buurtvereniging
Oostend op 6 oktober weer een
speelmiddag voor 55 plussers georganiseerd. Op de eerste plaats is
de heer Doeve geëindigd met 5508
punten, op twee de heer Tulp met
5460 punten en op drie de heer
Tromp met 5334 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan de heer Alderden met 3565 punten. Bij het rummicup was mevrouw Bakker onverslaanbaar, gevolgd door mevrouw
de Vries. De poedelprijs mocht mevrouw Kuin mee naar huis nemen.
De volgende speelmiddag is op
donderdag 20 oktober in gebouw
Het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Vanaf 14.00 uur worden de
kaarten verdeeld. De zaal is open
vanaf 13.30 uur

Henk en Gerard
beste koppel!
Aalsmeer - Op maandag 3 oktober is er weer flink gestreden om
de eerste plaats bij het koppelklaverjassen van BV Oostend. Het beste koppel bleek H. van der Stroom
en Gerard Presser met 5311 punten. Op de tweede plaats is het koppel M. Van der Vaart en K. Kuggelein met 5255 punten geëindigd en
op drie het koppel Ab en Joke met
4989 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan het koppel P. Aarsman
en A. Verkerk met 3733 punten. De
volgende koppelspeelavond is op
maandag 17 oktober, aanvang 20.00
uur. Er wordt gekaart in Het Middelpunt in de Wilhelminastraat. De zaal
is open vanaf 19.30 uur.

Interne competitie gestart
bij schaakclub AAS
Aalsmeer - De eerste twee ronden van de interne competitie van
schaakclub AAS zijn gespeeld. Hierbij waren niet veel verrassende uitslagen te noteren, al was het vertoonde spel nog wel van wisselende
kwaliteit. In de eerste ronde waren
het de witspelers die aan het langste eind trokken. Ben de Leur kreeg
langzaam maar zeker het voordeel
tegen Bob Feis. Ben kreeg het initiatief wat hij kon converteren naar
een beter eindspel, waarin zijn vertoonde techniek genoeg was voor
het punt. Henk Noordhoek bouwde
langzaam maar zeker een gevaarlijke aanval op tegen Henk van Leeuwen. In tijdnood kon Henk van L. de
juiste verdediging niet vinden, waardoor Henk N. de winst kon pakken.
In de tweede ronde gingen de uitslagen in de driekamp tussen Bob
Feis, Henk van Leeuwen en AJ
Keessen zoals mocht worden verwacht. AJ kreeg van Bob het loperpaar in de schoot geworpen waarna een paard manoeuvre naar d3
materiaal won. Henk had een solide
stelling tegen Bob maar moest toch
lijdzaam toezien hoe zijn aanval op
de damevleugel niet zo ver kwam
terwijl Bob wel vorderingen boekte
op de koningsvleugel. Hier en daar
zaten wat penningen in de stelling,
waar Bob wel raad mee wist en met
een sterke paard vork een einde aan
de partij maakte. AJ kreeg tegen
Henk niet veel uit de opening, waar-

na hij zijn stukken zo slecht neerzette dat hij een kwaliteit verloor. Henk
had daarna zo weinig tijd dat hij deze teruggaf, maar er was geen eeuwig schaak in de stelling, waardoor
het eindspel voordeel van AJ beslissend was. Henk Noordhoek won tegen Ben de Leur een kwaliteit en
een pion vanuit de opening, maar de
witte zwartveldige loper was dermate sterk dat Ben wel degelijk compensatie had. Ben bouwde een aanval op die beslissend was (waarbij
daarvoor zelfs ook nog de kwaliteit
werd teruggewonnen), maar op het
kritieke moment liet hij een toren insluiten. Ben dacht dat hij moest afwikkelen naar een eindspel met wederom een kwaliteit minder, Henk
wist ditmaal het voordeel wel te benutten en scoorde het punt. Na afloop bleek dat Ben wel degelijk zijn
toren nog kon redden, en zelfs direct had kunnen winnen in die stelling. Eens temeer was duidelijk dat
het in het schaken soms van één zet
kan afhangen.
Schaakclub AAS schaakt van begin
september tot eind mei op de vrijdagavond in het clubhuis van AAS
in de Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat 53. Training en les wordt gegeven van 19.00 tot 20.00 uur. Daarna start de competitie tot 01.00 uur.
Voor meer informatie: 0297-324459
of 0297-268954. Homepage: http://
www.aas.leisb.org
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Met Aalsmeerders Louis en Anouk

Volleybal Oradi/Omnia

Nederlands soft tennisteam
naar WK in Korea
Aalsmeer - Op 25 oktober vertrekt
het Nederlandse team naar Korea
om deel te nemen aan het veertiende WK Soft Tennis dat van 27 oktober tot en met 2 november plaatsvindt. Aan het WK in Mungyeong,
zo’n 160 kilometer ten zuiden van
Seoul gelegen, nemen veertig landen deel, waaronder regerend wereldkampioen Korea. Het Nederlandse team met de Aalsmeerder
Louis van Rijn, zus Anouk, Nicky
de Geest en Mara Yong hebben jaren uitgekeken naar dit evenement
waar ze zich gaan meten met de
wereldtop. Op het EK in Polen in februari behaalde het team 4 gouden,
3 zilveren en 1 bronzen plek. “We
zullen te maken krijgen met zeer
goede soft tennissers vanuit de hele
wereld”, vertelt team manager Louis
van Rijn. “Het Nederlands team is
de afgelopen jaren op het Europese toneel heer en meester, maar op
mondiaal niveau zal dit een lastige
opgave zijn. Het grote verschil is dat
de Aziatische landen meer middelen en mogelijkheden hebben om
deze sport dagelijks en professioneel te beoefenen. Ter voorbereiding op het WK hebben we veel getraind en aan diverse internationale toernooien meegedaan, waaronder het succesvolle EK 2011 en de
Watakyu Seimoa Cup in Rome. Extra trainingsarbeid is nodig aangezien je met soft tennis, in tegenstelling tot tennis, niet één wedstrijd op
een dag speelt, maar als je wint zo’n
zes tot acht wedstrijden en dit vier
dagen lang achter elkaar. De intensiteit van een soft tennis wedstrijd is
hoger dan van een tenniswedstrijd.
Het team heeft geïnvesteerd in veel
trainingsuren om fit op het WK te
verschijnen.”

Mooie eerste overwinning
meisjes MC2!

Bomvol stadion
Aan passie ontbreekt het bij het Nederlandse team niet, want de spelers beoefenen soft tennis op internationaal niveau zonder steun
van sponsors en naast hun gewone werk.
Om deelname aan het WK te kunnen bekostigen werden clinics gegevens bij tennisverenigingen en
bedrijven.
“Hoewel we diverse (soft tennis)
balletjes hebben opgegooid is het
lastig om sponsors te vinden die ons
willen ondersteunen om deze sport
in de toekomst ook in Nederland
groter te laten worden. Wij hebben
het er graag voor over omdat we het
spelletje erg leuk vinden. Het WK in
Korea wordt ongetwijfeld een bijzondere sportervaring. TV stations
zenden het uit, een bomvol stadion, soft tennissers uit andere landen ontmoeten én op hoog niveau
de competitie aangaan, daar doe je
allemaal het voor!”, aldus Van Rijn.
Bijzonder populair
Soft tennis lijkt veel op het gewone
tennis. Beide sporten kunnen gemakkelijk gecombineerd worden,
want het wordt op hetzelfde speelveld gespeeld.
Er zijn geen aanpassingen aan de
banen nodig. Het verschil zit in de
lichtere rackets en zachtere bal. De
sport is in Azië, met name in Japan,
bijzonder populair. In Japan zijn er
alleen al vijf miljoen spelers. Wereldwijd wordt in vijftig landen soft tennis gespeeld. Voor meer informatie
over het WK in Korea: www.softtennis2011.org. Het Nederlandse team
traint in de tennishal van Health &
Sports Club Aalsmeer.

Ter afsluiting seizoen

Dammen

Spannend treffen tussen
teams Kunst & Genoegen
De Kwakel - De eerste bondswedstrijd in de eerste klasse van
de Noord-Hollandse dambond ontaardde in een spannend gevecht in
’t Fort De Kwakel. Het eerste team
van K&G, van boven de Amstel,
nam het op tegen het tweede team,
van onder de Amstel, ook wel DC
Nieuwveen gedoopt door teamleider Leo Hoogervorst. Leo kreeg voor
de start al een bittere pil te slikken,
omdat kopman Wim Konst verstek
moest laten gaan. Wim had zijn enkel gebroken, niet tijdens het dammen, volgens de verontrustende berichten vanuit Nieuwveen. Na een
vriendelijk welkomstwoord van de
voorzitter namen de dammers om
half acht plaats achter de borden
die al snel in vuur en vlam zouden
worden gezet. Rene de Jong nam
een gevaarlijke stelling in tegen Jos
Harte. Een verkeerde voortzetting
gaf Jos een kans op een damcombinatie, Jos profiteerde hier dankbaar
van. Nog geen vuiltje aan de lucht
leek het voor Rene, die dam pak ik
zo af. Maar met een daarop volgende combinatie rammelde Jos bijna heel het bord leeg en zette zijn
tweede team verrassend op voorsprong. Al snel daarna kon kopman
Adrie Voorn de invaller kopman Piet
Terlouw met een verdekte combinatie verschalken waardoor de stand
vlot werd rechtgetrokken. Op het
tweede bord kreeg Kees Harte het
zwaar te verduren tegen Wim Keessen, Wim had wat goed te maken
tegen Kees, die het afgelopen seizoen Wim van de titel wist te houden. Kees had de werkdag voorafgaande aan dit treffen een slipcursus gevolgd en dacht zich tijdens
deze partij een slippertje te kunnen
permitteren. Wim strafte dit echter
meedogenloos en speelde Kees to-

tal loss, het vlaggenschip van K&G
kwam daardoor op voorsprong. Eén
partij restte er nog, die tussen de
nestoren Piet van der Poel en Leo
Hoogervorst. Samen ruim een eeuw,
bijna twee eeuwen, gepassioneerde
dammers. Zenuwslopend was het
voor de volgers van deze fraaie partij waarin uiterst secuur moest worden gelaveerd. Er werden geen fouten gemaakt waardoor Leo in remise moest berusten en zijn team net
aan eervol verloor van het eerste
team. Voor de beker verraste Bert
van Wermeskerken met winst op
Jan Bartels. Aanstaande maandag
worden de eerste partijen om het
kampioenschap van K&G gespeeld.
Iedere liefhebber is vanaf half acht
welkom in ‘t Fort De Kwakel.

Kudelstaart - Vrijdagavond 14 oktober organiseert de Supporters
Vereniging Kudelstaart de eerste
klaverjasavond van het nieuwe seizoen waarbij mooie prijzen zijn te
winnen. Onder andere rollade, diverse soorten vlees, wijn en nog vele andere lekkere prijzen. Drie maal
worden de kaarten geschud.
Tussen het tweede en het derde
spel worden loten verkocht voor de
grote loterij waarvoor deze avond
opnieuw volop fantastische prijzen
op de tafel staan uit gestald. Kom
gerust met familie,vrienden, clubgenoten en buren naar deze klaverjasavond in het dorpshuis te Kudelstaart. Aanvang 20.00 uur. Inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro per
persoon.

Sjoelcompetitie
in De Reede
Rijsenhout - Uitslagen sjoelclub
Rijsenhout, speelavond op donderdag 29 september. In de hoofdklasse is Dirkjan Baardse op één geeindigd met 1888 punten. Op twee
Jan Joore met 1803 punten. In klasse A is de hoogste eer behaald door
Til Vermeer met 1679 punten en op
twee Riet Schijf met 1653 punten.
In klasse B is Gert Lanser als eerste geëindigd met 1670 punten en
op twee Nel Joore met 1641 punten.
In klasse C bleek Astrid Overbeek
de beste sjoeler met 1668 punten,
gevolgd door Ben Fegel met 1639
punten. In klasse D behaalde Joke
Eickhoff met 1554 de meeste punten. Op twee Rina Korenwinder met
1454 punten. Het koppeltoernooi op
7 oktober is in de klasseA gewonnen door Albert Geleijn en Tiny Amsing met gemiddeld 117,80 punten,
in klasse B door Lineke van Brakel
en Jan Joore met gemiddeld 98,44
punten, in klasse C door Martje de
Graf en Dirkjan Baardse met gemid-

rug bij het Dorpshuis en rond 17.00
uur begint het snertbuffet. Wat tussen 16.00 en 17.00 uur gebeurt laat
zich raden. Voor informatie kan gebeld worden met Frans op telefoonnummer 06-22808708.

Voor wie is dit jaar de wisselbeker?

Druk weekend voor UWTC
deld 90,40 punten en in klasse D
door Inge en Bertus Baas met gemiddeld 81,88 punten.
Vanavond, donderdag 13 oktober,
komen de sjoelers weer bijeen voor
een gezellige speelavond in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat. Zowel leden als niet-leden
zijn welkom. De aanvang is 20.00
uur.

Sjoelavond in
Het Middelpunt
Aalsmeer - De volgende sjoelavond van buurtvereniging Oostend is op donderdag 20 oktober. In
gebouw Het Middelpunt in de Wilhelminastraat staan vanaf 19.30
uur de sjoelbakken klaar. Het sjoelen begint om 20.00 uur. Deelnemers worden met koffie of thee welkom geheten. Groepswinnaars van
de sjoelcompetitie op 6 oktober zijn:
Jan Joore met 126.5, Jopie de Vries
met 114.9, Kees Kooyman met 110.9
en Ria van de Koppel met 106.7
punten gemiddeld.

Uithoorn - Afgelopen zaterdag 8
oktober vond het jaarlijkse tijdrijden plaats bij UWTC. De wisselbeker moest weer verdedigd worden.
Genoeg concurrentie dit jaar, maar
liefst 45 deelnemers hadden zich
aangemeld. Zij hebben allemaal geprobeerd om drie rondjes in dezelfde tijd, of in ieder geval met zo min
mogelijk verschil, te rijden. Vier ouders hebben via de stopwatch de tijden geklokt, deze zijn in de computer ingevoerd en daaruit is een winnaar naar voren gekomen. Of Michael Schekkerman de beker nog
een jaar mee naar huis mag nemen,
wordt geheim gehouden tot de bingomiddag. Deze wordt gehouden
op zondagmiddag 27 oktober. Zondag 9 oktober werden de rijders in
Schagen verwacht voor de achtste
BWC van dit seizoen. Of het aan de
weersvoorspelling gelegen heeft of
aan het feit dat Schagen voor sommige verenigingen wat verder weg
ligt, blijft gissen. Feit is dat er beduidend minder aanmeldingen waren dan vorige week in Uithoorn.
Van UWTC waren er weer 37 inschrijvingen voor de eigen klasse
en nog eens 10 voor de open klasse.
Door wat problemen met het starthek verliep de training en eigenlijk
ook de wedstrijd niet zoals de rij-

eindigde in 25-12. In de tweede set
maakten de meiden het behoorlijk
spannend. Oradi/Omnia ging goed
van start, maar halverwege de set
wist Veenland het gat te dichten.
Reden voor de coach om een timeout aan te vragen en de meiden
van Oradi/Omnia van tips te voorzien. Mede door goed te serveren
won Oradi/Omnia uiteindelijk ook
deze set met 25-23. In de derde set
waren de meiden goed op stoom.
Ze lieten geen spaan heel van de
tegenstander en wonnen deze set
dan ook zeer overtuigend met 255. Een mooie eerste thuis overwinning van 3-0. Trainer Frits van de
Zee en aanwezige ouders waren
zeer tevreden en kunnen met recht
trots zijn op de meiden. Ook volleyballen? Kijk op de website: www.
svomnia.nl voor het lesrooster volleybal.

Kaartavond in
het Dorpshuis

Snertrit van Solexvrienden
Kudelstaart - Op zaterdag 22 oktober sluiten de Solexvrienden van
Kudelstaart en De Kwakel het Solexseizoen af. Dit gebeurt met een
mooie en gezellige herfstrit door de
regio. Vanuit Kudelstaart gaat de
groep dit keer mooie plekjes in en
rond Amsterdam bekijken. En onderweg wordt natuurlijk gerust, gegeten en gedronken op mooie locaties.
Dit is de vierde rit dit jaar in de regio. Een heus snertbuffet is de bekroning voor de vrouwen en mannen die de tour tot een goed einde
weten te brengen. Iedereen met een
Solex kan meedoen. Het ding moet
natuurlijk wel redelijk kans maken om 60 kilometer af te leggen.
Deelnemers aan de snertrit melden zich tussen 9.30 en 10.30 uur bij
het Dorpshuis in Kudelstaart. Daar
staat de koffie en appeltaart klaar.
Rond 16.00 uur is de groep weer te-

Aalsmeer - Dit jaar zijn Britt,
Anouk, Leah, Bente, Jasmijn, Marije, Sacha en Marsha begonnen
aan hun eerste wedstrijden in de
Nevobo volleybal competitie. In deze jeugdcompetitie speelden ze
twee weken terug hun eerste wijdstrijd tegen het team Veenland
MC1 uit Wilnis. Het was allemaal
nog wat onwennig. Desondanks
speelden ze een goede wedstrijd,
die maar nipt met 3-0 werd verloren. Afgelopen zaterdag was hun
eerste thuis wedstrijd tegen het
andere team uit Wilnis, Veenland
MC2. De meiden wisten nu wat hun
te wachten stond en dat was goed
te merken. Er werden mooie ballen
gespeeld, goed geblokt en met enkele mooie smashes kon je duidelijk zien dat de meiden goed op elkaar ingespeeld raken. De eerste
set werd met gemak gewonnen en

ders graag zien. Toch heeft iedereen
weer zijn best gedaan om nog wat
punten te verzamelen voor het eindklassement. Sommige rijders weten
al dat ze afdelingskampioen zijn geworden.
De uitslag is weer te vinden op de
website van BMX west. In de open
klasse wisten vandaag de volgende rijders het podium te halen: Derde plaats Ferdi Cevahir (7-), tweede plaats Izar van Vliet (8-9), eerste plaats Scott Zethoff (10), derde
plaats Mats de Bruin (14-), eerste
plaats Arjan van Bodegraven (12-)
en derde plaats Michael Schekkerman (16+). Deze week rijden de rijders een topcompetitie wedstrijd in
Volkel en over twee weken de laatste BWC in Velsen.

Waterpolo Oceanus

Dames 1 en Jongens Onder
15 winnen overtuigend
Aalsmeer - De jongens van onder de 15 hadden afgelopen zaterdag een thuis wedstrijd en wel tegen de Waterwolf uit Badhoevedorp.
Mike Oomen deed nog niet mee, hij
is herstellende van een vervelende
knieblessure. Oceanus begon meteen goed door hard te zwemmen en
het spel breed te houden. De beide broertjes Van Weerdenburg Mike
en Kevin opende de scoren met 1-0
en 2-0. Bart Sommeling veroverde de bal en ging vanaf de middenlijn op het doel af en maakte 3-0. De
Waterwolf had het nakijken. In het
tweede partje ging Oceanus door
met scoren en liep uit naar 6-0. Eén
doelpunt door Bart, Yves-Maurice
Vork scoorde vanaf de 5 meter en
Dave van Lullingen kreeg een mooie
lange pass van Bart en zo werd het
6-0. Chaddy Hermans was weer een
geweldige wedstrijd aan het keepen en hield lang de 0 op het scorebord. Het derde partje van de wedstrijd bleef Oceanus goed spelen en
kreeg goede kansen. Job Houdijk
maakte een mooie combinatie met
Yves-maurice en kwam prachtig vrij
voor het doel. Kevin en Mike pakten
ook hun doelpunt mee in het derde
partje. Zo stond Oceanus op ruime
voorsprong met 10-1. In het laatste
partje ging het wat stroever, maar
de mannen van coach Dennis Reijnders bleven op voorsprong . Sam
Verhulst had nog twee prachtige
combinaties met Bart die twee keer
achter elkaar scoorde. De Waterwolf
kreeg nog enkele kansjes waardoor
ze toch nog drie maal konden scoren. De eindstand werd 13-3 voor
Oceanus O15.

Lastige tegenstander
De dames van het eerste van Oceanus moesten het dit weekend opnemen tegen een oude bekende, De
Watervlo uit de Meern. De Watervlo is altijd een lastige tegenstander
voor de dames. Vorig seizoen werd
er thuis gewonnen, maar uit moeizaam gelijk gespeeld. De zenuwen
waren vooraf duidelijk aanwezig bij
de dames van Oceanus.
Zoals eigenlijk voor iedere wedstrijd. De wedstrijd begon gelijk pittig! Wyke Nieuwenhuizen scoorde
het eerste doelpunt uit een 5 meter.
Die toegekend was aan Oceanus
doordat de Watervlo een flinke overtreding op teamgenote Noëlla Hond
had gemaakt. Vervolgens scoorde Noëlla zelf het tweede doelpunt.
Na het eerste partje was er dus een
kleine voorsprong voor Oceanus
van 2-0. Tijdens de volgende partjes wist Oceanus zich goed staande te houden bij de man-minder situaties. Twee maal een persoonlijke fout voor Wyke Nieuwenhuizen
en één keer voor Maartje Bunschoten. Deze werden veroorzaakt door
het zwaar moeten verdedigen van
de sterke midvoor van de Watervlo.
Door de actieve verdediging van de
dames tijdens deze situatie wist de
Watervlo maar één van de drie overtal situaties te benutten. Oceanus
was toch een maatje te groot voor
de Watervlo deze avond.
Femmy Vergeer wist nog twee
mooie doelpunten te versieren en
Noëlla gooide er ook nog twee in.
Eindstand: 7-1.

Speelavond bij
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op donderdag 13 oktober start het klaverjasseizoen bij
buurtvereniging Ons Genoegen. Er
wordt gekaart in gebouw ‘t Anker
aan de Oosteinderweg 273a vanaf
19.30 uur. Iedere klaverjasliefhebber is welkom

Na de wedstrijden kregen de jongens van O15 vijf ballen voor de gehele jeugdselectie van Oceanus, gesponsord door Michel Teeuwen van Tema catering.
Ook kregen de dames en Heren 1 ieder een wedstrijdbal van deze sponsor.

